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ABSTRACT

In a complex and turbulent world, several companies begin to realize the value of
information as a strategic resource and try to find strategies to manage this.

This master thesis aims to describe the information management at Axis
Communications AB. Axis is a fast growing company and due to this they have not
been able to manage the flow of information whitin the company.

To find out how the information was managed at this time we made a survey and
employee interviews at three Axis business units.
By analyzing the surveys and interviews we found several problems. Problems like
inter department communication, subscription service, knowledge management and
the Intranet. Because of this the staff spends several hours a week searching for
information.

We consider that developing a new Intranet would solve many of the information
problems at Axis. By not just looking at the technical aspects of the Intranet but also
usability and structure it should be an Intranet that can be used by all employees at
Axis Communications AB.
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1 Introduktion till problemomr�det

I en alltmer turbulent och komplex v�rld b�rjar alltfler f�retag inse v�rdet av
information som en strategisk resurs och f�rs�ker hitta strategier f�r att hantera och
f�rvalta den.

Axis Communications AB, forts�ttningsvis ben�mnt Axis, �r inget undantag.
F�retaget bildades 1984, och tillverkar n�tverksprodukter s�som printservers,
scanservers m m. F�retaget har i dagsl�get ca 300 anst�llda. P� huvudkontoret i
Lund arbetar ca 200 personer. Resten av Axis personal arbetar p� kontoren i USA,
Asien, Australien och Europa.

Axis har under de senaste �ren pr�glats av en kraftig ekonomisk tillv�xt och likas�
av en personalm�ssig tillv�xt. Enligt Torbj�rn S�derberg, som initierat detta
examensarbete, har p� mycket kort tid antalet personer p� utvecklingsavdelningen
ut�kats med 300%, vilket har inneburit b�de organisatoriska och
informationsm�ssiga problem. I ett utvecklingsf�retag som Axis, �r och f�rblir
utvecklingsavdelningen hj�rtat i organisationen och d�rf�r �r det s�rskilt viktigt att
denna avdelning fungerar1. Med tanke p� Axis ambition att vara marknadsledande
och marknadsdrivande inom sin nisch, �r det viktigt att h�lla sig uppdaterad om
vad som sker i omv�rlden. F�r n�rvarande finns ingen formell struktur eller policy
som beskriver hur detta skall g� till.

Detta �r inte problem som �r unika f�r Axis utan n�got som de flesta snabbt
expanderande f�retag f�rr eller senare upplever. �ven om v�rt arbete grundar sig
p� ett f�retag s� inneb�r det inte att v�ra f�rslag till f�r�ndringar inte b�r vara
applicerbara �ven p� andra f�retag.

D� det inom tidsramen f�r v�rt arbete inte funnits n�gon m�jlighet att unders�ka
hela f�retagets informationshanteringen har vi begr�nsat unders�kningen till Axis
aff�rs- och kompetensomr�den.

1.1 Syfte och fr�gest�llningar

V�rt syfte med uppsatsen �r att ge f�rslag till f�r�ndringar som kan hj�lpa f�retaget
med de informationsproblem som idag f�religger. F�rslagen till f�r�ndringar b�r
integreras med f�retagets kultur, organisation och strategi.

F�rst avser vi att g�ra en nul�gesanalys och utreda vilken information
avdelningarna anser sig beh�va, hur de skaffar sig denna information och hur
information sprids inom avdelningarna.

N�sta steg syftar till att utifr�n den ovan n�mnda nul�gesanalysen  l�mna f�rslag
till f�r�ndringar f�r att underl�tta informationshanteringen och -spridningen. �ven
                                                            
1 Eneroth, Kristina, Strategi och kompetensdynamik- en studie av Axis Communications", Lund: Lund
University Press, 1997, Lund Series in Economic and Management 37, The Institute of Economic
Research, Lund University.
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om unders�kningen �r koncentrerad till tre utvecklingsavdelningar �r det meningen
att f�rslagen/policyn ska vara generaliserbara �ven till �vriga avdelningar.

De fr�gest�llningar som ligger till grund f�r detta examensarbete �r s�ledes
f�ljande;

�Vilken information anses beh�vas inom utvecklingsavdelningarna?
�Hur f�r utvecklingsavdelningarna den information de anser sig beh�va?
�Hur sprids den inh�mtade informationen inom utvecklingsavdelningarna?
�Hur b�r informationsinh�mtning, -hantering och Ðspridning organiseras inom
utvecklingsavdelningarna?
�Hur ska dessa processer organiseras s� att de �verensst�mmer med f�retagets
kultur och strategiska str�vanden?

1.2 Disposition

Efter ovanst�ende introduktion till uppsatsen inleder vi med utg�ngspunkter i den
vetenskapliga litteratur som ber�r v�rt �mnesomr�de. D�refter f�ljer en presentation
av f�retaget. Kapitel fyra och fem behandlar metod och resultat. Svaren p� v�ra
fr�gest�llningar finns inte bara i analys- och diskussionskapitlet utan �ven i kapitlet
f�rlag till f�r�ndringar. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning.
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2 Teoretiska utg�ngspunkter

Hur ser forskningsl�get ut n�r det g�ller f�retagens informationshantering och
informationsproblem? D� vi b�rjade s�ka material och l�mpliga teorier uppt�ckte vi
snabbt att det inte var helt l�tt att hitta i den enorma m�ngd som fanns.
F�r det f�rsta �r det ett �mne som flera discipliner k�nner sig kallade att unders�ka.
Inom f�retagsekonomi finns en uppsj� av litteratur ang�ende f�retagens
informationsproblem. Sociologi och kommunikationsvetenskap t�cker ocks� detta
omr�de, fr�mst genom kommunikations- och informationsproblem inom grupper.

�ven inom biblioteks- och informationsvetenskap har f�retagen blivit ett vanligare
unders�kningsobjekt. Fr�mst g�ller detta d� ur bibliotekssynvinkel, d� antingen
f�retagsbibliotekets eller n�got annat biblioteks roll f�r f�retagens
informationsf�rs�rjning unders�ks.

Uppgiften var fr�n b�rjan t�nkt att enbart fokusera p� teknikbevakning och
omv�rldsbevakning, allts� den externa informationen. Men d� extern och intern
information �r s� t�tt f�rknippade med varandra visade sig detta v�xa till att �ven
unders�ka hur interninformationen hanteras. Inom tidsramen f�r v�rt arbete finns det
inga m�jligheter att unders�ka alla aspekter av intern och extern information.
Uppgiften har efter hand visat sig vara s� komplex att vi inte kunnat utg� i fr�n en
eller ett par teorier, utan vi har varit tvungna att titta p� uppgiften ur flera olika
infallsvinklar. Fr�n informationsvetenskapen har vi anv�nt oss av teorier om
Information Management och Knowledge Management, och fr�n f�retagsekonomin
anv�nder vi teorier om organisationskultur och vikten av att hantera information p� ett
s�dant s�tt att det bidrar till f�retagets l�nsamhet.

2.1 Informationsvetenskap

Det f�rekommer en begreppsapparat som inte �r utan tvetydigheter och som olika
f�rfattare anv�nder i olika betydelser. Begrepp som Information Management,
Information Resource Management, Knowledge Management m fl anv�nds flitigt,
dock inte alltid i samma betydelse eller sammanhang. Ocks� definitioner av orden
information och knowledge diskuteras flitigt i litteraturen och inte heller d�r finns
n�gra entydiga definitioner. Konstateras b�r ocks� att definitionerna �ndras �ver tid2.
Detta beror p� att samh�llet �r under st�ndig f�r�ndring och p�verkas av olika
influenser som t ex sociala, teknologiska och kulturella. Den n�got luddiga
begreppsapparaten har inte gjort det l�ttare att urskilja relevant material.

Information Management �r ett begrepp med gr�ns�verskridande karakt�r. Str�mfelts
rapport om Information Management i ett antal svenska f�retag behandlar �mnet ur en
b�de teoretisk och praktisk synvinkel. Str�mfelt skriver att "en komplett
informationsstrategi ber�r och kr�ver medverkan av m�nga olika kompetensomr�den
och funktioner i en organisation"3. Han menar vidare att detta f�rh�llande samtidigt
                                                            
2 Badenoch Douglas m fl, ÓThe value of informationÓ, The value and impact of information, ed. by
Feeney Mary, Grieves Maureen, 1994, s.10f.
3 Str�mfelt, Ralph, Information Management I teori och verklighet, BIBSAM Rapport nr 1, Stockholm:
Kungliga biblioteket,1990.
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kan vara en hindrande faktor f�r utveckling inom organisationen, d�r det �r l�tt att var
och en h�vdar sitt revir, sitt ansvarsomr�de. M�len f�r Information Management
skriver Str�mfelt vidare �r,

Att etablera och underh�lla en konkurrensm�ssig �verl�gsenhet genom att p�
ett kostnadseffektivt s�tt utnyttja intern och extern information
Denna definition inneb�r vidare att det �r n�dv�ndigt att administrera b�de
informationen och tekniken.

Flera unders�kningar visar att organisationer och f�retag i stor utstr�ckning har
koncentrerat sina insatser fr�mst till den tekniska delen av Information Management4.
Detta medf�r att det �r extra viktigt att man �r medveten om skillnaderna mellan
information och informationsteknologi5.

Man kan s�ga att Information Management best�r av tv� delar, en mjukare Ð
informationen, och en h�rdare - informationsteknologin. Informationsteknologi �r alla
de hj�lpmedel som underl�ttar hanteringen av information, eller som Olaisen
uttrycker det

Information technology can be defined as the hardware and software that is
used to collect, transmit, process and disseminate data (symbols) in an
organization.6

Information kan definieras p� en m�ngd olika s�tt. Vi kommer dock inte att definiera
begreppet d� det har gjorts f�rs�k till detta under de senaste 50 �ren utan att man f�r
den skull ha kunnat enas. D�remot delas ofta begreppet i intern och extern
information beroende p� om informationen skapas inom eller utanf�r den egna
organisationen. Med intern information avses t ex interna rapporter och PM men �ven
samtal med kollegor. Extern information �r t ex s�kningar p� Internet, b�cker och
m�ssor.

Informationsbegreppet kan ocks� ses ur en annan synvinkel. Den kan d� delas upp i
tv� delar. Den ena �r den del vi hittar/f�r i tidskrifter, b�cker, tv, radio.
Den andra �r den information som endast finns hos v�ra medarbetare. Detta kallar
man normalt sett inte f�r information utan kunskap. Genom att hitta metoder f�r att
sprida denna kunskap och m�jligg�ra f�r andra att ta del av den s� hamnar man
�terigen i informationsbegreppet. Detta �r n�got som alltmer uppm�rksammas inom
informationsforskningen idag. D� kallas det tacit knowledge eller tyst kunskap. Detta
begrepp sorterar i sin tur under Knowledge Management-teorierna.

Sveiby, en av de ledande forskarna inom Knowledge Management, menar att kunskap
till skillnad fr�n information �r n�got som finns hos m�nniskorna i v�r omgivning och
kunskap skapas i den process som uppst�r i m�tet mellan m�nniskor. Ikujiro Nomaka,
                                                            
4 Str�mfelt, s.4, Ginman Mariam, ÒWhy do companies need a positive information cultureÓ,
Information culture and business performance, Ginman, Mariam (ed), �bo: Institutionen f�r
biblioteksvetenskap och informatik, 1993, Meddelanden fr�n ekonomisk- statsvetenskapliga fakulteten
vid �bo Akademi, Ser. A:404, s. 34.
5 Olaisen Johan, Ò Information as a strategic resource: a question of communicationÓ, Information
management - a scandinavian approach, ed. Olaisen, Johan, Oslo, Scandinavian University Press,
1993, s.14
6 Olaisen, s. 14.
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professor i knowledge vid University of California Berkeley, po�ngterar att det �r
endast m�nniskor som kan inta en central roll i skapandet av kunskap7. I den uppsj�
av litteratur som finns inom �mnet anv�nds �ven begreppet Intellectual Capital8, d� i
en mer aff�rsm�ssig betydelse av begreppet Knowledge Management.

Ett av de nyaste bidragen vad g�ller f�retagens informationsf�rs�rjning �r Margareta
Nelkes rapport fr�n 1998, ÓKnowledge Management in Swedish Coorperations- The
Value of Information and Information ServicesÓ. Nelkes unders�kning har i sin helhet
varit till stor nytta f�r oss. Vi saknar dock hennes definition av  begreppet Knowledge
Management. Utifr�n nio svenska f�retag unders�ker Nelke v�rdet av information och
informationsservice f�r f�retagen. Hennes m�l �r att unders�ka hur effektiv den
anv�nda informationen �r. Unders�kningen koncentrerar sig p� extern information
och omfattande intern information som forsknings- och marknadsrapporter.
Information �r en v�rdefull tillg�ng f�r f�retaget och hon menar att det kan finnas
f�rdelar med att ge det ett ekonomiskt v�rde f�r att f�retaget verkligen skall fokusera
p� informations- och kunskapshanteringen.9 Nelke har �ven f�rs�kt skapa en allm�n
bild av f�r vilket syfte informationen anv�nds och i vilka sammanhang informationen
�r anv�ndbar.

Str�mfelts rapport fr�n 1990 visade att f�retag och organisationer hade b�rjat inse
v�rdet av Information Management, men i praktiken har det mest inneburit en
satsning p� teknologin. D�remot f�rbis�g man fortfarande de mjuka delarna i h�g
grad. Nelkes unders�kning �tta �r senare visar �verraskande nog p� n�stan samma
resultat. Man har alltmer insett v�rdet av de mjuka delarna men har fortfarande sv�rt
att hitta metoder f�r att effektivt hantera dessa. Detta kan bero p� att den teoribildning
som finns �r sv�r att oms�tta i praktiken. Man gl�mmer ofta att ta h�nsyn till praktiska
omst�ndigheter i de metoder som erbjuds. Det finns m�nga exempel p� enorma
fl�desscheman, beslutsmodeller och checklistor, vilket torde g�ra att f� f�retag orkar
arbeta sig igenom dessa10.

N�r det g�ller forskning kring f�retags och organisationers information har man
alltmer insett att information har ett v�rde som b�r tas i beaktande. Speciellt har
information f�r f�retagets strategiska planering blivit en allt viktigare faktor att r�kna
med. Strategisk information definieras av bland andra Str�mfelt som Óatt
organisationen skall ha en s�dan kunskap om sin omv�rld och om sitt eget inre liv att
den kan agera i r�tt tid och p� r�tt s�ttÓ11. Strategiska informationsbehov �r inte lika
l�tta att definiera och de �r inte heller s� exakta som det operativa
informationsbehovet. Strategisk information beh�vs f�r f�retagets l�ngsiktiga
planering av verksamheten. Den operativa informationen syftar d�remot till att
automatisera och rationalisera den l�pande verksamheten med m�let att reducera
kostnaderna12.

                                                            
7 http://www.brint.com/km/whatis.htm 1998-12-07
8 Stewart A. Thomas, Intellectual Capital Ð the new wealth of organizations, London, Nicholas Brealey
Publishing, 1997
9 Nelke Margareta, ÓKnowledge Management in Swedish Corporations- The Value of Information and
Information Services, 1998, s.15.
10 Frankelius, Per, �kad l�nsamhet med r�tt information: Informationsstrategiskt t�nkande i en
turbulent omv�rld- med en metod f�r att best�mma behovet av omv�rldsinformation, �rebro:
H�gskolan i �rebro1991, s.42
11 Str�mfelt, s. 4.
12 Str�mfelt, s.18
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Ett viktigt begrepp inom informationsvetenskapen �r gatekeeper. Denna definieras
ofta som den eller de personer som har flest interna och externa kontakter. Detta
inneb�r b�de personliga kontakter och �vriga informationsk�llor13. Denna person �r
ofta en viktig men dold tillg�ng f�r f�retaget. Thomas Allen, skaparen av begreppet
technological gatekeeper, menar att det �r mycket viktig f�r f�retaget att identifiera
dessa personer. Dessa personer spelar ofta en viktig roll i informationsf�rs�rjningen
och Ðspridningen inom f�retaget14.

I b�rjan av v�rt arbete l�ste vi ocks� litteratur om information behaviour och
information seeking. Detta har vi i f�rsta hand anv�nt f�r inledande studier kring
�mnet. V�r tyngdpunkt i arbetet ligger dock inte inom detta omr�de, d�remot kan man
inte heller bortse fr�n vikten av forskningen kring dessa �mnen. En nyare
unders�kning av chefers informationsbehov har gjorts av Auster och Choo som har
unders�kt ett antal f�retag i Kanada15. Flera unders�kningar finns ocks� samlade i
Information Seeking in Context16.

2.2 Organisationsteori

Organisationsteori koncentrerar sig kring tre teman, struktur, processer och kultur.
Struktur behandlar organisationernas uppbyggnad som t ex avdelningar, befattningar
o s v. Processer behandlar beslut, ledarskap och konflikter, det vill s�ga str�mmarna
av handlingar och h�ndelser i organisationen17. Kultur �r en beteckning f�r det
dominerande v�rderingarna, inst�llningarna och beteendenormerna i en
organisation18.

                                                            
13 H�glund och Persson, Information och kunskap - Informationsf�rs�rjning- forskning och
policyfr�gor, Ume�: INUM AB, 1985, s.101,
14 Allen, Thomas J., Managing the flow of technology - Technology transfer and the dissemination of
technological information whitin the research and development organization, Cambridge,
Massachusetts, The MIT Press, 1978, s. 161
15 Auster, Ethel & Choo, Chun Wei, "CEOs, Information and decision making: Scanning the
environment for strategic advantage", Library Trends, vol. 43, no. 2, Fall 1994, s.206-225
16 Information seeking in context, Vakkari, Pertti, Savolainen, Reijo & Dervin, Brenda, London: Taylor
Graham,1997, Proceedings of an international conference on research in information needs, seeking
and use in different contexts 14-16 August, 1996, Tampere, Finland.
17 Bakka, J�rgen F, Fivelsdal, Egil, Lindkvist, Lars, Organisationsteori: struktur, kultur, processer,
uppl. 2:1, Malm�: Liber-Hermods, 1993, s. 23
18 Bakka, s.116
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Vi unders�ker alla tre delarna men ur ett informationsperspektiv d� det �r sv�rt att dra
en gr�ns mellan struktur, processer och kultur19. Det sker hela tiden en v�xelverkan
mellan de tre delarna, som inb�rdes p�verkar varandra.

Figur 1: V�xelverkan mellan de tre
perspektiven inom organisationsteori20

Organisationskultur har definierats p� tv� s�tt. Det ena s�ttet betraktar kultur som ett
resultat av omgivningens kultur, tillsammans med utvecklingen av v�rderingar och
normer bland de anst�llda. Det andra syns�ttet betraktar kultur som en parameter som
ledningen kan manipulera f�r att uppn� m�l. Under 80-talet var det senare s�ttet
popul�rt. D�refter har denna uppfattningen alltmer f�rsvunnit. Unders�kningar har
visat att f�retagskulturer i h�g grad reflekterar den kultur som f�retaget omger sig
med.21 Det skulle betyda att ledningen inte har speciellt stor kontroll �ver kulturen i
f�retaget, utan att kulturen skapas dels genom de anst�lldas interaktion och dels
genom ledningens f�rs�k att p�verka.

                                                            
19 Bakka, s.117
20 Bakka, s.25
21 Hofstede, Geert, "The interaction between national and organizationl value systems", Journal of
Management Studies, vol 22, 1985, s. 347-357.

processer kultur

struktur
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3 Presentation av Axis Communications AB

Axis startades 1984 av Mikael Karlsson och Martin Gren som d� studerade ekonomi
respektive elektroteknik. F�retaget utvecklar och s�ljer produkter f�r
n�tverkskommunikation, t ex printservers, CD-servers och scan-servers. Produkterna
anv�nds till att man oberoende av tillverkare ska kunna koppla ihop produkter i ett
n�tverk och f� dem att f�rst� varandra. Tanken �r ocks� att man inom t ex en
avdelning kan vara m�nga om att dela p� en skrivare eller CD-ROM-spelare.

1987 hade man ca 30 anst�llda och en oms�ttning p� ca 10 miljoner kronor och
f�retaget var organiserat i en funktionsorganisation22. En funktionsorganisation �r
uppbyggd efter vilken huvudfunktion som varje avdelning har. Exempel p� s�dana
funktioner �r t ex ink�p, produktion och ekonomi23. 1988 startades det f�rsta
dotterbolaget i USA. Axis har fram till idag utvecklats till ett internationellt f�retag
med kontor och dotterbolag i Europa, USA och Asien. Totalt har man ca 285 anst�llda
varav 178 st i Lund24 och en oms�ttning p� n�stan 600 miljoner kronor, de sista fem
�ren har man haft en tillv�xt p� ca 53% per �r25.

1996 genomf�rde man en stor omorganisering som ledde till att Axis organiserades i
n�got som kan liknas vid en matrisorganisation. En traditionell matrisorganisation �r
ofta uppdelad p� dels funktionsavdelningar, som avger resurser, och dels p�
projektavdelningar, som kr�ver resurser26. Axis organisation �r uppdelad p� dels de
olika omr�dena, Europa, USA och Asien, dels i vad som m�ste betraktas som
f�retagets k�rna, aff�rsomr�dena baserade p� Axis olika produkter och
kompetensomr�dena. I Lund finns ocks� f�rs�ljning, support, administration och
ekonomi.

                                                            
22 Eneroth, Kristina, Strategi och kompetensdynamik- en studie av Axis Communications", Lund: Lund
University Press, 1997, Lund Series in Economic and Management 37, The Institute of Economic
Research, Lund University.
23 Greve Arent; Organisationsteori - nya perspektiv, Stockholm, Universitetesforlaget, 1997, s. 126;
Mabon Hunter, Organisationsl�ran - struktur och beteende, Stockholm: Psykologif�rlaget AB, tredje
rev. uppl, 1992, s. 104.
24 Axis Communications AB �rsredovisning 97/98
25 Widing, Hans, "Sk�ne visar styrka p� tillv�xtlistan", Sydsvenska Dagbladet, 980528, s. A18.
26 Greve, s.145; Mabon, s. 109-110
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Business
units:

IBM Products, Print Servers, Storage, Camera, Document Management,

Territory America Europe Asia
Office Boston, MA Mountain

View, CA Miami, FL
Lund, Sweden
Paris, France
London, UK
Munich, Germany

Tokyo, Japan
Beijing, Shanghai,
Hong Kong, China
Taipei, Taiwan
Seoul, Korea

Functions Sales & Support,
Business Development
Corporate Marketing

Sales & Support
Product & Technology
Development, Product
Supply, Administration
& Finance

Sales & Support

Axis har fram till 1 januari 1999 varit uppdelad i bland annat fem business units
och sex competence units, i forts�ttningen ben�mnda aff�rsomr�de respektive
kompetensomr�de27. De omfattar  totalt ca 116 personer. IBM har funnits sedan
f�retagets start 1984 och utvecklar printservers f�r IBM-milj�, och �r s�ledes den
�ldsta aff�rsenheten. Camera  startade 1992 och �r den yngsta aff�rsenheten och de
utvecklar kameror f�r web-milj�er. Det senaste anv�ndningsomr�det �r
m�jligheten f�r f�r�ldrar att fr�n arbetet eller hemmet vaka �ver sina barn n�r de �r
p� dagis28. Printserver utvecklar printservers som g�r att man kan koppla flera
datorer till en enda skrivare. Storageavdelningen utvecklar bl a cd- och
h�rddiskservers. Document Management utvecklar scanservers och andra
produkter f�r dokumenthantering.

Kompetensomr�dena �r som tidigare skrivits sex till antalet. ASIC-enheten arbetar
med utveckling av kretsar. Detta �r n�got som �r ovanligt f�r ett f�retag av Axis
storlek. Vanligtvis �r egenutveckling av kretsar f�rbeh�llet f�retag av Intels och
Ericssons storlek29. New Projects kan n�rmast beskrivas som ett v�xthus d�r nya
ide�r f�r en chans att utvecklas. Client Software utvecklar programvara f�r
installation av Axis produkter. Technical publications handhar
anv�ndardokumentation och manualer. Testavdelningen utf�r tester av
produkterna. Det sista kompetensomr�det �r Tools and Process som bl a har hand
om  verktygsst�d till programvara och processutveckling. De arbetar �ven med
verktyg och st�d till programutveckling.

F�retaget har ingen egen tillverkning utan allt legotillverkas, dock inom Sverige, och
f�rs�ljningen sker antingen via OEM (original equipment manufacturer) aff�rer eller
till distribut�rer som i sin tur s�ljer vidare till slutanv�ndarna. OEM-aff�rer inneb�r att
tillverkaren inte s�tter sitt m�rke p� produkten utan s�ljer den OEM. Ett exempel �r
Casio som tillverkar klockor. Urverken �r mycket prisv�rda men klockorna �r dyra.
Casio vill beh�lla sin image som h�gkvalitativ klocktillverkare. En annan

                                                            
27 fr�n 1/1-99 g�ller en ny organisation. Detta b�r dock inte p�verka v�r unders�kning i n�gon st�rre
utstr�ckning.
28 Mikael Bergstrand, "Dagiskamera direkt till f�r�ldrarna", Sydsvenska Dagbladet, 981207, s. A6.
29 Eneroth, Kristina, Strategi och kompetensdynamik- en studie av Axis Communications", Lund: Lund
University Press, 1997, Lund Series in Economic and Management 37, The Institute of Economic
Research, Lund University, s. 73
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klocktillverkare anv�nder sig av en l�gprisstrategi och k�per urverket av Casio, men
betalar mindre eftersom de inte anv�nder sig av namnet Casio n�gonstans.

Man har en tydlig aff�rside "network access to everything" (att kunna anslutna alla
sorters elektroniska tillbeh�r till n�tverket och �ka v�rdet av n�tverket f�r alla
anv�ndare). Framf�rallt har Axis tydliggjort sina grundid�er och satt dem p� pr�nt,
vilket ger de anst�llda n�got konkret att relatera till. Dessa id�er kallas f�r Axis
stentavlor och best�r av 7 punkter, till varje tavla finns ocks� en mer detaljerad
f�rklaring till hj�lp att tolka tavlan30.

Stentavlorna �r f�ljande (finns bara p� engelska);

Axis increases the value of the network
Growth in volume niches
Always open
Make it happen!
Never satisfied
Split vision

�ven s�ttet att nyanst�lla �r n�got annorlunda �n vad som vanligen f�rekommer d�
Axis inte har n�gon personalavdelning, utan ist�llet till�mpar det man kallar
farfarsprincipen. Detta inneb�r att den tillt�nkte nyanst�llde kallas till intervju i flera
omg�ngar och intervjuas av andra anst�llda inom Axis och att det �tminstone i slutet
medverkar en medarbetare som varit med l�nge. Denne ÓfarfarÓ har vetor�tt att s�ga
nej till anst�llning �ven om �vriga i gruppen har varit �verens om att personen ska
anst�llas. Axis f�rs�ker h�lla sin organisation platt trots den kraftiga tillv�xten. De
till�mpar " ett symboliskt ledarskap d�r cheferna ska vara operativa och visa v�gen"31.
All informationss�kning inom f�retaget sk�ts idag av var och en av de anst�llda och
man har ingen formell informationsserviceenhet eller f�retagsbibliotek.

Kompetens och f�rm�ga att passa in i f�retagskulturen �r n�got man v�rderar h�gre
�n Ór�ttÓ utbildning. Detta har bland annat lett till att Axis �r mycket internationellt
�ven inom f�retaget d� m�nga anst�llda har invandrarbakgrund32. En annan sak man
ocks� f�rs�ker v�rna om �r den svenska f�retagskulturen inom Axis, vilket har lett till
att man har skickat m�nga svenskar till �vriga l�nder d�r man har verksamhet33.

Axis har ocks� ett v�l utbyggt samarbete med Lunds universitet, vilket bl a tar sig
uttryck i att Axis har m�nga examensarbetare knutna till sig. Axis �r ocks� delaktiga i
viss kursverksamhet inom Lunds tekniska h�gskola.

Med denna bakgrundsbild av ett snabbt expanderande f�retag �r det kanske l�ttare att
f�rst� varf�r den h�r uppsatsen kommit till. Axis har lagt s� mycket  arbetet p� att bli
en av de ledande inom branschen att man helt enkelt inte hunnit med att p� ett bra s�tt
organisera informationshanteringen och informationsspridningen inom f�retaget.

                                                            
30 se bilaga nr: 1
31 Hemstadius, Katarina, "Semmy R�lf leder prestigel�st", N�tverk & Kommunikation, no 11, 1998,
s. 90.
32 Okumus, Esref, "H�r �r kompetensen viktigast", Arbetarskydd, januari, 1998.
33 Hemstadius, 1998, s. 90.
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4 Metodbeskrivning

4.1 Metod

F�r att skaffa oss en bakgrund och teoretisk grund till hur informationsfr�gor
behandlas inom f�retag har vi gjort inledande litteraturstudier.
Vid enk�t-  och intervjukonstruktion har vi haft god hj�lp av Som man fr�gar f�r
man svar.34

F�r att g�ra en nul�gesanalys av hur informationshanteringen och -spridningen
fungerar inom aff�rs- och kompetensomr�dena har vi valt att g� ut med en enk�t35

till IBM, Camera och ASIC. IBM valdes d�rf�r att det �r det �ldsta aff�rsomr�det
och Camera f�r att det �r det yngsta aff�rsomr�det. Avsikten var att f� en spridning
inom aff�rsomr�dena. ASIC, som kompetensomr�de, valdes f�r att f� en motvikt
till aff�rsomr�dena. ASIC utvecklar som tidigare n�mnts egna kretsar och �r
s�ledes en enhet av stor strategisk betydelse och d�rmed intressant vad g�ller
informationshantering.

Att unders�ka informationshanteringen inom b�de aff�rs- och kompetensomr�den
ger ocks� st�rre m�jligheter att utarbeta en generell modell/policy, �n om vi bara
koncentrerat oss p� t ex aff�rsomr�dena.

F�r att inte missa olika k�llor och aspekter har vi utg�tt fr�n olika unders�kningar
och sedan modifierat dessa till v�r enk�t. Vi har bland annat anv�nt f�ljande
unders�kningar och artiklar; Informationsf�rs�rjning p� Tyr�ns36, Fysikerns v�g
till information37, Engineering informtion38, Knowledge Management in Swedish
Corporations39, CEOs, information, and decision making: scanning the
environment for strategic advantage40 Ett speciellt problem vid studier av
informationsanv�ndning och -behov �r att anv�ndarna kan ha sv�righeter att exakt
uppskatta sina informationsvanor41. Detta p� grund av att man inte �r medveten om
alla k�llor man anv�nder. Med h�nsyn till detta faktum har vi f�rs�kt t�cka upp s�
m�nga k�llor som m�jligt i enk�ten.

Under tiden som enk�ten konstruerades diskuterade vi i vilken form den skulle
distribueras. D� vi redan fr�n b�rjan ins�g att mail och intran�t �r allm�ngiltiga
kommunikationskanaler inom f�retaget funderade vi p� att anv�nda dessa kanaler.
Vi var dock r�dda att enk�ten skulle drunkna i det �vriga fl�det av information,
dessutom skulle vi f� sv�rt att garantera anonymiteten. D�rf�r valde vi att

                                                            
34 Andersson, Bengt-Erik, Som man fr�gar f�r man svar -en introduktion i intervju- och enk�tteknik,
Stockholm: Raben  Prisma, 1994
35 se bilaga 2
36 Sv�rd, Maria, Lidman, Kerstin, Informationsf�rs�rjning p� Tyr�ns, Bor�s, 1989, specialarbete vid
h�gskolan i Bor�s, 1989:42
37 Persson, Christel, Fysikerns v�g till information, Lunds Universitet, 1996, BIVILs skriftserie
1996:11, Lund: Biblioteks- och informationsvetenskap
38 MacLeod, Roddy, "Engineering Information", Managing Information, 1998-5:3, s. 27-30.
39 Nelke, Margareta, Knowledge management in swedish corporations - the value of information and
information services, TLS Meddelande 28, Stockholm: Tekniska Litteraturs�llskapet, 1998.
40 Auster,  & Choo,  1994, s.206-225
41 H�glund & Persson,  s 54.
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distribuera enk�ten i pappersform. Enk�ten var t�nkt att ge en f�rsta bild av hur
informationshantering och -spridning fungerar.

D�refter har vi gjort fem intervjuer med personer inom IBM, Camera och ASIC,
f�r att f�rtydliga de resultat vi f�tt genom enk�terna och ytterligare fastst�lla vilka
problemen �r. Intervjuerna syftar ocks� till att visa hur man skulle vilja organisera
informationshanteringen i framtiden. Vi skickade modellf�rslag42 till
informanterna f�re intervjun som de fick m�jlighet att l�sa och ta st�llning till.
Intervjuerna strukturerades kring ett antal fr�gor43 som vi ville f� ytterligare
kunskap om efter att ha sammanst�llt enk�ten. Under intervjun fungerade sedan
modellf�rslagen som diskussionsunderlag. Intervjuerna var �ppna och
strukturerade, d v s att vi hade f�rdigformulerade fr�gor som st�lldes i en best�md
ordning. Vi gav dock stort utrymme f�r sidosp�r och tankar. De vi intervjuade var
cheferna f�r Camera och ASIC, men inte IBMs chef d� han �r stationerad i USA.
�vriga informanter �r slumpvis utvalda fr�n avdelningarna. Intervjuerna varade i
ca 45 minuter och vi var b�da n�rvarande vid alla intervjutillf�llena. Utifr�n
analyserna av enk�terna och intervjuerna har vi sedan utarbetat en policy och
f�rslag till f�rb�ttringar f�r aff�rs- och kompetensomr�denas
informationshantering.

Eftersom vi har tillbringat mycket tid p� f�retaget har det varit naturligt att g�ra
observationer som att tr�ffa de anst�llda, ta del av gemensamma mailinglistor och
ha tillg�ng till deras intran�t. Allt detta och mer d�rtill g�r att man kan dra vissa
slutsatser utan att ha direkt m�jlighet att f�rankra dem i litteratur. Icke desto
mindre �r detta en viktig del av och f�r v�rt arbete.44

                                                            
42 Se bilaga 4
43 Se bilaga 3
44 Bakka, s. 124
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5 Resultatbeskrivning

5.1 Enk�tredovisning

Totalt skickades 30 enk�ter ut, 13 till ASIC, 7 till IBM och 10 till Camera. Detta
motsvarar ca 25% av det totala antalet personer inom BU och CU.
Svarsfrekvensen blev totalt 19 enk�ter, 7 fr�n ASIC, 4 fr�n IBM och 7 fr�n Camera.
Detta blir en total svarsfrekvens p� 63%. Tyv�rr fick vi inte veta fr�n b�rjan att b�de
IBM och Camera v�ldigt ofta blir utvalda f�r unders�kningar av studenter, och det �r
d�rmed m�jligt att de k�nner en viss tr�tthet inf�r unders�kningar. Detta f�rklarar
troligtvis en del av bortfallet. Bortfallet fr�n ASIC �r sv�rare att f�rklara men ett visst
naturligt bortfall existerar alltid. Bortfallet kan inte kopplas till befattning d� svaren �r
j�mnt spridda. St�rre andelen av de svarande arbetar med software. D� det totalt inom
f�retaget �r fler som arbetar med mjukvaruutveckling �n t ex h�rdvaruutveckling var
resultatet naturligt.

I redovisningen av enk�ten har vi utel�mnat svaren p� fr�gorna 3 och 5. Fr�ga 3 r�r
anst�llningstid och examensarbete och fr�ga 5 handlar om befattning och
arbetsuppgifter. Dessa fr�gor syftar till att ge oss en bild av personalen och vara
inledande i enk�ten. Det intressanta �r inte hur m�nga som arbetar inom t ex software,
utan j�mf�relsen mellan befattningarna. En fullst�ndig enk�tredovisning finns i bilaga
5.

5.1.1 �lder och utbildning

Fr�gorna 1 och 2 r�r informanternas �lder och utbildning. Axis �r ett f�rtag med i
huvudsak ung personal. Informanternas �lder ligger mellan 20 och 42 �r, detta ger en
medel�lder p� 30,5 �r. Vi har inte kunnat utl�sa n�gon skillnad i svaren som skulle
kunna kopplas till �lder. Med undantag av tv� personer har alla h�gskoleutbildning, i
f�rsta hand civilingenj�rsutbildning, med tonvikt p� elektroteknik och datateknik.

5.1.2 Informationsbehov

H�r redovisas resultatet f�r fr�ga 6a, 6b, 7b, samt 14, som samtliga ber�r
informanternas informationsbehov.

F�r att svara p� fr�gest�llningen vilken information som beh�vs inom aff�rs- och
kompetensomr�dena konstruerade vi fyra kategorier, med flera svarsalternativ under
varje. Dessutom bad vi dem specificera om informationsbehovet �r regelbundet eller
inte. De fyra kategorierna �r som f�ljer; f�retagsinformation, produktinformation,
branschinformation och ekonomisk information.

Behovet av f�retagsinformation �r likartat inom alla tre avdelningarna. Inom IBM
svarade 31% att behovet �r regelbundet samt 31% svarade, ibland. Resultaten f�r
Camera och ASIC �r 21% respektive 28% vad g�ller det regelbundna behovet. Inom
Camera uppgav 39% att det finns ett ibland f�rekommande behov av
f�retagsinformation medan siffran f�r ASIC �r 41%.

Totalt visade det sig att produktinformation �r det man beh�ver mest regelbundet,
IBM 25%, Camera 33% och ASIC 50%. Branschinformation �r det som man
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anv�nder minst. Den enda som anv�nder sig n�gorlunda regelbundet av
branschinformation �r ASIC-avdelningen d�r 52% svarar att de beh�ver
informationen ibland medan inom IBM och Camera var siffrorna 17%, respektive
19%. D�remot finns det en skillnad vad g�ller det regelbundna behovet d� endast 10%
inom ASIC anser sig ha detta. IBM och Camera uppvisar d�remot n�got h�gre siffror,
19% respektive 17% anser sig ha ett regelbundet behov av branschinformation.

N�st branschinformation �r behovet av ekonomisk information minst. N�gon st�rre
skillnad mellan avdelningarna kan inte p�visas. Det finns ett behov men det �r ganska
oregelbundet. Inom IBM svarade 40% att de beh�ver ekonomisk information ibland,
och 30% att de aldrig har detta behov. Resultaten f�r Camera visade 29% respektive
34% och f�r ASIC, 35% respektive 32,5%.

Inom produktinformationen anser sig de flesta ha st�rst behov av regelbunden
information om standarder och mjuk- och h�rdvara. Tillverknings- och
patentinformation anser sig de flesta beh�va, men bara ibland. Det man har minst
behov av inom branschinformation �r information om EU och lagf�rslag. Inom de
�vriga kategorierna �r kundinformationen det man har mest behov av och
b�rsinformation det man har minst behov av.

B�da aff�rsomr�dena beh�ver regelbunden information om mjukvaruteknologi,
medan kompetensomr�det ASIC regelbundet beh�ver information om
h�rdvaruteknologi. Ingen av avdelningarna anser sig i n�gon h�gre grad beh�va
information om b�rsen, EU, lagf�rslag eller regler.

Om man j�mf�r vilken information som de olika befattningarna inom aff�rs-
kompetensomr�dena beh�ver visar det sig att chefernas behov skiljer sig fr�n �vrigas
behov. Cheferna beh�ver regelbundet f�retagsinformation, d v s om konkurrenter,
kunder och leverant�rer, ekonomisk information och produktinformation om material
samt om mjuk- och h�rdvaruteknologi. Den st�rsta skillnaden j�mf�rt med resten av
avdelningen g�ller fr�mst behovet av ekonomisk information. Detta �r inget ov�ntat
resultat med tanke p� att de sitter i en ledande position d�r de ansvarar f�r utveckling,
marknadsf�ring och f�rs�ljning av produkter �ver hela v�rlden.

De som arbetar med software har f�ga �verraskande ett regelbundet behov av
information om mjukvaruteknologi. Ett annat regelbundet behov �r information om
kunder. Ekonomisk information �r det som personerna inom software anser sig ha
minst behov av. Personerna inom hardware har regelbundet behov av information om
h�rdvaruteknologi, tillverkning, konkurrenter och leverant�rer. Varken hardware eller
software anser sig beh�va information om EU, lagf�rslag, regler, b�rsen, patent och
tendenser.

Inom ASIC-design beh�vs regelbundet information om standarder, mjuk- och
h�rdvaruteknologi och material. B�rsinformation och Axis kostnader och int�kter
anser de sig i stort sett inte beh�va n�gon information om. Det f�rekommer dock vissa
skillnader inom ASIC-design, t ex anser en del att information om konkurrenter och
patent beh�vs regelbundet, medan det finns andra som aldrig anser sig beh�va denna
typ av information.
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Vi fr�gade vad de anst�llda tycker att de har f�r lite information om. Endast 15%
svarade p� denna fr�ga. Svaren r�rde bland annat sv�righeter att f� reda p� vem som
slutar inom f�retaget. �ven svaret att de f�r f�r mycket information f�rekom. P�
fr�gan vad de har sv�rt att f� information om �r det tyv�rr m�nga som inte svarat alls.
Medan �vriga har skrivit f�r att citera en av de svarande att det "R�r sig fr�n det mest
generella till det mest specifika". D�rf�r har det ocks� varit sv�rt att dra n�gra direkta
slutsatser om detta. P� fr�gan om vad de anser att de har d�liga kunskaper inom blev
svaren v�ldigt varierande. Huvudsakligen r�r sig svaren kring teknisk kunskap, vilket
inte �r helt f�rv�nande. Ett allm�nt intryck �r att utvecklingen g�r s� fort att det �r
sv�rt att h�nga med.

5.1.3 Informationsk�llor

Fr�gorna 7a, 8, 9 och 15 handlar om informationsk�llor. D�rf�r redovisas dessa
tillsammans.

Hur hittar d� de anst�llda sin information? Vi l�mnade ett stort antal alternativ av
olika k�llor att v�lja mellan och �ven m�jlighet att specificera dessa. Den �verl�gset
mest anv�nda k�llan �r Internet, som 100% av informanterna anv�nder. Personliga
kontakter inom sitt eget aff�rs- och kompetensomr�de anv�nds av 95%, �vriga interna
kontakter �r ocks� flitigt anv�nda, 84% . Mycket anv�nda �r ocks� b�cker, 79%,
intran�tet, 79% och e-mail, 74%. Resultatet visar inte p� n�gra skillnader mellan
avdelningarna. Detta resultat bekr�ftades ocks� d� vi bad dem att rangordna de mest
anv�nda k�llorna, d�r alla de ovanst�ende k�llorna hamnade i toppen.

Det f�rekommer inte heller n�gra st�rre skillnader mellan befattningarna n�r det
g�ller vilka k�llor som anv�nds mest, f�rutom att cheferna f�r aff�rs- och
kompetensomr�dena och de som arbetar med ASIC-design anv�nder sig mer av
tekniska rapporter �n �vriga samt att de som arbetar med software anv�nder sig mer
av b�cker och avdelningsm�ten �n �vriga.

Sedan st�llde vi fr�gan om det finns n�gra informationsk�llor som �r mer sj�lvklara
�n andra att anv�nda. D� Axis �r ett teknikinriktat f�retag f�rv�ntade vi oss att svaren
i h�g grad skulle f�rkasta tryckta k�llor och enbart f�redra elektroniska k�llor som
t ex Internet. V�rt antagande visade sig st�mma till viss del, som konstaterats ovan
f�redrar de flesta Internet. Men som vi ocks� redan har sett �r de tryckta k�llorna inte
alls f�rkastade utan de flesta kompletterar med b�cker. Vid konstruerandet av enk�ten
tyckte vi att formuleringen var s� klar den kunde bli, men n�r vi gick igenom svaren
uppt�ckte vi att borde ha bett dem specificera informationsk�llorna. En del har bara
svarat - ja, och 6 stycken har inte svarat alls.

De minst anv�nda k�llorna �r t ex informationsm�klare, bibliotek, databaser och
faktiskt ocks� f�retagets eget m�nadsm�te. Att m�nadsm�tet inte anses som en viktig
informationsk�lla i arbetet l�r till st�rsta delen bero p� att det �r mer allm�n
information som presenteras, t ex hur det g�r f�r f�retaget, presentation av nyanst�llda
o s v.

Med fr�ga 8 avs�g vi att f�rs�ka identifiera en gatekeeper p� avdelningarna f�r att
kunna g�ra en intervju med denna person. De som svarade angav s�llan en enskild
person. Ibland namnges flera personer och ibland �r svaret bara kollegor.
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5.1.4 Anledning till att s�ka information

Anledningen till att s�ka information �r naturligtvis lika viktigt som vilken
information man s�ker och vilka k�llor man anv�nder. P� fr�ga 10 gav vi ett antal
olika alternativ till att s�ka information och bad dem rangordna dessa fr�n 1-10, d�r 1
�r den viktigaste anledningen. Av de svarande �r det 32% av svaren som vi inte kan
anv�nda oss av d� de endast har satt kryss f�r en del av alternativen. Av �vriga svar
visar det sig att den utan tvekan viktigaste anledningen inom alla avdelningarna �r att
man beh�ver l�sa ett specifikt problem. En annan anledning som ans�gs viktig var att
bidra med resurser till det projekt man arbetar med. Den minst viktiga anledningen
inom alla avdelningarna att s�ka information var f�r att skriva rapporter och h�lla
f�redrag. Inte heller h�r f�religger det n�gra st�rre skillnader mellan befattningarna,
f�rutom att cheferna f�r aff�rs- och kompetensomr�dena i h�gre grad s�ker
information f�r att skriva rapporter och h�lla f�redrag.

5.1.5 Tid

F�r att f� en bild av hur mycket tid de anst�llda l�gger p� att s�ka och l�sa
information bad vi dem i fr�ga 11 och 12 att ange detta i antal timmar per vecka.
Somliga har svarat bara p� den f�rsta fr�gan och p� andra fr�gan skrivit att den f�rsta
uppgiften r�r det totala antalet timmar f�r b�de s�kning och l�sning. F�r att f� ett
medelv�rde har vi delat med h�lften p� antalet timmar. N�r informanterna har svarat
med intervall t ex 4-8 timmar har vi utg�tt fr�n medelv�rdet.

Totalt l�gger avdelningarna i snitt 5,5 timmar i veckan p� att s�ka information och
n�stan lika mycket, 5 timmar, p� att l�sa information. Mellan avdelningarna kan man
inte m�rka n�gra st�rre skillnader. Dock anv�nder Camera-avdelningen  n�got fler
timmar �n IBM och ASIC. Det f�rekommer inga st�rre skillnader mellan de olika
befattningarna vad g�ller tiden f�r s�kning och l�sning av information.

5.1.6 Informationsspridning

Med fr�ga 16 avs�g vi att ta reda p� hur informationen sprids, och hur de l�mnar
vidare information n�r de hittar n�got de tror att andra ocks� kan ha nytta av.
Informanterna  har kunnat v�lja mellan alternativen; skicka vidare via mail, l�gga ut
det p� intran�tet, ber�tta det f�r n�gon eller ange eget alternativ. De flesta f�redrar att
ber�tta det f�r n�gon, 95%, eller att skicka informationen vidare via mail, 89%.
Mellan aff�rsomr�dena �r det ingen st�rre skillnad. D�remot skiljer sig ASIC fr�n
Camera och IBM genom att inom ASIC l�gger man �ven ut mycket av informationen
p� intran�tet, 100%, vilket de inte i samma utstr�ckning g�r inom aff�rsomr�dena,
43% respektive 25%. Detta kan troligen f�rklaras av att ASIC har ett eget intran�t.
Problemet med att bara skicka mail eller ber�tta det f�r n�gon, �r att d� g�r man det
bara till de man redan vet beh�ver den sortens information. D�rmed utesluts �vriga
fr�n att f� del av denna information.

5.1.7 Projektuppf�ljning

Efter varje projekt g�rs en projektuppf�ljning. Detta b�r vara en viktig del av
informationsspridningen inom Axis d�r alla ska kunna ta del av de l�rdomar som dras.
Idag l�ggs en del av resultatet ut p� intran�tet men som situationen �r idag g�rs inget
mer av det. Detta visar sig i svaren p� fr�ga 17 om hur projektuppf�ljning fungerar
inom Axis. 53% har ingen �sikt i fr�gan och 32% tycker att uppf�ljningen �r antingen
d�lig eller mycket d�lig. Endast 15% tycker att uppf�ljningen fungerar bra.
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5.1.8 Tidskriftscirkulation

Som de flesta f�retag har Axis prenumerationer p� tidskrifter som cirkulerar inom
f�retaget enligt en lista. I fr�ga 18 ville vi veta hur de anst�llda tycker att
tidskriftscirkulationen fungerar. 63% tycker att tidskriftscirkulationen fungerar d�ligt
eller mycket d�ligt. 21% har ingen �sikt i fr�gan, och om detta beror p� att de inte alls
�r med p� cirkulationslistan eller har gett upp f�r att det inte fungerar f�r vi nog l�ta
vara osagt. Tv� personer tycker att cirkulationen fungerar bra, men dessa kommer fr�n
ASIC som har en egen cirkulationslista inom avdelningen som s�gs fungera.

5.1.9 Virtuella biblioteket

Vi uppt�ckte att det ganska ofta skickas ut mail till alla inom f�retaget med
efterlysningar av olika b�cker. Vi fr�gade om det fanns n�gon form av f�rteckning
�ver vilka titlar som finns inom f�retaget och vem av de anst�llda som i s� fall har
den aktuella boken. Vi fick till svar att det fanns ett virtuellt bibliotek d�r man har
m�jlighet att l�gga in nya b�cker. Det visade sig att f�rteckningen var alldeles utm�rkt
med uppgifter som t ex titel och ISBN-nummer. Det fanns dessutom ett abstract och
en s�kfunktion. Det st�rsta problemet �r att denna f�rteckning eller virtuella bibliotek
finns p� en av de anst�lldas egna hemsidor inom intran�tet och �verhuvudtaget knappt
g�r att hitta om man s�ker p� intran�tet efter det.

Naturligtvis var vi mycket nyfikna p� att se om denna funktion �verhuvudtaget
utnyttjades eller inte. S� vi undrade i fr�ga 19 om de anv�nder sig av Axis virtuella
bibliotek. Totalt var det 79% som inte anv�nde sig av biblioteket och 16% som
anv�nde det. Vid en n�rmare kontroll visade det sig dessutom att de som anv�nde sig
av det virtuella biblioteket alla jobbade inom samma avdelning som den person som
lagt upp sidan. Man kan ocks� till viss del t�nka sig att en del har svarat nej f�r att de
inte riktig har vetat vad vi menade f�r n�got, d� sidan inte heter Axis virtuella
bibliotek. Men det sammanlagda intrycket �r att f� vet om att den finns och det �r
ocks� anledningen till att den inte anv�nds. M�nga har l�mnat kommentarer som "vad
�r det" eller "har inte ens h�rt talas om det".

5.1.10 Intran�tet

Detta leder oss vidare till de tv� n�sta fr�gorna i enk�ten som behandlar just
intran�tet. Vi delade upp fr�gan i tv� delar 20 och 21, f�r att kunna skilja p� om de
anst�llda tycker att problemen ligger p� det tekniska eller organisatoriska planet. 68%
av de tillfr�gade tycker att intran�tet fungerar bra tekniskt. F�rv�nande nog blev
utfallet vad g�ller det organisatoriska inte alls vad vi hade f�rv�ntat oss, utan tv�rtom.
53% tycker det fungerade bra organisatoriskt. Om man tycker att n�got fungerar
d�ligt s� �r det i s� fall organisatoriskt och inte tekniskt, men majoriteten �r som sagt
n�jda. �ven h�r finns det ocks� en del som inte har n�gra �sikter och en av de som
tycker att intran�tet fungerar bra syftar p� att ASIC-avdelningen har ett eget n�t som
inte p�verkas om det �r problem med en del av de vanliga servrarna intran�tet ligger
p�.

5.1.11 Informationsproblem

Fr�gorna 13, 22 och 23 syftar till att ta reda p� om det faktiskt f�religger n�got
informationsproblem inom Axis. Vi fr�gade om de anser att deras informationsbehov
�r tillfredsst�llt eller inte. Med en liten �vervikt utf�ll resultat till att deras
informationsbehov �r tillfredsst�llt. 60% anser sig n�jda medan 40% upplever att
informationsbehovet inte �r tillfredsst�llt.
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Till sist bad vi ocks� att de skulle svara p� om de ans�g att de fanns n�gra andra
problem eller vad som borde f�rb�ttras inom Axis g�llande informationshantering och
-spridning. Tyv�rr s� �r det stort bortfall bland de fr�gor som �r rena frisvarsfr�gor,
knappt 32% har svarat p� fr�gan om problem och 42% p� fr�gan om f�rb�ttringar.
Svaren �r ocks� ganska skiftande men de svar vi faktiskt f�tt pekar p� att det finns
kommunikationsproblem mellan avdelningarna och att man inte vet till vem man ska
v�nda sig f�r att f� information eller vem som �r ansvarig f�r vad.

5.2 Intervjuredovisning

Som redan n�mnts hade vi en best�md intervjuplan att f�lja. I �vrigt var intervjuerna
�ppna och vi l�t informanterna fritt diskutera kring fr�gorna45 och modellf�rslagen46.
Vi intervjuade fem personer. Dessa var cheferna f�r ASIC och Camera samt en
slumpvis utvald person fr�n varje avdelning. Vid redovisningen av intervjuerna har vi
valt att redovisa fr�gorna i l�pande ordning. D�remot redovisas inte varje enskilt svar
utan vi g�r en sammanst�llning av svaren p� varje fr�ga. Intervjuerna inleddes med
fr�gor om anst�llningstid och arbetsuppgifter f�r att f� en �ppning p� intervjun.
D�rf�r redovisas inte dessa fr�gor. Diskussionen kring modellf�rlagen redovisas i
samband med att vi presenterar f�rslagen till f�r�ndring.

5.2.1 Informationss�kning

P� fr�ga 2 hur man ser p� processerna f�r informationss�kning och
omv�rldsbevakning, vilken funktion dessa har i id�processen  och vad man missar
med befintliga metoder �r svaren fr�n informanterna ganska �verensst�mmande. Som
tidigare n�mnts ligger ansvaret f�r informationss�kning p� varje anst�lld.
Informanterna tycker att detta �r v�rdefullt d� det bidrar till en kreativ och
id�genererande process som uppmuntras inom f�retaget. Det man har uppt�ckt idag
n�r f�retaget har v�xt �r att samma id� kan dyka upp p� flera st�llen inom f�retaget.
Det inneb�r att mer �n en grupp kan jobba p� samma sak utan att veta om det.
Informanterna menar att det finns en risk med att f�rs�ka styra detta. Man riskerar att
hindra id�processen, och det �r b�ttre att ta den merkostnad det inneb�r att tv� grupper
arbetar p� samma id�.

Man �r medveten om att man missar information med befintliga metoder, men tycker
inte att detta �r n�got allvarligt problem. Att var och en s�ker sj�lv �r stimulerande
och de som inte g�r det kommer att bli informationsl�sa och fungerar d� inte inom
Axis. Totalt menar man att f�rdelarna �verv�ger.

Ingen av informanterna anv�nder sig i n�gon st�rre utstr�ckning av st�ende
s�kbegrepp, varken p� Internet eller i n�gon enskild databas. En av informanterna
ber�ttade att en av hans kollegor anv�nde en dag i m�naden till att surfa p� n�tet och
f�rs�ka f� koll p� vad som h�nt under den senaste m�naden. En annan av
informanterna s�kte regelbundet p� bl a "konkurrenter och intressanta bolag".

                                                            
45 se bilaga 3
46 se bilaga 4
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5.2.2 Intran�tet

Alla informanterna var �verens om att intran�tet tillsammans med personliga
kontakter �r de viktigaste delarna f�r f�retagets informationshantering och -spridning.
D�remot tyckte informanterna att intran�tet �r f�r osturkturerat och detta kan till viss
del f�rklaras med att alla anst�llda har r�tt att publicera information var som helst
inom intran�tet. Detta g�r att det tar l�ng tid att hitta den information man s�ker. En
av informanterna menade att �ven om han trodde att det han s�kte fanns p� intran�tet
anv�nde han sig av andra k�llor f�r att hitta informationen. Bed�mningen var att det
skulle ta f�r l�ng tid att hitta informationen p� intran�tet. En annan av informanterna
p�pekade att om han inte hittade det han s�kte skickade han ofta ett mail med en
f�rfr�gan till n�gon kollega.
�verlag bed�mmer dock informanterna sin f�rm�ga att hitta p� intran�tet som ganska
god. De sidor som anv�nds mest �r den egna avdelningens sidor samt att cheferna
anv�nder sidorna f�r f�rs�ljningsstatistik, kostnadsst�llen och ekonomisk information.
De  sidor man anv�nder regelbundet har man inga problem med att hitta i.

Endast en av informanterna var mer eller mindre odelat positiv till intran�tet, men
p�pekade samtidigt att f�retaget nu �r s� stort att det b�rjar finnas ett behov av att
styra upp intran�tet. En av informanterna gick ett steg l�ngre och menade att det
skulle kunna vara motiverat att "ha n�gon slags intran�tsredakt�r". Den personen
skulle d� ha en kombination av teknisk kompetens och redakt�rsegenskaper. En tanke
som ocks� framf�rdes var att till skillnad fr�n idag skulle fler eller alla ha m�jlighet
att �ndra om man uppt�cker n�gon felaktig informationen p� intran�tet. Alla
informanterna betonade vikten av att det �r fritt att publicera sidor med information.

P� fr�gan vad deras intryck var av intran�tet n�r de b�rjade var det ganska sv�rt f�r
informanterna att svara. V�rt intryck �r att ju l�ngre man varit anst�lld desto mer har
man accepterat intran�tets struktur och upplever inte l�ngre de problem man hade i
b�rjan.

5.2.3 Tid

Vad g�ller tiden som informanterna anv�nder till informationss�kning och l�sning
tyckte de att den var rimlig i f�rh�llande till �vriga arbetsuppgifter. F�r att h�lla sig
ajour tar man ofta t ex tidskrifter med sig hem f�r att l�sa. Trots en stressig
arbetssituation tar man sig den tid som beh�vs f�r att hitta den information man
beh�ver. Man s�ker n�r man har ett problem och v�ger informationsbehovet mot de
konkreta arbetsuppgifterna. P� s� s�tt s�tts en gr�ns f�r informationss�kandet. En av
informanterna tycker att �ven om arbetssituationen �r stressig, �r det en positiv stress.

5.2.4 Organisation

Alla informanterna tycker att det �r �verv�gande f�rdelar med den decentraliserade
organisation som f�retaget har. En av informanterna tycker knappt att det �r en fr�ga
att diskutera d� han inte tror p� n�gon annan l�sning. Det p�pekas av flera att en
decentraliserad organisation stimulerar de anst�llda till att ta egna initiativ och eget
ansvar. En av informanterna menar att eget ansvar inneb�r visserligen ibland att
n�gon g�r fel men det �r b�ttre att g�ra n�got som blir fel �n att inte g�ra n�got alls.
Han menar vidare att om det blir fel finns det en f�rl�tande attityd.

En nackdel som p�pekades �r att den decentraliserade organisationen passar det
svenska f�retaget men inte alla dotterbolagen p g a kulturella skillnader. I l�nder med
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litet eller inget anst�llningsskydd �r det alltid den lokale chefens order som g�ller. En
annan nackdel som n�mns �r att informationsspridningen inte alltid fungerar. Den
informella informationen d v s mellan kollegor osv fungerar bra. Men mycket
�versiktlig information som skulle tj�na p� att spridas centralt sprids idag inte alls.

6 Analys och diskussion

Som redan skrivits har f�retaget en relativt l�g medel�lder. Detta speglas i
f�retagskulturen som pr�glas av decentralisering och initiativrikedom. Axis anst�llda
�r till st�rsta delen civilingenj�rer. Vi menar att detta skapar en milj� d�r de mjukare
delarna av Information Management gl�ms bort och l�sningar p�
informationsproblem f�r oftast en teknisk pr�gel. Man har l�ttare f�r att skaffa en ny
teknisk l�sning �n att verkligen analysera var problemen finns. Informationen
uppfattas ofta som en sj�lvklar tillg�ng och organisationer �gnar s�llan speciell
uppm�rksamhet �t informationsf�rs�rjning i planeringsm�ssiga eller ekonomiska
sammanhang.47 Att Axis har tagit initiativ till ett examensarbete som v�rt visar dock
att de har b�rjat uppm�rksamma att informationsproblemet har mer �n en sida.

6.1 Informationsbehov

Det informationsbehov som vi har unders�kt �r det som Frankelius kallar det
upplevda behovet till skillnad fr�n det verkliga behovet. Det upplevda behovet
definieras enligt Frankelius som det svar en person ger p� fr�gan -Vilken information
beh�ver du? Verkligt informationsbehov definieras som "det behov man ur f�retagets
synpunkt egentligen har f�r sin m�luppfyllelse".48 Frankelius har utarbetat en metod
f�r att f�rs�ka best�mma f�retagets verkliga informationsbehov49. Vi anser dock att
denna metod �r f�r omfattande f�r att vara n�got vi skulle ha kunnat anv�nda.
H�glund och Persson po�ngterar ocks� skillnaden mellan reellt och upplevt behov,
men kallar det objektiva och subjektiva behov. I likhet med Frankelius betonar de att
man m�ste ta h�nsyn till b�gge behoven. De menar att det inte r�cker att enbart k�nna
till problemsituationens krav utan man m�ste ocks� utg� ifr�n vad individen redan vet,
preferenser och arbetsstil50. Genom att unders�ka det upplevda behovet har vi tagit ett
f�rsta steg i kartl�ggningen av informationsbehovet.

Informationsbehovet speglar v�l informanternas befattning och f�retagets nisch i
branschen. Det st�rsta behovet av information g�ller produktinformation. D� Axis
arbetar med utveckling av n�tverksprodukter f�refaller ovanst�ende resultat naturligt.
P� fr�gan vad de tyckte att de hade f�r lite information om fick vi som tidigare
konstaterats f� svar. Detta kan kanske h�nvisas till ovanst�ende diskussion om reellt
kontra upplevt behov. Man �r f�rmodligen inte medveten om att man har f�r lite
information om n�got f�rr�n bristen blir ett problem. Det �r d�rmed sv�rt att
identifiera ett reellt behov.

                                                            
47 H�glund & Persson, s. 48.
48 Frankelius, 1991, s.121.
49 Frankelius, 1991.
50 H�glund & Persson, s. 43f.
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Det man kan se som ett problem vad g�ller informationsbehovet handlar det snarare
om f�retaget som helhet �n delarna det �r uppbyggt av. Man missar
helhetsperspektivet och det g�ller fr�mst omv�rldsbevakning, vilket framkommit
under intervjuerna. En av informanterna har f�rs�kt att p�peka detta och f� geh�r f�r
sin id�, men inte lyckats d� det skulle inneb�ra att n�gon m�ste vara ansvarig f�r
denna bevakning. Detta har det inte funnits n�got intresse av utan man l�ser hellre
problemen efterhand som de dyker upp.

6.2 Informationsk�llor

Resultaten fr�n enk�ten visade att Internet och personliga kontakter inom sin egen
avdelning �r de viktigaste informationsk�llorna. Ut�ver dessa �r ocks� intran�tet,
b�cker och e-mail viktiga k�llor till information. Informationsk�llor kan delas i
formella och informella samt externa och interna, enligt H�glund och Persson.51

Interna externa

formella

informella

I den litteratur vi har l�st har inte tagits h�nsyn till de senaste informationsk�llorna
och det �r dessa som �r de viktigaste inom Axis. Vi har d�rf�r ut�kat H�glund &
Perssons modell med dessa informationsk�llor. Frankelius konstaterar att den �ldsta
metoden f�r informationsinh�mtning �r att utnyttja sitt personliga n�tverk52. V�r
studie visar i likhet med Olaisen53 att den viktigaste informationsk�llan �r personliga
kontakter. H�glund och Persson h�nvisar till en studie av Shuchman fr�n 1981 om
vilka informationsk�llor ingenj�rer anv�nder sig av som ocks� visar att de personliga
kontakterna �r den viktigaste informationsk�llan54. Anledningen till att ovanst�ende
k�llor �r de mest anv�nda st�r att finna i deras tillg�nglighet. Man �r dagligen
omgiven av kollegor och arbetsmilj�n uppmuntrar personliga kontakter. Vad g�ller
tillg�ngligheten till Internet, intran�tet och e-mail �r f�retaget st�ndigt uppkopplat och
d�rf�r �r dessa naturliga k�llor. Nelke n�mner entusiasmen inf�r de nya tekniska
verktygen och att dessa v�ljs f�re mer traditionella k�llor55. Nelkes unders�kning
visar dock att b�cker inte alls �r en f�rkastad k�lla och v�ra resultat visar p� samma
sak56.

                                                            
51 H�glund & Persson, s. 47.
52 Frankelius Per & Ros�n Carl-Gustaf, F�retaget & Omv�rlden - Handbok i strategisk information,
Malm�: Liber-Hermods, 1993, s. 108.
53 Olaisen, s.63
54 H�glund & Persson, s.66.
55 Nelke, s. 8.
56 Nelke, s. 9.

Interna dokument,
PM, rapporter,
intran�tet

Tidskrifter, b�cker,
databaser, Internet,
rapporter

Personliga kontakter
inom organisation,
sammantr�den,
e-mail,

Brev, konferenser,
personliga kontakter
utanf�r
organisationen
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6.3 Anledningen till att s�ka information & tid

V�r unders�kning visar att den viktigaste anledningen till att s�ka information �r f�r
att l�sa ett specifikt problem. Detta resultat bekr�ftas ocks� av intervjuerna. En av
informanterna uttryckte det som " att man s�ker svaret p� de fr�gor som man har" och
"man sitter ju inte vid datorn och letar information s� h�r rakt upp och ner". Att bidra
med resurser till det projekt man arbetar med ans�gs som mycket viktigt. �ven detta
inneb�r i f�rsta hand probleml�sningssituationer.

Detta konstaterande leder oss vidare till fr�gorna om hur mycket tid informanterna
anv�nder f�r att s�ka och l�sa information samt hur tiden uppskattas i f�rh�llande till
�vriga arbetsuppgifter. Informanterna konstaterar att tiden f�r s�kning och l�sning av
information �r tillr�cklig i f�rh�llande till deras dagliga arbetsuppgifter. Den tid som
beh�vs f�r att l�sa ett problem anv�nds. Den tid som beh�vs f�r att h�lla sig ajour
f�rl�ggs d�remot ofta utanf�r arbetstid. Det �r t ex vanligt att man tar med sig
tidskrifter hem f�r att l�sa. I Nelkes unders�kning framkom ocks� att det inte var
riktigt accepterat att l�sa tidskrifter eller b�cker under arbetstid, medan det d�remot
var fullst�ndigt acceptabelt att sitta framf�r datorsk�rmen och l�sa57. Det verkar som
att s� l�nge som man s�ker och l�ser f�r att l�sa ett problem �r det OK. Vi tycker oss
se tendenser att den allm�nna uppdateringen helst sker utanf�r arbetstid. Detta �r dock
inget uttalat f�rh�llningss�tt. Under intervjuerna framkom det att n�gon enstaka inom
avdelningarna avsatte ungef�r en dag i m�naden �t att s�ka p� Internet f�r att h�lla sig
uppdaterad.

6.4 Informationsspridning

Unders�kningen visar att mail och att ber�tta det f�r n�gon �r det vanligaste s�ttet att
sprida information. Detta �verensst�mmer ocks� med resultatet f�r vilka
informationsk�llor som �r viktigast. �terigen visar det sig att de personliga
kontakterna �r de i s�rklass viktigaste. V�ra resultat �verenst�mmer �ven i detta fall
med Nelkes unders�kning58 och Shuchmans studie som H�glund och Persson59

h�nvisar till. Det �r genom sina kollegor som man f�r hj�lp och tips att hitta l�sningen
p� sina problem. Anledningen till att personliga kontakter �r ett av de vanligaste
s�tten att sprida information �r att avdelningarna �r storleksm�ssigt s�pass sm� att
man vet vem alla �r. Det g�r att man b�de kan l�mna r�tt information till r�tt person,
likv�l som att man f�r del av information.

Att mail �r ett vanligare s�tt att vidarebefordra information �n att l�gga ut det
intran�tet kan bero p� att det kr�vs mer jobb att l�gga ut det och att det inte finns ett
gemensamt f�rh�llningss�tt p� hur och var man g�r det. Mail erbjuder ett naturligt
kommunikationsmedel, lika naturligt som att prata med n�gon, speciellt p� ett f�retag
d�r mail �r en viktig del i informationskulturen.
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 Mellan avdelningarna fungerar informationsspridningen inte lika bra, men f�r att
citera en av informanterna "Finns det behov av det?". Idag �r Axis s� stort att varje
avdelning �r mer eller mindre sj�lvst�ndig. Detta g�r att behovet av information om
�vriga avdelningar befinner sig p� en �versiktlig niv�. Man vill veta huruvida det g�r
bra eller d�ligt men behovet av detaljerad information �r litet.

Informationsspridningen inom Axis sker idag p� indivduell basis. Detta g�r att
informationen sprids p� ett ostrukturerat s�tt och n�r man tror att det finns ett behov
av det. Det h�r s�ttet att sprida information fungerar bra s� l�nge det r�r sig om
konkreta problem. D�remot missar man den �versiktliga informationen som r�r t ex
branschutveckling. Detta �r information som f�retaget som helhet har nytta av f�r sin
strategiska planering, men som den enskilde individen kan ha sv�rt att se den direkta
nyttan av. Det p�pekades under intervjuerna att det finns information som borde g� ut
mer organiserat, t ex vem som slutar och vem som b�rjar p� f�retaget.

6.5 Projektuppf�ljning

Redan fr�n b�rjan ans�g vi att projektuppf�ljningar �r en mycket viktig faktor f�r
informationsspridning. D�r b�r man g� igenom misstag, erfarenheter och andra saker
man l�rt sig under projektets g�ng och som �r viktiga att ta med sig i nya projekt. Som
tidigare redovisats var resultatet nedsl�ende f�r Axis del och vi b�rjade att fundera p�
orsakerna. Att s� m�nga av informanterna inte hade n�gon �sikt i fr�gan eller tyckte
att det fungerade d�ligt, kan kanske bero p� att de inte k�nner sig delaktiga i
projektuppf�ljningen eller inte tycker att den ger n�got p�tagligt resultat. Efter samtal
med v�r kontaktperson inom f�retaget visade det sig att projektuppf�ljningarna har
periodvis fungerat bra och ibland har de inte fungerat �verhuvudtaget. Idag �r
f�retaget medvetet om bristerna och har sj�lv b�rjat ta tag i problemen.

Arbetet med projektuppf�ljningar �r ett s�tt att komma �t det vi tidigare refererat till
som "tyst kunskap". Projektuppf�ljning inneb�r att man p� ett organiserat s�tt har
m�jlighet att sprida information som annars inte �r �tkomlig. P� s� s�tt kan
information ses i ett kretslopp. Information omvandlas till kunskap d� m�nniskan
bearbetar informationen. Genom att dela med sig av sin kunskap till andra, omvandlas
�terigen kunskapen till information. Vi vill d�rf�r po�ngtera vikten av att
projektuppf�ljning verkligen genomf�rs.

6.6 Tidskriftscirkulation

Cirkulationen av tidskrifter �r ett stort problem p� f�retaget. Problemet �r att
tidskrifterna inte cirkulerar utan de anst�llda gl�mmer att skicka dem vidare. En av
informanterna ber�ttar att han i januari fick en tidskrift som utkom i april 1998.
F�ljdaktligen �r intresset f�r detta nummer av tidskriften inte speciellt stort. Detta �r
inget fenomen som �r specifikt f�r Axis, utan �r ett �terkommande problem hos
f�retag med tidskriftslistor.

Tidskrifterna hamnade inte bland de h�gst rankade informationsk�llorna. Samtidigt
visade det sig under intervjuerna att de anst�llda v�rdes�tter tidskrifterna. En av
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informanterna uppgav att han ofta "lusl�ste" tidskrifterna fr�n p�rm till p�rm och att de
gav honom en f�rsta s�llning av information. V�r uppfattning �r att tidskrifterna �r
viktiga f�r omv�rldsbevakningen eller det bredare informationsutbudet snarare �n att
vara en k�lla f�r specifik probleml�sning. Fr�gan �r om inte tidskrifter hade rankats
h�gre som viktig informationsk�lla om tillg�ngen varit b�ttre?

6.7 Gatekeeper

�ven om vi inte har kunnat identifiera en gatekeeper inneb�r inte detta att det �r
mindre viktigt. Det �r viktigt att f�retaget tar sig tid att identifiera gatekeepern f�r att
kunna tillvarata vederb�randes kompetens. Om man kan fastsl� vem som �r
gatekeeper kan f�retaget p� ett organiserat s�tt st�tta den person som ofta �r en viktig
informationsk�lla f�r de anst�llda, och d�rf�r ocks� strategiskt viktig f�r f�retaget. P�
detta s�tt blir det tv�v�gskommunikation och man riskerar inte att den anst�llde tar
sina kunskaper med sig n�r han/hon slutar.

6.8 Intran�tet

N�r vi p�b�rjade examensarbetet s� gav intran�tet ett r�rigt och ostrukturerat intryck.
Ganska snabbt fick vi ocks� intrycket av att m�nga av de anst�llda ocks� tyckte
samma sak. Det verkade till och med som om intran�tet var ett st�ende sk�mt bland
m�nga. Fr�gade man om var n�gonting fanns fick man till svar "det finns p� webben,
ha, ha, ha.". Som vi redan p�pekat blev d�rf�r svaren fr�n enk�ten mycket
f�rv�nande, d�r majoriteten av de svarande var n�jda med intran�tet, b�de ur teknisk
och organisatorisk synpunkt.

Kanske kan det vara s� att man upplever intran�tet som r�rigt i b�rjan men efterhand
v�njer sig vid den icke-struktur som h�rskar och d�rf�r inte l�ngre ser det som ett
problem. D� kan det ocks� diskuteras om det �r ett problem p� riktigt eller inte. Faran
�r att det finns enorma m�ngder information som ligger och v�ntar p� att anv�ndas,
men att det inte g�rs d� ingen vet att detta faktiskt finns p� intran�tet . De
kommentarer som l�mnats i enk�ten handlar just om att det kan vara sv�rt att hitta det
man s�ker och att uppdateringen inte fungerar, men �ven att det inte finns n�gra
best�mda regler f�r t ex vilka format dokument ska vara i. Under intervjuerna fick vi
ungef�r samma kommentarer, men ocks� att problemet l�g i att folk inte lade ut
information f�r att man inte riktigt visste hur man gjorde eller var man skulle l�gga
det.

Den snabbhet och enkelhet med vilket intran�t har kunnat spridas i organisationer har
ibland lett till att man tenderat att hasta �ver den viktiga f�rstudien eller l�tit den
ers�ttas av en efterstudie. En f�rstudie i detta fall inneb�r att man analyserar behoven
med fokus p� inneh�ll, teknik och kompetens. F�r en del organisationer har
funktionen som kommunikationsverktyg varit underordnad funktionen som image-
skapare.60 Detta kan st�mma bra in p� Axis d�r man en g�ng skapade sitt intran�t f�r
att se om det var m�jligt, och d� utan att alltf�r mycket reflektera �ver sj�lva
inneh�llet och strukturen. I b�rjan n�r f�retaget inte var s� stort fungerade s�kert
intran�tet ganska bra. Men med den enorma tillv�xt f�retaget haft under kort tid �r det
                                                            
60 Tallving, Mats, Intran�tutveckling- fr�n id� till vardagsrutin, 1998, s. 31.
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inte konstigt om intran�tet ocks� blivit alltf�r ostrukturerat. Det �r enormt viktigt att
komma ih�g att informationstekniken �r ett verktyg som erbjuder fantastiska
m�jligheter. Det g�ller ocks� att komma ih�g att det �r just ett verktyg som inte �r till
n�gon hj�lp om man anv�nder det utan att f�rst ha gjort klart f�r sig vilken
information som ska hanteras61. Informationstekniken m�jligg�r lagring och
spridninga av stora m�ngder information vilket ocks� medf�r ett stort brus. D�rf�r
g�ller det att vi l�r oss s�ka och bevaka information selektivt s� att bruset inte tar
�verhand62.

Nu b�rjar vi n�rma oss det vi anser vara Axis st�rsta problem men ocks� det som
skulle kunna vara en stor styrka. Vi syftar p� intresset f�r teknik som n�r det g�ller
intran�tet f�tt b�de bra och d�liga konsekvenser. M�nga id�er f�ds och genomf�rs
ocks�, men man gl�mmer att f�rankra id�erna hos de anst�llda, sedan undrar man
varf�r inte id�erna fungerar i praktiken. Ett exempel �r det virtuella biblioteket eller
Ronny«s books at Axis som en g�ng skapades d� det k�ptes in mycket litteratur vid ett
tillf�lle. Funktionen �r som tidigare konstaterats utm�rkt, om man bara vet om att den
finns och kan hitta den. Sidan finns som ocks� tidigare konstaterats, p� en av de
anst�lldas hemsidor vilket inte precis �r det f�rsta st�lle man letar p�. Som det �r idag
g�r det alltsom oftast ut mail till alla p� f�retaget med efterlysning av b�cker. Det man
har missat h�r �r allts� att g�ra sidan l�ttillg�nglig och sprida information om att
funktionen finns.

Ett annat exempel �r den kompetensdatabas som gjorts av tv� anst�llda inom Axis.
Tanken �r att man ska kunna s�ka efter en viss kompetens och f� tr�ffar p� anst�llda
med de efterfr�gade kunskaperna till t ex ett projekt. Idag f�rekommer irritation �ver
att databasen inte anv�nds och att de anst�llda inte fyller i sina uppgifter. Detta g�r
naturligtvis hand i hand. �r det ingen som fyller i sina uppgifter blir databasen
meningsl�s att anv�nda och d� anv�nds den allt mindre f�r att man inte f�r den hj�lp
man beh�ver. Precis som i f�rra exemplet har man �terigen gl�mt en av de viktigaste
faktorerna, n�mligen att sprida information om att funktionen finns.

Vi menar att en stor del av problemet ligger i att det inte finns n�gra regler eller
riktlinjer f�r var eller hur man l�gger ut information p� intran�tet. G�ng p� g�ng har
dessa problem visat sig under arbetet med uppsatsen, och det g�r att det �r h�r man
m�ste man koncentrera sina resurser f�r att f� en f�r�ndring till st�nd.

6.9 Organisationen

Axis organisation �r idag v�ldigt decentraliserad och detta �r n�got man �r r�dd om.
Rent organisatoriskt finns det sj�lvklart f�rdelar med en decentraliserad organisation.
Beslut beh�ver inte ta l�nga omv�gar utan de fattas av de som �r ber�rda av dem, d v
s man arbetar under eget ansvar. Man b�r dock vara medveten om att detta ocks� kan
skapa os�kerhet bland de anst�llda. I Margareta Nelkes unders�kning av nio svenska
f�retags informationshantering diskuteras vilka faktorer som anses f�rhindrande
respektive underl�ttande f�r att f� information. Det framg�r att en f�r decentraliserad
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30

organisation i m�nga fall ses som ett hinder f�r att f� information, �ven om
intentionerna fr�n b�rjan varit att riva hinder63.

I en decentraliserad organisation kan det l�tt uppst� kommunikationsproblem mellan
avdelningar. Men som vi redan konstaterat �r det kanske inte fr�mst h�r problemet
finns. Av dem som har svarat p� fr�gorna som handlar om problem med
informationsf�rs�rjning och -spridning pekar flertalet av svaren i en och samma
riktning. Det �r sv�rt att veta vem man ska v�nda sig till n�r man beh�ver fr�ga om
n�got, ansvarsf�rdelningen �r helt enkelt oklar och man har sv�rt att f� veta vem som
b�rjar och slutar inom f�retaget.

Man f�rs�ker att arbeta efter tanken att den som uppt�cker ett problem ocks� �r
probleml�sare men detta fungerar inte riktigt alltid i praktiken. Ett problem som vi har
f�tt p�pekat f�r oss av andra examenarbetare �r att om n�gon inom f�retaget kommer
p� en id� till ett examensarbete �r det ocks� denne person som blir handledare. Ibland
kanske inte arbetet utf�rs f�rr�n efter v�ldigt l�ng tid och d� har den som �r
handledare kanske inte samma intresse f�r arbetet l�ngre. Samtidigt �r det ocks�
viktigt att man �r r�dd om sina examensarbetare d� man ofta f�rs�ker rekrytera dessa
efter slutf�rt arbete. Om man inte tar h�nsyn till vem som blir handledare kan detta
medf�ra ett mindre lyckat resultat d� handledaren ska vara en viktig resurs f�r
examensarbetaren. En trolig tanke �r att detta �r ett fenomen som �ven uppst�r i andra
situationer.

Det vi har tyckt oss m�rka �r att man �r s� r�dd om sin decentralisering att man ocks�
n�gonstans blir r�dd f�r att g�ra en tydlig ansvarsf�rdelning. Och d� blir genast det
som �r positivt med decentraliseringen ist�llet till n�got negativt. Detta tillsammans
med att det �r upp till den enskilde individen att sj�lv s�ka sin information leder till
ineffektivitet och resurssl�seri. F�r information som beh�vs f�r probleml�sning tror
vi att decentralisering �r bra d� det stimulerar till kreativitet och eget ansvar. Vi menar
d�remot att decentralisering kan leda till att f�retaget missar information som �r viktig
f�r den strategiska planeringen ur ett helhetsperspektiv.

                                                            
63 Nelke, s.11.
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7 F�rslag till f�r�ndring

7.1 Gatekeeper

Idag sk�ter de anst�llda p� Axis helt och h�llet sj�lva sina informationss�kningar. Det
finns sj�lvklart ett v�rde i detta, eftersom de dels har  b�st uppfattning om vad de
beh�ver och dels l�r sig av att s�ka sj�lva. Dessutom �r Axis f�retagskultur s�dan att
den i h�g grad uppmuntrar egna initiativ och sj�lvst�ndighet, se stentavla nr. 4 Make
it happen. Ett problem �r dock att man l�tt missar saker sj�lv eller att man kan beh�va
hj�lp med tips om var man hittar den information man s�ker eller helt enkelt inte har
tillr�ckligt med tid.

N�r vi presenterade f�rslagen f�r v�ra informanter var tanken att gatekeeperrollen
skulle formaliseras. Man skulle ta reda p� vem som var den naturliga gatekeepern och
g�ra denne till en intern "informationsm�klare" inom avdelningen. Den personen
skulle ha b�de den �mnesm�ssiga kunskapen och kompetensen n�r det g�ller
informationshantering. Ett antal timmar i veckan skulle vara avsatt f�r
informationss�kning. Uppgiften skulle vara att dels bevaka avdelningens omr�de i ett
vidare perspektiv, dels s�lla i informationsfl�det och f�rse r�tt person med r�tt
information. P� s� s�tt skulle den personen fungera som spindeln i n�tet vad g�ller
avdelningens informationss�kande.

V�ra informanter st�llde sig tveksamma till om gatekeeperrollen beh�vde
formaliseras. F�rs�k har gjorts att definera en titel f�r de anst�llda som har visat sig
vara naturliga gatekeepers inom avdelningarna. Detta har oftast inte lett till en
tydligare roll utan de konkreta arbetsuppgifterna har �nd� tagit �verhand.

V�r tanke med en formalisering var att det skulle avs�ttas ett visst antal timmar just
f�r att �vriga arbetsuppgifter inte skulle �sidos�tta informationss�kandet. Fr�gan �r
dock om en formalisering skulle ha den effekten eller om det forfarande skulle vara s�
att de konkreta arbetsuppgifterna skulle v�ga tyngre. Efter att ha inh�mtat v�ra
informanters kommentarer och f�rdjupat oss i litteraturen anser vi att en formalisering
inte �r n�dv�ndig och kanske �ven sv�r att genomf�ra. Som Allen s�ger �r det
d�remot inte mindre viktigt att fastst�lla vem som �r gatekeepern inom avdelningarna
och p� ett organiserat s�tt st�tta och uppmuntra denna person.

F�r att fastsl� vem denna person �r f�resl�r vi att de anst�llda p� avdelningarna t ex
f�r dagbok under en viss period d�r de noterar vem de har haft kontakt med och i
vilket sammanhang. Detta g�ller b�de person- och telefonkontakter samt e-mail. Detta
material analyseras sedan s� att man p� b�sta s�tt kan ta tillvara gatekeeperns
kontaktn�t/kunskaper.

Vi anser det vara extra viktigt f�r f�retaget att ta vara p� sina gatekeepers d� det inom
branschen �r vanligt med stor personaloms�ttning och risken �r s� mycket st�rre att
nyckelpersoner f�rsvinner.
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7.2 M�te �ver gr�nser

D� Axis problem med informationsspridning och -hantering till stor del beror p� att
f�retaget har v�xt s� fort att man sj�lva inte har hunnit med p� alla omr�den, det g�r
inte l�ngre att samlas alla f�r att f�ra diskussioner n�r man undrar n�got, det finns
otydligheter med vem som best�mmer vad o s v. Helt enkelt, f�retaget �r idag s� stort
att alla inte l�ngre k�nner alla, detta g�r det ocks� l�ttare att h�lla en l�g profil och bli
mindre engagerad i f�retagets str�van.

Inom Axis har man idag m�nadsm�ten f�r alla anst�llda. Den information som sprids
h�r �r av mer allm�n karakt�r, hur det g�r f�r f�retaget, presentation av nyanst�llda
osv. Ut�ver detta har ocks� aff�rs- och kompetensomr�dena veckom�ten.

V�r tanke var att man skulle f� anst�llda som normalt sett inte tr�ffas att m�tas under
informella former, samt att detta skulle ske regelbundet. Deltagarna till dessa m�ten
skulle f�rslagsvis plockas ut slumpvis s� att det inte blev samma deltagare varje g�ng.
All personal oavsett avdelning (BU, CU, ekonomi, reception, post osv) borde delta i
dessa m�ten. P� detta s�tt skulle man kunna �verbrygga olika klyftor mellan
personalgrupper och alla f�r en chans att k�nna att de tillh�r samma f�retag och
str�var efter samma sak, oavsett vilken byggnad, v�ning eller rum man sitter i.

Efter att presenterat f�rslaget f�r informanterna och sj�lva blivit mer insatta i hur
f�retaget fungerar anser vi nu att f�rslaget inte b�r genomf�ras. Informanterna �r utan
undantag tveksamma till �nnu ett m�te och menar att de m�ten som f�rekommer idag
�r fullt tillr�ckliga. Att i detta l�ge framh�rda med f�rslaget finner vi inte n�gon
mening med.

En annan reaktion som b�de l�mnades i enk�ten och under intervjuerna �r att det
snarare �r m�ten mellan de anst�llda i dotterbolagen som �r n�dv�ndiga f�r att st�rka
kommunikationen och den gemensamma f�retagskulturen. Detta �r n�got som Axis
borde uppm�rksamma i h�gre grad. Vi har inte haft m�jlighet till detta under arbetets
g�ng, d� vi koncentrerat oss p� huvudkontoret i Sverige.

7.3 Kunskapsspridning

Kunskapsspridning �r n�got av de viktigaste men samtidigt sv�raste inom
informationshantering. Det viktigaste �r att v�ga f�rs�ka organisera
kunskapsspridningen och inte se det som ett o�verstigligt hinder.
En redan bepr�vad modell, utarbetad av f�retaget Combitech Software AB, Bo
G�ranzon och Maria Hammar�n, professor respektive forskare inom omr�det
yrkeskunnande och teknologi vid KTH, �r dialogm�ten med best�mda �mnen f�r
varje m�te.64 Dialogseminarierna best�r av fyra delar.

L�sa- L�sning av b�de sk�n- och facklitteratur ger nya perspektiv och m�jlighet att se
sina erfarenheter genom andras.

                                                            
64 Precision och improvisation om systemutvecklarens yrkeskunnande, Hoberg, Christer, (red), 1998,
s.6.
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Skriva- Skrivandet blir en metod f�r reflektion. "Genom att tvinga deltagarna i
gruppen att uttrycka sig skriftligt visar det sig att de formulerar erfarenheter som de
inte visste att de hade".65

Dialog- Till dessa m�ten ska deltagarna ha med sig, nedskrivet, en situation de har
varit med om. De ska inte ha dragit n�gra slutsatser utan det viktigaste �r
tillv�gag�ngss�ttet f�r att l�sa det aktuella problemet. T ex jag st�llde de och de
fr�gorna, jag tittade i den och den boken osv. Deltagarna l�ser h�gt sina egna texter,
h�r efter ges m�jlighet att dela varandras erfarenheter, att ifr�gas�tta och diskutera.
Protokoll- Protokollen tj�nar som ett s�tt att sammanfatta vad som sagts under
seminarierna.66

Genom att delge varandra sina erfarenheter tar man dessa med sig in i n�sta projekt.
Detta blir ocks� ett s�tt att m�tas �ver gr�nserna mellan avdelningarna, samt f�r de
nyanst�llda att ta till sig l�ngre anst�lldas erfarenheter. Dialogseminarierna blir ett s�tt
att identifiera delar av en yrksekunskap som man inte kan l�ra sig genom formella
regler, utan endast genom erfarenhet.

Detta �r ett f�rslag som kan verka oseri�st eller "flummigt" n�r man h�r talas om det
f�rsta g�ngen. Detta var ocks� de kommentarer som f�lldes av v�ra informanter n�r
f�rslaget presenterades. S� tyckte �ven de anst�llda inom Combitech Software n�r
id�n presenterades d�r. Efter att anv�nt sig av metoden under en l�ngre tid �r idag
stort sett alla mycket positiva. Man m�rker att man �r mycket mer medveten om sitt
s�tt att arbeta, s�ka information och l�sningar p� problem.

Det viktiga f�r att f� detta att fungera �r att man inte slutar med en g�ng utan ger det
en chans att bli ordentligt inarbetat, d� det kan finnas en ganska h�g motst�ndstr�skel
till att b�rja med.

P� Combitech Software anv�nder man sig ocks� av mentor/l�rling system som har
fallit v�l ut. Varje nyanst�lld f�r en av de som har varit anst�lld under en l�ngre period
som mentor f�r att veta att till honom/henne kan jag komma med mina fr�gor och det
�r han/hon som hj�lper den nyanst�llde in i f�retaget p� ett organiserat s�tt. Detta �r
ett s�tt som vi tror mycket p� och som ger den nyanst�llde en trygghet i b�rjan och
d�rmed ocks� en effektivare kollega.

7.4 Informationsservice

M�nga av problemen med informationshantering och Ðspridning inom Axis skulle
kunna l�sas av en centraliserad informationsservice. Vi menar att f�retaget inte ska
vara s� r�dd om sin decentralisering att man inte ser n�r det �r dags att centralisera
vissa funktioner.

De f�rslag som presenteras nedan anser vi l�ses b�st genom en centraliserad
informationsservice men dessa skulle ocks� eventuellt kunna l�sas ute p� de enskilda
avdelningarna. Det viktigaste vad g�ller dessa f�rslag �r att man beh�ver n�gon
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formell ansvarig. Risken �r dock att om n�gon ska ha ansvaret ut�ver sina ordinarie
arbetsuppgifter s� kommer det endast att g�ras i m�n av tid. Problemen �r inte heller
avdelningsspecifika, utan l�ses b�st av en stabsfunktion som kan serva hela f�retaget.

7.4.1 Omv�rldsbevakning

Fr�n b�rjan kallade vi f�rslaget f�r st�ende s�kningar. Tanken var att de anst�llda
skulle kunna f� hj�lp med regelbundna s�kningar p� begrepp f�r att kunna h�lla sig
ajour med omv�rlden. Enk�tresultaten visade dock att man i f�rsta hand s�kte
information f�r att l�sa ett specifikt problem snarare �n f�r en allm�n uppdatering.
Genom detta missar avdelningarna den allm�nna omv�rldsbevakningen, men detta
upplevs inte som n�got st�rre problem. F�r f�retaget som helhet �r det d�remot
v�ldigt viktigt f�r att kunna fatta avg�rande strategiska beslut.

Vi tror att om man som t ex en av informanterna f�reslog b�rjar med en bevakning av
Axis produkter, n�r de dyker upp i t ex mailinglistor med fr�gor som inte beh�ver
vara direkt riktade till Axis, d� ges man en m�jlighet att ta till vara omd�men som
kommer fr�n anv�ndarna direkt. Detta skulle kunna ut�kas efterhand som behov
uppst�r t ex genom att ocks� omfatta lagf�rslag, konkurrentinformation eller annat
som skulle kunna p�verka f�retaget, det vill s�ga en bredare omv�rldsbevakning.
Informationen l�mnas sedan vidare till ber�rda parter.

Naturligtvis ska �ven de anst�llda kunna v�nda sig till informationsservicen f�r att f�
hj�lp med s�kningar. Detta �r ett s�tt att bedriva omv�rldsbevakning som hj�lper
f�retaget som helhet i dess strategiska planering.

Alternativet till informationsservicen skulle d� vara att det fanns en ansvarig ute p�
varje avdelning som sk�tte denna bevakning med inriktning p� de egna produkter.

7.4.2 Omv�rldsdatabas

Ett annat f�rslag f�r omv�rldsbevakning �r att bygga en omv�rldsdatabas som alla
anst�llda l�tt kan komma �t via intran�tet och att str�va efter att g�ra den till ett
sj�lvklart verktyg i s�kandet efter information. Omv�rldsdatabasen �r ett verktyg f�r
den enskilde anst�llde snarare �n f�r f�retaget som helhet. Om man lyckas med att
f�rankra basen hos de anst�llda s� f�r man ett positivt f�rlopp som g�r att basen
utvecklas och v�xer.

Den goda cirkeln67

                                                            
67 Frankelius, 1993, s.121
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N�r sj�lva grunden till basen �r skapad fyller de anst�llda sj�lva den med inneh�ll. Vi
anser dock att det b�sta vore om informationsservicen i samarbete med de anst�llda
fyller databasen med inneh�ll. Om de anst�llda inte har tid kan de l�mna material till
informationsservicen som ser till att det blir tillg�ngligt i databasen. De anst�llda ska
ocks� kunna be om hj�lp att hitta den information de beh�ver. D� det �r extremt
viktigt att informationen �r aktuell anges f�rslagsvis ett b�st f�re datum p�
informationen. P� det viset beh�ver man inte blir lurad av f�r�ldrad information.

Basen b�r vara uppbyggd s� att man s�ker med hj�lp av fritext. H�r ska i f�rsta hand
l�ggas in information om kunder, konkurrenter, produktnyheter,
marknadsf�r�ndringar osv. Vidare b�r muntligt "skvaller", tips och egna
databass�kningar d v s den information man sj�lv har haft nytta av och tror att andra
ocks� kan f� nytta av oavsett vilken form den har ocks� l�ggas in.

Fax, produktblad, visitkort, brev m m scannas eller skrivs enklast in, muntlig
information, anteckningar fr�n konferenser etc. l�ggs som sidor p� intran�tet i t ex
FrontPage eller annat program med samma funktion. Man b�r ha ett formul�r som �r
l�tt att fylla i, vem som l�mnar informationen, varifr�n den kommer, datum o s v.
Nyckelord b�r ocks� kunna fyllas i f�r att underl�tta s�kningarna, programmet b�r
med andra ord kunna klara indexering. En del av id�erna finns redan tillg�ngliga p�
intran�tet, exempelvis kan man skriva in visitkort s� att andra kan ta del av detta.
Detta verkar dock vara en funktion som f� k�nner till.  I forts�ttningen b�r ovan
n�mnda funktioner samlas i omv�rldsdatabasen.

Detta f�rslag borde utan st�rre problem kunna integreras med Axis f�retagskultur d�r
medarbetarna redan �r vana att ta egna initiativ f�r att s�ka den information de
beh�ver. Detta �r ocks� ett utm�rkt s�tt att p� ett strukturerat vis sprida information
mellan avdelningar och anst�llda.

Informanterna st�llde sig positiva till f�rslaget n�r vi presenterade det. I f�rslaget som
informanterna fick var tanken att databasen skulle sk�tas helt av de anst�llda. Det var
ocks� mot detta vi fick inv�ndningar. Man skulle vilja ha den hj�lp en
omv�rldsdatabas skulle kunna ge, men informanterna menar att om de sj�lva skulle
sk�ta den skulle detta vara alltf�r tidskr�vande. Detta skulle dock vara alternativet till
att databasen sk�ts av informationsservicen.

7.4.3 Tidskriftssamling

I enk�ten framkom f�rslag fr�n de anst�llda som innebar att man borde samla alla
tidskrifter p� en plats. D�rifr�n skulle det finnas m�jlighet att l�na, l�sa eller kopiera
tidskrifterna. Ett annat f�rslag �r att man skulle kunna l�gga ut
inneh�llsf�rteckningarna p� intran�tet och d�rifr�n erbjuda de anst�llda artiklarna i
kopierad form. D� har man sj�lv m�jlighet att v�lja p� vilket s�tt man vill ta del av
tidskrifterna. B�da dessa f�rslag kr�ver n�gon form av organiserad hj�lpfunktion.

Ett f�rslag som framkom under intervjuerna f�r att komma ifr�n cirkulationslistan �r
att �ka antalet prenumerationer och s�tta ut de aktuella tidskrifterna p� varje
avdelning. �ven om detta skulle inneb�ra �kade prenumerationskostnader kan detta
motiveras genom att fler f�r tillg�ng till tidskrifterna. H�glund och Persson h�nvisar
till ett flertal anv�ndarstudier d�r en viktig faktor att ta h�nsyn till �r principen om
minsta m�jliga anstr�ngning. Det inneb�r att l�tthet att anv�nda informationen �r ett
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viktigare kriterium �n potentiellt v�rde vid val av informationsk�llor.68 H�glund och
Persson konstaterar vidare att det fysiska avst�ndet �r ett hinder som inte f�r
underskattas.

Den totala f�rdelen med alla f�rslagen �r att fler f�r tillg�ng till tidskrifterna innan de
har hunnit bli gamla. Det viktigaste �r att man kommer ifr�n cirkulationslistorna som
ingen idag �r n�jd med.

7.4.4 Virtuellt bibliotek f�r alla

Idag finns det mycket b�cker inom f�retaget. N�r man �r i behov av en bok skickas
det ofta ut ett mail till alla p� f�retaget d�r det g�rs en f�rfr�gan om n�gon har boken,
annars k�ps boken in. Det finns inget samordnat system d�r man kan se vilka b�cker
som finns och vem som har dem. Idag har alla m�jlighet att p� egen hand k�pa in
b�cker och detta g�r det sv�rt att �verblicka best�ndet. Det n�rmaste f�rs�ket till
systemering �r Ronnys books at Axis som v�ldigt f� k�nner till. Sidan i sig �r alldeles
utm�rkt n�r man v�l hittar den. Vi menar att den borde flyttas fr�n Ronnys hemsida
till en central del av intran�tet. Det borde ocks� skrivas in vem som har boken. Vid
nyink�p av b�cker borde det finnas ett formul�r p� intran�tet d�r man fyller i bokens
uppgifter s�som titel, f�rfattare m m. Best�llningen g�rs sedan centralt och
uppgifterna hamnar automatiskt i det virtuella biblioteket. P� detta s�tt kan alla f� en
m�jlighet att l�tt ta reda p� vilka b�cker som finns inom Axis och var de finns.

Detta f�rslag st�llde sig informanterna positiva till och samtliga menade att resurserna
borde samordnas p� ett b�ttre s�tt.

7.4.5 Intran�tet

Som konstaterats i analyskapitlet anser vi att det �r h�r de st�rsta problemen finns.
Intran�tet har vuxit lika fort som Axis i �vrigt och detta har skapat ett vildvuxet n�t
med mycket information men med mycket lite struktur. De officiella webbsidorna p�
Internet har man lagt ner mycket jobb p� och de �r informativa och l�ttnavigerade.
Intran�tet har d�remot mer eller mindre f�tt sk�ta sig sj�lv. IT-avdelningen ser till att
servern fungerar, d�remot finns det i �vrigt ingen ansvarig f�r intran�tet.

Idag �r det ganska fritt att l�gga ut material men om man hittar ett fel m�ste man
enligt en av informanterna v�nda sig till IT-avdelningen f�r att f� tillst�nd till att
�ndra felet. Det kan ta l�ng tid mellan det att man p�pekat ett fel tills man f�r lov att
�ndra det. D� g�ller det att komma ih�g felet och att ha kvar ett intresse f�r fr�gan.
Med bra back-up rutiner borde man kunna l�ta de anst�llda �ndra p� egen hand d� det
skulle vara l�tt att �terst�lla eller anm�la det till informationsservicen som �tg�rdar
felet.

Vi menar att det som beh�ver g�ras �r att g� igenom intran�tet fr�n b�rjan till slut och
strukturera upp det med utg�ngspunkt fr�n en analys av anv�ndarnas behov. Det
beh�vs regler f�r vem som f�r l�gga ut vad och var man f�r l�gga ut detta. Detta
beh�ver inte inneb�ra n�gra st�rre restriktioner j�mf�rt med idag men det beh�vs en
tydlighet. Vi anser att det beh�vs utses en webbmaster/webbredakt�r �ven f�r
intran�tet. Det beh�vs ocks� en effektivare s�kmotor som klarar t ex booleska
operatorer. Det �r m�jligt att tekniker/ingenj�rer inte �r de som sk�ter hanteringen av
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intran�tet b�st ur alla aspekter utan att folk som �r kunniga informationshanterare
beh�vs f�r att inte gl�mma de mjuka bitarna. Det beh�vs d� ett t�tt samspel mellan en
eventuell informationscentral och IT-avdelningen.

I omg�ngar har det diskuterats och gjorts f�rs�k om hur intran�tsfr�gan ska l�sas.
Enligt en av informanterna har hittills gjorda f�rs�k stupat fr�mst p� att man inte �r
s�ker p� om det nya f�rslaget �r b�ttre �n det gamla. F�ljden har d� blivit att man inte
gjort n�gonting alls. Det konstaterades ocks� att troligtvis kan man inte g�ra ett
intran�t som alla �r n�jda med. Fr�gan �r dock om f�retaget verkligen har r�d att inte
g�ra n�got enbart p� grund av detta. Idag anv�nder sig m�nga av andra k�llor �ven om
de tror att det de letar efter finns p� intran�tet men �r sv�rt att hitta eller tar f�r l�ng
tid. Andra sk�l �r att de vet att det inte finns p� intran�tet men att det �r n�got som
borde finnas. Just detta att informanterna saknar information som de tycker borde
finnas d�r tyder p� att intran�tet har uppenbara brister och inte motsvarar anv�ndarnas
behov. Oavsett blir det sl�seri med tid och resurser.

N�got av det allra viktigaste �r att n�r en ny funktion som t ex kompetensdatabasen �r
framtagen, ska funktionen marknadsf�ras internt. Det viktiga �r att f� ut
informationen s� att bra id�er blir anv�nda och inte f�rsvinner f�r att man slarvar med
att f�ra ut dem.

Faktum kvarst�r, har Axis r�d att inte l�gga ner resurser p� intran�tet och f�rs�ka f�
det till den strategiska informationsk�lla det skulle kunna vara. F�rutom att
strukturera om intran�tet anser vi att det ocks� b�r utarbetas en intran�tspolicy och
riktlinjer. En f�ruts�ttning f�r en policy och riktlinjer �r att man f�r IT-avdelningen
och den som ska ansvara f�r intran�tet att samarbeta utan f�r mycket revirt�nkande.
De anst�lldas �sikter m�ste tas tillvara. Ett s�tt att g� tillv�ga �r att g�ra som n�r
stentavlorna utformades d v s  l�ta de anst�llda komma med id�er och f�rslag. Om
man engagerar de anst�llda s� �r ocks� halva arbetet med att bef�sta id�erna redan
gjort.

D� riktlinjerna �r mer handfasta och oftast l�ttare att utarbeta �n policyn �r det l�tt att
enbart fokusera p� dessa. Best�mmer man sig f�r att utarbeta riktlinjer b�r man �nd�
samtidigt formulera en �vergripande policy f�r intran�tet. Riktlinjerna �r s� specifika i
sina fr�geformuleringar att vi inte anser oss ha n�gon m�jlighet att besvara dessa.
F�retaget kan anv�nda dem som utg�ngspunkt f�r framtida beslut. Vi har d�remot
utformat ett kortare f�rslag till policy som kan anv�ndas som diskussionsunderlag.
Materialet till policy och riktlinjer har vi i huvudsak h�mtat ur Tallvings bok
Intran�tsutveckling - fr�n id� till vardagsrutin. Detta material �verensst�mmer till
stor del med �vrig litteratur i �mnet69.

Fr�n f�retagets sida skulle man kanske �nska att vi svarade p� fler av dessa fr�gor. Vi
anser att de ansvariga tillsammans med de anst�llda i ett diskussionsforum ska hj�lpas
�t att utarbeta svaren. Detta bygger i m�ngt och mycket p� att man har en
informationscentral med folk som kan se informationshantering och -spridning ur en
annan synpunkt �n den rent tekniska.
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Policyn ska svara p� fr�gor som;
� Syftet med intran�tet relaterat till Axis �vergripande m�l.
� Ansvarsf�rdelning
� Tillg�nglighetsgraden f�r de anst�llda
� Etiska h�nsyn
� S�kerhetsh�nsyn, samt en h�nvisning till riktlinjerna.

Policyn  skulle kunna utformas p� f�ljande s�tt;
� Syftet med Axis intran�t �r att det ska vara en strategisk informationsk�lla till hj�lp
f�r f�retaget att vara marknadsledande inom n�tverkskommunikation.
� Ansvaret f�r intran�tet ska delas mellan informationsservicen och IT-avdelningen.
� Tillg�nglighetsgraden b�r vara h�g. De anst�llda ska ha r�tt att publicera och �ndra
p� webbsidorna. (Vid f�r�ndringar ska ett auotmatiskt meddelande skickas till
informationsservicen, f�r att de ska kunna ha ett �vergripande ansvar f�r intran�tet.)
� Av etiska sk�l �r det f�rbjudet att publicera rasistiskt, pornografiskt material etc.
� Av s�kerhetssk�l f�r ej oriktiga uppgifter publiceras medvetet.

I riktlinjerna regleras fr�gor som ber�r intran�tspublicering t ex:
� Vad f�r publiceras
� Vem f�r publicera
� Hur ska det publiceras
� Vilken programvara ska anv�ndas
� Hur ser  intran�tsorganisationen ut
� Vem ansvarar f�r vad
� Vilken support finns att tillg�
� Vilka kurser finns
� Hur hanteras feedback och nya f�rslag
� Publicering av text och bild
� L�mpliga uppdateringsrutiner
� Metoder f�r uppf�ljning och utv�rdering70

Det inledande arbetet med en f�r�ndring av intran�tet b�r utg�ras av nedanst�ende
punkter;

� Det man beh�ver identifiera �r vilken/vilka information eller tj�nster som kan
publiceras p� intran�tet.
� Utv�rdera vilka som b�r publiceras.
� Klarl�gga eventuella s�kerhetskrav vid publicering.
� Utreda vilka tekniska krav som st�lls i samband med intran�tpublicering.

7.4.6 Personalhandbok

Ett problem som framkommit under arbetets g�ng �r att man inte riktigt vet vart man
ska v�nda sig f�r att f� information om olika saker. Detta �r ofta mycket
grundl�ggande fr�gor som kan st�lla till problem, kanske framf�r allt n�r man �r
nyanst�lld. N�stan alla svar finns p� intran�tet men man b�rjar kanske inte med att
leta efter instruktioner om hur man g�r n�r man ska sjukskriva sig.
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Likas� vill Axis att alla anst�llda ska g�ra en egen hemsida d�r man presenterar sig
och fylla i uppgifter om sin kompetens i kompetensdatabasen.. F�r man ingen
information �r inte detta sj�lvklart. Information om s�dana praktiska saker fungerar
faktiskt oftast b�st i den konservativa och �lderdomliga formen - papper.

Vi anser att alla anst�llda skall f� en personalhandbok. Denna beh�ver inte vara
speciellt p�kostad men all grundl�ggande information ska finnas d�r. Detta kan vara
information om t ex hur jag g�r vid sjukdom, hur jag handhar fakturor, om vissa
best�llningar samordnas, vilka i s� fall och av vem. Vidare b�r handboken inneh�lla
uppgifter om att man ska g�ra en egen hemsida och att man ska fylla i sina uppgifter i
t ex kompetensdatabasen, telefonlistan o s v. H�r ska naturligtvis �ven den policy eller
riktlinjer som finns b�de om informationen i stort och om intran�tet finnas.

Som nyanst�lld �r det l�ttare att b�rja i en personalhandbok, oavsett hur duktig man �r
p� datorer. Eventuellt kan man t�nka sig h�nvisningar till intran�tet, inte i form av
URL-ar d� de har en f�rm�ga att f�r�ndras, men till huvudrubriker d�r man kan hitta
mer information.

Detta �r ett f�rslag som inte presenterades under intervjuerna d� vi �nnu inte hade
insett behovet av en personalhandbok. D�rf�r kan vi inte uttala oss om hur f�rslaget
skulle mottagas av de anst�llda men vi tycker oss ha m�rkt att det finns ett stort behov
av ovanst�ende f�rslag.

7.5 Informationspolicy

En del av uppsatsens syfte var att f�rs�ka utforma en informationspolicy som
f�retaget skulle kunna ha hj�lp av i sitt dagliga arbete. Samtidigt var det
efterstr�vansv�rt att denna policy skulle passa in i f�retagets kultur och strategiska
str�van.

Som vi redan har f�rklarat f�religger det inte n�gon stark hierarkisk organisation inom
Axis. D�rf�r anser vi det mer angel�get med generella riktlinjer och inte allt f�r
detaljerade. Generella riktlinjer skapar en helhet men styr inte de anst�llda allt f�r
mycket.

I likhet med intran�tspolicyn avser vi inte att utarbeta en fullst�ndig
informationspolicy utan har nedan tagit fram ett antal aspekter som �r viktiga att ta
h�nsyn till vid utformandet av en informationspolicy;

� Varf�r en informationspolicy?
� Policy f�r vilka?
� Policyns inneh�ll?
� Hur arbetas en policy fram?
� Hur detaljerad ska policyn vara?
� Ska policyn inneh�lla praktiska till�mpningsregler?
� Hur f�rankras policyn och marknadsf�rs internt? 71
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� Varf�r en informationspolicy?
Fr�msta anledningen till en gemensam informationspolicy �r att g�ra f�retagets
informationshantering och -spridning effektivare. En informationspolicys viktigaste
uppgift �r att underl�tta kommunikation mellan de anst�llda oavsett i vilken form
kommunikationen sker.

� Policy f�r vilka?
En informationspolicy kan ses ur tv� aspekter. Antingen en policy f�r internt bruk av
information eller f�r extern information, d v s hur man hanterar information till
kunder och leverant�rer. En informationspolicy ska inte enbart riktas mot en enskild
avdelning utan ska omfatta alla inom f�retaget.

� Policyns inneh�ll?
Vad g�ller policyns inneh�ll �r det viktigt att de anst�llda inom f�retaget engageras
och g�rs delaktiga. Ett utkast b�r g�ras s� att man har n�got att utg� ifr�n i
diskussioner.

� Hur arbetas policyn fram?
F�r att f� en gemensam grund till f�retagskulturen utarbetades Axis stentavlor i
samarbete med de anst�llda. P� liknande s�tt b�r framarbetandet av en
informationspolicy ske. Det �r viktigt att policyn f�rankras hos ledningen.

� Hur detaljerad ska policyn vara?
Detta �r en aspekt som m�ste diskuteras fram inom f�retaget. V�r rekommendation �r
att informationspolicyn precis som intran�tspolicyn ska ge generella riktlinjer snarare
�n best�mda regler, detta f�r att inte h�mma de anst�llda i sitt s�kande eller spridande
av information.

� Ska policyn inneh�lla praktiska till�mpningsregler?
Vissa regler visar sig kanske vara �nskv�rda. Annars h�ller vi som sagt fast vid att det
ska vara generella riktlinjer.

� Hur f�rankras policyn och marknadsf�rs internt?
Genom att engagera de anst�llda redan i b�rjan av utarbetandet av en
informationspolicy anser vi att mycket av jobbet redan �r gjort. Sedan finns det alltid
m�nniskor som man inte kan komma �t p� detta s�tt men d� de anst�llda i stort �r
engagerade i sin arbetssituation b�r detta inte bli n�got st�rre problem.

Ett f�rsta utkast till informationspolicy skulle kunna utformas enligt nedanst�ende;

� D� det f�r ett utvecklingsf�retag �r viktigt att alla medarbetare har tillg�ng till
aktuell information �r det �nskv�rt att delta i f�retagets m�nadsm�ten, likv�l som i
avdelningens veckom�ten.

� F�r att underl�tta spridandet av information inom f�rtaget �r det viktigt att alla
medarbetare sj�lva deltar aktivt i informationsspridandet genom att publicera p�
intran�tet, delta i mailinglistor e t c.
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8 Sammanfattning

Sammanfattningsvis pekar v�ra resultat och f�rslag p� att f�retaget missar de mjuka
delarna av Information Management. V�ra f�rslag �r ett f�rsta steg f�r de
f�r�ndringar som f�retaget beh�ver g�ra f�r att komma till r�tta med sina problem.

Naturligtvis kan inte alla f�rslag genomf�ras samtidigt utan man m�ste ta st�llning till
vilka f�rslag som kan genomf�ras till att b�rja med och vilka som kan leda till en
fortsatt diskussion.

Som vi tidigare p�pekat b�r resurserna i f�rsta hand l�ggas p� arbetet med intran�tet,
b�de vad g�ller omstruktureringen och utformandet av intran�tspolicy och riktlinjer
f�r detsamma. I arbetet med detta b�r f�retaget noggrant �verv�ga inr�ttandet av en
informationsservice som kan hj�lpa f�retaget i dess str�van att ha en marknadsledande
position inom sin bransch.
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10 Bilagor

10.1 Axis stentavlor

Axis stentavlor i sin helhet:

Increase the value of the network
Axis �kar n�tverkets v�rde f�r alla dess anv�ndare:

F�r slutanv�ndaren:
·Enklare och snabbare tillg�ng till fler n�tverksresurser

F�r n�tverksadministrat�ren:
·Enklare installationer och administration
·Tillf�rlitlighet, flexibilitet och kontroll

F�r organisationen:
·B�ttre utnyttjande av n�tverkets resurser
·L�gre kostnader genom resursdelning

Growth in volume niches
Vi skapar och utvecklar internationella volymnischer genom att fokusera p�:

·Att f�rst� anv�ndarnas behov, f�r att finna potentiella volymnischer.
·Produkter som �r nyskapande eller klart differentierade n�r det g�ller att
skapa f�rdelar f�r anv�ndarna.
·Kortare ledtider f�re kostnader
·K�rnkompetenser som ser till att vi �r steget f�re. L�t v�ra partners g�ra
resten.
Att ha de mest n�jda och trogna kunderna, f�r att s�kra framtida volymer.

Always open
Vi m�ste alltid vara tillg�ngliga och str�va efter kontinuerlig kommunikation:

·Med v�ra slutanv�ndare
·Med v�ra distributionsled
·Med v�ra kollegor

Vi fr�gar, lyssnar, delar erfarenheter, diskuterar och arbetar �ver gr�nserna.

Make it happen
F� saker att h�nda:

·Ta initiativ och ansvar. St� f�r det du tror p�. V�ga ocks� s�ga nej.
·Misstag accepteras om du l�r dig av dem - "varf�r" �r viktigare �n "vem".
·Ta tag i saker, ist�llet f�r att bara prata om dem. Hj�lp till d�r det beh�vs -
ingen prestige.
·Uppmuntra och ber�m dem som f�r saker att h�nda.

Never satisfied
Vi skall st�ndigt v�xa - b�de som f�retag och som individer - genom att driva
f�r�ndringar p� v�ra marknader, i v�r bransch och internt p� v�rt f�retag:

Det inneb�r f�r oss:
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·Vi m�ste vara nyfikna och ta varje chans till f�rb�ttring, b�de som individer
och team - t�nka till, ifr�gas�tta och l�ra av andra.
·T�nka fram�t. Agera st�llet f�r att reagera.
·V�ga vara nyskapande!
·Vi s�tter utmanande m�l och m�ter v�ra framsteg.

Split vision
F�r att klara snabb tillv�xt beh�ver vi alla kunna hantera vad som synes vara
mots�gelser:

·B�de snabb tillv�xt och l�nsamhet.
·B�de strategiskt t�nkande och helhetssyn.
·B�de h�gt tempo och kvalitet.
·B�de respekt f�r varje individ och teamorientering.
·B�de allvar och ha roligt.
·B�de stolta och �dmjuka.
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10.2 Enk�t

981020
Hej,

Vi g�r v�rt examensarbete i informationsvetenskap h�r p� Axis Communications AB.
V�rt syfte �r att unders�ka informationsf�rs�rjning och informationsspridning inom
f�retaget. Vi beh�ver d�rf�r er hj�lp med att f� f�ljande enk�t ifylld.

De flesta fr�gorna �r kryssfr�gor och man kan svara med flera svarsalternativ om man
vill, m�jligheter till kommentarer finns ocks� i de flesta fall.

Inga namn kommer att n�mnas och inget enk�tmaterial kommer att sparas n�r
uppsatsen �r f�rdig.

Vill ni vara v�nliga och skicka enk�ten med internpost s� att vi f�r tillbaka den
senast torsdagen den 5 november.

Om ni har n�gra fr�gor n�r ni oss p� anknytning 1954 eller

lindag@axis.com
lottaj@axis.com

Tack p� f�rhand

Linda Gustafsson & Lotta Sj�lin
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1. �lder ________________

2a. Vad har du f�r utbildning?

q Grundskola
q Gymnasium
q H�gskola/universitet
q Annat

2b. Om h�gskola/universitet vilken
utbildning?_________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Hur l�nge har du varit anst�lld p� Axis?
___________________________________________________________________

3b. Har du gjort ditt examensarbete p� Axis?

q Ja q Nej

4. Vilket aff�rs- kompetensomr�de arbetar du inom?

q IBM q Camera q ASIC

5. Vilken befattning har du inom aff�rs- kompetensomr�det?

q Business Units/Competence Units Manager
q Product Manager
q Support
q Project Manager
q Hardware
q System Architect
q Software
q Annan ________________________________________________

5b. Beskriv kort dina arbetsuppgifter.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6a. Vilken information beh�ver du i ditt arbete?
    Exemplifiera g�rna.

F�retagsinformation Regelbundet ibland      aldrig

Konkurrenter_____________________________ q q q
________________________________________
Kunder__________________________________ q q q
________________________________________
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Regelbundet ibland      aldrig

Leverant�rer______________________________ q q q
________________________________________
Annat_______________________________________________________________

Produktinformation Regelbundet ibland      aldrig

Standarder/normer_________________________ q q q
________________________________________
Tillverkning______________________________ q q q
________________________________________
Patent___________________________________ q q q
________________________________________
Material_________________________________ q q q
________________________________________
Mjukvaruteknologi_________________________ q q q
________________________________________
H�rdvaruteknologi_________________________ q q q
________________________________________
Annat______________________________________________________________

Branschinformation Regelbundet ibland      aldrig

M�ssor__________________________________ q q q
________________________________________
Konferenser______________________________ q q q
________________________________________
Tendenser________________________________ q q q
________________________________________
EU-information___________________________ q q q
________________________________________
Lagf�rslag och regler_______________________ q q q
________________________________________
Annat_____________________________________________________________

Ekonomisk information Regelbundet ibland      aldrig

B�rsinformation___________________________ q q q
________________________________________
Marknadspriser___________________________ q q q
________________________________________
Axis kostnader och int�kter__________________ q q q
________________________________________
S�ljstatistik_______________________________ q q q
________________________________________
Annat______________________________________________________________
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6b. Jag tycker att jag har f�r lite information om
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7a. Hur hittar du den information du beh�ver?
Specificera g�rna de alternativ du kryssat f�r.

q Personliga kontakter, internt inom BU__________________________________

q Personliga kontakter, internt �vrigt_____________________________________

q Personliga kontakter, externt__________________________________________

q M�ssor___________________________________________________________

q Konferenser________________________________________________________

q Seminarier_________________________________________________________

q Leverant�rsm�ten___________________________________________________

q Konsulter__________________________________________________________

q Bibliotek__________________________________________________________

qInformationsm�klare_________________________________________________

q Axis tidskriftsprenumerationer________________________________________

q �vriga tidskrifter___________________________________________________

q Dagstidningar______________________________________________________

q M�nadsm�te_______________________________________________________

q BU-m�te__________________________________________________________

q Elektroniska tidskrifter_______________________________________________

q Interna kurser_______________________________________________________

q Externa kurser______________________________________________________

q B�cker____________________________________________________________

q Nyhetsblad fr�n t ex kunder och leverant�rer______________________________

q Mailinglistor_______________________________________________________

q Newsgroups_______________________________________________________

q Internet___________________________________________________________

q Intran�tet__________________________________________________________

q E-mail____________________________________________________________

q Betal-databaser_____________________________________________________

q "Fria" databaser____________________________________________________

q CD-ROM_________________________________________________________
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q Branschorganisationer (t ex IEEE, ACM, ASCE m fl)______________________

q TV, radio_________________________________________________________

q Skriftlig intern information___________________________________________

q Patent____________________________________________________________

q Tekniska rapporter__________________________________________________

q Marknadsrapporter__________________________________________________

q Forskningsrapporter_________________________________________________

q Universitet/h�gskolor________________________________________________

q Forskningsinstitut___________________________________________________

q Myndigheter_______________________________________________________

q Annat____________________________________________________________

7b. Jag har sv�rt att f� information om
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Om du anv�nder dig av personlig kontakter �r det n�gon speciell person du
brukar v�nda dig till? Namnge g�rna. ________________________________
____________________________________________________________________

9. Vilka k�llor anv�nder du mest? Rangordna de fem mest anv�nda k�llorna p�
en skala fr�n 1-5, d�r 1 betyder mest anv�nd.
1____________________________________________
2____________________________________________
3____________________________________________
4____________________________________________
5____________________________________________

10. Varf�r s�ker du information? Rangordna p� en skala fr�n 1-10, d�r 1 �r den
viktigaste anledningen att s�ka information.

c F�rb�ttra mina grundkunskaper
c H�lla mig ajour
c Komma med nya id�er
c L�sa ett specifikt problem
c Skaffa beslutsunderlag
c Bekr�fta metoder och resultat
c H�ja kvaliteten p� mitt arbete
c Bidra med resurser till det projekt jag deltar i
c Skriva rapporter eller h�lla f�redrag
c Annan anledning_________________________________________________
_________________________________________________________________
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11. Hur mycket tid anv�nder du uppskattningsvis per vecka f�r att s�ka
information?_____________________________________________________

12. Hur mycket tid anv�nder du uppskattningsvis per vecka f�r att l�sa den
information du f�tt?________________________________________________

13. Anser du att ditt informationsbehov �r tillfredsst�llt?

q Ja
q Nej
�vriga kommentarer___________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Jag tycker att mina kunskaper �r f�r d�liga inom
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15. Finns det vissa informationsk�llor som �r mer sj�lvklara �n andra att
anv�nda?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

16. N�r du hittar relevant information l�mnar du detta vidare till n�gon p�
n�got s�tt, t ex

q Skickar det vidare via mail
q L�gger ut det p� intran�tet
q Ber�ttar det f�r n�gon
qAnnat______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17. Hur anser du att projektuppf�ljningen fungerar inom Axis? Kommentera
g�rna.

q Mycket bra
q Bra
q Ingen �sikt
q D�ligt
q Mycket d�ligt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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18. Hur anser du att tidskriftscirkulationen fungerar? Kommentera g�rna.

q Mycket bra
q Bra
q Ingen �sikt
q D�ligt
q Mycket d�ligt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

19. Anv�nder du dig av Axis virtuella bibliotek? Kommentera g�rna.

q Ja
q Nej
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

20. Hur tycker du att Axis intran�t fungerar tekniskt? Kommentera g�rna.

q Mycket bra
q Bra
q Ingen �sikt
q D�ligt
q Mycket d�ligt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

21. Hur tycker du att Axis intran�t fungerar organisatoriskt? Kommentera
g�rna.

q Mycket bra
q Bra
q Ingen �sikt
q D�ligt
q Mycket d�ligt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

22. Andra problem med informationsf�rs�rjning och/eller informationsspridning
inom
Axis_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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23. Vad borde f�r�ndras inom Axis f�r att f�rb�ttra informationshantering och
informationsspridning?________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tack f�r din medverkan!
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10.3 Intervjuplan

1a. Hur l�nge har du arbetat inom Axis?
1b. Vilka �r dina arbetsuppgifter?

2a. Hur ser du p� processerna f�r informationss�kning och/eller omv�rldsbevakning?
2b. Vilka funktion har dessa i id�processen?
2c. Vad missar vi med befintliga metoder?

3. Det finns organisatoriska s�v�l som tekniska aspekter p� intran�tet.
3a. Vad har du f�r synpunkter p� detta?
3b. Vilken sorts information s�ker du p� intran�tet?
3c. Kan du komma ih�g vad du tyckte om intran�tet n�r du b�rjade p� Axis?

4. Anv�nder du dig av Internet eller n�gon/n�gra databaser f�r st�ende s�kningar av
vissa begrepp eller liknade f�r att h�lla dig ajour med utvecklingen inom ditt
omr�de?

5. I enk�ten fr�gade vi hur m�nga timmar per vecka man anv�nder f�r att s�ka och
l�sa information. Svaren gav oss en bild av att ni k�nner att tiden inte riktigt r�cker till
f�r att s�ka och l�sa i den omfattning ni anser beh�vs.

5a. Tycker du att den tid du l�gger p� att hitta information och tillgodog�ra dig
den �r lagom i f�rh�llande till den tid du l�gger p� dina andra arbetsuppgifter?

6. Axis har en decentraliserad organisation.
6a. Vilka f�r- & nackdelar tycker du att det finns med detta?

H�refter presenterar vi v�ra modeller och ber om �sikter om dessa.

1. omv�rldsdatabas
2. m�te �ver gr�nser
3. dialogm�ten
4. informationsserviceenheter
5. Virtuellt bibliotek f�r alla
6. St�ende s�kningar
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10.4 Modellf�rslag

1. Omv�rldsdatabas
F�rslaget �r att bygga en omv�rldsdatabas som alla anst�llda l�tt kan komma �t och
att str�va efter att g�ra den till ett sj�lvklart verktyg i s�kandet efter information. N�r
sj�lva grunden till basen �r skapad h�nger det p� de anst�llda sj�lva att fylla den med
inneh�ll.

Basen b�r vara uppbyggd s� att man s�ker med hj�lp av fritext. H�r ska i f�rsta hand
l�ggs in information om kunder, konkurrenter, produktnyheter, marknadsf�r�ndringar
osv. Vidare b�r muntligt "skvaller", tips och egna databass�kningar d v s den
information man sj�lv har haft nytta av och tror att andra ocks� kan f� nytta av oavsett
vilken form den har.

Fax, produktblad, visitkort, brev m m scannas enklast in, muntlig information,
anteckningar fr�n konferenser etc. l�ggs p� intran�tet med hj�lp av program som t ex
Frontpage. Man ska ha ett formul�r som �r l�tt att fylla i, vem som l�mnar
informationen, varifr�n den kommer, datum o s v. Man ska ocks� kunna fylla i
nyckelord f�r att underl�tta s�kningarna, programmet b�r med andra ord kunna klara
indexering.

Man b�r som anv�ndare kunna anv�nda sig av st�ende s�korder f�r att hela tiden bli
uppdaterad inom de omr�den man sj�lv har valt. Detta f�rslag borde utan st�rre
problem kunna integreras med Axis f�retagskultur d�r medarbetarna redan �r vana att
ta egna initiativ f�r att s�ka den information de beh�ver. Detta �r ocks� ett utm�rkt
s�tt att p� ett strukturerat vis sprida information mellan avdelningar och anst�llda.

2. M�te �ver gr�nser
Ett annat s�tt att se till att information sprids som antingen anv�nds ensamt eller
f�rslagsvis som ett komplement till ovanst�ende �r att f� m�nniskor att m�tas som
normalt sett inte m�ts. Inom Axis har man idag m�nadsm�ten f�r alla anst�llda
samtidigt, den information som sprids h�r �r av mer allm�n karakt�r, hur det g�r f�r
f�retaget, presentation av nyanst�llda osv. Ut�ver detta har ocks� aff�rs- och
kompetensomr�dena veckom�tena.

D� Axis problem med informationsspridning och -hantering till stor del beror p� att
f�retaget har v�xt s� fort att man sj�lva inte har hunnit med p� alla omr�den, det g�r
inte l�ngre att samlas alla f�r att f�ra diskussioner n�r man undrar n�got, det finns
otydligheter med vem som best�mmer vad o s v. Helt enkelt, f�retaget �r idag s� stort
att alla inte l�ngre k�nner alla, detta g�r det ocks� l�ttare att h�lla en l�g profil och bli
mindre engagerad i f�retagets str�van.

F�r att komma runt detta problem b�r man f�rslagsvis en g�ng per m�nad, en g�ng
varannan m�nad ha mindre m�ten d�r alla kan v�ga att g�ra sig h�rda. Det beh�ver
inte finnas n�gra best�mda programpunkter utan det hela �r sk�ts v�ldigt informellt.
Ett minimum �r att alla presenterar sig och ber�ttar var och med vad man arbetar.
Deltagarna till dessa m�ten plockas f�rslagsvis plockas ut slumpvis s� att det inte blir
samma deltagare varje g�ng. All personal oavsett avdelning (BU, CU, ekonomi,
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reception, post osv) b�r delta i dessa m�ten. P� detta s�tt �verbrygger man olika
klyftor mellan personalgrupper och man f�r en chans att k�nna att alla tillh�r samma
f�retag och str�var efter samma sak, oavsett vilken byggnad, v�ning eller rum man
sitter i.

3. Kunskapsspridning
Dialogm�ten med best�mda �mnen f�r varje m�te. Dialogseminarierna best�r av fyra
delar.

L�sa- L�sning av b�de sk�n- och facklitteratur ger nya perspektiv och m�jlighet att se
sina erfarenheter genom andras.
Skriva- Skrivandet blir en metod f�r reflektion. "Genom att tvinga deltagarna i
gruppen att uttrycka sig skriftligt visar det sig att de formulerar erfarenheter som de
inte visste att de hade".
Dialog- Till dessa m�ten ska deltagarna ha med sig, nedskrivet, en situation de har
varit med om. De ska inte ha dragit n�gra slutsatser utan det viktigaste �r
tillv�gag�ngss�ttet f�r att l�sa det aktuella problemet. T ex jag st�llde de och de
fr�gorna, jag tittade i den och den boken osv. Deltagarna l�ser h�gt sina egna texter,
h�r efter ges m�jlighet att dela varandras erfarenheter, att ifr�gas�tta och diskutera.
Protokoll- Protokollen tj�nar som ett s�tt att sammanfatta vad som sagts under
seminarierna.

Genom att delge varandra sina erfarenheter tar man dessa med sig in i n�sta projekt.
Detta blir ocks� ett s�tt att m�tas �ver gr�nserna mellan avdelningarna, samt f�r de
nyanst�llda att ta till sig l�ngre anst�lldas erfarenheter. Dialogseminarierna blir ett s�tt
att identifiera delar av en yrksekunskap som man inte kan l�ra sig genom formella
regler, utan endast genom erfarenhet.

4. Informationsserviceenheter
Idag sk�ter de anst�llda p� Axis helt och h�llet sj�lva sina informationss�kningar. Det
finns sj�lvklart ett v�rde i de anst�llda sk�ter detta sj�lv, eftersom de dels har  b�st
uppfattning om vad de beh�ver och dels l�r sig av att s�ka sj�lva. Dessutom �r Axis
f�retagskultur s�dan att den i h�g grad uppmuntrar egna initiativ och sj�lvst�ndighet,
se stentavla nr. 4 Make it happen. Ett problem �r dock att man l�tt missar saker sj�lv
eller att man kan beh�va hj�lp med tips om var man hittar den information man s�ker
eller helt enkelt inte har tillr�ckligt med tid.

En hj�lp skulle i s� fall vara en intern "informationsm�klare" inom avdelningen. Den
personen skulle ha b�de den �mnesm�ssiga kunskapen och kompetensen n�r det g�ller
informationshantering. Ett antal timmar i veckan skulle vara avsatt f�r
informationss�kning. Uppgiften skulle vara att dels bevaka avdelningens omr�de i ett
vidare perspektiv, dels s�lla i informationsfl�det och f�rse r�tt person med r�tt
information. P� s� s�tt skulle den personen fungera som spindeln i n�tet vad g�ller
avdelningens informationshantering och detta skulle ocks� ligga i linje med Axis
f�retagskultur. Det finns kanske redan n�gon inom avdelningen som fungerar som en
gate-keeper och d� skulle den rollen kunna omvandlas till en intern
informationsm�klarroll, d v s formalisera gate-keeper funktionen.
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Det viktigaste �r att denna ut�kning av en tj�nst m�ste innehas av person med ett
intresse f�r detta. Det f�r inte vara ett tv�ng och det �r viktigt att det verkligen finns
tid avsatt f�r detta, s� att det inte blir n�got man g�r n�r man har lite tid �ver.

 5. Virtuellt bibliotek f�r alla
Idag finns det mycket b�cker inom f�retaget. N�r man �r i behov av en bok skickas
det ofta ut ett mail till alla p� f�retaget och d�r g�rs en f�rfr�gan, annars k�per man
boken. Det finns inget samordnat system d�r man kan se vilka b�cker som finns och
vem som har dem. Det n�rmaste f�rs�ket till systemering �r Ronnys books at Axis
som v�ldigt f� k�nner till. Sidan i sig �r alldeles utm�rkt n�r man v�l hittar den. Den
borde dock flyttas fr�n Ronnys hemsida till en central del av intran�tet. Det borde
ocks� skrivas in vem som har boken. Vid nyink�p av b�cker borde det finnas ett
formul�r p� intran�tet d�r man fyller i bokens uppgifter s�som titel, f�rfattare m m.
Uppgifterna hamnar sedan automatiskt i det virtuella biblioteket. P� detta s�tt kan alla
f� en m�jlighet att l�tt ta reda p� vilka b�cker som finns inom Axis och var de finns.

6. St�ende s�kningar
Gissningsvis g�r m�nga av de anst�llda kontinuerligt s�kningar efter vissa begrepp
f�r att h�lla sig ajour med omr�dena. Bland dessa tr�ffar f�r man ocks� mycket brus.
Ett f�rslag �r att den anst�llde kan beg�ra regelbundna s�kningar p� sina begrepp av
en centraliserad informationsservice som s�llar bort bruset men i �vrigt l�mnar
tr�ffarna/adresserna till de anst�llda s� att de sj�lva f�r avg�ra v�rdet av den aktuella
sidan. Det �r p� detta vis m�jligt att till viss del undvika "information overload" men
�nd� l�ta de anst�llda sj�lva sk�ta finsorteringen. Denna informationsservice skulle
ocks� handha tidskriftshanteringen se nedan, och ev. det virtuella biblioteket.
F�rdelarna med detta f�rslag �r att man f�r en central enhet som kan sk�ta flera delar
som idag fungerar mindre bra inom Axis. F�r de anst�llda skulle detta i slut�nden
inneb�ra tidsvinster och ett effektivare arbetss�tt

7. Tidskriftscirkulationen
Flera av f�rslagen fr�n de anst�llda handlar om att man borde samla alla tidskrifter p�
en plats och d�rifr�n ha m�jlighet att l�na under en begr�nsad tid eller l�sa p� plats.
Man skulle ocks� kunna l�gga ut inneh�llsf�rteckningarna p� intran�tet och d�rifr�n
erbjuda de anst�llda artiklarna i kopierad form. D� har man sj�lv m�jlighet att v�lja p�
vilket s�tt man vill ta del av tidskrifterna.

Ett annat f�rslag �r att �ka antalet prenumerationer och s�tta ut de aktuella
tidskrifterna p� varje v�ningsplan. �ven om detta inneb�r en �kad
prenumerationskostnad kan detta motiveras genom att fler f�r tillg�ng till
tidskrifterna. En viktig faktor att ta h�nsyn till vid en eventuell f�r�ndring �r principen
om minsta m�jliga anstr�ngning. Det inneb�r "l�tthet att anv�nda informationen �r ett
viktigare kriterium �n potentiellt v�rde vid val av informationsk�llor".

Den totala f�rdelen med alla f�rslagen �r att fler f�r tillg�ng till tidskrifterna innan de
har hunnit bli gamla. Det viktigaste �r att man kommer ifr�n cirkulationslistorna som
ingen idag verkar n�jd med.
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10.5 Fullst�ndig enk�tredovisning

Fr�ga 1. �lder? Medel�lder bland de anst�llda:

Totalt: 30,5 �r Asic: 33 �r IBM: 24,5 �r Camera: 30 �r,

Fr�ga 2a. Vad har du f�r utbildning?

Totalt: 11% gymnasium, 89% h�gskola/universitet,

Fr�ga 3a. anst�llningstid: medelv�rde

Totalt: 3 �r och 3 m�nader
Asic: 4 �r
IBM: 3,5 �r
Camera: 1 �r och 10 m�nader.

Fr�ga 3b. Har du gjort ditt examensarbete p� Axis?

Fr�ga 4. Vilket aff�rs- kompetensomr�de arbetar du inom?

Asic,  42%
IBM, 21%
Camera, 37%

Fr�ga 6b. Jag tycker att jag har f�r lite information omÉ
Vem som slutar p� Axis.
Inget att till�gga
Snarare f�r vi f�r mycket information

Fr�ga 3b
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Fr�ga 5. Vilken befattning har du inom aff�rs- kompetensomr�det?

.

Totalt
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Fr�ga 6a. vilken information beh�ver du i ditt arbete?
Svaren f�rdelade �ver kategorier.
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Fr�ga 6a. Vilken information beh�ver du i ditt arbete? Svaren f�rdelade p� alla
svarsalternativen

Totalt
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IBM
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Fr�ga 7a. hur hittar du den information du beh�ver?

Totalt

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Personliga kontakter, internt inom BU

Personliga kontakter, internt övrigt

Personliga kontakter, externt

Mässor

Konferenser

Seminarier

Leverantörsmöten

Konsulter

Bibliotek

Informationsmäklare

Axis tidskriftsprenumerationer

Övriga tidskrifter

Dagstidningar

Månadsmöte

BU-möte

Elektroniska tidskrifter

Interna kurser

Externa kurser

Böcker

Nyhetsblad från t ex kunder och leverantörer

Mailinglistor

Newsgroups

Internet

Intranätet

E-mail

Betal-databaser

"Fria" databaser

CD-ROM

Branschorganisationer (t ex IEEE, ACM, ASCE m fl)

TV, radio

skriftlig intern info

patent

tekniska rapporter

marknadsrapporter

forskningsrapporter

högskolor

forskningsinstitut

myndigheter

annat
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Asic
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Personliga kontakter, internt inom BU

Personliga kontakter, internt övrigt

Personliga kontakter, externt

Mässor

Konferenser

Seminarier

Leverantörsmöten

Konsulter

Bibliotek

Informationsmäklare

Axis tidskriftsprenumerationer

Övriga tidskrifter

Dagstidningar

Månadsmöte

BU-möte

Elektroniska tidskrifter

Interna kurser

Externa kurser

Böcker

Nyhetsblad från t ex kunder och leverantörer

Mailinglistor

Newsgroups

Internet

Intranätet

E-mail

Betal-databaser

"Fria" databaser

CD-ROM

Branschorganisationer (t ex IEEE, ACM, ASCE m fl)

TV, radio

skriftlig intern info

patent

tekniska rapporter

marknadsrapporter

forskningsrapporter

högskolor

forskningsinstitut

myndigheter

annat
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IBM

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Personliga kontakter, internt inom BU

Personliga kontakter, internt övrigt

Personliga kontakter, externt

Mässor

Konferenser

Seminarier

Leverantörsmöten

Konsulter

Bibliotek

Informationsmäklare

Axis tidskriftsprenumerationer

Övriga tidskrifter

Dagstidningar

Månadsmöte

BU-möte

Elektroniska tidskrifter

Interna kurser

Externa kurser

Böcker

Nyhetsblad från t ex kunder och leverantörer

Mailinglistor

Newsgroups

Internet

Intranätet

E-mail

Betal-databaser

"Fria" databaser

CD-ROM

Branschorganisationer (t ex IEEE, ACM, ASCE m fl)

TV, radio

skriftlig intern info

patent

tekniska rapporter

marknadsrapporter

forskningsrapporter

högskolor

forskningsinstitut

myndigheter

annat
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Camera

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Personliga kontakter, internt inom BU

Personliga kontakter, internt övrigt

Personliga kontakter, externt

Mässor

Konferenser

Seminarier

Leverantörsmöten

Konsulter

Bibliotek

Informationsmäklare

Axis tidskriftsprenumerationer

Övriga tidskrifter

Dagstidningar

Månadsmöte

BU-möte

Elektroniska tidskrifter

Interna kurser

Externa kurser

Böcker

Nyhetsblad från t ex kunder och leverantörer

Mailinglistor

Newsgroups

Internet

Intranätet

E-mail

Betal-databaser

"Fria" databaser

CD-ROM

Branschorganisationer (t ex IEEE, ACM, ASCE m fl)

TV, radio

skriftlig intern info

patent

tekniska rapporter

marknadsrapporter

forskningsrapporter

högskolor

forskningsinstitut

myndigheter

annat
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Fr�ga 7b. Jag har sv�rt att f� information omÉ

Saker som anses som element�ra, men inte �r det f�r alla
Inget att till�gga
R�r sig fr�n det mest generella till det mest specifika
Det mesta inom mitt omr�de eftersom det �r mycket sn�vt.
Optiska komponenter fr�n Asien

Fr�ga 8. Om du anv�nder dig av personliga kontakter �r det n�gon speciell
person du brukar v�nda dig till?

Martin Gren
ÓallaÓ
Ja
Arbetskollegor
M�nga
Carl-Axel Alm, Per Zander, Per Kannermark, Stefan Lundberg
Per Zander
Nej, alla m�jliga
Nej
Fr�mst personer som jag p� n�got s�tt har kommit i kontakt med
tidigare



70

Fr�ga 9. Vilka k�llor anv�nder du mest? Rangordna p� en skala fr�n 1-5, d�r 1
betyder mest anv�nd.

Totalt
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personliga kontakter, BU

internet

e-mail
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personliga kontakter, externt

personliga kontakter internt

BU-m�ten

externa kurser

IRC
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skriftlig intern info

personliga kontakter, �vriga

newsgroups
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marknadsrapporter

m�ssor

�vriga tidskrifter

elektroniska tidskrifter

tekniska rapporter

tidningar

cd-rom

branschorganisationer

seminarier

leverant�rsm�ten

axis tidskriftsprenum.
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reklam
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IBM
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personliga kontakter,externt

personliga kontakter,BU

personliga kontakter, internt

BU-m�te

Kurser externt
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marknadsrapporter
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Fr�ga 10. Varf�r s�ker du information? Rangordna p� en skala fr�n 1-10, d�r 1
�r den viktigaste anledningen att s�ka information.

Fr�ga 11. Hur mycket tid anv�nder du uppskattningsvis per vecka f�r att s�ka
information?

Totalt: 6, 6 timmar Asic:  5,3 timmar IBM: 4 timmar Camera: 8,9
timmar

�vriga kommentarer: V�ldigt olika. Ibland flera dagar och ibland n�gra timmar.

Fr�ga 12. Hur mycket tid anv�nder du uppsakttningsvis per vecka f�r att l�sa
den information du f�tt?

Totalt: 5,8 timmar Asic: 3,9 timmar IBM: 5 timmar Camera: 7,5
timmar
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Fr�ga 13. Anser du att ditt informationsbehov �r tillfredsst�llt?

Fr�ga 14. Jag tycker att mina kunskaper �r f�r d�liga inomÉ

H�rdvara
Allt. Eftersom allting g�r fram�t och man behv�er tid att l�sa om det eller g� kurser i
�mnet.
Det mesta
Ekonomi
N�tverk
N�tverksprotokoll
Nya trender
Intressant fr�ga
Mjukvaruteknik
Kul fr�ga
Det mesta, sk�mt �sido, man l�r sig alltid n�got nytt, man beh�ver alltid l�ra sig n�got
nytt.
Ganska mycket av BUs verksamhet (mestadels mitt eget fel och inte s� mycket
beroende p� brist av information)
Analog h�rdvarukonstruktion, projektledning, EMC

Fr�ga 15. Finns det vissa informationsk�llor som �r mer sj�lvklara �n andra att
anv�nda?

Internet
B�cker
Nej
Internet och Intran�t
Internet
Internet
B�cker
Personliga kontakter och internet
Personliga kontakter, internet och b�cker
Ja
Ja
www
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webben �r rakt under fingrarna p� mig hela tiden
personliga kontakter, mail, intran�t och internet, b�cker k�nns ganska naturliga f�r
mig

Fr�ga 16. N�r du hittar relevant information l�mnar du detta vidare till n�gon
p� n�got s�tt, t ex..

Fr�ga 17. Hur anser du att projektuppf�ljningen fungerar inom Axis?
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Fr�ga 18. Hur anser du att tidskriftscirkulationen fungerar?

Fr�ga 19. Anv�nder du dig av Axis virtuella bibliotek?

Fr�ga 20: Hur tycker du att Axis intran�t fungerar tekniskt?

Fr�ga 18
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Ja

Nej

vet ej vad vi menar
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Fr�ga 21. Hur tycker du att Axis intran�t fungerar organisatoriskt?

Fr�ga 22. Andra problem med informationsf�rs�rjning och eller
informationsspridning inom Axis?

Kommunikation mellan olika BU kan f�rb�ttras
Nej
Ingen �sikt
Mellan dotterbolag
Otydligt vem man ska v�nda sig till f�r att f� information
D�ligt mail-system

Fr�ga 23. Vad borde f�rb�ttras inom Axis f�r att f�rb�ttra
informationshantering och informationsspridning?

L�gga upp �nnu mer info p� intran�tet
Ingen �sikt
Ingen �sikt
Best�m vem som �r ansvarig f�r vad! Och tala om det!
Tidningscirkulationen
Vet ej
Lite intresse bland folk i allm�nhet att h�lla publicerad information aktuell (eller
�tminstone f�rse den med b�st f�re datum)
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