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Sammanfattning 
Denna rapport tar upp hur olika kommunikationsverktyg kan utnyttjas i ett 
företags intranät. Det ges en kort beskrivning av ett intranäts olika delar och dess 
användningsområde samt vad kommunikation innebär. Det är endast de 
kommunikationsverktyg som företaget använder sig av som belyses i rapporten. 
Rapportens undersökning är gjord som en fallstudie på ett företag i Lund, där ett 
antal noggrant utvalda personer har fått svara på intervjufrågor. Svaren på 
intervjufrågorna har jämförts med insamlad teori inom området kommunikation i 
intranät.  Viktigaste resultaten som framkommer av rapportens slutsatser är att 
företaget på det stora hela använder kommunikationsverktygen i intranät på så 
sätt som de beskrivs i teorin Dock finns det funktioner i vissa 
kommunikationsverktyg som företaget inte använder sig av. 

 

Abstract 
This report explains how different communication tools can be used in a 
company’s intranet. It gives a short description of the different parts in an intranet 
and their field of application, and what communication means. It’s only the 
communication tools that the company uses that we are illuminating in this report. 
The investigation in this report is done like a case study on a company in Lund, 
were some carefully chosen people answered some interview questions. The 
answers that we got from our interview have been compared to the theories that 
weave collected about communication in an intranet. The most important results 
of the reports conclusions are that the company uses communication tools almost 
like they are described in the theory. Though there are some functions in some of 
the tools that are not used by the company. 
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Förord 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Johanna Törnquist som har 
varit till stor hjälp under arbetets gång. 
 
Vi skulle även vilja tacka Patrik Grahn, Lennart Strömberg och Magnus Backan, 
alla från AstraZeneca, som ställde upp på intervjuer. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Enkelt sett så fungerar intranät som ett internt Internet. Syftet med ett intranät är 
att dela, sprida och arkivera elektronisk information inom företag och 
organisationer. Före 1996 var det inte många som hade hört talas om intranät utan 
det är först de senaste åren som det fått en explosionsartad utveckling. Numera 
använder många av de större företagen och organisationerna sig av intranät. 

1.2 Problem beskrivning 
För att få en tydligare bild av det problem som vi har valt att undersöka har vi 
tagit fram en modell på hur kommunikationen i ett intranät kan se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur1. Kommunikationsmodell. Denna modell bygger på en kommunikationsprocess  
               hämtad från Maria Johanssons rapport [17].  

 
För att kommunikationen ska vara möjlig så måste det finnas minst två parter. I 
vårt fall så finns det en sändare och en eller flera mottagare. Sändaren sprider 
informationen via ett medium (i detta fall ett intranät) som är avsett för en eller 
flera mottagare. Mottagaren hanterar därefter den information som den mottagit 
utifrån dennes referenser och erfarenheter. För att kommunikationen ska fungera 
så krävs det att sändaren och mottagaren talar samma språk, dessutom krävs ett 
verktyg att kommunicera med och ett medium att kommunicera via. De vi är 
intresserade att undersöka med vårt arbete är vilka verktygen för kommunikation 
är och hur de används.  

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att göra vårt arbete som en fallstudie på ett företag. Företaget vars 
intranät vi valt att undersöka är AstraZeneca i Lund. Vi avgränsar vårt arbete till 
att undersöka de kommunikationsverktyg som AstraZeneca använder. Vi kommer 
inte att göra en större beskrivning av intranät utan endast beröra vissa delar. Vi 
kommer inte heller gå in på de individuella kommunikationsproblem som kan 
uppstå vid kommunikation via intranät.   

 

Sändare Informations
spridning 

Intranät Mottagare Informations
hantering 

Feedback 
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1.4 Frågeställningar/Hypotes 
Vi har valt att utgå från en hypotes vid genomförandet av vår undersökning. För 
att testa vår hypotes har vi valt en del frågeställningar som vi söker svar på. 
Dessutom beskriver vi vad ett intranät är, vad kommunikation är och hur 
sambandet mellan kommunikation och intranät fungerar. 
 
Hypotes 
• Om vi utgår från de kommunikationsverktyg som ett företag använder vid 

kommunikation i intranät, så utnyttjas verktygets alla funktioner som de 
beskrivs i teorin. 

 
Input och output 
 
Input       Output 
 
 
 
 
 
 
Huvudsakliga frågeställningar 

• Vilka kommunikationsverktyg finns för kommunikation via intranät? 
• Vad kan dessa kommunikationsverktyg användas till? 
• Hur och när används dessa kommunikationsverktyg? 
• Vilka möjliga verktyg finns för att underlätta kommunikationen i 

framtidens intranät? 

1.5 Syfte och Mål 
Syftet med undersökningen är att se hur ett företag använder sig av intranät som 
kommunikationsmedium. Vi vill få en klar bild på hur de 
kommunikationsverktyg som beskrivs i teorin används. För att åskådliggöra detta 
har en fallstudie utförts på läkemedelsföretaget AstraZeneca i Lund.  Vi kommer 
att göra en jämförelse mellan de befintliga teorierna inom ämnesområdena 
intranät och kommunikation med hur dessa kommunikationsverktyg används i 
vårt referensföretag. Utifrån detta kommer vi sen att dra slutsatser kring hur 
intranät fungerar som medium vid kommunikation. 

1.6 Målgrupp 
Arbetet riktar sig främst till personer som jobbar med intranät eller som ska börja 
använda intranät. Det riktar sig även till personer som vill få en klarare bild av 
hur kommunikationsverktygen i ett intranät kan fungera. 

Jämförelse  
av teorin 
och 
empirin 

Kommunikations-
verktyg i  
AstraZenecas  
intranät 

Kommunikations-
verktygens 
funktion i 
AstraZeneca 
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2 Intranät 
I detta kapitel ger vi en förklaring av begreppet intranät. Vi ger en kortare 
förklaring på vilka delar som ingår i intranät och vad intranät kan vara lämpligt 
att användas till.  

2.1 Definition av intranät 
Begreppet intranät saknar en klar och tydlig definition. Begreppet är gammalt och 
det finns flertalet olika definitioner på vad det är. De definitioner vi väljer att 
använda är de vi tycker passar bäst in på vad vi anser att intranät är, utifrån den 
litteratur vi studerat. 
Den mest generella och traditionella beskrivningen som vi hittat på vad ett 
intranät är följer nedan[2]: 
 

”Ett TCP/IP1-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt, 
oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och 
utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången 
till och utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett 
interaktivt arbetsredskap för att understödja processer och arbetssituationer” 

 
Oberoende hur intranät väljs att definieras så finns det vissa klara riktlinjer. 
intranät bygger på en öppen standard, dvs. att det går att använda produkter från 
olika leverantörer om de bygger på samma standard. Detta medför i sin tur att 
intranätet kan användas på företag/organisationers olika plattformar. Med alla 
plattformar menas att det går att användas på både PC och Mac datorer, vare sig 
det kör  MS-windows, Unix eller annat operativsystem. 

2.2 Intranätets olika delar 
Grovt så kan intranät kategoriseras i följande fyra olika beståndsdelar: 

• TCP/IP 
• Informationstjänster 
• Klienter 
• Publiceringsverktyg 
 

Nedan kommer vi att göra en kortare förklaring på de olika begreppen.  

2.2.1 TCP/IP 
TCP/IP är ett kommunikationsprotokoll och är det viktigaste protokollet i ett 
intranät, dock behöver det inte vara det enda protokollet utan med stor sannolikhet 
så används det fler. En förutsättning för ett fungerade intranät är att TCP/IP finns 
tillgängligt på klient datorerna såväl som på servern i nätverket [18]. 

2.2.2 Informationstjänster 
Informationstjänster är ett samlingsnamn för de program som har till uppgift att ta 
emot, sända eller lagra information från en eller flera klienter i nätverket. Det är 

1 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol, används för kommunikationen mellan de olika 
servrarna i nätet 
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informationstjänsterna som är det centrala begreppet när det gäller 
kommunikation via intranätet. Det finns flertalet olika informationstjänster. Allt 
från meddelande tjänster som e-post till informationslagrings tjänster som 
databaser[18]. 

2.2.3 Klienter 
Klienterna kan beskrivas som ett åtkomstverktyg för att komma åt informationen 
som hanteras av servrar som sköter informationstjänsterna. Klienter i ett intranät 
är vanligtvis en webbläsare, vanligaste webbläsare är Netscape Navigator och 
Microsoft Explorer. Webbläsaren är vanligast som klient beroende på att det flesta 
intranättjänsterna ligger på webbservrar[18]. 

2.2.4 Publiceringsverktyg 
Publiceringsverktyg är ett verktyg för att skapa och redigera information på ett 
intranät. Det är inte ovanligt att företag skapar sina egna publiceringsverktyg eller 
gör om ett redan befintligt verktyg så att det passar deras sätt att arbeta. Helt 
beroende av vilken tjänst som det är frågan om så kan publiceringsverktyget 
finnas som en del av klienten eller som en del av ett serverprogram. Men det 
vanligaste är nog att det är ett separat program. Det finns en mängd olika 
publiceringsverkyg, vilket vi inte tänker gå närmare in på här [18]. 

2.3 Intranätets användningsområde 
 
Ett intranät kan ha många användningsområden. Nedan nämner vi de vi tycker är 
de mest väsentliga. 

2.3.1 Informationsspridning 
Informationsspridning är det vanligaste användningsområdet för intranät. Vid 
publicering av information på intranätet, så finns möjligheterna till delbar 
information, dvs. flera användare kan ta del av informationen samtidigt [19]. 
Genom att då använda olika former av publiceringsvektyg ger detta möjligheter 
att publicera information på intranätet [17]. Det finns möjligheter att använda så 
kallade inloggningsfunktioner, där känslig informationen kan förses med ett 
krypteringslås. Då kan även känslig information som bara berör viss del av 
personalen läggas ut på intranät [19].  

2.3.2 Informationsinsamling 
intranät är ett utmärkt medium för insamling av information. Det finns en del 
olika verktyg för detta, en del har vi varit inne på som till exempel e-post. Andra 
sätt som kan vara värt att nämna är formulär, enkäter eller blanketter. Det kan 
vara en viktig del i företagets utveckling att tillvarata de anställdas idéer och 
synpunkter [19]. 

2.3.3 Databaskopplingar 
Genom att använda databaskopplingar kan den lagrade informationen som finns i 
databaserna göras tillgänglig för användaren via intranätet[17]. Används dessutom 
ett enkelt grafiskt gränssnitt ger det användaren stora möjligheter att inhämta 
information från webbservern [19].  
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2.4 Organisatorisk beskrivning  
Organisationen kring intranät kan i stora drag delas in i fem grupper:  

• Ledningsgruppen 
• R&R gruppen (Rest & Recreation) 
• Avdelningsgruppen 
• Konsultgruppen 
• Intranätgruppen 

 
Vi har valt att beskriva intranätgruppen som är den gruppen som praktiskt arbetar 
med intranätet om vi bortser från externa konsulter [2]. 

2.4.1 Intranätgruppen 
Intranätgruppen består av en skara intranätarbetare med olika befattningstittlar. 
Här följer en kort beskrivning av de vanligaste förekommande aktörerna: 
 

• Webbmästare (Webbmaster) 
Webbmästaren har det övergripande ansvaret för företagets intranät[2]. I en 
del företag delar webbmästaren detta ansvar med webbinfoansvarige och då 
har webbmästaren det tekniska ansvaret. Webbmästaren tillhör vanligtvis IT-
avdelningen och ska ingå i styrgruppen. 
 
• Webbinfoansvarig 
Webbinfoansvarig har det övergripande ansvaret för vad som publiceras på 
intranätet[2].  Webbinfoansvarige tillhör vanligtvis webbavdelningen eller 
informationsavdelningen och ska finnas med i styrgruppen. 
 
• Webbredaktör 
Webbradaktören fungerar oftast både som webbmästare och webbinfoansvarig 
för en viss avdelning[2]. Större företag har oftast flertalet webbredaktörer som 
bär ansvarar för det som publiceras på just deras avdelning. Webbredaktören 
sitter oftast inte med i styrgruppen.  
 
• Webbtekniker 
Denna befattning finns mest i större företag/organisationer som använder sig 
av ett avancerat intranät som kräver stort underhåll. Webbtekniker jobbar med 
tekniska lösningar för intranätet, t.ex. webbserver-underhåll och 
webbprogrammering[2]. 
 

Det är de vanligaste förekommande aktörerna i en intranätgrupp. Det ska tas med 
att inget företag är ett annat likt och det kan skilja en hel del på vilka aktörer som 
förekommer. Fast i grund och botten är det samma jobb som görs[2]. 
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3 Kommunikation 
I detta kapitel kommer vi kort gå igenom vad kommunikation innebär i allmänhet 
och ge en närmare beskrivning på hur kommunikationen i intranät fungerar. Ge 
exempel på vilka olika verktyg som kan användas  vid kommunikation i ett 
intranät. 

3.1 Definition av kommunikation 
 
Kommunikation kan precis som intranät definieras på flertalet olika sätt. Vi har 
valt att utgå från Svenska Akademins ordlistas definition på vad kommunikation 
är. Enligt Svenska Akademins ordlista är kommunikation  

 
”En förbindelse, samfärdsel, kontakt mellan människor eller en överföring 
av information” 

 
Oavsett om kommunikation sker över ett digitalt medium eller som en vanlig 
konversation så har ordet kommunikation en likvärdig betydelse. 
 

3.2 Förutsättningar för Kommunikation        
 

För att fysisk kommunikation ska förekomma krävs att det finns minst två parter 
som har någon form av överföringsmedia emellan sig. De deltagande parterna kan 
vara antingen sändare eller mottagare eller både och. Exempel på 
överföringsmedier är: 
 

• Luften – När vi kommunicerar öga mot öga 
• Telefonkabel – När vi kommunicerar via telefon  
• Datakabel – När datorer som kommunicerar med varandra. 

 
När vi kommunicerar över intranät så är det olika former av datorkablar vi 
använder oss av för att kommunicera. [3] 

 

3.3 Människans del i kommunikationen 
För att alla parter ska kunna förstå och ha en bra kommunikation krävs det att vi 
förstår vad motparten säger. Låt säga att en kille som jobbat med datorer och 
annat tekniskt länge, och nu jobbar som support på ett företag. Han har fått i 
uppgift att ringa upp en användare på ekonomiavdelningen för att hjälpa denne 
med hans dator som har låst sig. Support killen kommer fram till att det enda som 
kan göra så att datorn funkar igen är att starta om den. Han säger då till 
användaren att han måste ”boota” om datorn för att den ska funka igen. 
Användaren förstår inte den terminologi som support killen är van att använda sig 
av utan står bara helt handlingslös och förstår inte vad han ska göra. Det är detta 
som är viktigt med kommunikation, och då framförallt i företag och deras 
intranät. Den som har något att informera om måste göra detta på ett sådant sätt 
att vem som helst kan förstå vad han menar. [3] 
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3.4 Kommunikation mellan datorer 
När det gäller datorer i t.ex. ett intranät så har de liknande problem att 
kommunicera som människorna har. Först måste datorerna kunna kommunicera 
rent fysiskt genom att dom är sammankopplade i ett nätverk. När de digitala 
signalerna når fram till mottagaren så måste dessa tolkas som olika tecken, 
bokstäver, siffror eller speciella datorkoder. De digitala signalerna består av ettor 
och nollor, dessa får under inga omständigheter förändras på sin väg till 
mottagaren. Ett meddelande som skickats måste garanterat komma fram i samma 
skick som det skickades i. För att garantera detta så används ett kontrollregelverk 
som garanterar att meddelandet inte förändras. Sak samma gäller för datorer som 
för människor att datorerna måste hitta varandra och identifiera varandra för att se 
så att de talar samma språk och på så sätt kan sätta igång att kommunicera med 
varandra. För att komma till rätta med dessa problem så definierade 
Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) i början av 1980-talet en 
referensmodell som bestod av 7 skikt. Modellen kom att kallas OSI-modellen 
som står för Open System Interconnect[3].  

3.5 Kommunikationsverktyg för intranät 
Det finns ett flertalet olika verktyg som går att använda vid kommunikation via 
intranät. Här nedan följer en lista på de vanligaste kommunikationsverktygen. 
 
E-post:  
Elektronisk post eller som det oftast förkortas, e-post, är inget nytt verktyg utan 
har funnits i på marknaden i ett tjugotal år. Det är dock först under de senaste tio 
åren som användningen av e-post har blivit allt mer utbredd. En stor anledning till 
detta är den kraftiga explosionen av persondatorer i lokala nät[3]. 
 
Överföringen av meddelande som skickas med e-post går blixtsnabbt och det 
finns även möjlighet att få en bekräftelse på att mottagaren har läst meddelandet. 
En stor bidragande anledning till att företag och organisationer använder e-post i 
sitt intranät är just det att de på ett snabbt sätt kan informera varandra om 
händelser och aktiviteter inom verksamheten[3].   
 
Det finns olika varianter av tillämpningar med E-post men huvudtemat är 
elektronisk kommunikation dvs. överföring av text och bild. Det finns utredningar 
visar att användandet av e-post inte bara sparar in tid, utan även att det är verktyg 
som ger bättre beslut inom verksamheten. Här nedan följer några exempel på vad 
e-post kan användas till[3]: 
 

• Affärskontakter 
• Bokningar 
• Informationsspridning  
• Filöverföring 
• Distansundervisning 
• Expertrådgivning 
• Meddelanden 
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• Kommunikation under resor 
 
Stora vinster med e-post kan göras då de integreras med andra system. 
Information som tidigare distribuerades som listor och rapporter kan nu på ett 
enkelt sätt bifogas i ett elektroniskt meddelande och mottagaren kan själv besluta 
om det ska skrivas ut. Ju mer e-post systemet integreras med andra system, desto 
mer nytta har användaren av verktyget och desto mer lär det användas[3]. 
 
Formulär: 
Ett av de viktigaste verktygen i ett intranät är formulären. Med hjälp av 
formulären så kan dokumenten i intranät bli ett dynamiskt verktyg för 
dubbelriktad information. Ett formulär kan delas in i tre olika ambitionsnivåer[5]: 
 

• Ett enkelt interaktivt dokument, där användaren kan skriva i dokumentet 
och sen bara lägga upp det på intranätet. Dessa ”enkla” formulär har 
ingen speciell funktion för bearbetning av informationen. 
 

• Ett formulär med inbyggd databehandling, där olika metoder kan utföras 
med hjälp av rutiner som är programmerade i något språk, exempelvis 
Java. Det kan vara olika slags matematiska beräkningar eller 
summeringar. 
 

• Ett OLE-länkat formulär. OLE står för ”Object Linking and Embedding” 
och har den funktionen att den öppnar och visar dokumentet i det 
program där det är skapat. Kan vara exempelvis användas vid 
kalkyleringar av olika slag. 

 
Videokonferenser  
Videokonferenser är ett kommunikationsverktyg som har börjat användas allt mer 
och mer och används idag inom flera stora företag. En stor bidragande faktor till 
att videokonferenser används allt mer är att det är tids- och kostnadsbesparande. 
Genom att använda videokonferenser så kan dyra och långa resor undvikas. En 
annan bidragande faktor till att videokonferenser används mer är 
kvalitetsutvecklingen inom ljud och bild[11]. 
 
Videokonferenser används främst i företagets konferensrum där personer vistas 
för att diskutera och fatta beslut tillsammans med personer som inte har möjlighet 
att befinna sig på plats. Videokonferenser kan även hållas i större salar men då 
krävs det helt andra resurser[11].  
 
Det finns en del lämplig utrustning vid videokonferenser. Här nedan följer en ett 
urval av vad som kan tänkas användas[12]: 

• Kamera 
• TV-monitor 
• Mikrofoner 
• Dator 
• Telefon 
• Dokumentkamera 
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• Whiteboard/ Software 
• Fax 
• Video 
• Manöverpanel 
• Brygga 

 
Det enklaste och snabbaste sättet att komma igång med en videokonferens är att 
utrusta ett konferensrum med ett videokonferenssystem och tre tillhörande ISDN2 
Duo3 (384 kbps) abonnemang. Med denna utrustning möjliggörs en 
videokonferens med hög bild- och ljudkvalitet. Det går även att ansluta ett system 
med en eller två ISDN Duo, men då blir både hastighet och kvaliteten 
lidande[11].  
 
För att få videokonferenser att fungera på ett företags LAN/WAN-nät så krävs det 
tillgång till stor bandbredd[11].   
 
Videokonferenser i ett företag kan i huvudsak användas på två olika sätt[12]: 

• Interaktivt. Deltagarna som finns på annan ort kan vara med direkt i 
konferensen. 

• Inspelade konferenser. Företagets anställda har möjlighet att följa 
konferensen i efterhand och då få möjlighet att lämna kommentarer och 
synpunkter. 

 
Whiteboard Software 
Är ett konferenssystem för persondatorer. Whiteboarden har samma funktion här 
som den har i ett vanligt klassrum eller konferensrum. Det går att rita, skriva text 
osv. Den kan liknas vid en digital anslagstavla där två eller fler parter kan skissa 
gemensamt. Whiteboard software är användbart då utbildning på en annan dator 
ska göras[13].  

 
Chat 
Chat är kommunikation som sker genom att skriva meddelande på tangentbordet. 
Meddelande visas sen i ”ungefär realtid” på skärmen hos den eller dem som 
kommunikationen sker med. Chat kan ske direkt mellan två parter eller via 
speciella chat-rum där flertalet personer kan chatta samtidigt[14].  
 
Från en början användes IRC4 som var en textbaserad teknik. Denna teknik 
krävde att IRC-klient för att kommunicera. Numera har IRC ändras så de att 
använda i webbmiljö. De kallas för webbchat. Tack vare att chatten är 
webbaserad så går det att använda HTML5 funktioner som t.ex. länkning till 
andra webbsidor. Chattverktyg för intranät fungerar på samma sätt som de gör i 
Internet [15].  

2 ISDN - Integrated Services Digital Network, höghastighetskommunikation via vanliga telefonledningar. 
3 Duo - Telias namn på anslutningsform i ISDN som ger abonnenten tillgång till ett basgränssnitt med två 
kanaler. 
4 IRC - Internet Relay Chat, en form av heta linjen på Internet där alla kan kommunicera med alla. 
5 HTML - HyperText Markup Language. Det språk som webbsidorna skrivs med och som är ett språk för 
strukturerade hypertextdokument. 
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Exempel på ett chatverktyg som kan användas inom intranät är: 

• Windows Messenger.  
Med Windows Messenger kan en användare få tillgång till ett 
kommunikationsverktyg som kan hantera textchatt, röst och 
videokommunikation[16]. 

 
Diskussionsforum  
Ett annat namn på diskussionsforum är USENET News som även kallas bara 
News. Det kan liknas vid en elektronisk anslagstavla där användarna kan delta 
med egna inlägg i de diskussioner som förs inom olika områden eller avdelningar. 
Användarna skriver ett eget inlägg eller svarar på någon annans inlägg. I företag 
kan diskussionsforum användas för att främja kommunikationen mellan 
företagets anställda[9].  

 
3.6 Kommunikationsverktyg för framtiden. 
 

WAP (Wireless Application Protocol) är kanske den teknik som kommer att 
finnas till hands i framtiden. WAP är ett sätt att koppla ihop de två mest 
snabbväxande områdena mobil kommunikation och Internet. För att detta ska 
fungera bra så måste en s k. WAP terminal eller en WAP telefon bäras med, dessa 
verktyg används då för att kunna sköta sin kommunikation med t.ex. e-post [8].  
 
Enligt visionärer inom IT-området kommer intranätgränssnitten i framtiden att 
vara individuellt anpassade. Fördelarna med stordatorlösningar och klient-
serverlösningar kommer att bakas samman så att alla tidigare funktioner kan 
samlas under samma applikationer. Det kan rent ut sagt leda till en ny webbläsare. 
En sådan applikation kommer att ha ett individuellt gränssnitt med inbyggd 
intelligens. Föra att lyckas implementera ett individuellt gränssnitt krävs det att 
artificiell intelligens6 som intelligenta agenter används[6]. 
 
Pushteknik7 är en teknik som används för att användarna inte själva ska behöva 
söka upp information som de är intresserade av. För att slippa surfa omkring med 
dålig bandbredd och aldrig finna det som sökes, så ger pushtekniken möjligheten 
att prenumerera på kanaler som innehåller den information som önskas. 
Undertiden som denna information laddas ner i bakgrunden så går det att arbeta 
med annat. Pushtekniken har funnits ett tag men har först under senare år börjats 
användas inom Internet och kan nu med också han en framtida marknad inom 
intranät[6]. 

6 Artificiell intelligens – system för att förse användaren med råd och anvisningar eller hjälpa till med att 
fatta beslut när användaren har begränsad förståelse för ett visst kunskapsområde. 
7 Pushteknik - informationen söker upp användare, i stället för att användaren aktivt måste söka och 
hämta information. 
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4 Metod 
4.1 Val av undersökningsgrupp 

Vi valde att inrikta oss på en mindre grupp individer för vår fallstudie. De 
personer som vi valt att intervjua kommer alla från AstraZeneca. Urvalet av 
intervjupersoner gjorde vi med hjälp av IT-ansvarig på AstraZeneca som föreslog 
förutom sig själv tre andra personer som kunde vara av intresse för oss att 
intervjua. Dessa fyra personer jobbar alla i huvudsak med arbetsuppgifter som rör 
AstraZenecas intranät. 

4.2 Möjliga metoder 

4.2.1 Intervjuer 
När det talas om intervjuer så menas det för det mesta sådana som är personliga, 
alltså en träff med den eller de som ska intervjuas. Det kan även menas att 
intervjun görs via telefon med de aktuella intervjupersonerna[7]. 

4.2.2 Enkäter 
När det gäller enkäter så förknippar dessa gärna med att de som vill använda 
enkäterna skickar sina frågeformulär per post till berörda personer. Det finns 
också något som kallas ”enkät under ledning”, där tas formuläret med och de som 
är ansvariga för undersökningen gör ett personligt besök hos den/de aktuella 
personer som berörs. Detta görs för att ansvariga för enkäten ska kunna förtydliga 
vissa frågor som är svåra att förstå[7].   

4.2.3 Observationer 
Observationer kan användas som teknik vid insamling av information, den får inte 
vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som kan ställas på en 
vetenskapligteknik. Observationen måste vara systematiskt planerad och 
informationen måste registreras systematiskt.  Observationer är att föredra när vi 
vill samla in information inom områden som berör beteenden och skeenden i 
naturliga situationer. Det går att använda sig av strukturerad observation som 
innebär att det i förväg går att bestämma vilka beteenden och skeenden som ska 
observeras. Det går att använda sig av ostrukturerad observation som går ut på att 
vi använder oss av ett utforskande syfte. Här använder vi observationer som ger 
oss så mycket kunskap som möjligt vilket då i förväg utesluter ett i förväg bestämt 
observationsschema[7].   

4.2.4 Litteraturstudier 
I litteraturstudien så tas det upp som är läst inom det område som är utvalt att göra 
en undersökning på. Här tas fram olika teoretiska fakta som sedan kan appliceras 
på ens eget undersökningsområde[7]. 
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4.2.5 Fallstudie 
Fallstudie är en beteckning som innebär att det görs en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp individer. Ett s.k. ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, 
en organisation eller en situation. När en fallstudie görs så utgår vi från ett 
helhetsperspektiv och försöker få en så heltäckande information som möjligt. 
Fallstudier kommer ofta väl till pass när en process eller en förändring vill 
studeras[7]. 

4.3 Val av metod 

4.3.1 Fallstudie  
Vi valde att göra en fallstudie av en mindre grupp personer från ett företag, 
AstraZeneca i Lund. Anledningen att vi valde en liten grupp som fallstudie var att 
det endast var ett fåtal av de anställda inom AstraZeneca som jobbar med de 
frågor som vi ville ha svar på.  

4.3.2 Intervjuer  
Våra första tankar vid val av tekniker för vår fallstudie var intervjuer och enkäter. 
Valet föll på dessa tekniker för att det är dessa som vi är mest vana att jobba med. 
Eftersom att vi valde en mindre grupp för vår fallstudie så ansåg vi att det passade 
bäst med intervjuer. Vi ansåg att intervjuer är bättre än enkäter då det finns större 
möjligheter att ställa uppföljande frågor. Redan i den inledande fasen av vårt 
arbete blev vi lovade ett besök på AstraZeneca i Lund där vi skulle få möjligheten 
att genomföra intervjuer med insatta personer ur personalen. Även detta hade en 
viss inverkan på valet av teknik.  

4.3.3 Litteraturstudie 
Vi valde litteraturstudie som en av teknikerna för detta arbetet. Anledningen till 
att vi valde litteraturstudie är att det finns ett otal böcker om intranät och en hel 
del böcker om kommunikation. Genom att använda oss av litteratur så kunde vi få 
en djup och bra insikt i de områden som detta arbete berör. 

4.4 Metod vid bearbetning av resultat 
Bearbetning av material kan göras på många sätt. Men enkelt sätt kan de delas in i 
två sätt, kvantitativt eller kvalitativt. Skillnaden är att vid kvantitativ bearbetning 
så arbetas det med statistiska metoder och vid kvalitativ bearbetning så används 
metoder för bearbetning av text material. Med tanke på att vi valt att jobba med 
en liten undersökningsgrupp så har vi valt att kvalitativ bearbetning av vårt 
material.  
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4.5 Metod vid analys av intervjuer och litteratur  
I detta kapitel gör vi en kortare förklaring om hur vi gått tillväga när det gäller 
analysen av intervjuerna och litteraturen. 

4.5.1 Intervjuer 
För att kunna analysera de svaren vi fått från intervjupersonerna så började vi 
med att skriva rent våra anteckningar från intervjuerna. Detta gjordes omgående 
efter det att intervjuerna var genomförda, mest med tanke på att vi då hade 
intervjuerna färska i minnet. Efter att vi renskrivit intervjusvaren gjorde vi en 
jämförelse på de svar vi fått och sammanställde det till löpande text för att få en 
mer helhet av intervjuerna.  
 
När vi analyserade de svaren vi fått från intervjuerna så valde vi att utgå från 
frågeställningarna.  

4.5.2 Litteratur 
Vid bearbetning av material från litteratur så började vi med att söka upp så 
mycket material vi kunde hitta om ämnena, intranät, kommunikation och 
kommunikation i intranät. Eftersom att det fanns jättemycket information om vårt 
ämne, så sorterade vi bort det som inte var av intresse för vårt arbete. Under tiden 
som vi gjort undersökningen har vi hela tiden samlat information rörande arbetet. 
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5 Genomförande 
5.1 Intervjuer 

5.1.1 Intervjufrågorna  
Vid sammanställning av intervjufrågorna utgick vi i huvudsak från de 
frågeställningarna som vi definierat i arbetet. Dessutom ställdes allmänna frågor 
om AstraZenecas intranät och hur de ser på framtidens utveckling. Vi valde att 
ställa likvärdiga frågor till alla intervjupersoner, detta för att få mer trovärdiga 
svar på de frågor som vi hade.  

5.1.2 De personer som intervjuades 
Som vi nämnt innan så bestod intervjugruppen av tre personer som alla var 
anställda på AstraZeneca. De tre personerna som vi intervjuade är följande: 
 
Namn: Patrik Grahn 
Titel: Chief for Technology Management 
Ansvarsområde: Technology Management Group, IT/IS ansvarig 
Site: AstraZeneca i Lund 
 
Namn: Lennart Strömberg 
Titel: Webbmaster 
Ansvarsområde: Ansvarig för det tekniska vad gäller företagets intranät 
Site: AstraZeneca i Södertälje 
 
Namn: Magnus Backan 
Titel: Systemutvecklare 
Ansvarsområde: Systemutvecklare med inriktning på intranät och dess funktioner 
Site: AstraZeneca i Lund   

5.1.3 Genomförandet av intervjuerna 
Ganska omgående efter det att vi valt inriktning på vårat arbete så tog vi kontakt 
med IT-ansvarig på AstraZeneca i Lund. Vi fick ett mycket positivt bemötande på 
vår fråga om vi fick använda oss av AstraZeneca i vår undersökning. IT-ansvarig 
gav oss ett par namn på personer som kunde tänkas vara relevanta för intervjuer. 
Vi tog kontakt med dessa personer och bokade in en tid och plats för intervjuerna. 
Intervjuerna utfördes i ett konferensrum på AstraZeneca i Lund. Intervjuerna tog 
cirka en timme per person att genomföra. Vi gjorde en kort beskrivning av vad 
vår undersökning skulle handla om innan vi satte igång med själva intervjun. 
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5.2 Litteraturstudien 
Den information som vi har använt oss av under denna undersökning är hämtad från 
olika litteraturer, AstraZeneca och Internet. Vi har grundat urvalet på litteraturen på 
att hitta litteratur, artiklar samt hemsidor som berör ämnena intranät samt 
kommunikation. Tillvägagångssättet för att få fram relevant litteratur var att kolla 
bibliotek efter litteratur som kunde passa in på det område som vi valt att 
undersöka, vi tittade även i kurslitteratur som vi använt oss av i tidigare kurser. 
Sökandet efter information på Internet gjordes med hjälp av olika sökmotorer som 
finns att använda. Det fanns mycket information som rörde intranät och 
kommunikation men inte så väldigt mycket som stämde in på just det vi undersöker, 
så det blev en del sållande bland informationen som vi fann. När det var dags att 
utforma intervjufrågor till AstraZeneca så utgick vi från den litteraturen som vi läst 
samt våra egna erfarenheter och kunskaper inom de aktuella områdena. Vi anser att 
den information som vi fått fram under arbetets gång är trovärdig. 

5.2.1 Information om använda källor 
Här nedan följer en liten förklaring på de böcker som vi använt oss av i 
undersökningen. 

 
• Datorkommunikation, nätverk och Internet av Kent Mayer  
Innehåll: 
Denna bok har som syfte att ge en allmän kännedom utan att tränga ner för djupt i 
datorkommunikation. Boken ger en inblick i datorkommunikation i olika former 
som t.ex. lokala och distribuerade nätverk, bärartjänster och tjänster i nätverk. 
 
• Intranät i organisationens kommunikation av Mats Bark med Sven Windahl, 

Mats Heide och Anders Olofsson. 
Innehåll: 
Denna bok tar upp de kommunikativa, organisatoriska och innehållsliga aspekterna 
av intranät och inte den tekniska biten. I denna bok undersöks vilken verklig nytta 
som de anställda och organisationen kan ha av ett intranät. 
 
• Datakommunikation av Valentino Berti. 
Innehåll: 
Denna bok beskriver grundläggande tekniska termer, funktioner och fackuttryck 
inom datakommunikation. Den tar upp olika kommunikationsutrustningar, modem, 
nättjänster, standarder, protokoll, Internet och lokala nät. 

 
• Intranet – Strategi, taktik och teknik. 
Innehåll: 
Denna bok ge en kort förklaring på hur Internet och intranät fungerar. Den förklarar 
en del funktioner och rutiner i ett intranät. Går in på projektet att starta ett intranät. 
Den innehåller även två fallstudier hur företagen startade upp sin intranät 
verksamhet. 
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• Lätt Pocket om intranät av Madelaine Clason & Jesper Ek 
Innehåll: 
Denna bok går kort in på vad intranät är. Tar upp vad som krävs för ett intranät, vad 
som behövs för att starta upp ett intranät. Går kort in på tre olika företags intranät. 
Det står även lite nämnt om säkerheten med intranät och vad framtiden kan tänkas 
erbjuda. 
 
• Intranät i praktiken av Gunvald Hedenmalm 
Innehåll: 
Den bok tar upp hur ett formulär skapas. Beskriver hur den interna webbtekniken 
kan användas och hur strukturen i en webbplats kan se ut. Står beskrivet vad ett 
intranät är och säkerheten i intranät fungerar mm. 
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6 Resultat 
6.1 SWOT-analys  

I detta avsnitt pressenterar vi en SWOT-analys av ett intranät. Vi belyser de 
styrkor och möjligheter som erbjuds med ett intranät, samt vilka svagheter och hot 
som ett intranät för med sig [10]. Vi gör även en SWOT-analys på vad teorin 
säger om intranät och en SWOT-analys på det insamlade materialet från 
AstraZeneca. SWOT-analys är en metod som är framtagen av Michael Porter och 
beskriver Strengths, Weaknesses, Opportunities samt Threats hos t.ex. ett 
intranät, vidare läsning kan göras på källa [10]. 

6.1.1 Styrkor 
Litteratur 
Den största styrkan med ett intranät är den att tillgängligheten till informationen 
ökar betydligt. Det förutsätter dock att intranätet är välstrukturerat och att 
informationen ligger lätt tillgänglig så att rätt information kan hittas direkt [6].  
 
En annan styrka hos ett intranät är plattformsoberoendet, dvs. att det går att 
kombinera olika plattformar i intranätet. Dessutom leder detta oberoende till att 
det fritt går att välja leverantör av intranätprodukter[6]. 
 
Det är lätt att använda. Det gäller bara att lära sig använda en webbläsare och det 
är egentligen inte svårare en att peka och klicka med musen [19]. Det är säkert 
sådant som många av intranät användarna kan sen innan, då de med stor 
sannolikhet varit i kontakt med Internet. 
 
AstraZeneca 
När det gäller styrkorna med intranät lyfter våra intervjupersoner framförallt fram 
delbarheten av information. Dvs. att flera användare kan få tillgång till 
informationen samtidigt. 
 
En annan sak som intervjupersonerna poängterar är att med intranät så ökar 
möjligheterna till uppdatering, vilket också bör ses som en styrka. Det ger en 
större möjligheter att ändra redan utlagd information och alla får ta del av den 
senaste versionen direkt.   
 
Andra saker som de tillfrågade tog upp som styrkor med intranät var att både 
spridningen och hanteringen av information ökar markant då intranät används. Att 
informationen som läggs på ett intranät är delbar mellan flera användare är också 
en styrka som är värd att nämna[19].  

6.1.2 Svagheter 
Litteratur 
Vi har bara hittat en riktig svaghet med ett intranät. Varje anställd får ett större 
ansvar att söka efter informationen, vilket i sin tur kräver större krav på de 
anställda. Det är viktigt att varje anställd känner ett större ansvar[19]. 
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AstraZeneca 
De svagheter som de tillfrågade såg med AstraZenecas intranät var främst 
problemet med all information som lagras. På något sätt måste gammal 
information raderas och någon lösning på det finns inte i dagsläget hos 
AstraZeneca. 
 
Det kan ses som en svaghet att det är svårt att avgöra vilken informations kanal 
som bör användas. Det kan bli så att informationen inte kommer fram till den som 
det är avsett för om inte rätt kanal används. 

6.1.3 Möjligheter 
Litteratur 
Möjligheterna med intranät är stora. Visionerna är många och egentligen är det 
bara de fysiska begränsningarna som bromsar utvecklingen.  
 
AstraZeneca 
De intervjuade ser stora möjligheter med AstraZenecas intranät. Dessa 
möjligheter finns främst inom utvecklingen av befintliga och nya 
kommunikationsverktyg. Det som främst tas upp är möjligheterna att kunna göra 
ett personifieringsverktyg, där varje användare får en personlig startsida. Att 
kunna köra videokonferenser ”live” är också en möjlighet som de tilltalade ser 
med AstraZenecas intranät. En annan sak är att i framtiden kunna använda 
handdatorer i intranät. Lokaliseringsverktyg där det ska gå att se vad varje anställd 
sysslar med är också ett verktyg för framtiden. 

6.1.4 Hot 
Litteratur 
Det främsta hotet mot intranät är att folk utifrån ska komma åt den interna 
informationen. När företag skapar brandväggar ut mot Internet så att vissa tillåts 
inträde till intranätet så innebär detta ett hot mot säkerheten. Om behöriga kan 
komma ut inifrån så finns det även möjlighet för andra att ta sig in utifrån. Det 
finns dock vissa säkerhetsrutiner för att minska detta hot, men det går aldrig att 
undvika helt [19]. 
 
I övrigt kan intranätet ses som ett hot på grund av den förändring av verksamheten 
som det innebär. Det är inte själva intranätet i sig utan snarare införandet av 
intranätet som ses som ett hot. Det kan vara personal som sysslar med 
administrativt arbete som kan vara rädda att mista sitt arbete på grund av 
införandet av intranätet[5]. 
 
AstraZeneca 
De intervjuade personerna ser inget hot i den bemärkelsen att intranät skulle 
slutas användas.  
 
Däremot måste de vara försiktiga när de för in nya verktyg. Många av verktygen 
är ganska tekniska, ex NetMeeting. Dessa verktyg kan skrämma 
”normalanvändaren”, vilket i sin tur kan leda till att de inte används. Detta hot ses 
som en framtida utmaning för AstraZeneca, då det gäller att kunna utnyttja 
tekniken på ett enkelt sätt. 
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6.2 Analys av frågeställningarna 
Här nedan följer en analys på de frågeställningar vi valt att arbeta utifrån. I 
varje frågeställning analyseras det vi skrivit om teorin med det vi har fått ut av 
intervjuerna. Det hela skrivs som en sammanfattande analys. 

6.2.1 Vilka kommunikationsverktyg finns för kommunikation via intranät? 
 
Intervjuanalys 
De kommunikationsverktyg som AstraZeneca använder sig av i sitt intranät är: 

• E-post 
• Diskussionsforum 
• Whiteboard Software 
• Videokonferenser 
• Formulär 

 
Litteraturanalys 
De kommunikationsverktyg som finns beskrivna i teorin är: 

• E-post 
• Diskussionsforum 
• Whiteboard Software 
• Videokonferenser 
• Formulär 
• Chat 

 
Sammanfattande analys 
AstraZeneca använder de flesta av de verktyg som finns för kommunikation via 
intranät. Det verktyg som AstraZeneca inte alls använder är chat. Anledningen till 
att AstraZeneca inte använder chat är att det generera mycket trafik på intranätet 
och de anser inte sig ha något större behov av det, då de använder andra medium 
vid direkt kommunikation.  

6.2.2 Vad kan dessa kommunikationsverktyg användas till? 
Sammanfattande analys: 
När det gäller användandet av formulär så stämmer teori och empiri väl överens. 
Enligt teorin används formulär som hjälpverktyg vid publicering av interaktiva 
dokument på intranät [1]. Genom våra intervjuer framkommer det att 
AstraZeneca använder formulär som publiceringsverktyg för att lägga ut 
dokument på sitt intranät. Då de använder formulär på detta sätt så kan företagets 
information delas av många.  
 
E-post används av AstraZeneca för att skicka, ta emot samt lagra meddelanden. 
Företaget använder sig dessutom av e-post program till kalendrar och till att göra 
listor, exempelvis adressböcker. Teorin säger att e-post kan användas inom 
många olika områden i ett företag[3]. Författaren anser att detta verktyg i 
huvudsak används till elektronisk kommunikation, dvs. överföring av t.ex. text 
och bild. Det nämns även att e-post kan användas för att sprida information 
och/eller till att skriva meddelanden till anställda som inte är på sin arbetsplats[3]. 
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Författarens åsikt om att e-post kan användas till att skriva meddelanden stämmer 
överens med hur detta verktyg används inom AstraZeneca. Författaren menar 
vidare att e-post även kan användas som ett kommunikationsverktyg vid resor för 
att komma i kontakt med sin arbetsplats etc.[3]. Även detta kan härledas till 
AstraZenecas sätt att jobba med e-post. 
 
AstraZeneca använder sig av videokonferenser när samtliga eller två av deras tre 
siter8 ska deltaga i en konferens. Utöver detta så använder sig företaget av 
inspelade konferenser som visas i efterhand. Teorin beskriver att 
videokonferenser huvudsakligen används på två olika sätt[12]. Det ena av dessa 
sätten är interaktiva konferenser vilket vi genom våra intervjuer fått reda på att 
AstraZeneca inte använder sig av i sitt intranät. Det andra sättet som författaren 
redogör för är att man kan spela in konferenser som sedan kan läggas upp på ett 
företags intranät, vilket vi ur vår intervju fått bekräftat att AstraZeneca gör.  
 
På AstraZeneca använder de anställda sig av diskussionsforum för att de ska 
kunna föra öppna diskussioner mellan varandra. I teorin nämns det att 
diskussionsforum eller som det också kallas USENET NEWS kan användas som 
en elektronisk anslagstavla där alla användarna kan delta med inlägg[9]. 
AstraZenecas sätt att använda sig av diskussionsforum överensstämmer med den 
beskrivning författaren ger då denne anser att diskussionsforum används för att 
främja kommunikationen mellan företagets anställda[9]. 
 
AstraZeneca använder Whiteboard software som ett utbildningsverktyg då någon 
av de anställda skall utbildas och denne befinner sig på annan ort. I teorin [13] 
som behandlar Whiteboard software framgår det att detta verktyg kan användas 
som konferenssystem för persondatorer. Whiteboard software kan även användas 
som ett utbildningsverktyg vid utbildning av personer på annan ort/plats än den 
som utbildaren befinner sig på. Vi kan med hjälp av denna analys fastslå att det 
finns viss skillnad mellan teori och praktik i detta fall. AstraZeneca använder 
Whiteboard software på det sätt som beskrivs i teorin med undantag från att det 
inte används som konferenssystem för persondatorer då företaget i fråga har andra 
verktyg för detta ändamål. 

6.2.3 Hur och när används dessa kommunikationsverktyg? 
Sammanfattande analys: 
Det sätt som AstraZeneca använder formulär är att en Webbredaktör fyller i vad 
denne vill ha ut för information och sänder sedan ut det på intranätet. 
Webbredaktörerna har möjlighet att använda sig av t.ex. OLE - länkning i 
formuläret, denna form av länkning innebär att när någon anställd dubbelklickar 
på OLE - länken så öppnas det aktuella dokumentet upp i det program som det är 
skapat i. När det gäller användandet av formulär så används detta enligt teorin [1] 
på en del olika sätt. Den enklaste typen av formulär är enligt densamma bara ett 
dokument som fylls i för att sedan läggas ut på intranätet. Författaren beskriver 
dock att det finns mer avancerade funktioner inom detta verktyg, dessa är inbyggd 
databehandling samt att det kan finnas OLE – länkning[1]. AstraZenecas sätt att 
använda formulär skiljer sig på den punkten att AstraZeneca använder sig inte av 

8 Site – Menas i detta fall företaget kontor som finns i Lund, Södertälje och Mölndal. 
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någon inbyggd databehandling och inte heller utnyttjar företaget funktioner som 
innefattar OLE - länkning. 
 
AstraZeneca använder sig av Whiteboard Software, det fungerar som så att den 
som utbildar gör en förklarande skiss till den som utbildas. Denna skiss syns 
omedelbart på den andre personens skärm vilket ger en tydligare förstålelse för 
det som utbildaren vill ha sagt. Verktyget används även ofta som stöd vid 
telefonutbildning på AstraZeneca. I teorin [13] framkommer det att 
Whiteboardsoftware är ett verktyg som kan användas genom att både lärare och 
deltagare kan deltaga med en egen Whiteboard där båda parter kan skissa 
gemensamt. Det går även att använda Whiteboard software på så sätt att bara den 
ena av de deltagande parterna kan skissa. Om man jämför teori och praktik i detta 
fall så ser vi att det finns en viss skillnad i användandet av Whiteboard software 
som kommunikationsverktyg. AstraZeneca använder sig av Whiteboard software 
genom att den som utbildar är den som har möjlighet till att skissa. Författaren 
lyfter förutom fram möjligheten att en kan skissa också fram att alla deltagarna 
kan skissa samtidigt på den gemensamma whiteboarden [13]. 

 
AstraZeneca använder diskussionsforum endast då behovet av det finns. Det finns 
alltså inget forum som alltid ligger uppe på intranätet, som de anställda kan 
använda sig av. Företaget använder sig av diskussionsforum då en projektgrupp 
eller en grupp av anställda behöver ett sådant som stöd vid arbetet. Användandet 
av diskussionsforum går till på så sätt att de anställda kan lägga in nya inlägg 
samt besvara redan inlagda inlägg. Den diskussion som finns i forumet kan följas 
som en tråd. AstraZenecas användningssätt av diskussionsforum stämmer väl 
överens om vad teorin[9] säger att ett diskussionsforum kan användas till. Både 
AstraZeneca och författaren anser att ett diskussionsforum kan användas till att 
lägga in nya inlägg eller att besvara redan befintliga inlägg. 
 
AstraZeneca använder videokonferenser på så sätt att alla företagets tre siter har 
utrustning för att kunna genomföra en videokonferens. På varje site finns minst en 
kamera, minst två TV-monitorer och ett antal mikrofoner. Uppkoppling sker då 
konferenssystemen ringer upp varandra via en ISDN uppkoppling. Om samtliga 
tre siterna ska vara med i samma konferens så behövs systemet bryggas9. 
AstraZeneca kan förutom att ha en live konferens även lägga upp en inspelad 
version av konferensen så att anställda som inte kunnat närvara vid konferenser 
kan gå in och se vad som har tagits upp. Om man jämför hur AstraZeneca 
använder sig av videokonferens med hur teorin[11] säger att en videokonferens 
används så visar det sig att företagets sätt att använda detta 
kommunikationsverktyg inte skiljer sig något mot vad som står beskrivet i 
teorin[11]. 
 
Det kommunikationsverktyg som används mest av de anställda på AstraZeneca är 
e-post, det är detta som står för merparten av AstraZenecas kommunikation via 
intranät. När viktig information ska delges till en anställd så används oftast e-post 
istället för att lägga det direkt på intranätet, detta för att minska risken att 
informationen ska missas. E-post meddelande används då viktig information ska 

9 Bryggas – Det är när en brygga används för att koppla samman två segment i ett intranät. 
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delges till en eller en viss del av de anställda, det kan vara information som är av 
konfidentiell karaktär. Enligt teorin [3] används e-post på så sätt att sändaren 
anger mottagarens eller mottagarnas adress i adress fönstret, skriver meddelandet 
som önskas skickas och om en fil ska skickas med så bifogas den. Sändaren kan 
göra inställningar, där han/hon kan se om mottagaren läst meddelandet. E-post 
används då information på snabbt sätt ska delges till någon. Både författare och 
företag är ense om att e-post är ett bra kommunikationsverktyg när det ska 
skickas information på ett snabbt och smidigt sätt till flera personer. Utöver detta 
nämner författare och AstraZeneca en rad olika användningsområden för e-post 
vilket inledningsvis presenteras i detta stycke. 

6.2.4 Vilka möjliga verktyg finns för att underlätta kommunikationen i 
framtidens intranät? 
Sammanfattande analys 
AstraZeneca har i dag inte något system för att ta bort gammal information som 
ligger ute på intranätet så detta är något som de huvudansvariga för intranätet 
önska skulle finnas som en funktion i framtiden. Det skulle vara ett system som 
inte automatiskt tog bort gammal information då risken för att viktig information 
skulle tas bort av misstag, vilket kan ge förödande konsekvenser. I den teori vi 
genomsökt har vi inte lyckats hittat något kommunikationsverktyg för detta 
ändamål. Intervjupersonerna skulle kunna tänka sig att utveckla någon form av 
lokaliseringsverktyg så att sökandet efter personer reduceras. I teorin står det inte 
om något lokaliseringsverktyg som ett framtida verktyg. Däremot finns det redan 
idag möjlighet i en del chatverktyg att skriva in ”away” meddelande. En annan 
sak som skulle kunna underlätta en hel del för AstraZeneca är att använda sig av 
live konferenser och live redovisningar. Detta istället för de idag inspelade 
konferenserna, det som hindrar företaget att använda sig av det i dagsläget är den 
begränsade bandbredden. När det gäller live konferenser så säger teorin samma 
sak. Möjligheten till live konferenser i ett intranät finns redan idag, men 
problemet ligger i intranätets bandbredd[11]. Någon form av personifiering skulle 
underlätta för AstraZenecas anställda där det med hjälp av en pushfunktion går att 
ställa in så att respektive person får just den information som är relevant och 
intressant för den specifika användaren. Teorin[6] nämner också pushtekniken 
som ett framtida verktyg inom intranät. Teorin sträcker till och med sig ett steg 
längre och pratar om individuella gränssnitt med inbyggd intelligens. 
AstraZeneca skulle också gärna vilja se en utveckling inom handdator området så 
att de anställda skulle kunna ta del av intranätets funktioner genom sin handdator. 
Detta med handdatorer kan liknas med det som teorin [8] beskriver om WAP. Det 
ska gå att bära med sig en WAP-terminal där direkt kommunikation med intranät 
ska kunna fungera. 
 

 

 27 



7 Slutsatser  
Detta kapitel behandlar våra slutsatser som  relaterar till vår hypotes och våra 
frågeställningar. 
 
Vad som kan utläsas av analysen av vilka kommunikationsverktyg som finns för 
kommunikation via intranät, är att AstraZeneca använder sig av alla utom ett av 
de kommunikationsverktyg som teorin beskriver. Det kommunikationsverktyg 
som AstraZeneca inte använder är chat. Eftersom inte företaget anser sig ha något 
större behov av det, så vill de inte heller belasta intranätet med detta verktyg. 
AstraZeneca kan  tänka sig att använda chat i framtiden men då måste det först till 
en uppgradering av deras intranät.  
 
Genom vår analys av frågeställningen, vad dessa kommunikationsverktyg kan 
användas till, går det att konstatera att AstraZeneca inte bara använder de 
kommunikationsverktyg som tas upp i teorin, utan gör det på ett likartat sätt. Det 
är endast på ett fåtal punkter som inte dessa verktyg används fullt ut. De 
skillnader som framkommit under undersökningen ligger i hur AstraZeneca 
använder sig av videokonferenser och Whiteboard Software. AstraZeneca 
använder sig inte av Whiteboard Software som konferensverktyg. De använder ett 
annat verktyg för detta ändamål. En funktion som inte används i videokonferenser 
är interaktiva konferenser. Det är bandbredden på företagets intranät som hindrar 
dem från att använda interaktiva konferenser.  
 
På frågan hur och när de kommunikationsverktyg som vi behandlat i denna 
undersökning används så kan det konstateras att diskussionsforum, 
videokonferenser och e-post väl överensstämmer med teorin. Det som inte 
stämmer överens med hur teorin beskriver är formulär och Whiteboard software.  
Slutsatsen vad det gäller formulär, så används detta kommunikationsverktyg på 
samma sätt hos AstraZeneca som teorin säger fast AstraZeneca använder ingen 
funktion för databehandling. Slutsatsen vid användandet av Whiteboard software 
i AstraZeneca är den att endast utbildaren använder sig av den inbyggda 
funktionen för att skissa. Det är alltså inga större skillnader mellan teori och 
empiri i denna frågeställning.  
 
AstraZeneca har två kommunikationsverktyg som de i framtiden skulle vilja 
införa i sitt intranät som inte alls tas upp i teorin. Det är ett verktyg för att ta bort 
gammal information och ett verktyg för att lokalisera de anställda. AstraZeneca 
skulle vilja utveckla sina videokonferenser så att de i framtiden kan använda live 
konferenser via intranätet, vilket rent teoretiskt redan idag fungerar men 
AstraZenecas bandbredd hindrar dem. AstraZeneca skulle även vilja införa 
personifiering med hjälp av pushtekniken. Detta tas upp i teorin som ett framtida 
verktyg inom intranätet. Ett annat verktyg som AstraZeneca skulle vilja kunna 
använda i sitt framtida intranät är handdatorer. Teorin ser även detta som ett 
framtida verktyg, då främst med hjälp av WAP-tekniken.  
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8 Diskussion 

8.1 Reflektion av det egna arbetet 
På det stora hela har arbetet gått lite upp och ner. En sak som vi framförallt har 
reflekterat över så här i efterhand är att intervjuerna gjordes vid ett allt för tidigt 
skede i arbetet. Vi skulle behövt skicka ett par frågor till intervjupersonerna innan 
vi utförde själva intervjuerna. Det hade varit till stor hjälp att veta vilka 
kommunikationsverktyg företaget använder sig av då intervjufrågorna 
utformades. Istället fick vi ställa ett antal följdfrågor via telefon. Hade vi vetat 
vilka kommunikationsverktyg AstraZeneca använder sig av så hade vi kunnat 
inrikta vår litteraturstudie på dessa verktyg redan från början. Mycket av tiden i 
början gick åt att söka information om olika kommunikationsverktyg. När det 
gäller litteraturstudien fanns det mycket material att tillgå. Dock var det inte 
mycket av detta material som var relevant för vårt arbete. Detta innebar att det 
blev svårt att sålla bland källorna. 
 
Från början blev vi lovade intervjuer med fyra personer inom AstraZeneca. 
Eftersom att det bara gick att planera in tre intervjuer på plats valde vi att skicka 
intervjufrågorna via e-post till den fjärde personen. De frågor vi skickade till den 
fjärde personen fick vi tyvärr aldrig några svar på. Eftersom vi hade en så liten 
intervjugrupp som bara bestod av fyra personer så kan de uteblivna svaren ha 
påverkat resultatet till viss del. Det är inte alls säkert att resultatet hade blivit så 
mycket annorlunda med svaren från den fjärde personen men vi hade med all 
sannolikhet fått ett mer omfattande intervjumaterial. På grund av de uteblivna 
svaren skickades kompletterande frågor till en av de andra intervjupersonerna. 

8.2 Kritik av metodval 
I efterhand kan vi ge oss själva lite kritik till valet av undersökningsgrupp. 
Gruppen vi valde var kanske lite väl liten och intervjupersonerna hade kanske allt 
för lika referensramar. Eftersom den valda gruppen är de individer som jobbar 
med intranätet i företaget, så ansåg vi att det var mest relevant att endast intervjua 
dessa. Till en början hade vi ingen grupp, utan endast kontakt med AstraZenecas 
intranät ansvarig och valet av grupp gjordes i samråd med honom. 

8.3 Diskussion kring resultat/slutsats 
AstraZeneca använder fem av de sex kommunikationsverktyg som vi lyckats hitta 
i litteraturen. Det verktyg AstraZeneca inte använder sig av är chat. Anledningen 
till att Chat inte används är som tidigare påpekats det faktum att det genererar för 
mycket trafik på intranätet.  Då det finns möjlighet att använda telefon för intern 
kommunikation så finns det inget riktigt behov av Chat. Vi tror att om inte 
kommunikation via telefon fungerat så bra som det gör så hade AstraZeneca med 
stor sannolikhet infört ett Chatverktyg i företagets intranät, detta trots att det 
genererar en del trafik.  
 
AstraZeneca använder sina kommunikationsverktyg på ett ganska omfattande 
sätt. Det framkommer dock en del skillnader vad vissa kommunikationsverktygen 
används till, gentemot det som teorin säger. AstraZeneca använder t.ex. inte 
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whiteboard software som ett verktyg vid kommunikation mellan persondatorer. 
De använder som påpekats innan ett annat kommunikationsverktyg för detta 
ändamål. Vi tror inte att företaget använder ett annat verktyg till detta för att det 
är bättre utan snarare för att de har bättre kunskaper om detta verktyg. E-post kan 
användas inom AstraZeneca på alla de sätt som teorin säger. E-post har funnits 
länge på Internet och användningsområdena är väl kända för AstraZenecas 
anställda. Det är denna anledning som vi anser ligga till grund för att det används 
så väl som det görs. 
 
Som framgår av resultatet och slutsatsen så använder AstraZeneca sina 
kommunikationsverktyg på ett lite annorlunda sätt än vad teorin beskriver. Vid 
användandet av formulär så använder AstraZeneca inte sig av någon form av 
databehandling. Vi tror att detta i första hand beror på det som företaget själv 
säger, att det inte finns något behov av detta. Som vi ser det kräver inbyggd 
databehandling mer avancerade formulär och bredare utbildning av 
Webbredaktörerna på AstraZeneca. Även detta tror vi kan vara en bidragande 
faktor till att inbyggd databehandling inte används i företagets formulär. Även 
Whiteboard software använder AstraZeneca på ett lite annorlunda sätt än vad den 
kan användas till. I AstraZeneca använder bara den som utbildar den inbyggda 
skiss funktionen i detta verktyg. Som vi förstått det så handlar det bara om en 
inställning för att få verktyget användbart fullt ut för båda parterna. Vi tror att 
anledningen till att AstraZeneca endast använder skissfunktionen för utbildaren är 
den att, den som utbildas inte har den rätta kunskapen för att använda verktyget 
fullt ut. Dessutom använder AstraZeneca även telefon vid användandet av 
Whiteboard software och det underlättar arbetet för utbildaren och minskar 
behovet av skissfunktionen för den som utbildas. 
 
AstraZeneca upprättar endast diskussionsforum när behov uppstår, då görs 
mindre diskussionsforum där bara en viss grupp av de anställda har åtkomst. 
AstraZeneca anser sig inte ha behov av ett diskussionsforum som ständigt ligger 
upplagt på intranätet. I teorin talas det mycket om stora diskussionsforum med 
flertalet Newsgrupper. Vi ser dock att det finns en viss risk med sådana 
diskussionsforum i ett intranät. Risken är att de anställda lägger ner för mycket tid 
på att följa diskussioner som egentligen inte har med deras arbete att göra.  
 
AstraZeneca har videokonferenssystem på samtliga tre siter och kan på så sätt 
upprätta videokonferenser med personal från dessa tre siter. Detta 
kommunikationsverktyg är lite speciellt då det används via en ISDN-uppkoppling 
och inte direkt via intranätet. Precis som teorin säger så beror detta på en 
begränsad bandbredd. Däremot används inspelade videokonferenser som läggs ut 
på intranätet. Genom detta kan vi dra slutsatsen att AstraZeneca använder 
videokonferenser så bra det går med de begränsningar som trots allt finns. 
 
Att AstraZeneca använder e-post för att sända, ta emot och lagra meddelanden är 
inget som förvånar oss. Det är ju dessa som är huvudfunktionerna vid 
användandet av detta kommunikationsverktyg. AstraZeneca använder e-post 
främst som verktyg då viktig information skall ges till de anställda. Vi anser att e-
post är ett bra verktyg att använda då det går att adressera direkt till användaren. 
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Om företaget valt ett annat kommunikationsverktyg för att delge de anställda 
viktig information så hade risken funnits att informationen missats. 
 
AstraZeneca har en del verktyg de skulle vilja använda sig av i ett framtida 
intranät. Dessa verktyg anser vi kan komma att underlätta företagets 
kommunikation via intranätet. De framgår en del likheter mellan de verktyg 
AstraZeneca vill införa i sitt intranät och de framtida verktyg som teorin tror på. 
Det är då främst verktyg för personifiering som både företaget och teorin tror 
mycket på. Vi anser det som relevant att tro på pushtekniken som ett framtida 
verktyg för intranät. AstraZeneca tror precis som teorin på att det ska gå att 
använda handdatorer inom intranät i framtiden. Det går ju redan idag att få e-post 
skickat till sin handdator så varför skall det i framtiden inte gå att använda andra 
kommunikationsverktyg via handdatorn för att komma åt intranätet och dess 
funktioner.  

8.4 Diskussion om huruvida hypotesen stämde 
Vår hypotes såg ut som följande: 
 
• Om vi utgår från de kommunikationsverktyg som ett företag använder vid 

kommunikation i intranät, så utnyttjas verktygets alla funktioner som de 
beskrivs i teorin. 

 
Vi får väl säga att vår hypotes inte riktigt uppfylldes. Visst använder företaget 
sig av kommunikationsverktygen på sätt som teorin beskriver dem. Fast alla 
funktionerna inom kommunikationsverktygen användes inte. De huvudsakliga 
anledningarna till att kommunikationsverktygens alla funktioner inte användes 
var att behovet av dem inte fanns och att intranätet har en begränsad bandbredd. 

8.5 Förslag till fortsatt arbete 
Vi har tagit fram två olika förslag till fortsatt arbete. Det första vi tycker skulle 
vara intressant att undersöka är hur de kommunikationsverktyg vi nämner i 
rapporten kommer att utvecklas. Kanske blir det så att en del av verktygen 
kommer att ersättas av andra nya verktyg eller så kommer de kanske att användas 
på ett annorlunda sätt. 
 
Ett annat förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att titta på hur företagets 
anställda använder sig av de olika kommunikationsverktygen. Se hur ofta de 
söker efter ny information på intranätet, se vilka rutiner de har inom e-post osv. 
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Bilaga 1 
 

Typexempel för Intranätorganisationen 
Här nedan följer ett exempel på hur en intranätorganisation kan se ut. Detta är en 
teoretisk modell som måste anpassa till företagets/organisationens storlek och 
målsättning med intranätet. 
 
 

 
Pilarna symboliserar öppna 
kommunikationsvägar 

Ledningsgruppen 

Webbavdelningen 

Styrgruppen 

Lokala webbgruppen 

Organisationens affärsidé,  
vision och mål 
Resurstilldelning 

Strategi 
Policy 
Utvärdering 
Resursfördelning 

Ordförande: 
Informationschefen eller IT- chefen 
 
Önskvärda ledamöter/kompetensområden: 
• Användarrepresentanter 
• Kommunikationsutvecklare 
• Organisationsutvecklare 
• Personalutvecklare 
• Webbinfoansvarig 
• Webbmästare (Webbredaktörer) 
Vid behov 
• Interna och/eller externa experter 

Chef: Webbmästare/Webbinfoansvarig 
 
Tänkbara positioner: 
• Art Director eller motsvarande 
• Copywriter eller motsvarande 
• Informationsspecialist 
• Informatör 
• Webbgrafiker 
• Webbtekniker 
 

Webbavdelningen kan 
vara ”virtuell” och plockar 
då sina medarbetare från 
följande avdelningar i 
organisationen: 
• Informationsavdelningen 
• Informationstjänsten 
• IT-avdelningen 

Ordförande: Webbredaktören 
 
Önskvärda ledamöter: 
• Användarrepresentanter 
• Avdelningschefer 
• Webbredaktörer 
• Webbskribenter 
• Webbtekniker 
 

Figur 1.1 Intranätorganisation 

Riktlinjer 
Innehållsutveckling 
Strukturutveckling 
Layoututveckling 
Utbildning 
Support, Underhåll 
Uppföljning, Utvärdering 
Teknikbevakning 

Innehållsutveckling 
Strukturutveckling 
Layoututveckling 
Underhåll 
Uppföljning 
Utvärdering 
(Utbildning) 
(Teknikbevakning)  
(Support)  
 

 



Bilaga 2 
 

Information om AstraZeneca som företag 
AstraZeneca bildades i april 1999 genom ett samgående mellan Astra AB och det 
brittiska läkemedelsföretaget Zeneca Group PLC (Public Limited Company). De 
har blivit ett av världens ledande läkemedelsföretag. Koncernchef för 
AstraZeneca PLC är Tom McKillop. Han sitter på  huvudkontor i London, 
koncernens styrelseordförande är Percy Barnevik. Per From är VD för 
AstraZeneca AB som ansvarar för administrativ samordning i Sverige bolaget 
som har sitt huvudkontor i Södertälje. 
AstraZenecas verksamheten är inriktad på nyskapande inom medicinsk och 
farmacevtisk forskning. AstraZeneca är globalt företag med huvudsakliga 
forskningsenheter i Sverige, USA och Storbritannien. I Sverige finns 
forskningsenheter i Mölndal, Lund och Södertälje, huvudkontoret ligger i 
Södertälje. Produktion och marknadsföring av AstraZenecas produkter sker i 
många länder världen över. Inom hela koncernen finns ca 54 000 medarbetare där 
drygt 11 000 återfinns i Sverige. År 2001 uppgick koncernens försäljning till ca 
175 miljarder kronor och satsningen på forskning och utveckling uppgick till 28 
miljarder. Ca 10 000 anställda jobbar med  forskning och utveckling. 
 
Prioriterade forskningsområden hos AstraZeneca är: 
• hjärta/kärl 
• mage/tarm 
• andningsvägarna 
• centrala nervsystemet 
• cancer 
• smärtbehandling 
• infektioner. 

AstraZeneca har utvecklat och producerat några av världens främsta läkemedel 
och har en ledande position på världsmarknaden inom flera områden: mage/tarm 
(nr 1), anestesi (nr 1), cancer (nr 2), hjärta/kärl (nr 4) och  andningsvägar (nr 6).  

AstraZenecas läkemedel tillverkas vid mer än 30 anläggningar i 20 länder. Drygt 
14 000 medarbetare är verksamma inom produktionen, varav ca 5 200 i Sverige. 
AstraZeneca har sina största produktionsanläggningar i Södertälje, men även i 
Karlskoga och Umeå sker produktion av läkemedel. Läkemedel från AstraZeneca 
säljs genom marknadsbolag, representationskontor, agenter och licenstagare i ca 
100 länder. AstraZeneca Sverige AB har hand om försäljningen av AstraZenecas 
läkemedel i Sverige. Chef för denna verksamhet är Steinar Höeg. 

 



Bilaga 3 
 
Information om AstraZenecas intranät 
1995 startade verksamheten med intranät. Det var i Lund som det började då 
under namnet Draco Tica. Sen dess har utvecklingen gått explosionsartat och nu 
är AstraZeneca på gång att ge ut ett 5:e generationens intranät. Idag är det en 
målgrupp på ca 500 användare som arbetar inom intranät och ca 150 av dessa är 
så kallade mobila användare, som exempelvis säljare. Teoretiskt sett så har 
AstraZenecas användare över hela världen tillgång till vissa saker på intranätet, 
men det mesta skrivs på svenska och det intresserar inte användare utanför 
Sverige. Det finns inga internationella sidor på AstraZenecas intranät 
 
AstraZeneca använder sig av är ett switchat 100 Mbit Ethernet, där topologin är 
uppbyggd som ett stjärnnät. Anledningen till att de använder switchat nät är för 
att det ger bättre prestanda.  För att ge en klarar bild över AstraZenecas intranät så 
illustrera vi det med en bild nedan. 
 

 
Som framgår av figuren ovan så finns det en koppling mellan de tre städerna 
Södertälje, Mölndal och Lund. Själva nätet mellan de olika siterna är ett routrat 
ATM-nät, med 50 Mbit lina.  

 

 

Södertälje 
(Astra) 

Mölndal 
(Hässle) 

Lund 
(TicaDraco) 

Fig. WAN-länkarna mellan AstraZenecas olika siter. 

 



Bilaga 4 
 

Intervju med Patrik Grahn 18/4 -02 klockan 09.00 
1. När startade ni upp ert intranät? 

Svar: 
1995 startade verksamheten med intranät, då i Lund under namnet Draco Tica.  
 

2. Uppskattningsvis, hur många maskiner/användare har tillgång till  
intranät? 
Svar: 
Ca 500 stycken användare, 150 av dessa är mobila användare. Detta gäller då 
alla tre verksamhetsområdena (Lund, Södertälje och Mölndal). 
 

3. Vad har ni för topologi på ert intranät? 
Svar: 
Topologin ser ut som enligt figuren nedan, med 10 Mbit ATM från Bromma. 
WAN länkar mellan de tre städerna. 
 

 
4. Vad är det för standarder ni använder er av? 

Svar: 
Ethernet, IP baserat. Använder Microsoft server för utveckling. 
 

5. Har ni gjort några stora förändringar under intranätets livstid? 
a. Vilka är förändringarna? 

Svar: 
Under de första åren gjordes en del förändringar av nätet. Den största 
förändringen var när 4:e generationens intranät togs i bruk, det var när 
det blev Asta Zeneca. Den 5:e generationens intranät är på gång. 

 

Södertälje 
(Astra) 

Mölndal 
(Hässle) 

Lund 
(TicaDraco) 

 



b. Varför gjordes dessa förändringar? 
Svar: 
Förändringarna gjordes på grund av den ständiga utvecklingen som 
föreligger hela IT-marknaden. Tekniken går framåt, det gamla duger inte 
utan det krävs ständiga förbättringar av intranätet. 
 

6. Hur ofta uppdaterar ni intranätet, vem ansvarar för det? 
Svar: 
Intranätet uppdateras flera gånger dagligen. På varje avdelning finns en 
Webbredaktör som ansvarar som har ett publikations verktyg till sitt förfogande 
vid spridning av ny information. Webbredaktörerna har en två dagars utbildning 
på hur publiceringen av ny informations ska gå till. Varje ny information som 
läggs ut har en informationsansvarig som ansvarar för innehållet på det som 
läggs ut. 
 

7. Finns det någon uppföljning av den information som sprids? 
Svar: 
Inget formellt. Varje person ansvarar för det den vill ska publiceras. Har ingen 
informationshantering som kontrollerar gammal information. Vill försöka få 
igång något systemet för detta i framtiden. 
 

8. Vilka möjligheter finns det för era kollegor att ge ”feedback” på den 
informationen som de delges? 
Svar: 
Det finns möjlighet att ge feedback på det som publiceras till informations 
ansvarig via e-mail. Feedback om själva intranätet ges direkt till 
Informationsmastern (Lena).  
 

a. Får ni mycket ”feedback”? 
Svar: 
Inte speciellt mycket feedback. 

b. Vem bearbetar denna ”feedback”? 
Svar: 
Är det feedback om informationen så görs det av informationsansvarig. 
Feedback om intranätet bearbetas av Informationsmastern och 
underliggande instanser vid behov. En gång i halvåret hålls möte med 
alla Webbredaktörer där alla möjliga saker som rör intranätet tas upp. 
 
Själva organisationen för IT/IS, ser ut på följande sätt: 

 

 IM 

TG Ref WR 

IM = Informationsmaster 
TG = Teknik Grupp 
Ref = Referensgrupp 
WR = Webbredaktörer 

 



 
9. Vilka garantier har ni att mottagaren tagit del av informationen? 

Svar: 
Inga garantier alls. Om huruvida en anställd tar del av informationen eller inte 
handlar dels på tiden som den anställda har att uppsöka information på intranätet 
och dels så är det en mognadssak. Menar på att ju mer van man blir av att 
använda intranätet, ju lättera vet man var och när man ska uppsöka 
informationen. En del missar viss information, men är den viktig så används ett 
annat medie än intranätet.  
Följdfråga: 
- Varför inte använda Pushteknik? 
Svar: 
Det är svårt att avgöra vad som är viktigt information för just honom/henne. 
Kan dock vara av intresse i framtiden, framförallt för säljare. 
 

10. Vad ser ni som största fördelarna respektive nackdelarna med intranät? 
Svar: 
Fördelar: 
Många fördelar, det som framförallt lyftes fram var delbarheten av 
informationen. Många kan få tillgång till samma information samtidigt.  
Nackdelar: 
Det kan vara svårt att avgöra vilka informations kanaler man ska använda. 
 

11. Vad för slags information läggs ut på ert intranät? 
Svar: 
Allt tänkbart. Innan var informationen allmän och då fick man tänka på vad som 
lades ut. Men numera kan informationen låsas till vissa avdelningar och på så 
sätt kan man lägga ut allt mer på intranätet. Det fungerar så att man inte ens ser 
att det finns information om man inte är behörig. Detta gör ingen funderar på 
varför just de inte har tillgång till den informationen.  
 

12. Vem ansvarar för informationen? 
Svar: 
Varje Webbredaktören är ansvarig för publiceringen på deras avdelning. 
Informationsägaren är ansvarig för vad som läggs upp. Informationsmaster har 
det stora ansvaret för all information som läggs på intranätet. 
 

13. Vilka är det största förändringarna i verksamheten sen ni inskaffade intanätet? 
Svar: 
Den största förändringen är Webbredaktörer har blivit en del av organisationen. 
Webbredaktören är en anställd på varje avdelning som ansvarar för 
publiceringen av informationen. Det är inga nyanställda för detta utan det är 
befintlig personal som fått detta ansvar.  
 

 



14. Har ni vad ni vet nu några brister på intranätet och i så fall har ni lösningar på 
dessa? 
Svar: 
Att hålla ordning på gammal information. Detta är något man är fullt medvetna 
om och jobbar med för att lösa. Ser det dock inte som ett jätte problem, som har 
högsta prioritet. 
 

15. Vad har ni för tillvägagångssätt vid utveckling och implementering av en ny 
funktion? 
Svar: 
IM ansvarar för intranät strategin. De långsiktiga planerna. Jobbar mycket med 
projektgrupper som upplöses efter varje avslutat projekt. IM gör en 
handlingsplan som diskuteras med teknik gruppen.   
 
Det som det arbetas med nu är att göra intranätet tillgängligt för handdatorer. 
Det är tillsatt en projektgrupp för att utveckla enklare verktyg vid användandet 
av intranätet.  
 
Det jobbas med att utveckla personalisering, så att de anställda kan få en 
personlig startsida. 
 
Referensgruppen gör en bedömning av vad som ska göras funktionsmässigt. 
 
En relativt ny teknik är att informationsmötena spelas in och läggs sen ut på 
intranätet så att alla kan ta del av mötet.  
 

16. Använder ni er av några speciella modeller, metoder vid användandet av 
intranätet? 
Svar: 
Använder inga speciella modeller eller metoder. De har dock en 
projektstyrningsmodell som används vid en del projekt, det är PPS (Praktiskt 
Projekt Styrning) 
 

17. Vad använder ni er av för verktyg när det gäller kommunikationen i ert intranät? 
Svar: 
Det som intranätet används främst till är att lägga ut dokument som kan delas av 
många. 
En del använder Netmeeting, dock ej bild, ljud eller chat.  
Används även till att lägga ut inspelade videokonferenser och telekonferenser. 
 

18. Vilka olika kommunikations medier använder ni? 
Svar: 

a. Vilket används mest, varför? 
 

19. Har ni använt ett kommunikations medium som ni inte var nöjda med? 
Svar: 
Inget direkt… Allt testas väl innan det börjar användas. 

 



20. Utöver det ni har idag, vad skulle ni vilja inför för nya 
kommunikationsmedium? 
Svar: 
Skulle vilja ha live redovisningar av videokonferenser istället för inspelade 
versioner. 
Personifiering där alla kan få upp det som passar just dem. 
Utveckling inom handdatorerna så att man ska kunna ta del av intranätet från 
dessa. 
 

21. Hur sker kommunikation mellan era tre siter? 
a. Har ni tre olika intranät eller har ni ett stort intranät som täcker hela 

organisationen i Sverige? 
Svar: 
Mellan de tre olika siterna finns WAN-länkar. Databasen finns i 
Södertälje. Som användare vet man inte från vilken site informationen 
hämtas.  
 

22. Har ni några samarbetspartners vid arbetandet med intranätet? 
Svar: 
VM-data och IBM 

a. På vilket sätt samarbetar ni i så fall, outsoursar ni själva 
implementeringen av nya tekniker eller fungerar det på något annat sätt? 

Svar: 
Själva utvecklingen sköter Astra Zeneca själv medan programmerings 
jobbet outsoursas till konsulter, då första hand VM-data och IBM. 

 



Bilaga 5 
 

Intervju med Lennart Strömberg 18/4 -02 klockan 10.00 
 

23. Uppskattningsvis, hur många maskiner/användare har tillgång till  
intranät? 
Svar: 
Själva målgruppen som sitter i Sverige är ca 450-500 stycken. Men rent 
teoretiskt så har Astra Zeneca anställda över hela världen tillgång till viss 
information på intranätet. Fast nästan allt skrivs på svenska och det intresserar 
inte folk utanför Sverige. Det finns inga internationella sidor på intranätet. 
 

24. Vad har ni för topologi på ert intranät? 
Svar: 
Stjärnnät 
 

25. Vad är det för standarder ni använder er av? 
Svar: 
Ethernet 100 Mbit (Switchat). Använder ett switchat nät, det ger bättre 
prestanda. Använder inte Token Ring. 
 

26. Har ni gjort några stora förändringar under intranätets livstid? 
Svar: 
Lennart har bara varit anställd senaste två åren och då har inga större 
förändringar gjorts, bara några små funktioner som ändrats. 

a. Vilka är förändringarna? 
Svar: 
Nu är det lite förändringar på gång. Främst när det gäller 
personalisering, där alla ska kunna få en personlig startsida. Lite i form 
av push tekniken. 
 

b. Varför gjordes dessa förändringarna? 
 

27. Hur ofta uppdaterar ni intranätet, vem ansvarar för det? 
Svar: 
Dagligen… 26 stycken Webbredaktörer som uppdaterar informationen 
kontinuerligt. All information som läggs ut har en Informationsansvarig som 
ansvarar för att den information som läggs ut är korrekt. 
 

28. Finns det någon uppföljning av den information som sprids? 
Svar: 
Det sker ingen uppföljning av informationen som läggs ut. Det som önskas är ett 
verktyg som skulle kunna hantera gammal information. Den som äger 
informationen skulle kunna ta bort den. Det skulle inte ske automatiskt då det 
finns en viss risk att fel information tas bort. 
 

 



29. Vilka möjligheter finns det för era kollegor att ge ”feedback” på den 
informationen som de delges? 
Svar: 
Webbredaktörerna och användarna på deras avdelning har ett nära samarbete 
och kan på så sätt ge feedback direkt.  

a. Får ni mycket ”feedback”? 
b. Vem bearbetar denna ”feedback”? 

 
30. Vilka garantier har ni att mottagaren tagit del av informationen? 

Svar: 
Inga garantier alls, vilket är en stor nackdel. Vid viktig information så används 
mailet som verktyg. Det som kan göras är att lägga informationen så att den är 
lätt tillgänglig och logisk. 
 

31. Vad ser ni som största fördelarna respektive nackdelarna med intranät? 
Svar: 
Fördelar: 
Många fördelar de största är: 
- Informationen är lätt tillgänglig. 
- Större möjligheter till uppdatering. 
Nackdelar: 
Dålig struktur/kvalitet på informationen 
Växer för fort. 
Informationen lagras och det är svårt att sålla bort. 
 

32. Vad för slags information läggs ut på ert intranät? 
Svar: 
I stort sätt all information läggs ut på intranätet. Även ”hyfsat” hemlig 
information, det finns spärrar och lås för att hålla dem som inte ska tillgång till 
informationen utanför. Dock så lägga inte konfidentiell information ut. 
 

33. Har ni vad ni vet nu några brister på intranätet och i så fall har ni lösningar på 
dessa? 
Svar: 
Inga brister, allt funkar mer eller mindre som det ska. 
 

34. Vad har ni för tillvägagångssätt vid utveckling och implementering av en ny 
funktion? 
Svar: 
Tekniken och Infomastern bollar idéer. Referensgruppen lämnar sen sina 
synpunkter på dessa idéerna.  
 

 



35. Använder ni er av några speciella modeller, metoder vid användandet av 
intranätet? 
Svar: 
Det är bara vid arbetandet i projektform som en modell används och då är det 
PPS (Praktiskt Projekt Styrning). Den börjar bli mer och mer viktig på grund av 
vissa delar läggs ut till bl.a. IBM. Viktigt då externa parter är inblandade. 
 

a. Vad använder ni er av för verktyg när det gäller kommunikationen i ert 
intranät? 
Svar: 
Det som används mest är mail, Netmeeting, videokonferenser. 
Multimedia intranätet används för att ge stöd vid applikationer. Tror på 
en stor framtid inom detta. 
 

36. Har ni använt ett kommunikations medium som ni inte var nöjda med? 
Svar: 
Netmeeting kan vara bristfälligt. 
 

37. Utöver det ni har idag, vad skulle ni vilja inför för nya 
kommunikationsmedium? 
Svar: 
Skulle vilja utveckla personalisering och Netmeeting till en viss del. Även 
kunna köra med videokonferenser live.  
 

38. Hur sker kommunikation mellan era tre siter? 
a. Har ni tre olika intranät eller har ni ett stort intranät som täcker hela 

organisationen i Sverige? 
Svar: 
Det är ett intranät där det bara finns en väg ut på Internet. Det är i 
Södertälje och den är väl spärrad för intrång.  
 

39. Har ni några samarbetspartners vid arbetandet med intranätet? 
a. På vilket sätt samarbetar ni i så fall, outsoursar ni själva 

implementeringen av nya tekniker eller fungerar det på något annat sätt? 
Svar: 
Det har varit VM-data innan, nu arbetar man mycket med IBM. 
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Intervju med Magnus Backan 18/4 -02 klockan 11.00 
 

40. Vad har ni för topologi på ert intranät? 
Svar: 
ATM-nät (Routrat). Telenordia 50 Mbit lina. Switchat LAN, Backbone fiber 
kabel. 10 Mbit från varje Hubb till Switch. 
 

41. Vad är det för standarder ni använder er av? 
Svar: 
Ökad prestanda på nätet, IBM sköter driften medan utveckling och Underhåll 
sköter företag själva. 
 

42. Vad ser ni som största fördelarna respektive nackdelarna med intranät? 
Svar: 
Fördelar: 
- Interna Webben 
- Informations spridning 
- Applikationer 
- Hantering 
Nackdelar 
- Användarnas omognad 
 

43. Vad för slags information läggs ut på ert intranät? 
Svar: 
Allt som inte är konfidentiellt ex: 
- Omröstningar 
- Diskussions forum 
- Webcasting 
 

44. Har ni vad ni vet nu några brister på intranätet och i så fall har ni lösningar på 
dessa? 
Svar: 
Inga brister. Det kan uppstå problem under vägen till målet. Ett problem som 
kan bli stort är om intranätet skulle gå ner, då krävs snabba åtgärder. 
 

45. Vad har ni för tillvägagångssätt vid utveckling och implementering av en ny 
funktion? 
Svar: 
Teknik gruppen och Ingomastern stämmer av varje månad och ser på vad som 
ska göras och vad som ska prioriteras. 
 

 



46. Vad använder ni er av för verktyg när det gäller kommunikationen i ert intranät? 
Svar: 
Videokonferenser, dock inte live. Netmeeting på samma sätt som det används 
över Internet. Diskussionsforum används också en del. 

 
47. Har ni använt ett kommunikations medium som ni inte var nöjda med? 

Svar: 
Inget direkt 
 

48. Utöver det ni har idag, vad skulle ni vilja inför för nya 
kommunikationsmedium? 
Svar: 
Det som skulle kunna vara av intresse är ett lokaliserings verktyg som håller 
reda på var och vad de anställda gör, för att undvika sökandet.  
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Kompletterande frågor till Patrik Grahn 2002-05-14 
 

1. Vad används Netmeeting, Diskussionsforum, E-post och 
Videokonferenser till och varför används de till olika former av 
kommunikation? 

Svar:  
Netmeeting använder vi på lite olika sätt. Vid telekonferenser där man arbetar 
tillsammans i ett dokument; för att titta på PowerPoint-presentationer vid 
videokonferenser; för att utbilda när man sitter på olika orter. Diskussionsforum 
nyttjar vi där t.ex. en avdelning behöver ett sådant forum för sina diskussioner. 
Videokonferenser används mer och mer för att hålla nere resandet. E-post står 
för merparten av vår kommunikation skulle jag vilja påstå. 
 

2. Vilka funktioner i ovanstående verktyg används? 
Svar:  
Vi använder inte video i NetMeeting eftersom bandbredden inte medger det. E-
post används till mail, kalender och tasks. 
 

3. Om inte alla funktioner i ovanstående verktyg används, vad beror detta 
på då? 

Svar: 
Se ovan 
 

4. Vilka anställda använder vilka av de ovanstående verktygen? 
Svar:  
NetMeeting är ganska nytt och användningen ännu så länge begränsad, bara de 
mest intresserade som använder. E-post används av alla, videokonferenser i 
huvudsak av dem som har kollegor på andra siter. 
 

5. Har ni något namn på ert publiceringsverktyg? Fungerar det som ett 
formulär? 

Svar:  
Inget namn på publiseringsverktyget men det kallas ”Redaktörsverktyget”. JA, 
det används som formulär. 
 

6. Vad är det för ett videokonferenssystem som ni använder er av? 
Svar:  
Tandberg 
 

7. Vad anser du vara ett hot mot ert intranät? 
Svar:  
Ser egentligen inget som hotar i bemärkelsen att det skulle sluta användas. 
Däremot måste vi vara försiktiga när vi för in nya lösningar. Många är ganska 
tekniska, ex NetMeeting och kan skrämma ”normalanvändaren” med resultat att 
det inte används. Det är våra stora utmaning framöver – att kunna utnyttja 
tekniken på ett enkelt sätt.
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Sammanfattning av intervjuer 
 
Det har gjorts en del förändringar när det gäller AstraZenecas intranät. Under de 
första åren gjordes en del mindre förändringar på intranätet. Den största 
förändringen inträffade när den fjärde generationens intranät togs i bruk och detta 
inträffade när fusionen mellan Astra och Zeneca stod klart. Det är i nuläget lite 
förändringar på gång bl. a. genom att en personalisering är på ingång som ska 
resultera i en personlig startsida för de anställda, en form av push teknik. 
Anledningen till dessa förändringar är att det finns en ständig utveckling på IT 
marknaden. AstraZeneca anser att det gamla inte duger längre utan det måste ske 
en förnyelse hela tiden.  
 
AstraZeneca uppdaterar sitt intranät flera gånger varje dag. Uppdateringen av 
intranätet går till på följande sätt: 
På varje avdelning finns det något som heter Webbredaktör som med hjälp av sitt 
publiseringverktyg lägger upp den information som ska finnas tillgänglig på 
intranätet. Webbredaktörerna har genomgått en två dagar lång utbildning i hur 
verktyget skall användas för bästa resultat. All ny information har en 
informationsansvarig som har det fulla ansvaret av den information som har lagts 
upp på intranätet.  
 
Intervjupersonerna framhåller att de kommunikationsverktyg som företaget 
använder sig av vid kommunikation i intranätet är e-post, diskussionsforum, 
Whiteboard software, videokonferenser och formulär. Formulär används som ett 
publiceringsverktyg för att lägga ut dokument på intranätet. Whiteboard software 
används när det sker en utbildning av personal som befinner sig på annan ort. Det 
framgår också av intervjun att AstraZeneca använder sig av Microsoft 
Netmeeting som utbildningsverktyg där Whiteboard software är en funktion som 
kan utnyttjas. AstraZeneca använder sig bara av diskussionsforum när behovet 
finns så det finns inget som ständigt ligger uppe på intranätet. Videokonferenser 
används också i intranätet men dock inte ”live” utan i inspelad form. Intervjun 
gav klara besked på vilket kommunikationsverktyg som används mest vid 
kommunikationen via företagets intranät och detta var e-post. Det framkom av 
intervjun hur och när kommunikationsverktygen används. Exempel på hur och 
när dessa verktyg används är när e-post används för att skicka meddelanden eller 
filer till andra anställda.  
 
Feedback på information som lagts upp på intranätet kan ges via e-post direkt till 
den som står som informationsansvarig på det upplagda materialet. Den feedback 
som gäller själva intranätet ges direkt till infomastern som tar åt sig feedbacken 
och kollar om det behöver ändras något. De anser inte att de får speciellt mycket 
feedback på informationen. Det är informationsansvarig som bearbetar 
feedbacken på dennes information. Som jag skrev innan så är det infomastern 
som bearbetar feedbacken när det gäller intranätet, infomastern tar även hjälp av 
underliggande instanser om behov uppstår. En gång i halvåret så hålls det ett 
möte mellan alla webbredaktörer där olika kommentarer som rör intranätet 

 



diskuteras samt att de inblandade försöker komma på lösningar på möjliga 
problem.  
 
Vad gäller fördelar och nackdelar tycker våra intervjupersoner att det finns många 
fördelar med ett intranät, det som framförallt lyftes fram var delbarheten av 
information dvs. att många kan få del av informationen på kort tid. Det finns 
större möjligheter att göra uppdateringar på intranätet dvs. att det inte behövs gå 
till alla datorer när en ny maskinvara ska installeras utan det kan i princip skötas 
från en maskin. Nackdelarna med intranätet var bland annat användarnas 
omognad som kunde ställa till problem. Det kan vara svårt att avgöra vilka 
informationskanaler som ska användas. Det kan finnas dålig struktur/kvalitet på 
den information som ligger uppe. Mycket information lagras och det kan vara 
svårt att sålla bland all information. En annan nackdel kan vara att det växer för 
fort och att det då blir svårt att hänga med i tempot. 
 
I dagsläget läggs all tänkbar information upp på intranätet det har gjorts möjligt 
genom att det har tagits fram ett sätt att låsa information så att bara de som har 
behörighet kan ta del av den. Information som inte läggs upp på intranätet är av 
konfidentiell karaktär och detta vill AstraZeneca inte ha uppe på intranätet.  
 
De som är ansvariga för informationen är som vi sagt tidigare informationsägaren 
och infomastern samt webbredaktören på respektive avdelning. Det är 
infomastern som har det stora ansvaret för det som läggs upp på intranätet. 
 
Genom de förändringar som skett i företaget sedan införandet av intranätet så har 
Webbredaktörerna blivit en del av organisationen. Webbredaktören är en anställd 
på varje avdelning som ansvarar för respektive avdelnings information som läggs 
upp på intranätet. 
 
När företaget ska ta fram en ny funktion samt att implementera den så går de 
tillväga på följande sätt: 
 
Infomastern ansvarar för intranätsstrategin, de långsiktiga planerna. Företaget 
jobbar väldigt mycket med projektgrupper som efter avslutat projekt upplöses. 
Infomastern gör en handlingsplan som denne diskuterar med teknik gruppen för 
att se vad det finns för lösningar och verktyg som kan användas. AstraZeneca 
använder sig av en referensgrupp som ska se vad som ska göras funktionsmässigt. 
I nuläget så arbetas det med att göra intranätet tillgängligt för handdatorer. Det 
har tillsatts en projektgrupp som ska utveckla enklare verktyg vid användandet av 
intranätet.  
 
Företaget använder inte sig av någon direkt modell eller metod när de utvecklar 
sitt intranät utan det enda som de har att utgå ifrån är deras egen 
projektstyrningsmodell som heter PPS (Praktisk Projekt Styrning).  Denna modell 
används mer och mer, detta pga. att det läggs ut mer av arbetet  på externa företag 
som t.ex. IBM. Det är viktigt då externa parter är inblandade i arbetet.
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AstraZenecas intranätgrupp 
 
I AstraZenecas intranätgrupp ingår följande aktörer som alla har olika ansvars –
och specialist områden inom AstraZenecas intranät dessa aktörer är följande: 

 
• Webbmaster: 
Webbmastern i AstraZeneca har till uppgift att se till så att AstraZenecas 
intranät och uppkoppling mot Internet fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Det är Webbmastern som har hand om det tekniska när det gäller 
AstraZenecas intranät.  

 
• Webbinfoansvarig: 
Webbinfoansvarig på AstraZeneca har som uppgift att se till så att den 
information som ligger/läggs uppe på intranätet har relevant betydelse för 
AstraZeneca och den verksamhet som bedrivs inom företaget.    

 
• Webbredaktör 

När det gäller webbredaktör på AstraZeneca så finns det en webbredaktör på 
varje avdelning. Webbredaktörens uppgift är att lägga upp det som varje 
avdelning vill ha upplagt på intranätet. Det är webbredaktörens uppgift att 
kontrollera så att den information som läggs upp på intranätet följer visa 
riktlinjer för hur formuleringen på ett intranät ska se ut. Detta för att det inte ska 
bli otydligt vad som menas med informationen som laddas upp på AstraZenecas 
intranät. Webbredaktörerna genomgår en utbildning på några dagar innan de 
börja jobba som webbredaktör, under denna utbildning lär de sig hur de ska 
formulera sig så tydligt som möjligt samt att de lär sig hantera det verktyg som 
används vid publicering av information.  
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