
- Appendix 1 - 
 

Intervju med Fredrik Hägg, försäljare, Dimension AB  
Datum: 17/4 2002 

Typ av företag: IT-företag 

Plats: Karlskrona 

Antal anställda: 10 st. 

 

På vilket sätt arbetar ni, projekt form eller individuellt? 

- det beror på, det är olika, det är en kärna av folk i ett projekt som sedan kontaktar de 

som de behöver vid tillfället. 

 

Arbetar ni hemifrån eller bortifrån företaget? 

- det händer, beror på vilken uppkoppling man har hemifrån, man måste vara kontakt 

bar inom e- mail och telefon. 

 

Vilken typ av verktyg använder ni för att samarbeta? 

- E- mail, telefon, fax, Superoffice dessutom lägger vi ibland ut gemensamma dokument 

på någon projektplats på nätet. 

 

Varför dessa verktyg? 

- De är enkla att använda, man skall inte göra sakerna mer komplicerade än det är, i de 

stora systemen så finns det en massa funktioner som man inte använder, som är 

överflödiga. 

 

Vem är det som beslutar om valet i samarbetsverktyg? 

- IT ledningen i Stockholm, men de har ofta telefonkontakt med de andra IT 

avdelningarna i övriga Sverige/Skandinavien, vilket gör att vi har lite att säga till om 

så en viss demokrati finns ju. De bestämmer när det kommer till stora system till hela 

företaget tex. intranät 

 

Vilken typ av samarbetsverktyg skulle du anse skulle kunna komplettera de verktyg ni 

använder i dag och varför? 



- Vi är nöjda nu. De samarbetsverktyg vi använder brukas väldigt mycket och vi 

behöver inga fler. 

 

Använder hela företaget samma verktyg? 

- Vi har ett intranät som täcker hela Skandinavium men det används inte som 

samarbetsverktyg. De varierar nog lite mellan de olika orterna i Sverige, men e- mail 

är populärt. 

 

Varför har ni inte valt ett större verktyg som exempelvis Lotus Notes? 

- Vi har inte användning för alla funktioner som Lotus har, IBM har en förmåga att göra 

alldeles för stora system och  dessutom är det dyrt med support och installation osv. 

  


