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SAMMANFATTNING 

Intranät kan effektivisera arbetsprocesser, förbättra kommunikation och ge 
mervärde till medarbetarna i en organisation. Att företag inte utnyttjar 
potentialen i sitt intranät är ett vanligt förekommande fenomen. I samband med 
ett migreringsprojekt med byte av publiceringssystem för intranätet upptäcktes 
det att SAS Technical Services saknade tydliga målsättningar och strategier för 
bruket av sitt intranät. Därmed tog de inte vara på de möjligheter som ett 
intranät medför.  

Arbetet med denna uppsats inleddes med att sammanställa de erfarenheter 
företaget kunde tillgodoräkna sig från genomförandet av migreringsprojektet. 
Därefter inleddes en kartläggning över användandet av intranätet och 
medarbetarnas attityder till det. Vidare undersöktes nyttan som intranätet 
genererade och hur denna kunde ökas. Som verktyg i undersökningen användes 
bland annat intervju och enkät.  

Resultaten visar att det finns utrymme för förbättring inom flera områden. 
Främst är det ämnen som organisationsförändring, informationshantering, 
användbarhet, konkurrens och knowledge management som berörs. Resultaten 
konkretiseras i målsättningar och strategier för att nå dessa. 



 

ABSTRACT  

Intranets can streamline workflow processes, improve communication and add 
value to the employees of an organization. Companies that don’t take advantage 
of the potential in their intranet is a common phenomenon. In connection with a 
migration project dealing with a switch of content management system it turned 
out that SAS Technical Services lacked clear objectives and strategies for the use 
of their intranet. Thereby they didn’t make the most of the possibilities an 
intranet brings. 

The work with this thesis began with collecting the experiences the company 
could take with them from the migration project. This was followed by a 
mapping over the use of the intranet and the employees’ attitudes towards it. 
Furthermore it was examined what benefit the intranet generated and how it 
could be increased. Tools used for this work were interviews and surveys among 
others.  

The results show that there are several areas where there is room for 
improvement. Areas that are primarily covered are organizational change, 
information management, usability, competition and knowledge management. 
The results are made concrete in objectives with strategies how to reach these. 
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1 INLEDNING 

Många företag och organisationer använder sig idag av intranät som en resurs 
men ofta utan någon egentlig tanke bakom bruket eller systemets roll i 
organisationen. Sådan var situationen på SAS Technical Services AB (STS) fram 
till det att den outnyttjade potentialen uppmärksammades i samband med en 
systemuppgradering. Denna uppsats redovisar de tekniska förändringar STS 
genomförde och lärdomarna de erhöll om fortsatt bruk och hur 
vidareutvecklingar bör hanteras.  

1.1 BAKGRUND 

SAS Technical Services AB är ett helägt dotterbolag till SAS AB med 
verksamhetsområdet flygplansunderhåll. När det på koncernnivå beslutades att 
ersätta alla publiceringssystem inom koncernens intranät med ett gemensamt för 
alla underbolag var STS tvungna att anpassa sig till detta system. Under 
migreringsarbetet med att gå från det gamla till det nya systemet framkom det att 
det saknades en strategi för intranätet och företagsnyttan det ska generera. 
Intranätet fanns där men dess egentliga syfte var inte alltför tydligt. Det fanns 
inga riktlinjer för vare sig innehåll eller publiceringsfrekvens och användandet 
skiljde sig ofta markant mellan de olika avdelningarna i bolaget. Även om det på 
koncernnivå fanns löst formulerade syften, mål och visioner för intranätet var 
avsaknaden av klara strategier tydlig inte bara hos STS men också i SAS-
koncernen som helhet. 

1.2 SYFTE 

Syfte med den här uppsatsen är att föreslå en intranätstrategi för STS samt 
utarbeta syften, mål och visioner för STS intranät. Jag kommer också att 
undersöka hur projektet för att införa det nya publiceringssystemet hos STS 
förlöpte och vilka erfarenheter STS kan tillgodoräkna sig från genomförandet.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka är företagets ambitioner med intranätet och vilken är deras syn på 
kommunikationen och informationshanteringen i organisationen? 
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• Hur ser användandet av intranätet ut idag? Vad har företaget för nytta av 
systemet och kan den ökas? 

• Hur skulle en strategi för att öka företagets nytta av intranätet kunna se 
ut? Vilka metoder finns det för att följa en sådan strategi? 

• Vilka lärdomar från bytet av publiceringssystem kan företaget ha nytta 
av i framtida projekt eller liknande situationer? 

1.4 BEGRÄNSNINGAR 

Genom att fokusera på den övergripande styrningen utelämnas 
användbarhetsutvärderingar av enskilda applikationer. Uppsatsen undersöker 
faktorer som STS kan påverka och beslut tagna på koncernnivå diskuteras därför 
inte i detalj. Vinster i ekonomi och effektivitet som koncernen kan tänkas göra i 
samband med ett projekt som detta anses falla utanför ramarna för uppsatsen 
och ges därför inte större utrymme. Vidare fokuseras det i huvudsak på 
publiceringssystem och informationshantering och inte andra applikationer 
knutna till intranätet. 
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2 METOD 

Forskningsarbetet i samband med denna uppsats föranleddes av min medverkan 
i ett projekt kopplat till STS intranät. Detta projekt beskrivs i kapitel fyra. Under 
min tid i projektet upptäckte jag en avsaknad av riktlinjer för bruket av intranätet 
samt att det fanns ett behov av sådana. Med denna insikt inledde jag sedan mitt 
forskningsarbete med målen att kartlägga användandet av intranätet samt att 
skapa strategier för det samma och genom det underlätta för STS att öka den 
nytta de har av sitt intranät. Här beskriver och motiverar jag de metoder jag 
använt mig av i mitt arbete samt diskuterar fördelar och brister med dessa. 

2.1 KVANTITATIV OCH KVALITATIV FORSKNING 

Termerna "kvalitativ" och "kvantitativ" används för att markera var en 
undersökning har sin utgångspunkt. Enligt Denscombe (2000:203) är skillnaden 
mellan de två sällan självklar. Dels är de inte ömsesidigt uteslutande utan 
överlappar ofta varandra, dels är det i analysen av insamlad data snarare än i 
valda forskningsmetoder som distinktionen ligger. Denscombe (2000:204) menar 
att den mest grundläggande skillnaden finns i användningen av ord eller siffror 
som grund för analysen.  

Med kvantitativa metoder omvandlas med andra ord det som undersöks till 
kvantifierbara enheter, vilka senare kan analyseras med statistiska metoder. Detta 
gör att kvantitativ forskning lämpar sig bättre för jämförande analys, ofta i 
samband med storskaliga studier där statistik ger pålitligare resultat. Allwood 
(2004:54) tillägger därutöver att för att använda kvantitativ metod med framgång 
krävs att man har gjort ett kvalitativt förarbete. Med andra ord: för att mäta 
något måste man först analysera vad man ska mäta.  

Kvalitativa metoder skiljer sig därmed från kvantitativa metoder genom att 
omvandla insamlad data till ord snarare än siffror. Som Johansson (1999:66) 
skriver: "man vill inte ha reda på hur mycket utan vad för slags karaktär något har". 
Dock betyder inte detta att informationskällorna behöver skilja sig mellan de två 
tillvägagångssätten, utan det är som sagt i analysen som skillnaden finns. Detaljer 
som inte fångas med en kvantitativ metod får med en kvalitativ metod utrymme 
att beskrivas mer ingående. Detta gör också att forskarens roll i 
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tillvägagångssättet blir mer påverkande än vid en kvantitativ metod där insamlad 
data anses vara mer objektiv. Runa & Davidson (2003:118) menar att det för den 
kvalitative forskaren inte finns några rutiner att följa utan varje 
forskningsproblem kräver sin egen variant av arbetsmetod. Samtidigt är det 
viktigt att en medvetenhet genomsyrar metodvalet för att nå vetenskaplighet 
(Ejvegård 2003:31).  

Den hermeneutiska forskningstraditionen är en del av de kvalitativa metoderna 
och syftar till att uppnå en förståelse för det studerade fenomenet eller objektet 
(Johansson 1999:70). Detta kräver en förmåga att sätta sig in i andra personers 
situation för att nå förståelse för sakernas innebörder. För att nå förståelse krävs 
i sin tur tolkning och hermeneutiker betonar att all tolkning sker med viss 
förförståelse med både medvetna och omedvetna antaganden som måste 
artikuleras (Wallén 1996:33). I tolkningsprocessen sker en växling mellan 
delperspektiv och helhetsperspektiv, även kallat den hermeneutiska cirkeln. När 
en tillräcklig grad av samstämmighet infinner sig mellan delarna och helheten 
avstannar cirkelrörelsen 

2.2 DATAINSAMLING 

I detta arbete blir den tidigare nämnda överlappningen särskilt påtaglig då jag 
använt mig av metoder som traditionellt anses ligga på olika sidor av 
distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ. I analysen av data har jag dock 
förhållit mig till ett kvalitativt arbetssätt med fokus på "mjuka" data och insikt 
snarare än statistik (Bell 2000:13). Allwood (2004:68) menar utöver detta att 
användandet av en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder visar på 
ett kvalitativt tänkande. Samtidigt visar denna uppsats syfte med målen att 
beskriva, förstå och förbättra bruket av intranätet inom STS organisation på ett 
kvalitativt och hermeneutiskt förhållningssätt.  

2.2.1 INTERVJU 
Wallén (1996:76) uttrycker det hela mycket enkelt, vill man ta reda på människors 
upplevelser är en grundläggande metod att helt enkelt fråga dem. Inom det 
kvalitativa fältet så talar man oftast om djupintervjuer och individuellt anpassade 
frågor med utrymme för fördjupning. Denscombe (2000:130) varnar dock för 
faran med att närma sig uppgiften utan tillräckliga förberedelser. Vid en första 
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anblick kan en intervju verka vara enbart en annan form av konversation, vilket 
är långt ifrån sanningen. Denscombe räknar upp tre punkter som skiljer 
intervjuer från samtal. Den första är att ”Det finns ett medgivande att delta”. 
Intervjupersonen har blivit informerad om förutsättningarna och har gett sitt 
samtycke. Punkt två är att ”Den intervjuades ord kan betraktas som 
protokollförda och dokumenterade”. Den intervjuade är medveten om att det 
som sägs under intervjun kan användas i framtida forskningsarbeten och tas för 
sanningar. Tredje och sista punkten är att ”Forskaren bestämmer dagordningen 
för diskussionen”. Det är underförstått att forskaren styr samtalet och 
kontrollerar tillvägagångssättet. Dessa punkter visar tillsammans på tydliga 
skillnader mellan ett vanligt samtal och en intervju och en forskare bör akta sig 
för att vaggas in i en falsk känsla av säkerhet i mötet med en respondent. 

Främsta fördelen med intervjuer är att de producerar detaljerad information som 
ger djupgående insikter (Denscombe 2000:132). Eftersom erfarenheter är svåra 
att beskriva kortfattat med några få ord är intervjuer att föredra i sammanhang 
där frågor av sådan typ behandlas. Intervjuer ger också möjlighet att välja 
informanter som kan ge privilegierad information beroende på deras position 
och kompetens. Att få ut djupare svar ur ett mindre antal respondenter är det 
som bäst beskriver intervjuer som ett informationssamlande redskap. 
Denscombe (2000:134) påpekar också att intervjuer fungerar som 
kompletterande redskap till andra metoder, till exempel för att förbereda eller 
följa upp ett frågeformulär eller som en del i en metodtriangulering. Runa & 
Davidson (2003:119) rekommenderar att göra löpande analyser under arbetets 
gång för att kunna ta vara på nya idéer och revidera frågemallen inför kommande 
intervjuer. 

Forskningsintervjuer brukar delas upp i tre typer (Denscombe 2000:134). 
Strukturerade intervjuer har stora likheter med frågeformulär där forskaren har 
kontroll över både frågornas och svarens utformning. Frågor och svarsalternativ 
är i förväg bestämda och resultatet blir standardiserad och kvantifierbar data. 
Semistrukturerade intervjuer skiljer sig från de strukturerade genom att 
respondenterna har möjlighet att lämna öppna svar och inte är bundna till några 
svarsalternativ. Istället inbjuds respondenten att utveckla sina synpunkter. 
Intervjuaren är inte heller bunden till att följa någon exakt frågemall utan kan 
vara flexibel i ordningen som ämnen tas upp. Drivs detta ett steg längre 
resulterar det i ostrukturerade intervjuer där intervjuaren endast riktar in 
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respondenten på ett ämne och därefter låter denne utveckla sina idéer och 
tankegångar fritt utan ingripande från intervjuaren. Denscombe (2000:135) 
menar att semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer löper längs en 
glidande skala och skiftar under intervjuns gång.   Denscombe (2000:136) pekar 
också på att man i de flesta fall använder semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer i samband med personliga intervjuer. Personliga intervjuer är relativt 
enkla att kontrollera från intervjuarens håll och synpunkter kan lätt härledas till 
källan. Alternativ är gruppintervjuer och fokusgrupper som båda innebär att flera 
informanter intervjuas tillsammans, dock är dessa svårare att arrangera då det är 
fler personer involverade. 

2.2.2 ENKÄT 
Om intervjuer passar bäst för att få djupare fakta ur experter så är enkäter 
lämpliga då "vanliga människor" ska utfrågas och man vill få fram data mer 
inriktad på attityder och åsikter (Ejvegård 2003:54). Denscombe (2000:108) 
menar dock att en forskare bör vara uppmärksam på om insamlad information är 
fakta eller åsikter. Faktiska informationer är inte färgade av bedömningar eller 
åsikter utan enbart ärlig information från respondenten. Åsikter å andra sidan är i 
högsta grad påverkade av respondentens känslor och värderingar.  

Denscombe (2000:107) pekar på att det finns ett visst antal situationer när 
frågeformulär är som mest produktiva. Ett exempel är då de används med ett 
stort antal respondenter och den data som efterfrågas är relativt okomplicerad 
och kortfattad. Eftersom enkäter når många personer samtidigt och de svar som 
erhålls redan är skriftliga är de lättare att bearbeta och jämföra (Ejvegård 
2003:53). En annan fördel i jämförelse med till exempel intervjuer är att 
möjligheten att svaren påverkas av interpersonella faktorer minimeras 
(Denscombe 2000:127). Eftersom intervjuare och respondent inte möts uppstår 
det ingen intervjuareffekt. Dock mister man genom förkodade frågor det djup 
som intervjuer erbjuder och riskerar även att snedvrida resultaten eftersom 
svarsalternativen följer forskarens tankegång snarare än respondentens. 

Eftersom det är så gott som omöjligt att samla in data från alla som ingår i den 
undersökningskategori som enkäten riktar sig till måste det ske ett urval. 
Denscombe (2000:18) menar att det finns två huvudsakliga typer av tekniker att 
använda sig av i urvalet, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Den 
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förstnämnda tekniken grundar sig i en tanke att det förutsätts att de som valts ut 
sannolikt representerar ett tvärsnitt av undersökningskategorin. Den senare 
tekniken används då forskaren inte kan göra några förutsättanden om 
populationen och därför inte förlita sig på slumpen i sitt urval. 

Med de möjligheter som idag finns tillgängliga är det många forskare som 
använder sig av internetteknik för att sprida enkäter (Mann & Stewart, 2000:70). 
Jämfört med traditionella metoder som postutskick eller fältintervjuer ger detta 
en rad fördelar. Kostnader kan hållas nere eftersom det inte behövs porto eller 
någon stor organisation för att genomföra undersökningen. Svarstiden kortas 
ned väsentligt eftersom svaren lagras direkt efter det att respondenten har 
avslutat enkäten. Eftersom Internet är globalt är det också lättare nå ut till en 
större spridning av människor. Detta kan även vara ett problem då obehöriga 
också lättare kan hitta till enkäten än vid traditionella metoder. Dock är det i 
jämförelse med intervjuer alltid svårare att tolka sanningshalten i svar från 
frågeformulär då deltagandet i undersökningen sker under förhållanden som 
forskaren inte har insyn i (Denscombe 2000:128). 

2.2.3 LITTERATURSTUDIER 
All forskning bör inledas med litteratursökning (Denscombe 2000:187). Detta 
för att göra forskaren medveten om tidigare undersökningar samt identifiera de 
huvudsakliga problemområdena och bristerna i den kunskap som finns inom 
området innan forskningen påbörjas. På så sätt undviks upprepningar och ny 
forskning på ämnet möjliggörs. Den nya forskningen behöver emellertid inte rakt 
av acceptera tidigare arbeten utan kan mycket väl ställa sig kritisk till äldre 
resultat. Det är inte enbart för bakgrundsinformation som skriftliga källor 
används utan de kan också fungera som en datakälla i sig. Ett exempel på detta är 
statistik som av naturen kan ses som objektiv och faktabaserad (Denscombe 
2000:194). 

2.2.4 AKTIONSFORSKNING 
Wallén (1996:111) beskriver aktionsforskning som processer som inte skulle 
uppstå om inte en forskare startar dem och att dessa processer sedan följs och 
påverkas. Aktionsforskning består alltså inte av två steg där forskning följs av 
tillämpning utan genomförandet och utvärderingen av det blir en del av en 
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cyklisk forskningsprocess (Denscombe 2000:71). Det främsta 
användningsområdet för aktionsforskning är att angripa reella problem och 
skeenden i organisationer eller samhället där huvudpersonerna i 
forskningsprocessen är aktörerna och deras aktiva deltagande (Denscombe 
2000:72, Wallén 1996:112). 

I aktionsforskning blir många av de svårigheter som förknippas med kvalitativ 
forskning särskilt tydliga (Wallén 1996:112). Forskaren måste växla mellan ett 
nära deltagande och distanserad objektivitet. Inte heller kan deltagarna vara helt 
opartiska då resultaten påverkar deras rutiner. Även om de förändringar som 
sker i samband med forskningen innebär fördelar för organisationen är det svårt 
att dra generella slutsatser från resultaten eftersom de är knutna till den plats eller 
situation där forskningen sker (Denscombe 2000:81). 

2.3 VALDA METODER 

Föregående stycken har beskrivit teorin bakom de metoder jag använt mig av. 
Här redovisas och diskuteras hur jag använt mig av dem samt för- och nackdelar 
med valda metoder. 

2.3.1 METODTRIANGULERING 
Även om de metoder jag använder mig av kan sägas konkurrera med varandra är 
ändå ingen fullkomlig eller helt utan värde; istället ger varje metod ett unikt 
perspektiv på en frågeställning (Denscombe 2000:102). Därför kan de med 
fördel användas för att samla in data om ett gemensamt ämne för att sedan 
utnyttja de jämförande möjligheter som de olika vinklingarna ger. Jag har här 
använt mig av intervjuer, enkäter och i viss mån aktionsforskning och anser 
därför att jag med detta har ökat kvaliteten i undersökningen och sannolikheten 
för rika och viktiga resultat (Bell 2000:88). Eftersom jag har använt mig av olika 
typer av data om en och samma sak har jag kunnat utforska ämnet ur olika 
perspektiv och på så sätt fått en bredare bild av det. Denscombe (2000:103) 
tillägger att detta inte är den största fördelen med metodtriangulering utan att det 
istället är möjligheten att bekräfta eller ifrågasätta resultaten från de olika 
metoderna och på så sätt öka validiteten i insamlad data. 
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2.3.2 INTERVJU 
I arbetet med denna uppsats användes främst semistrukturerade personliga 
djupintervjuer för insamling av data. Urvalet av respondenter togs fram i 
samarbete med min kontaktperson på STS, detta för att säkerställa att få ut så 
mycket som möjligt ur intervjuerna. Totalt genomfördes tio stycken intervjuer 
med både informanter i ledarposition och anställda som ansågs representera den 
generella användaren. Två frågemallar togs fram (se bilaga två och tre), en för 
ledare och en för användare. Frågematerialet genererades dels av litteraturstudier 
dels av erfarenheter från migreringsprojektet. För att säkerställa validiteten i 
frågorna fick både kontaktpersonen på STS samt handledare korrekturläsa och 
ge revideringsförslag innan första genomförandet av intervju (Bell 2000:90). 
Frågemallarna reviderades mellan intervjuerna för att fånga upp nytillkommen 
information och idéer under intervjuprocessen. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en digital diktafon för att minimera störmoment under intervjun samt 
fånga upp språknyanser i svaren. För att fånga ickeverbal kommunikation och 
andra kontextuella faktorer som ljudinspelning missar (Denscombe 2000:145) 
fördes det kortare fältanteckningar parallellt med inspelningen. Frågorna ställdes 
så rakt som möjligt för att skapa utrymme för respondentens egna tankar och 
delades in i ämnesområden för att belysa de frågor som tas upp i uppsatsens 
syfte. Intervjuerna genomfördes på den anställdes kontor för att miljön inte 
skulle påverka svaren och respondenten informerades i inledningen om 
uppsatsens syfte och att svaren skulle komma att behandlas konfidentiellt. Det 
klargjordes även att informanten var välkommen att komma med kommentarer 
och frågor i efterhand. 

2.3.2.1 Metoddiskussion 
Det kan diskuteras hur objektiv jag efter genomfört projekt var då jag ställdes 
inför uppgiften att genomföra en undersökning på STS. Det kan mycket väl vara 
så att min person kan ha påverkat svaren i intervjuer med de respondenter jag 
tidigare mött under projekttiden. Den så kallade intervjuareffekten beror på ett 
flertal faktorer men främst är det de förutfattade meningar som den intervjuade 
har om intervjuaren som kan ha en inverkan på intervjun (Denscombe 
2000:138). Därutöver kan även frågornas utformning få respondenter att gå in i 
en försvarsställning eller svara på ett sätt som de tror förväntas av den. Detta 
försökte jag undvika med hjälp av raka frågor samt givetvis genom att uppträda 
på ett sätt som situationen kräver. Urvalet av informanter kan också ha påverkat 
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resultatet av intervjuerna. Målet här var att dels kartlägga det allmänna bruket av 
intranätet, dels få en djupare förståelse för hur lämpliga strategier kan appliceras 
på det samma. Därför måste respondenterna inte bara representera det generella 
fallet utan även de personer som är nyckelpersoner (Denscombe 2000:142), 
vilket jag anser att valt urval gör. Kombinationen ljudupptagning samt 
minnesanteckningar är något av en standardmetod vid intervjuer (Denscombe 
2000:146) men blotta närvaron av inspelningsutrustningen kan självfallet ha en 
inverkan på intervjuförloppet (Denscombe 2000:148). Givetvis är det alltid en 
fördel att göra så många intervjuer som möjligt. I detta fall blev det tio stycken 
vilket var vad tid och resurser medgav. Detta anser jag är tillräckligt för att kunna 
dra riktiga slutsatser. Tid är alltid en faktor som kan påverka, så även här. Främst 
var det personer i ledningsposition som inte kunde avvara mer tid än den som 
hade avsatts, vilket oftast var en timme. Däremot var det ingen intervju som fick 
avbrytas på grund av tidsbrist, utan det som skulle kunna ha påverkat var den 
stressfaktor som tidsbegränsningar utgör.  

2.3.3 ENKÄT 
Målet med enkäten var att fånga upp den breda bilden av användandet av 
intranätet. Enkätens frågor baserades främst på förberedelserna och resultaten av 
intervjuerna, men även litteraturstudier och projekterfarenheter. För att 
säkerställa validiteten i dem genomfördes dels en korrekturgenomgång där två 
anställda samt handledare fick ge sina åsikter på utformningen. Dels gjordes en 
testkörning med ytterligare en anställd för att kontrollera tidsåtgången för att 
svara samt för att upptäcka eventuella hinder eller dåliga formuleringar som hade 
förbisetts i korrekturen. Enkäten bestod främst av frågor med skattningsskalor i 
formen av en åttagradig skala för att undvika att fresta respondenterna att "lägga 
sig i mitten" och istället tvinga dem att ta ställning. Övriga frågor hade 
svarsalternativ av nominalskaletyp (Gunnarsson, 2002). Se resultatkapitel för 
frågeställningar.  

Tillsammans med kontaktpersonen på företaget beslutade jag att sprida enkäten 
digitalt. En tryckt version ansågs ta för mycket resurser i anspråk och det fanns 
även ett enkätverktyg som redan var tillgängligt på företagets intranät. På så sätt 
undveks kostnaden för att använda ett externt enkätverktyg och respondenternas 
behörighet kunde på ett säkrare sätt kontrolleras. Eftersom syftet med enkäten 
var att ge en bred bild av användandet sattes urvalet av respondenter till att 
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inkludera STS samtliga anställda i Sverige, Norge och Danmark. Enkätverktyget 
gjorde det möjligt att baserat på anställningsnummer neka de i organisationen 
som befann sig utanför respondentgruppen åtkomst. Innan enkäten gjordes 
tillgänglig på intranätet utökades den till att i tillägg till svenska även inkludera 
danska versioner av alla frågor. Detta gjordes för att minimera risken för 
missförstånd hos respondenterna. Samtidigt som enkäten placerades på 
intranätets startsida publicerades en nyhetsnotis om den i intranätets 
nyhetssystem. Där beskrevs intranätets syfte samt övrig information om enkäten. 
Det informerades också om att deltagare i enkäten automatiskt deltog i en 
utlottning av fem stycken flygplansmodeller, detta för att locka fler till att delta. 
Halvvägs in i den period om tre veckor som enkäten var aktiv publicerades det 
ytterligare en nyhetsnotis för att påminna om enkäten. 

2.3.3.1 Metoddiskussion 
Enkäten gjordes tillgänglig till 2258 av totalt cirka 2500 anställda inom STS. Av 
dem var det 121 som deltog med fullständiga svar i undersökningen vilket utgör 
en procentandel på 5 %. Ytterligare 69 stycken påbörjade enkäten utan att 
avsluta den. Detta kan anses lågt med tanke på hur många som enkäten 
distribuerades till. Denscombe (2000:32) påpekar att det inte är storleken på 
populationen som är den avgörande faktorn för att ge statistisk precision, utan 
den faktiska storleken på urvalet. En urvalsstorlek på 1000 används till exempel i 
nationella opinionsundersökningar i England som har en befolkningsmängd på 
50 miljoner människor. Därför kan 121 personer av 2500 anses vara ett 
godtagbart antal som det går att göra antaganden ifrån rörande bruket av 
intranätet. Erfarenheter från liknande enkäter genomförda inom STS visade att 
ett omfång som inkluderade nästan samtliga anställda var nödvändigt om man 
ville nå ett mål på 100 svar med en frivillig enkät. Det vidtogs som sagt också 
åtgärder i form av påminnelse och utlottning för att öka deltagandet. Att det 
enbart var 5 % som deltog kan ha sin förklaring i att intresset för intranätet bland 
de anställda inte är större än så. En annan punkt för oro kan vara att en enkät 
som publiceras på intranätet inte når de som inte använder intranätet. Dessa 
ickeanvändare är i högsta grad en intressant grupp för en undersökning rörande 
bruket av intranätet och borde fångas in med en specialriktad enkät. Eftersom 
denna uppsats främst fokuserar på att förbättra användandet av intranätet faller 
detta utanför resurserna för denna uppsats. Hade det primära målet varit att öka 
användandet borde icke-användarnas åsikter ges betydligt större utrymme. 
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2.3.4 LITTERATURSTUDIER 
I arbetet med denna uppsats har jag använt mig av litteratur i både tryckt och 
elektronisk form. Tryckt litteratur har i första hand hämtats från bibliotek och 
eftersökts via biblioteksdatabaser. Viss tryckt litteratur har rekommenderats av 
personer som jag varit i kontakt med i samband med arbetet, annan har jag 
funnit genom att följa referenser i läst litteratur. Att följa referenser menar 
Ejvegård (2003:45) är ett effektivt sätt att ringa in litteratur som är central för 
ämnet. Eftersom intranätsanvändning är ett relativt modernt fenomen finns 
mycket av litteraturen kring ämnet tillgänglig digitalt. Litteratur av detta slag, 
mestadels uppsatser och avhandlingar, har jag funnit via sökningar i 
universitetsdatabaser samt genom informationssökningar på Internet. Statistik 
har hämtats i elektronisk form och har varit automatgenererad av programvara 
för intranätservrar. Värt att notera är att den statistik som använts har visat 
träffar och inte besök.  Relationen mellan de två är att en besökare kan generera 
flera träffar. En träff är ett anrop till en fil på en server och en sidvisning kan 
innebära flera anrop, samtidigt kan en besökare generera flera sidvisningar 
(Dahlgren 2005). Siffran för antalet träffar är därför ofta mycket högre än det 
faktiska antalet besökare. 

2.3.4.1 Metoddiskussion 
En bra forskare ska alltid kritiskt utvärdera sina källor (Denscombe 2000:198). 
Genom att ta faktorer som autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
innebörd i beaktning kan ett dokuments tillförlitlighet analyseras. Bell (2000:98) 
delar upp förfarandet i extern och intern granskning istället för att använda 
termerna autenticitet respektive trovärdighet. Oavsett ordval syftar den externa 
granskningen till att utforska om en källa är äkta och ursprunglig medan den 
interna granskningen fokuserar på källans innehåll och dess tillförlitlighet.  

Källorna som använts i denna uppsats anser jag alla vara tillförlitliga. Tryckta 
källor är vanligtvis granskade av experter innan de går i tryck (Denscombe 
2000:189) och är utgivaren ett välkänt förlag med gott renommé ger det en viss 
säkerhet. Universitetspublikationer visar också på en akademisk kvalitet. Hos 
elektroniska källor kan vara svårare att fastställa trovärdigheten och autenticiteten 
men där jag har i större utsträckning undersökt upphovsmannens rykte. 
Statistikens trovärdighet motiveras av det faktum att den är automatgenererad 
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och därmed inte har kunnat påverkas av mänsklig hand och även visar på det 
faktiska användandet av intranätet. 

2.3.5 AKTIONSFORSKNING 
Wallén (1996:114) nämner viljan att följa ett förlopp eller process mer ingående 
som ett skäl att använda aktionsforskning. Just i fallet med mitt deltagande i 
migreringsprojektet på STS kan projektförloppet även ses som en 
forskningsprocess. Under projektets gång tog jag lärdom av de möten med 
användare av intranätet som uppstod. Samtidigt applicerade jag dessa kunskaper i 
de efterföljande cyklerna i det rekursiva arbetet med delmigreringarna. 

2.3.5.1 Metoddiskussion 
Det kan invändas att migreringsprojektet inte kan ses som en regelrätt 
forskningsprocess med tanke på att det primära målet med projektet inte var att 
forska. Min medverkan i projektet kan även liknas vid deltagande observation 
eftersom det inte förekom något aktivt experimenterande. Jag vill inte likställa 
migreringsprojektet med aktionsforskning utan istället visa på likheterna mellan 
mitt deltagande och en forskningsprocess. Huvudsaken är förståelsen för STS 
verksamhet som jag inte hade fått annars. Det gav mig erfarenheter och kunskap 
som gjorde att jag kunde närma mig det följande forskningsarbetet under helt 
andra förutsättningar än om jag inte haft lärdomarna från projektet i ryggsäcken. 
Det gav mig också utökade möjligheter att tolka resultatet av intervjuer och 
enkäter. Förförståelse om företagets organisation, struktur och de system som 
användes gav mig ett bredare underlag att utgå från i analysen. Risken att jag 
under projekttiden blev involverad i verksamheten på arbetsplatsen till den grad 
att jag inte kan anses hålla en tillräckligt hög grad av objektivitet i det 
efterföljande forskningsarbetet är i mitt tycke försumbar. Både före och efter 
projektet var jag tydligt distanserad från företaget i min roll som 
examensarbetare.   
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3 TEORI 

I denna del beskriver jag dels generella tekniker som ligger till grund för intranät, 
dels de områden som är intressanta för uppsatsens syfte. De ämnen som tas upp 
är alla intressanta för ett företag att ta i beaktning i sitt intranätarbete. Hur 
relevanta de är för det enskilda företaget är naturligtvis något som skiljer sig från 
fall till fall. Jag har valt att inte gå djupare in på tekniska detaljer utan förutsätter 
att läsaren har viss datorkunskap och är bekant med de termer som är 
associerade med området. 

3.1 INTRANÄT 

Steve Telleen som anses vara upphovsmannen till begreppet "IntraNet" (Bark 
m.fl. 2002:10) definierar ett intranät med dessa ord (Telleen 2005:29): 

"An Intranet is a communication infrastructure. It is based on the communication 
standards of the Internet and the content standards of the World-Wide Web. Therefore, 
the tools used to create an Intranet are identical to those used for Internet and Web 
applications. The distinguishing feature of an Intranet is that access to information 
published on the Intranet is restricted to clients in the Intranet group." 

Mats Bark (Bark m.fl. 2007:9) erbjuder en alternativ definition som syftar till att 
flytta fokus mer åt organisation, kommunikation och ledarskap: 

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

I båda definitionerna ser vi släktskapet till Internet och tekniken som det bygger 
på. Via ett datornätverk får användarna tillgång till information och tjänster. Den 
huvudsakliga skillnaden är att ett intranät är avskilt från yttervärlden och endast 
åtkomligt inom organisationen. Förekomsten av intranät hos företag och 
organisationer har ökat i snabb takt. Tallving (1998:17) pekar på ett flertal 
positiva egenskaper hos intranät som bidragande faktorer till ökningen, utöver de 
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fördelar som ges av definitionerna ovan. Dessa är bland annat låga 
investeringskostnader, låg inlärningströskel för både utvecklare och användare, 
funktionalitet i alla datormiljöer och datorindustrins satsningar inom området. 
Telleen (2005:4) menar att den främsta styrkan hos ett intranät är att det 
förbättrar kommunikationen och innovationen i en organisation. De mest 
framgångsrika organisationerna är de som uppmuntrar till medverkan och utbyte 
av idéer bland medlemmarna. 

3.1.1 PORTAL 
I denna uppsats används begreppen intranät och portal om vartannat. Det är ett 
medvetet val och har inte som syfte att låta läsaren tro att de är synonymer. Idag 
förs det en diskussion inom intranätsbranschen om vad den egentliga 
innebörden i ordet intranät är (Bark m.fl. 2002:25). Allteftersom utvecklingen har 
rört sig mot personifierade lösningar har betydelsen av ordet intranät gått från att 
vara ett övergripande begrepp till att delas upp i definitioner som visar på det sätt 
som informationen görs tillgänglig. Man separerar gränssnittet som användarna 
interagerar med från den underliggande och möjliggörande tekniken. Intranätet 
har blivit en del av ett portalkoncept. Portalen har som syfte att erbjuda en 
enskild eller en grupp användare just de tjänster, applikationer och den 
information som de är i behov av i sitt arbete. Innehållet hämtas ur gemensamma 
underliggande system men anpassas efter den enskilde användarens behov och 
presenteras i ett enhetligt gränssnitt som blir tillgängligt. Strävan är att 
användaren når detta gränssnitt genom endast en inloggning samt att användaren 
själv kan anpassa innehållet efter egna önskemål (Nielsen 2003). Samtidigt kan 
organisationsledningen reservera vissa delar och ytor till att sprida information 
som är av vikt för hela organisationen. Som namnet antyder fungerar portalen 
som ett fönster mot intranätet som lyfter fram de funktioner som är viktiga för 
den aktuelle användaren, samtidigt som övriga delar av intranätet fortfarande är 
åtkomliga. 

Det har visat sig att de flesta intranät växer sig okontrollerbart stora och att den 
information som finns där inte är helt lätt för användaren att nå (Nielsen 2003). 
Portaler kan råda bot på detta genom att erbjuda en gemensam ingång till 
organisationens tjänster i ett standardiserat gränssnitt. Målet är att användaren 
ska kunna skräddarsy sin arbetsmiljö för att på så sätt nå ökad produktivitet 
(Bark m.fl. 2002:27). Detta gäller främst datormiljöer där varje användare har sin 
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egen dator. I organisationer där användare har gemensamma datorer är det ofta 
mer gynnsamt att lägga inloggningsfunktionen djupare i innehållsstrukturen. På 
så sätt behöver inte de anställda ange inloggningsuppgifter var gång de ska nå 
gemensam information utan endast när de ska nå åtkomst till personliga tjänster 
som till exempel e-post.  

3.1.2 PUBLICERINGSSYSTEM 
Främsta styrkan med att använda ett intranät är att webbtekniken gör det möjligt 
att snabbt nå ut till många med information som kan ändras i nästintill realtid 
(Axbom 2005). Ett publiceringssystem möjliggör detta på ett förhållandevis 
enkelt sätt. Enkelt beskrivet så är ett publiceringsverktyg ett webbformulär där 
den text som ska publiceras fylls i för att sedan sparas, vanligtvis i en databas. I 
webbformuläret finns funktioner som känns igen från ordinära ordbehandlare 
vilket gör att användaren i fråga inte behöver ha kunskap om kodning för 
webben.  

3.2 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 

Intranät gör det möjligt att sprida och dela information samt kommunicera på 
nya sätt jämfört med traditionella informationssystem (Amcoff Nyström 
2006:40). Dock kan det inte förväntas att ett intranät i sig utgör en organisatorisk 
infrastruktur för hanterandet av information (Telleen 2005:7). Enligt Nielsen 
(2003) står teknologi för endast en tredjedel av arbetet med att skapa en 
intranätsportal, resten står interna organisatoriska processer för. Merparten av 
alla organisationer har djupt rotade pappersburna system för att förmedla 
information. Dessa system är även ofta starkt centraliserade där spridning 
traditionellt sett har skett från en central kontrollenhet på högre nivå och nedåt i 
hierarkin och organisationens utkanter. Allteftersom en organisation växer så 
ökar informationsmängden och stegen informationen måste passera innan den 
når sitt slutmål. Även om man implementerar en elektronisk lösning som ökar 
spridningstakten så minskar den inte mängden av information och den 
centraliserade kontrollmodellens begränsningar visar sig snart. Telleen (2005:8) 
menar istället att ett paradigmskifte måste ske. Modellen Telleen förespråkar har 
distribuerad kontroll med central koordination. Kontrollen sprids ut i 
organisationens delar men för att systemet ska fungera som enhet koordineras de 
olika delsystemen centralt.  
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Makten finns därmed hos delsystemen som får bättre kontroll över sin 
information och hur de måste reagera på händelser i sin omgivning, till skillnad 
från hur situationen varit om den centrala enheten som är mer distanserad från 
delsystemet skulle styra informationsflödet. Detta ställer även krav på 
organisationen i form av att kontrollen över hanteringen av den elektroniska 
informationen måste flyttas från teknikspecialisterna till informationsskaparna.  
Kontrollen över själva informationsflödet måste ges till användarna av 
informationen. Först när användarna kan nå informationen närhelst de behöver 
den så kan man undvika att sprida den med syftet att de vid något tillfälle kanske 
behöver den (Telleen 2005:11). Detta brukar med engelska termer beskrivas som 
ett skifte från "push" till "pull". Istället för att de som publicerar informationen 
trycker ut den (push) i organisationen hämtar användarna den själv (pull). Det 
kan tyckas att det blir en omfattande uppgift för en användare att själv hålla sig 
uppdaterad om den själv måste kontrollera om det publicerats något som är av 
vikt. Det finns dock idag tekniska lösningar som kan uppmärksamma en 
användare på att det publicerats information som är av intresse för denne. 
Resultatet blir en blandning av push- och pull-teknik där användaren själv väljer 
vilken information som är intressant att få notifieringar om (Bark m.fl. 
1997:105). Detta gör att kontrollen av informationsflödet fortfarande ligger i 
användarens händer och hon eller han slipper drabbas av det överflöd av 
information som ofta förknippas med push-teknik (Pedley 1999:60). Som Shenk 
(1998:157) uttrycker det:  

"Kunskap är makt, men en oreglerad ström av information är sällan den bästa 
vägen till kunskap." 

Ett logiskt strukturerat och lätthanterat intranät där användare enkelt har 
möjlighet att själva inhämta information påverkar i stor grad chefsrollen. Chefer 
har traditionellt sett varit nyckelpersoner i förmedlingen av information. Med ett 
intranät flyttas deras funktion från att vara spridande till att istället ansvara för att 
informationen finns tillgänglig för medlemmarna i organisationen. Hierarkin 
plattas ut och mellanchefernas roll som filter på vägen från ledning till personal 
suddas ut (Bark m.fl. 1997:57, 118). 

Vid implementering av nya IT-system är det viktigt att vara medveten om att IT i 
sig inte skapar de nödvändiga organisationsförändringar som krävs för att 
utnyttja det nya verktyget på bästa sätt (Markus & Benjamin 1997). Bara för att 



 18

användarna har nya möjligheter till hands betyder inte det att de tar vara på dem 
eller att organisationen anpassar sig till de nya förhållandena. Markus & Benjamin 
(1997) tar upp intranät som ett exempel. Motiven till att skapa ett intranät i en 
organisation kan vara ökat lagarbete och informationsdelning mellan avdelningar. 
Om företagskulturen inte uppmuntrar till detta så kan användarna ha svårt att se 
varför de ska använda det nya kommunikationsverktyget istället för sina 
existerande och invanda kanaler.    

När ledning och medarbetare får tillgång till samma information påverkas både 
organisationskultur och -struktur (Bark m.fl. 1997:117). Strukturen i en 
organisation kan ses som en ständigt pågående process som påverkas dels av 
medarbetarnas behov och attityder samt av hur nya kommunikationskanaler 
ändrar förutsättningarna. Attityden hos medarbetarna är i sin tur starkt kopplad 
till organisationskulturen. Kulturen är medarbetarnas gemensamma sätt att se på 
verksamheten och de rådande normerna i organisationen. Den påverkas av 
kommunikationen mellan medarbetarna men är oftast svårare att ändra på än 
själva strukturen. I en anpassningsbar organisation där fokus är riktat mot kunder 
och personal istället för chefer och produkter sker förändringar med mindre 
motstånd. Medarbetare som inte är rädda för förändringar och kan se bortom 
den stabila trygghet som inarbetade mönster innebär ger förbättrade möjligheter 
för en implementering av ett intranät. Om medarbetare involveras i 
intranätsutvecklingen och informeras om den konkreta nytta det ger så är 
sannolikheten större att de känner sig motiverade att använda intranätet (Bark 
m.fl. 1997:121). 

Huvudsyftet med ett intranät är att det ska stödja organisationen. Ett intranät 
som underlättar samverkan och kommunikation bidrar till en livskraftig 
organisationskultur (Amcoff Nyström 2006:51). Dock innebär ett intranät inte 
att det per automatik skapas ett effektivare kunskapsutbyte eller öppnare 
kommunikation (Bark m.fl. 2002:37). För att nå detta mål krävs ett öppet 
organisationsklimat där medlemmarna ges möjlighet att själva bestämma över 
och anpassa informationsflödet samt ha obegränsad tillgång till hela intranätet. 
Detta leder till ett klimat med ökat deltagande i organisationens skeenden 
(Amcoff Nyström 2006:10). Dock kan vissa medlemmar anse att öppenhet inte 
är enbart av godo. Anledningar till att behålla information och kunskap för sig 
själv att kan vara en vilja att bibehålla sin status i organisationen eller gynna egna 
karriären (Bark m.fl. 2002:17). Blanchard menar att det finns tre nycklar till 
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självbestämmande och att det inte handlar om att ledningen lämnar ifrån sig 
makt utan istället att frigöra kunskap, erfarenhet och motivation från 
medarbetarna. Den första nyckeln är att sprida information till alla (Blanchard 
1997:50). Detta för att få medarbetarna att sätta sig in i det rådandet läget, ge 
dem tillit för organisationen, underlätta för dem att ta ansvar och bryta ner den 
traditionella hierarkin. Den andra är att skapa självbestämmande genom 
gränsdragning (Blanchard 1997:50). Detta är en förlängning av den första 
nyckelns informationsspridning. Den andra nyckeln innehåller en gemensam 
vision och de roller och mål som realiserar den. Genom att skapa en tydlig 
struktur och gemensamma värderingar blir det lättare för medarbetarna att ta 
beslut och hantera sitt ansvar. Den tredje och sista nyckeln är att ersätta den 
gamla hierarkin med självstyrande grupper då dessa med rätt träning klarar mer 
än enstaka anställda med befogenheter (Blanchard 1997:82). 

3.2.1 INFORMATIONSHANTERING 
Information brukar vanligtvis delas in i två huvudkategorier, formella och 
informella källor (Holmberg 2002). De exakta definitionerna varierar men vanligt 
är att kalla skriftlig information för formell och muntlig information informell. 
När en sändare vill dela med sig av information måste den först göras 
kommunicerbar, antingen som informell eller som formell information (Larsson 
1993:135), och därefter väljs kanal. För att kunna välja kanal måste målgruppen 
vara känd. För en ledare är det medarbetarna som är målgruppen, men anställda i 
ett företag är både mottagare och kanal (Larsson 1993:145). Om en medarbetare 
har kundkontakt fungerar han eller hon som en kanal ut mot omvärlden. Även 
om personalen är en lättdefinierad målgrupp så är den långt ifrån homogen vilket 
ofta kräver anpassning av både meddelande och kanal från fall till fall (Larsson 
1993:152). Harold Lasswells modell för kommunikation följer kedjan ”Vem 
säger vad i vilken kanal (eller medie) till vem med vilken effekt?” (Underwood 
2003). Även om Lasswell i sin forskning främst fokuserade på 
masskommunikation kan modellen appliceras på övriga former av 
kommunikation. Samtliga element i kedjan påverkar slutresultatet och är med 
andra ord viktiga att ha i åtanke vid spridande av information. Återkoppling från 
mottagaren saknas i Lasswells modell men är något som krävs för att se resultatet 
samt förstå meddelandets effekt och hur den kan ökas. Andra brister i modellen 
är att den inte tar hänsyn till kontexten, till exempel förhållandet mellan sändare 
och mottagare vilket har en inverkan på kommunikationen. 
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Hur en mottagare hanterar ett meddelande skiljer sig mellan kanalerna som 
används. Jämförs till exempel e-post med kommunikation ansikte mot ansikte 
upptäcks en rad skillnader (Sarbaugh-Thompson & Feldman 1998). Främst är 
det de signaler som inte återfinns i själva meddelandet som filtreras bort vid 
kommunikation med e-post, till exempel synintryck och gester. Detta resulterar i 
att kommunikationen inte blir lika rik och bred. Därför lämpar sig inte e-post 
som medium för komplex kommunikation som till exempel förhandlingar. En 
annan konsekvens är att hierarkier inte blir lika synliga och de som 
kommunicerar via e-post har lättare att placera sig på en jämlik nivå. Detta leder 
till att vissa personer dämpar sig medan andra känner sig fria att höja sin röst. 
Främst är det negativa känslor som verkar vara lättare att uttrycka via e-post än 
ansikte mot ansikte.  

3.2.2 DRIFTSORGANISATION 
För att ett intranät ska vara dynamiskt och väl fungerande ska det skapas av 
användarna för användarna (Tallving 1998:19). För att intranättekniken inte ska 
vara ett hinder i informationsflödet bör de som genererar information också ha 
möjligheter att sprida den. Telleen (2005:23) menar att driftsrollerna i 
organisationen ska knytas till informationsrollerna och identifierar fem olika 
roller som generera det formella innehållet på intranätet. Med formell 
information menas officiella och formella dokument rörande produkter, tjänster 
och processer i organisationen. Andra typer av information är gruppinformation 
och informell information. Gruppinformation skapas och sprids inom specifika 
grupper och kan ses som ett försteg till formell information, medan informell 
information är starkare knutet till en individ (Telleen 2005:22). 

Rollerna som Telleen identifierar är webbadministratörer, webbmästare, utgivare, 
redaktörer och skribenter. Dessa roller återkommer i större eller mindre variation 
i övrig intranätlitteratur och kan ses vara standard (Tallving 1998:22, Bark m.fl. 
2002:61). 

Webbadministratören har ansvar över intranätet som helhet. Detta innefattar 
strategi, innehåll och organisationens övergripande webbarbete. Andra titlar för 
samma roll är infoansvarig eller infomaster. Denna roll ska inte förväxlas med 
webbmästaren som har ansvar för den tekniska driften av intranätet. Däremot 
ska de två rollerna ha ett nära samarbete för att understödja ett effektivt 
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utnyttjande av intranätet. Utgivare, redaktörer och skribenter kan alla samlas 
under betäckningen webbredaktörer men skiljs åt av nivåskillnader i ansvar och 
rättigheter. Samtliga skapar innehåll men utgivare har en mer övergripande 
kontroll över redaktörer, som i sin tur granskar den information skribenter 
producerar. Man ska ha i åtanke att dessa roller främst hanterar information 
samtidigt som ett intranät fyller flera funktioner och stöder kommunikation av 
ett flertal slag (Telleen 2005:21). 

Oavsett om det är en större organisation där flera personer har samma roll eller 
om det är en mindre med en person för varje titel bör dessa koordinera sitt 
arbete i grupper, råd eller kommittéer för att understödja ett effektivt utnyttjande 
av intranätet. Återigen är litteraturen i stora drag enig och föreslår 
konstellationerna webbråd, redaktörsråd och teknisk kommitté med en 
ledningsgrupp som högsta beslutande instans (Telleen 2005:25, Tallving 1998:19, 
Bark m.fl. 2002:61). Ledningsgruppen tar beslut om investeringar, policys, 
strategier och annat av bredare organisatorisk karaktär. Här återfinns 
webbadministratören och chefer som inte arbetar direkt med intranätet men har 
mandat i beslut om investeringar. För det praktiska arbetet med intranätet 
ansvarar sedan webbrådet. Denna grupp som ser till att ledningsgruppens beslut 
realiseras och förvaltas leds ofta av webbadministratören och består av 
webbredaktörer från hela organisationen, webbmästaren, systemägare och övriga 
nyckelpersoner. Eftersom medlemmarna i webbrådet kommer från olika delar av 
organisationen är tanken att den ska fungera som en plattform för att dela idéer, 
uppmärksamma problem och finna nya lösningar. Redaktörsrådet i sin tur 
fungerar som ett forum för webbredaktörerna där de kan koordinera sina 
aktiviteter, diskutera hur de ska hantera informationen de publicerar och utbyta 
erfarenheter och kunskap. Den tekniska kommittén består av de tekniker som 
arbetar med intranätet och leds av webbmästaren. Den ansvarar för att 
implementera och underhålla den intranätteknik som behövs för att nå de mål 
som ledningsgruppen och webbrådet ställer upp. Den fungerar även som ett 
forum för webbteknikerna där de kan dela kunskap och nya lösningar för att 
underlätta webbredaktörernas arbete.  

3.3 MÅL OCH STRATEGI 

Ett framgångsrikt intranät kräver en tydlig målsättning och strategi. Utan detta 
försvåras arbetet med att fördela resurser efter behov betydligt (Bark m.fl. 
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1997:78). Det är även av vikt att sprida dessa mål i organisationen för att främja 
ett utbrett användande av intranätet. En avsaknad av uttalat syfte med intranätet 
leder ofta till misslyckade intranätsatsningar (Amcoff Nyström 2006:51). Bark 
m.fl. (1997:79) föreslår följande punkter som målsättning: 

• Stärka och utveckla den interna informationen och kommunikationen 

• Säkerställa att användarna alltid enkelt kan nå information 

• Stödja kunskapsutbytet mellan organisationens medlemmar 

• Öka kunskapsnivån i organisationen 

• Öka organisationens effektivitet 

• Öka förståelsen för organisationens utveckling 

Strategin ska sedan utformas för att förvekliga målsättningen och bör vara 
långsiktig och flexibel. Den bör även ha ett brett stöd från ledningen för att 
säkerställa dens stöd och intresse för intranätet (Kragh Sörensen 2005). Tallving 
(1998:38) konkretiserar målsättningen genom att införa en intranätpolicy som 
beskriver grundprinciperna för intranätets existens med bland annat syfte för 
intranätet, ansvarsfördelning, tillgänglighetsgrad, etisk hänsyn och 
säkerhetshänsyn. Denna policy kopplas sedan till riktlinjer för att underlätta det 
praktiska arbetet med intranätet. 

Att förbättra den interna kommunikationen för att bättre kunna sprida 
verksamhetsstrategier är en av de vanligaste punkterna för intranätsstrategier 
(Kragh Sörensen 2005). Ett intranät med stöd för tvåvägskommunikation är ett 
utmärkt verktyg för att engagera medlemmar av en organisation i visioner, 
policys och strategier (Karlsson 2003). 

Det är viktigt att komma ihåg att intranätet bara är en del av organisationens hela 
kommunikationssystem. Även om intranätet kan ses som den huvudsakliga 
informationskanalen så finns det i många organisationer fortfarande medlemmar 
som har begränsad tillång till datorer. Därför bör intranätspolicyn integreras med 
företagets övergripande informationspolicy (Robertson 2004). Övriga 
informationskanaler såsom e-post, personaltidningar, avdelningsmöten och 
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anslagstavlor kan mycket väl vara bättre lösningar på att tillgodose vissa gruppers 
informationsbehov än intranätet (Bark m.fl. 2002:37). Till exempel innehåller 
personaltidningar ofta material som lämpar sig bättre för tryck. Att då ta bort 
personaltidningen för att tvinga användarna till intranätet är ofta en dålig idé. 
Därför bör man istället se till hur de olika kanalerna kompletterar varandra och 
koordinera informationen (Robertson 2004, Bark m.fl. 1997:100). För att 
undvika förvirring kring vilken kanal som lämpar sig bäst från tillfälle till tillfälle 
bör informationspolicyn innehålla klara anvisningar angående när och hur man 
ska använda en viss informationskanal (Robertson 2003). 

Att använda IT som ett strategiskt verktyg försvåras av att produkterna som 
finns på marknaden även är tillgängliga för företagets konkurrenter (Carr 2003). 
För att kunna åtnjuta konkurrensfördelar i samband med IT-investeringar krävs 
dels att organisationen utnyttjar verktygen på ett unikt sätt men även att 
investeringarna görs innan konkurrenterna hunnit agera (Varian 2003).  

Ett extranät öppnar via Internet upp hela eller delar av ett intranät för åtkomst 
till externa aktörer (Tallving 1998:82). Genom att kunna erbjuda kunder eller 
partners tillgång till ökad information om produkter eller tjänster och underlätta 
kommunikation förbättrar företaget relationerna med omgivningen samtidigt 
som det stärker sin konkurrenskraft (Vlosky m.fl. 2000).  Implementering av ett 
extranät ökar också ett företags effektivitet genom att det administrativa arbetet 
med att sprida information i pappersform minskar och risken för fel krymper 
eftersom både kund och leverantör har tillgång till samma information. Om 
kunderna ges möjlighet att själva utföra beställningar minskar det administrativa 
arbetet även inom det området (Anandarajan m.fl. 1998).  

3.4 KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Mats Heide (Bark m.fl. 2002:43) beskriver knowledge management1 som: 

"[…] styrning och hantering av en organisations interna information för att kunna 
utvinna mer användbar kunskap." 

                                                      

1 Svenska: kunskapshantering 
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Hög tilltro ställs till informationsteknik för att underlätta detta arbete och det 
med all rätt. Ett intranät och informationsteknikens möjligheter kan effektivisera 
och förbättra en organisations knowledge management. Allt fler arbetar med 
hantering av information och kunskap och i takt med att de intellektuella kraven 
på medarbetare ökar så anser allt fler företagsledningar att kunskap är en 
organisations viktigaste konkurrensmedel. För att kunna anpassa sig till en 
omvärld i ständig förändring krävs en effektiv hantering av information och 
kunskaper (Bark m.fl. 2002:44).  

Informationsteknik ger en organisation goda möjligheter att spara och sprida 
information. Att till exempel lagra information i en databas är en vanlig lösning 
för knowledge management. Dock brukar detta drabbas av problem med att för 
få använder sig av databasen då det som faktiskt lagras sällan är förankrat i 
användarnas behov. Ofta är det personer som anser att mer information alltid är 
bättre som förespråkar lösningar av detta slag. Brown och Duguid (2002:12) 
kallar dessa för "infoenthusiasts", it-entusiaster som ser knowledge management 
som en fråga om information och att svaret ligger i investeringar i ny 
informationsteknik. Men att lösa problemet med lågt användande av databasen i 
exemplet genom att öka informationen kan lätt leda till informationsöverflöd där 
användarna istället får svårt att sålla ut vad som är viktigt (Bark m.fl. 2002:45). 
Hansen m.fl. (1999) har identifierat två olika strategier för knowledge 
management. Den första, som man kan ana drivs av it-entusiasterna, kallas för 
"kodifieringsstrategin". Här läggs ansträngningarna på att koda och lagra kunskap 
i databaser för att medarbetare ska kunna söka och använda den. Den andra 
kallas för "personaliseringsstategin" och fokuserar på kommunikation mellan 
människor istället för att lagra människors kunskap i dokument. Målet är att 
skapa kunskap genom att underlätta för medarbetarna att komma i kontakt med 
rätt person i organisationen. Informationsteknikens roll här är främst att 
effektivisera kommunikationen och hanteringen av informationen. Hansen m.fl. 
upptäckte att företagen i deras studie alla använde sig av bägge strategierna men 
de som var effektivast hade fokuserat på en av strategierna medan den andre 
hade fått en stödjande roll. 

Definitionerna av de ovan nämnda strategierna visar på olika synsätt på kunskap. 
I den första är det snarare information som det syftas på. Skillnaden mellan 
information och kunskap är ofta inte helt tydlig och lägger man därtill begreppet 
data så inser man att det krävs ett förtydligande för att kunna kartlägga en 
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organisations behov i samband med knowledge management (Bark m.fl. 
2002:47). Det finns en bestämd ordning och relation mellan dessa tre begrepp. 
Kedjan inleds av data som är informationens byggstenar. Data i sig kan ses som 
symboler utan mening och blir information först när den sätts i ett sammanhang 
eller får ett syfte. Information i sin tur blir kunskap först när den tolkas och 
används. Det är i detta steg som mycket av problematiken kring begreppen 
ligger. Data är entydigt för alla men kulturella skillnader gör att människor tolkar 
information på olika sätt. Erfarenheter, värderingar och attityder påverkar de 
slutsatser som en människa drar, och det är därför viktigt att ha i åtanke vilka 
referensramar medlemmarna i en organisation bär med sig (Collins m.fl.1998:9, 
Bark m.fl. 2002:48). Det som enbart är information för en person kan leda till 
kunskap för en annan. För att separera dem kan information ses som en 
fristående enhet medan kunskap är knutet till en person eller situation. En 
person kan med andra ord ha information och sprida den vidare utan att ha 
förståelse för eller kunskap om den (Bark m.fl. 2002:49).  

Det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när man pratar om kunskap, 
nämligen den individuella skickligheten. Detta brukar kallas tyst kunskap och kan 
bestå av erfarenheter, intuition, tumregler eller omedvetna värderingar. 
Färdigheter som dessa kan vara svåra att lagra i dokument och sprids istället via 
kommunikation mellan människor (Collins m.fl.1998:14, Bark m.fl. 2002:50). 
Främst är det i kommunikation mellan människor som det organisatoriska 
lärandet odlas. Vissa organisationer har som strategi att omvandla tyst kunskap 
till explicit genom att beordra medlemmarna att skriva ner all sin kunskap. På så 
sätt ska den göras användbar för alla medarbetare. Detta är som sagt ett svårt 
och ofta tidsödande arbete. Ett alternativ är att skapa kunskapskartor som istället 
för att innehålla kunskap snarare visar på vem som besitter den eftersökta 
kunskapen. Detta skiljer sig från organisationskartor då en titel sällan avslöjar 
vilka kunskaper en person har (Bark m.fl. 2002:57). 

Ett exempel på hur tyst kunskap sprids i en organisation är i så kallade 
communities2 som är spontana och informella nätverk. Inom gemenskapens 
informella ramar odlas ett kollektivt sätt att tänka. I en ständigt pågående dialog 
sprids och utvecklas kunskap hos medlemmarna. Relationer av denna typ 
                                                      

2 Svenska: gemensamhet, gemenskap. 
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uppstår av både personliga och professionella skäl och bygger på möten och 
muntlig kommunikation mellan medlemmarna. Detta skiljer communities från så 
kallade kunskapsnätverk. Både communities och kunskapsnätverk är exempel på 
hur en organisations kontinuerliga lärande är en ständigt pågående social och 
kommunikativ process. Skillnaden ligger i att kunskapsnätverk oftast kräver en 
teknisk plattform för sin överlevnad. Via till exempel webbsidor på ett intranät 
kommunicerar medlemmar med liknande kunskaper och erfarenheter med 
varandra. Nätverken uppstår spontant precis som communities men här är 
kontakten oftast indirekt och inte heller daglig. Styrkan ligger i att medlemmarna 
kan dela med sig av information oberoende av tid och rum (Bark m.fl. 2002:52).  

Som påpekades tidigare ska man inte låta sig invaggas i villfarelsen att ett intranät 
i sig leder till effektivare knowledge management. Det krävs en ny kulturell 
filosofi i organisationen där medlemmarnas nyfikenhet, öppenhet och 
informationsspridning understöds, uppmuntras och premieras (Bark m.fl. 
2002:54). 

3.5 ANVÄNDBARHET 

Ett lyckat intranät är fast förankrat i organisationens och medlemmarnas behov 
(Bark m.fl. 2002:39). För att kartlägga vilka funktioner som användarna vill ha, 
vilket innehåll, vilka behov som ska täckas eller vilket utseende det ska vara krävs 
behovsanalyser hos användarna (Bark m.fl. 1997:80). För att ta vara på 
utvecklingspotentialen i intranätet och inte enbart låta det vara ett nytt sätt att 
göra gamla saker bör även kartläggningar av organisationens processer 
genomföras. Genom att studera huvud- och stödprocesser kan lösningar till 
effektivitetsvinster i arbetsprocesser upptäckas. Precis som med behovsanalyser 
bör detta göras i nära samråd med användarna då det är de som har störst insikt i 
det rådande läget. Engagerade användare känner också större ansvar för 
utvecklingen och knyts närmre intranätet. Genom att kontinuerligt utvärdera 
intranätet och granska hur det används och vilken nytta det ger användarna fås 
ett bra stöd i utvecklingsarbetet och information om vilka nya satsningar som 
bör göras. Intervjuer med användare ger ofta svar på vilken framtida 
funktionalitet som behövs och enkäter är ett lämpligt verktyg för att mäta bruket 
i dagsläget (Bark m.fl. 2002:40). 
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Ett intranät skapat enligt konstens alla regler med behovsanalyser och 
processkartläggningar är fortfarande inte mycket värt om användarna inte kan 
hitta i det (Bark m.fl. 1997:91). Användarstudier ger svar på hur utformningen av 
användargränssnitt3 och struktur bör vara (Bark m.fl. 2002:39). Gränssnittets 
utformning har direkt inverkan på hur effektivt en användare kan arbeta och 
vilket resultat arbetet ger (Bark m.fl. 2002:112). I användartest för intranät får 
testpersoner frågor att söka svaren till på intranätet. Resultaten kartläggs sedan 
och analyseras utifrån tidsåtgång, lyckade sökningar och vilka vägar användarna 
tog för att nå sitt mål.  

Det finns ett flertal situationer där gränssnittet påverkar en användares 
intranätarbete (Bark m.fl. 2002:113). Ett exempel är hur intuitiv och logisk 
struktur underlättar för användarna att vara självgående. Intranätet kan hjälpa 
användare att klara sig själva i vardagssituationer som till exempel 
materialbeställningar eller tidrapportering utan att behöva kontakta administrativ 
personal. Ett annat är basfaktabanker där korrekt och aktuell information finns 
som ett lättillgängligt stöd i arbetsprocessen. Att användaren ska kunna vara 
säker på att informationen är den senaste och att det inte är några problem att 
hitta den kräver övergripande organisatorisk samstämmighet i layout, 
navigeringsprinciper och riktlinjer för uppdatering.  

Bägge dessa exempel förutsätter att användargränssnittet inte utgör ett hinder i 
informationsflödet. Brister i struktur, navigering eller inmatning gör att en 
uppgift tar längre tid att lösa eller i värsta fall hindrar användaren att utföra den 
över huvud taget. Ett långsamt system påverkar också användarens produktivitet. 
Helst ska svarstiden vara under en sekund, och om det tar över tio sekunder att 
ladda en sida i webbläsaren så väljer ofta användaren att göra något annat än att 
vänta på resultatet (Nielsen 2000:44). 

3.6 SAMMANFATTNING 

Vi har nu lärt oss mer om intranät, portalkonceptet och grundkonstruktionen av 
ett intranät. Vidare såg vi på vilka organisatoriska processer som krävdes för att 
utnyttja ett intranät på bästa sätt och hur information hanteras inom en 
                                                      

3 Den bild på skärmen som fungerar som kontaktyta mellan användare och dator. 
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organisation. Ett intranät effektiviserar inte en organisation av sig själv utan 
organisationen måste anpassas för att ta vara på de nya möjligheterna som bjuds. 
Vilka roller som borde finnas i organisationen och hur informationen borde 
spridas klargjordes. Vi har även sett vikten av tydliga mål och strategier och hur 
dessa lämpligen utformas. Andra ämnen som tagits upp är knowledge 
management och varför det kan vara intressant för ett företag. Slutligen belystes 
vikten av ett kontinuerligt arbete med användbarhet. Nästa kapitel redovisar det 
migreringsprojekt som föregick forskningsarbetet. Många av de ämnen som togs 
upp i detta kapitel belyses där med konkreta exempel och visar på kopplingen 
mellan teori och verklighet. Denna koppling kommer senare att bli ännu 
tydligare i kapitlet där resultaten från intervjuer och enkäter redovisas. Där 
kommer vi även att se att varje organisations behov är unikt och att varje företag 
måste ta ställning till vilka områden som ska ges särskild betydelse i deras 
intranätssatsning. 
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4 MIGRERINGSPROJEKTET 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av STS. De delar som därefter följer kan 
ses som en avlämning till STS efter det migreringsprojekt jag utförde där. 
Samtidigt kan projektet ses som en förstudie till uppsatsen, och denna del ger 
därför även läsaren en fördjupad inblick i hur företagets intranät är uppbyggt 
samt visar de lärdomar jag tog till mig under projektarbetet. Det var under detta 
projekt som många av frågeställningarna uppdagades, och det gav mig även 
möjlighet att i uppsatsen visa på konkreta exempel rörande intranätarbete i 
avsaknad av strategi och riktlinjer. Följande redogörelse kan därför anses ligga till 
grund för det fortsatta arbetet med uppsatsens syfte. 

4.1 BAKGRUND 

SAS Technical Services AB är ett helägt dotterbolag till SAS AB med 2500 
anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor. STS 
verksamhetsområde är flygplansunderhåll inom vilket bolaget är den största 
leverantören i Norden och den 10:e största i Europa. STS har hangarfaciliteter i 
Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Tallinn samt personal utstationerade på ett 
femtiotal olika platser runt om i världen som till exempel New York, Seattle, 
Chicago, Paris, Manchester och Dublin. Huvudkontoret är beläget på Arlanda i 
Stockholm. 

SAS-koncernens intranät samlar alla dotterbolag inom ett och samma nätverk. 
Beslut som rör de koncerngemensamma delarna av intranätet tas i forum som 
samlar berörda bolag, men de enskilda dotterbolagen är fria att ta beslut som 
enbart påverkar det egna bolaget.  

4.1.1 PORTALEN 
Portalen är SAS-koncernens webbgränssnitt för intranätet som alla anställda via 
en dator ansluten till SAS intranät kan logga in på och ta del av. Innehållet 
presenteras i så kallade tjänster. Vid inloggning möts den anställde av ett upplägg 
där de tjänster som visas är anpassat till just dennes position. Inloggning är inte 
ett krav för att nå Portalen men utan så går användaren miste om det 
specialanpassade gränssnittet och även vissa tjänster som är dolda för en anonym 
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besökare. Varje underbolag inom SAS-koncernen har en egen plats på Portalen. I 
figur 4.1 visas STS välkomstsida och där syns också de tre lägen som tjänsterna 
presenteras i; minimerad (till exempel tjänsten ID Travel), normal (till exempel 
tjänsten Inside Express) och maximerad (till exempel tjänsten STS). 

 
Figur 4.1. Välkomstsida Portalen. 

 

Vid sidan av Portalen finns det fristående system som används som 
arbetsverktyg i bland annat underhållsarbete i hangar eller vid personal-
administration. Vissa av dessa system är integrerade med Portalen och kan nås 
både därifrån och som egen applikation, andra enbart som självständiga program. 
De självständiga programmen som kommunicerar via intranätet är oftast 
tillgängliga via en egen meny i operativsystemet på personaldatorerna. När det 
kommer till webbapplikationer som återfinns på Portalen så kan de delas in i två 
kategorier. Dels finns det applikationer som är utvecklade för och fullt 
integrerade med den plattform som Portalen är byggd på, dels finns det 
fristående webbapplikationer som är integrerade med Portalen men som även 
fungerar på egen hand. I den sistnämnda kategorin återfinns många applikationer 
som företaget är beroende av att de fungerar och fördelarna med att ha dessa 
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fristående är bland annat att de fortfarande fungerar även om Portalen skulle ha 
en driftsstörning.  

Merparten av underavdelningarna inom STS har en egen tjänst i Portalen som de 
själva ansvara för innehållet på. Vem som har rättigheter att ändra på innehållet 
skiljer sig mellan avdelningarna men dessa redaktörer är de enda som kan 
publicera information på intranätet, utöver kommunikationsavdelningens 
anställda som har ökade rättigheter och ett mer övergripande ansvar för bolagets 
information. Att det finns avdelningar som inte har en egen tjänst beror främst 
på brist i resurser för att uppdatera tjänsten och information från dessa 
avdelningar hamnar istället på mer generella tjänster. 

Besöksfrekvensen för de olika tjänsterna i Portalen är i högsta grad skiftande. Då 
det inte fanns något heltäckande statistikverktyg att tillgå har några av de mest 
aktiva tjänsterna som ansågs vara särskilt intressanta valts ut för närmre 
granskning. Den välkomstsida som möter en användare efter inloggning på 
Portalen hade under året i snitt fått 50696 träffar per månad. Den mest 
omfattande manualtjänsten hade i genomsnitt fått 1089 i månaden. Den mest 
aktiva avdelningstjänsten hade i snitt 435 träffar i månaden. Samma avdelning 
hade även en intern sida som enbart var åtkomlig för avdelningens medarbetare, 
den hade 553 träffar i månaden i genomsnitt. De lokala sidorna för företagets 
baser i Köpenhamn, Oslo och Stockholm hade i snitt 75, 29 respektive 44 träffar 
i månaden.  

4.1.2 MIGRERINGSBESLUT 
Tekniken med tjänster, eller portlets som de också kallas, gör det möjligt att mata 
Portalen med information från olika källor och system, så länge hämtad data 
håller sig till ett standardiserat format. Denna möjlighet utnyttjades flitigt inom 
SAS-koncernen där varje bolag sedan starten av SAS intränat ansvarat för sitt 
eget publiceringssystem. Resultatet var att man inom koncernens bolag hade ett 
flertal olika system som kördes parallellt. De olika systemen skiljde sig åt i både 
funktionalitet och driftskostnader. För att råda bot på detta och samla 
koncernens bolag på en och samma plattform och under ett gemensamt 
licensavtal beslutades det att alla bolag skulle använda sig av ett och samma 
system. På så sätt skulle man sänka driftskostnaderna och samtidigt samla 
kompetensen på ett system, vilket underlättar support och utbildning. Man 
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undviker också "speciallösningar" inom de olika bolagen och kan istället låta de 
olika bolagen ta del av varandras modifikationer och tillägg. Det nya 
publiceringssystemet ansågs också vara kraftfullare och ge användarna fler 
möjligheter än dess föregångare. 

Valet föll på EPiServer, ett publiceringsverktyg4 utvecklat av svenska ElektroPost 
Stockholm AB (nuvarande EPiServer AB). Detta beslut var alla bolag tvungna att 
rätta sig efter, alla skulle betala sin del av licensavgiften. Ville man behålla sitt 
gamla system var man med andra ord tvungen att betala dubbla licensavgifter. 
STS använde sig tidigare av ett system som kallades för WSM (web site 
manager), utvecklat av CSC Airline Solutions (Computer Sciences Corporation), 
vilket tidigare var en del av SAS under namnet SAS Data. STS hade med andra 
ord ett väldigt nära förhållande till de konsulter som utvecklat systemet. Då 
tillgängliga automatiska migreringsmetoder inte gav önskvärt resultat beslutade 
STS att migreringen skulle ske "för hand". 

I samband med bytet ändrades förutsättningarna för användarna i deras roller 
som redaktörer. Ett nytt system betyder förändrade arbetsrutiner och 
tillvägagångssätt för att publicera information. Det betyder också att användarna 
ställs inför utmaningen att förstå och lära sig ett nytt gränssnitt. Eftersom de 
måste vara redo när systemet är klart att använda måste utbildning ske parallellt 
med migreringsarbetet. Detta kan i sin tur vara en utmaning då systemet i sig var 
under utveckling parallellt med migreringsprojektet. Då STS organisation är 
fördelad över hela Norden så var det inte praktiskt möjligt att utbilda samtliga 
användare på en och samma gång. Det går inte heller att genomföra migreringen 
på alla lokalavdelningar samtidigt. Detta medför en problematik i det att systemet 
i sig hinner förändras under tiden migreringen genomförs på de olika 
avdelningarna. Vilket i sin tur gör att de olika avdelningarna inte får exakt samma 
förutsättningar att utgå från. Detta kan leda till en snedfördelning av kunskap 
inom STS som organisation, vilket kan främja några avdelningars bruk av 
intranätet, medan det missgynnar andras. Om kommunikationen via intranätet 
inom avdelningarna påverkas, så påverkas även informationsflödet inom STS i 
stort. Eftersom intranätet är STS viktigaste informationskanal läggs det stor vikt 
vid att detta fungerar på ett tillfredställande sätt.  
                                                      

4 Även kallat CMS, content management system, eller innehållshanteringssystem. 
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4.1.3 PROJEKTBESKRIVNING 
För att genomföra migreringen till EPiServer tillsattes det på STS en 
projektgrupp bestående av en examensarbetare samt två anställda vid STS. 
Denna grupp lydde under en styrkommitté bestående av två personer från 
bolagets kommunikationsavdelning STS Communications (därav en 
projektsponsor) samt en konsult från CSC som sedan tidigare var involverad i 
arbetet med STS intranät. 

Utöver själva flytten av information sattes det även följande krav på 
migreringsarbetet: 

• Kvalitetssäkring av informationen på intranätet 

• Förbättra strukturen på intranätet 

• Utföra migreringen utan att det påverkar slutanvändarnas dagliga arbete 

• Utföra migreringen kostnadseffektivt 

• Följa utsatt budget och tidsplan 

• Utbilda alla redaktörer i EPiServer 

• Samarbeta med andra SAS-bolag vid utbildningstillfällen 

 

Målgruppen för projektet var de redaktörer som dagligen arbetade i 
innehållshanteringssystemet. Dessa återfanns i hela STS organisation och var 
spridda över både avdelningar och länder. Redaktörerna var de som publicerade 
informationen på intranätet och var de enda, tillsammans med tjänstansvariga, 
som hade tillgång till publiceringsverktyget. 

Projektet hade inte som syfte att implementera nya funktioner eller 
specialanpassningar, utan dessa skulle hanteras utanför projektet. 
Omstruktureringar av innehåll hanterades dock inom projektet. Samtidigt sågs 
projektet som ett tillfälle att "städa" på intranätet och ta bort gammalt och ej 
nyttjat innehåll. 
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4.2 GENOMFÖRANDE 

Inför arbetsstart bestämdes det en arbetsordning för i vilken följd tjänsterna 
skulle migreras.  Eftersom STS organisation är utspridd över ett stort geografiskt 
område beslutades det att dela upp arbetet genom att knyta tjänsterna till de 
baser där de användes mest. På så sätt kunde man arbeta med en av de baserna i 
Stavanger, Oslo, Köpenhamn och Stockholm åt gången. Innan varje så kallad 
delmigrering besökte projektsponsor och projektledare den aktuella basen för att 
informera om det stundande migreringsarbetet och fånga upp eventuella 
önskemål i samband med migreringen. När sedan migreringsarbetet var klart 
skulle varje ägare till en tjänst få möjlighet att godkänna den migrerade tjänsten 
innan publicering. Efter detta skedde ytterligare en kvalitetskontroll av tjänsten 
av den konsult som varit ansvarig för det tidigare systemet, varefter tjänsten 
slutligen ersatte sin företrädare på Portalen. 

Eftersom STS var det första bolaget i koncernen som bestämt sig för att 
genomföra en manuell migrering fanns det inga erfarenheter från tidigare 
migreringar inom koncernen som STS kunde ta del av. Innan själva 
migreringsarbetet tog vid genomfördes en testmigrering av en tjänst som ansågs 
vara representativ för det allmänna fallet. Syftet med detta test var att i tidigt 
skede hitta de problem och svårigheter som kunde tänkas uppstå under en 
migrering. Internt inom projektgruppen bestämde man sig för att för varje 
delmigrering skapa en lista med de hinder man påträffade under arbetet och 
dokumentera hur man hanterade dessa. 

I samband med varje delmigrering genomfördes utbildningar i EPiServer på den 
aktuella basen. På så sätt skulle de redaktörer som arbetade med den basens 
tjänster vara utbildade i det nya systemet samtidigt som de nya tjänsterna sattes i 
bruk. Det beslutades också att genomföra en utbildning efter projektets slut för 
att täcka in även de redaktörer som av olika anledningar inte kunnat närvara vid 
de utbildningstillfällen som erbjöds under projektets gång. Under varje 
utbildning närvarade en projektmedlem som stöd för både lärare och 
kursdeltagare. Efter redaktörsutbildningarna genomfördes en utvärdering, 
resultatet av denna redovisas i bilaga ett. 

Då det fanns det fanns avsevärda skillnader i det gamla WSM-systemet och dess 
ersättare EPiServer fick projektledaren en utbildning i WSM för att få bättre 
kunskap om hur innehållet hanterades där. Projektledaren fick även tillgång till 
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samtliga berörda tjänster via det gamla systemet för att komma åt viss 
information som bara var tillgänglig den vägen. Samtliga medlemmar i 
projektgruppen fick naturligtvis utbildning i EPiServer tidigt i projektet. Dock 
var det en djupare utbildning än den som redaktörerna erbjöds.  

4.3 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Ofta skiljer sig ett projekts planering från det egentliga utförandet i olika mån, så 
även i detta fall. Eftersom den SAS-anpassade version av EPiServer som 
levererats av Sogeti fortfarande var under utveckling parallellt med fick 
projektmedlemmarna vara flexibla i sitt arbete. Det som var rätt sätt att utföra en 
uppgift ena dagen kunde vara helt fel en annan. Detta fick även följdverkningar i 
samband med utbildningarna då lärarna precis innan kursstart kunde mötas av ett 
ändrat gränssnitt som de inte sett förut. De listor med problem som skapades vid 
varje delmigrering visade sig snabbt innehålla samma problembeskrivningar och 
ersattes istället av ett "Tips & tricks"-dokument som fylldes på under arbetets 
gång. Kvalitetssäkringen kunde inte riktigt genomföras som tänkt då arbetet att 
ge alla tjänstägare tillgång till utvecklingsversioner av sina tjänster var alltför 
omfattande och kostsamt. Istället kontrollerade projektmedlemmarna varandras 
arbete varefter det överlämnades till CSC. Migrering av vissa tjänster kunde inte 
fullbordas av projektmedlemmarna på grund av tekniska begränsningar. Dessa 
slutfördes så långt som möjligt och lämnades sedan över till CSC's ansvar. 

4.3.1 PROJEKTMEDLEMMARS UTVÄRDERING 
Efter projektets slut samlades de involverade i projektet för att utvärdera 
resultatet och hur arbetet gått. Närvarande var ansvarig konsult från CSC, 
projektsponsor samt två projektmedlemmar. Nedan presenteras de punkter som 
behandlades. 

Den tid som avsatts till projektet var väl tilltagen, så pass att arbetet var klart 
tidigare än planerat. Projektmedlemmarna medgav att det mot slutet av projektet 
nästan fanns för lite att göra. Projektsponsorn förklarade detta med att det var 
svårt att beräkna tidsspannet på projektet innan det visade sig i vilken takt 
migreringsarbetet gick. Det faktum att det var svårt att bringa klarhet i hur 
omfattande arbetet skulle bli visade sig också i kommentarerna från 
projektmedlemmarna. I början av projektet hade det varit svårt att sätta sig in i 
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själva uppgiften och en viss ovisshet hade funnits. De flesta av frågetecknen hade 
dock rätats ut i samband med den inledande testmigreringen. De 
avstämningsmöten som skett mellan projektmedlemmarna hade varit en bra 
resurs i planeringen av det fortlöpande arbetet. Där hade deltagarna kontrollerat 
genomförda migreringar och förberett kommande på ett smidigare sätt än om 
det hade skett från respektives kontor. De möten som projektsponsorn och 
projektledaren anordnat i samband med start på delmigreringar var dock inte lika 
lyckade. Där hade intresset från berörda personer på baserna varit svalt och 
närvaron låg. För att säkerställa att alla skulle få ta del av informationen skickade 
projektledaren ut information via e-post innan migreringsarbetet sattes igång. 

Ett av de tidigare och tydligaste problemen låg i rekryteringen av 
projektmedlemmarna. De två medlemmarna vid sidan av projektledaren 
rekryterades internt för att hålla kostnaderna nere. Detta ledde till att kraven på 
kompetens inte kunde ges samma tyngd som vid en extern rekrytering. 
Projektsponsorn förklarade att det var svårt att hitta övertalig personal inom STS 
med tillräcklig datorvana för att deltaga i projektet. Ganska snart visade det sig 
att en av medlemmarna hade tämligen svårt med att sätta sig in i systemet, varvid 
det beslutades att fortsätta arbetet med endast en medlem vid sidan av 
projektledaren. Detta sinkade inte projektet nämnvärt och tack vare den väl 
tilltagna tidsramen var det aldrig någon risk för att projektet skulle försenas. 

Som tidigare beskrivet blev arbetsgången stundtals haltande. Anledningarna till 
detta låg bland annat i problem med den "testportal" som fanns att tillgå för 
utvecklingsarbeten på SAS intranät. Episerver-tjänsterna fungerade inte alltid på 
samma sätt i testportalen och den riktiga Portalen och dessutom var det problem 
med att vara inloggad samtidigt på de bägge versionerna. Detta gjorde att 
projektmedlemmarna inte kunde hämta information från den riktiga Portalen 
samtidigt som de granskade den nya versionen av tjänsten i testportalen. Det var 
inte heller bara vid kvalitetssäkring av utvecklingstjänster som svårigheter med 
registreringar uppstod. Även projektmedlemmarna kunde stundtals ha svårt att 
se hur en migrerad tjänst betedde sig i utanför testmiljön. Detta på grund av att 
tjänster inte registrerades som utvecklingstjänster i den riktiga portalen i tid och 
man fick istället nöja sig med den förhandsgranskning som fanns i EPiServer. 
Projektledare och -sponsor påpekade också att det varit svårt att få insyn i 
arbetsgången hos CSC. Detta hade lett till problem när ett leveransdatum hade 
passerats eller den man vanligtvis kontaktat var på semester då man inte vetat 
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vem man skulle kontakta för att få svar. Därför efterfrågades tydligare besked 
och leveransbekräftelser från CSC. Representanten från CSC tog på sig sin del av 
ansvaret för att det blivit såhär och förklarade att det varit hög arbetsbelastning. 
CSC hade heller inte hunnit kontrollera samtliga migrerade tjänster, dock ansåg 
samtliga involverade i projektet att projektmedlemmarnas interna kontroll var 
tillräcklig för att säkerställa kvaliteten på leveranserna. 

Ett av de större irritationsmomenten inom projektgruppen var utvecklingsarbetet 
med Portalen. Dock ansågs detta vara ett pris man fick betala för att vara tidigt 
ute med migreringsarbetet jämfört med övriga bolag i koncernen. Andra 
irritationsmoment låg i tekniken bakom de gamla versionerna av tjänsterna, som 
inte tillät att information kunde kopieras hur som helst. Svårarbetad layout och 
struktur på tjänster var annars det som tog mest tid i anspråk i arbetet. Stora 
sidor med många dokument, kombinerat med vissa prestandaproblem i den nya 
versionen av Portalen drog ner på takten. 

Nämnda problem till trots så hade arbetet följt planeringen, det kunde till och 
med avslutas tidigare än planerat och detta med reducerad styrka. 
Kommunikationen mellan medlemmarna ansågs ha fungerat bra. Avståndet 
mellan involverade hade inte påverkat nämnvärt. Den gemensamma hårddisk 
som upprättades och kunde nås av alla medlemmar underlättade arbetet och var 
en stor bidragande faktor till att arbetet gick så smidigt. Att resultatet av 
migreringarna blivit likt de ersatta versionerna av tjänster var naturligtvis alla 
nöjda med. CSC-konsulten påpekade även att de var väldigt positiva till 
enkelheten att integrera tredjepartsprodukter i EPiServer. 

De utbildningar som hade erbjudits till tjänsteägare och redaktörer hade inte fått 
önskad prioritet hos deltagarna. Vad det berodde på var oklart, men klart var att 
nyttan och nödvändigheten med kurserna behövde kommuniceras bättre. 
Kursdeltagarna behövde också informeras bättre om hur de kunde utbilda sig 
själva med hjälp av de tjänster som fanns tillgängliga på Portalen, i dagsläget var 
de få som utnyttjade de CBT-kurser (Computer Based Training) som fanns. En 
bra handbok för redaktörer efterfrågades också. En handbok där de snabbt 
kunde hitta svaret på en specifik fråga eller problem de stött på. Efter 
utbildningen var det många redaktörer som väntade med att använda det nya 
systemet och som därmed tappade sina nyvunna kunskaper. Att få kursdeltagare 
att snart efter kurs använda sig av systemet var något som ansågs vara viktigt i 
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samband med kommande utbildningar. Projektmedlemmarnas deltagande vid 
utbildningstillfällena hade varit nyttig i början då de fungerat som en bra resurs 
till kursledarna. Dock lärde sig även kursledarna var falluckorna fanns efter hand 
och projektdeltagarnas roll hade blivit mer av en vaktmästares karaktär. 

Det framkom ett antal punkter för förbättring och fortsatt arbete i framtiden. 
Man kom överens om att huvudfokus i den direkta framtiden bör ligga på 
stabilitet. Efter detta så bör arbetet med att utöka funktionalitet med 
tredjepartsprodukter ta vid. Det behövs även rutiner för att standardisera 
beteenden och funktioner, till exempel ur dokument ska presenteras på en sida. 
Eftersom det nya systemet ger redaktörer friare händer krävs det också nya 
rutiner för kvalitetskontroll. Förvaltningen av EPiServer kommer att skötas av 
CSC, dock är det upp till varje bolag inom SAS att ordna supportavtal och för 
STS var detta inte klart vid tidpunkten för mötet. Det ansågs även finnas ett ökat 
behov för support till användare i startskedet efter migreringens slut. Att 
omarbeta Tips & tricks-listan och distribuera den till redaktörer kunde vara en 
del av denna support. De tjänster som inte var rena WSM-tjänster och därför 
inte blivit klara till projektslut fanns det ingen klar tidsplan för från CSC's håll 
och deras leverans borde därför säkerställas med kontrakt. Andra nya tjänster 
som till exempel en för manualhantering borde också kontrakteras. 

4.4 REFLEKTION 

Redan under migreringsprojektet märkte jag en viss förvirring över 
informationshanteringen inom bolaget. Avsaknad av riktlinjer och mål för 
tjänster var snarare regel än undantag och många uttryckte i samband med 
migreringen önskningar om förändringar. Det stod även klart att engagemanget 
hos redaktörerna skiljde sig avsevärt, vilket också speglades i avdelningarnas 
generella intresse för sin tjänst. Allt som oftast stod och föll en avdelnings tjänst 
med en enda persons insatser. Andra lärdomar jag tog med mig från projektet 
var insikter i organisationsstrukturen kring STS intranät, Portalens kopplingar till 
SAS samt en god insikt i redaktörernas situation och verktygen de arbetar med. I 
kontakt med användarna så började jag även ana den allmänna attityden hos dem 
och kunde skapa mig en grundläggande uppfattning om vilka tjänster som var 
uppskattade och vilka områden som det fanns missnöje över.  
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5 RESULTAT 

Genom att intervjua medarbetare inom STS ville jag skapa mig en bild av synen 
på intranätet hos de anställda. Jag ville också undersöka vilka behov som fanns 
inom organisationen och hur intranätet skulle kunna understödja dessa. Behoven 
som jag väntade mig att finna kunde finnas inom områden som till exempel 
produktionsstöd (manualer) eller medarbetarkontakt (från ledning till anställda 
och vice versa). Ett intranät kan vara en betydande resurs för ett företag och jag 
ville veta hur STS utnyttjade denna resurs. Med enkäten ville jag se hur de åsikter 
som framkommit i intervjuerna hade ett bredare stöd i organisationen. Om det 
önskas en ännu tydligare bild av vilka områden jag riktade in undersökningen på 
hänvisar jag till bilagorna där samtliga frågor är listade. 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Erfarenheter från migreringsprojektet gav att koncernen hade en övergripande 
strategi för intranätet som företaget skulle anpassa sig till. Koncernens vision för 
Portalen var att den skulle underlätta för och inspirera medarbetarna till att bidra 
till sitt företags konkurrenskraft. Portalen skulle även möjliggöra utbyte mellan 
företagen i koncernen och framkalla en känsla av tillhörighet hos medarbetarna i 
koncernen. Samtidigt skulle Portalen ta vara på kunskapen inom företaget och 
erbjuda information och arbetsverktyg på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. 
Även om företaget var bundet till koncernen i val av plattform för intranätet så 
hade dessa visioner inte fått något praktiskt fäste i företaget. Kontakten mellan 
företaget och koncernen skedde genom olika fora där företaget deltog med 
representanter med skilda ansvarsområden inom intranätet. Hos företaget låg 
ansvaret för innehåll och vidareutveckling på kommunikationsavdelningen som i 
samråd med IT-avdelningen tog beslut för investeringar. Varje avdelning var 
förvaltare över sina tjänster och funktioner medan själva driften låg hos en 
konsultfirma. Avdelningarna var också fria att implementera nya funktioner och 
applikationer. Var det något som kunde vara till nytta för en bredare målgrupp 
inom företaget så tog ofta kommunikationsavdelningen på sig ansvaret för 
utvecklingen. Behov för utveckling togs upp genom supporttjänster och 
utveckling skedde i samråd med ett redaktionsråd som representerade de 
anställda. 
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Medarbetarnas tillgång till intranätet skilde sig avsevärt mellan de med 
administrativa uppgifter som hade tillgång till egen dator på sitt kontor och de 
som var anställda i produktion och delade dator med andra, vilket kunde vara tio 
personer eller fler. Samtidigt visste jag sedan tidigare att många av de anställda 
var beroende av intranätet för att kunna utföra sitt arbete utan avbrott. Mycket 
information som tidigare fanns i pärmar eller arkiv var nu överförd till intranätet. 

5.2 INTERVJUER MED LEDNING 

Personer i denna kategori hade någon form av ansvarsposition som placerade 
dem i övre delen av hierarkin inom företaget. Avdelningschefer, mellanchefer 
och personer i administrativa ledningsroller är representerade. 

5.2.1 KONKURRENS 
Konkurrenskraft anges av några av respondenterna som en anledning till 
investeringar i intranätet. Generellt sett är synen på IT bland respondenterna att 
det stärker företagets konkurrenskraft. Notera att det talas om IT överlag och 
inte intranät specifikt. Genom att möta kundbehov med hjälp av IT skapar STS 
sig konkurrensfördelar, samtidigt som företaget kan effektiviseras. Att låta 
kunder ta del av produktionsinformation som finns på intranätet var något som 
kom på tal ett flertal gånger som exempel på sätt att skapa konkurrenskraft. En 
chef sammanfattade vad som föreföll vara fleras åsikter med orden: 

”Det finns egentligen bara två skäl till investeringar, det ena är att skapa 
konkurrenskraft, och det andra är att spara kostnader.” 

5.2.2 MÅLGRUPPER 
Samtliga respondenter ansåg att kunskapsnivån bland medarbetarna när det 
gällde datorer var väldigt spridd. Många trodde också att det främst var de yngre 
och de som hade tillgång till egen dator som använde sig av intranätet. 

Många av respondenterna uttryckte en önskan att se ett ökat användande av 
intranätet och ansåg att det krävdes ansträngningar från ledningen för att nå dit. 
Om ledningen visade att de lade fokus på intranätet och informerade mer om 
vilka möjligheter det erbjöd så skulle bruket antagligen öka. Detta sades ofta i 
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samband med att respondenten i nästa andetag tillade att den för egen del inte 
hade gjort tillräckligt för att nå detta mål. 

De respondenter som tillhörde avdelningsledningar angav naturligtvis sina 
medarbetare inom avdelningen som primär målgrupp för sina respektive tjänster.  
Den övergripande synen på målgrupperna hos respondenterna var att 
medarbetare i administrativ position var den största målgruppen medan tekniker 
och mekaniker var den viktigaste och samtidigt svåraste gruppen att nå. 

5.2.3 ANVÄNDBARHET OCH FUNKTIONALITET 
De två vanligast förekommande kommentarerna bland respondenterna var att 
det fanns tendenser till ett alltför informationsstint intranät och svårigheter att 
faktiskt hitta det väsentliga bland den information som fanns där. Det påpekades 
att det inte fanns någon tydlig struktur för placeringen av information och att 
olika typer av tjänster blandades under svårtydda kategorier. Avsaknaden av 
strategi gjorde att administrativa rutiner och arbetsverktyg varvades med mer 
generell företagsinformation. 

”Om det här fortsätter att växa så som det har gjort nu så tror jag att så 
småningom att vi kommer att hamna i ett läge, om vi inte redan är där, där det är 
lite för stor blandning på informationen.” 

”Man måste i stort sett veta under vilken flik man ska söka annars så hittar man 
inte.” 

Många av respondenterna skulle gärna se ett personligare tilltal på Portalen där 
innehållet var anpassat till medarbetarens roll. Samtidigt framkom det synpunkter 
på att användarna inte skulle kunna anpassa innehållet helt efter eget tycke 
eftersom det kanske fanns viss information som ledningen måste kunna 
annonsera ut tydligt men även sådan som alla medarbetare kanske inte borde ha 
tillgång till. Många trodde att större engagemang i intranätet från ledningens sida 
och mer öppenhjärtig kommunikation skulle bidra till en starkare företagskultur. 

Det fanns inga rutiner för att fånga upp behov eller förslag till utveckling av nya 
funktioner från användarna utan det antogs att det initiativet skulle tas av 
medarbetarna själva via supportkanaler eller kontaktpersoner. Det var snarare 
affärsstrategier som drev utvecklingen än användarbehov. Några angav också att 
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de hade svårt att se vilka möjligheter som fanns för utveckling på grund av att de 
inte hade fått information om vad som var görbart.  

Utöver snabbhet och spridning ansågs vinsterna med ett ökat bruk av intranätet 
främst ligga i själva informationshanteringen, det vill säga att undvika 
pappersarkivering på enskilda kontor. Även att undvika att kommunicera med 
hjälp av pappersutskick nämndes som en effektivitetsvinst. Andra 
effektivitetsvinster som framkom var möjligheterna att låta medarbetarna utföra 
administrativa uppgifter på egen hand. 

5.2.4 INFORMATIONSHANTERING OCH INNEHÅLL 
Genomgående bland intervjuerna märktes en positiv inställning till intranätet och 
Portalen som informationsspridande verktyg. Främst var det möjligheterna att 
snabbt nå ut med information till en bred grupp medarbetare och att den sedan 
fanns tillgänglig för alla att nå den vid behov. Samtidigt var det ett flertal av 
respondenterna som påpekade att det inte kunde ersätta den muntliga dialogen.  
Särskilt informationsspridning i verksamhetsstyrande syfte ansågs vara lämplig 
att ha i dialogform. Istället skulle intranätet ses som ett komplement till övriga 
kanaler.  Inte heller ställdes alltför stor tilltro till att informationen faktiskt nådde 
användarna. Många använde e-post för att säkerställa spridningen, vissa för att 
hänvisa till intranätet, andra skickade ut samma information som fanns på 
intranätet eller använde helt sonika enbart e-post eftersom intranätet inte ansågs 
ge tillräcklig penetrationsgrad. Samtidigt angav så gott som samtliga att de hade 
dålig kännedom om hur informationen spreds och hur många som tog del av 
avdelningens tjänst på intranätet. 

”Mycket av administrationen kan vi lösa via webben, men informationen och 
kommunikationen måste ske mycket mer människonära.” 

”Det är nog inte helt naturligt för folk att självmant söka efter information utan 
man föredrar fortfarande att bli matad.” 

Samtidigt fanns det respondenter som helst undvek e-post, med motiveringar om 
att det var för lätt att tappa kontrollen och spårbarheten över den information 
som spreds, samt att det vid större utskick inte var praktiskt. 
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”Det är ju inte speciellt praktiskt att använda mailsystemet och skicka ut e-mail 
till 2500 medarbetare, utan vi är väldigt beroende av intranätet.” 

De av respondenterna vars avdelning hade egna tjänster på intranätet hade sällan 
några riktlinjer för innehåll och publicering. I bästa fall fanns det lösa tankar om 
vad som borde finnas där och vilka som tjänsten riktade sig till. Målgruppen var 
oftast den egna avdelningen och informationen som publicerades kom främst 
från ledningen. De flesta ansåg att det inte fanns något större behov av att 
publicera information som inte företrädesvis var riktad till medarbetare inom den 
egna avdelningen. Ingen skötte publiceringen på egen hand utan den uppgiften 
sköttes av administrativ personal och vem som hade delegerats det arbetet var 
även det ofta oklart. Just vem som hade ansvar för att hålla tjänster och 
information uppdaterade var något som var oklart för merparten av 
respondenterna. Samtidigt angav så gott som samtliga respondenter att det alltför 
ofta påträffades förlegad och inaktuell information på intranätet, vilket i sin tur 
minskade förtroendet för intranätet. 

”Man måste jobba aktivt med det, då man kommer in och ser att saker är gamla 
eller som inte är up-to-date, då är det inte bra. Det gäller att man följer med och 
gör förändringar, uppdaterar informationen så att den inte är gammal.” 

Organisationen kring intranätet var något som enligt många respondenter 
behövde förbättras. Den övergripande styrningen med de ansvariga på 
kommunikationsavdelningen var tydligt definierad men de roller som följde med 
det ansvar som delegerats ut under avdelningarna var inte lika klara. Vissa 
efterfrågade bättre kontroll ovanifrån medan andra konstaterade att det krävdes 
eldsjälar för att hålla den egna tjänsten aktuell.  

När personaltidningen ställdes mot intranätet ansåg samtliga respondenter att de 
två fyllde olika funktioner. Personaltidningen sades innehålla en annan typ av 
information som lämpade sig bättre för djupläsning. Vissa av respondenterna 
föreslog en koppling mellan personaltidningen och intranätet för fördjupning i 
artiklar. Detta ansågs ge ett mervärde och samtidigt öka användandet av 
intranätet. 
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5.2.5 KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Ingen av respondenterna såg ett direkt behov för satsningar på knowledge 
management. Många menade att regelverket för arbetsprocesser inom 
flygindustrin skulle göra ett kunskapsutbyte svårhanterligt. Att låta medarbetare 
ha okontrollerad påverkan på dem ansågs innebära ett alltför stort avbräck från 
regelverket. Inte heller hade det framkommit någon direkt efterfrågan på det och 
många av respondenterna var tveksamma till att ett sådant system skulle utnyttjas 
till fullo. Många av de separata processystemen som användes på företaget hade 
kommenteringsmöjligheter. En del av respondenterna såg möjligheter för ett 
system som samlar vanligt förekommande frågor i koppling till dessa system, 
dock inte utan kontroll för att säkerställa att de passar processmallen. En stor del 
av företagets kunskap ansågs också ligga lagrad i de manualer som används i 
produktion. 

5.3 INTERVJUER MED ANVÄNDARE 

Under denna kategori återfinns personer som representerar den vanliga 
intranätanvändaren, både tjänstemän och produktionspersonal. 

5.3.1 MÅLGRUPPER 
Överlag trodde respondenterna att bruket av intranätet var mer utbrett bland 
tjänstemännen än medarbetarna i produktion. Samtidigt sades det att de system 
som användes i produktion ofta kunde nås via andra vägar än eller enbart 
utanför Portalen och att de vägarna föredrogs av användarna eftersom Portalen 
var svårarbetad. Det föreslogs knyta medarbetare till Portalen med administrativa 
funktioner för att öka användandet, samt att komma åt vissa funktioner som till 
exempel e-posten hemifrån. En respondent påpekade att det fanns vissa 
medarbetare som över huvud taget inte använde sig utav Portalen. 

”Sådana som är anti från början, de missar ju information […] antingen om det 
är att de är ovana eller inte kan eller saknar intresse.” 

5.3.2 ANVÄNDBARHET OCH FUNKTIONALITET 
Generellt sett tyckte respondenterna att det var svårt att hitta på Portalen. 
Undantaget var de tjänster som de använde frekvent där de hade lärt sig vilka 
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vägar de skulle ta för att nå målet. Personsökningen som fanns på Portalen var 
väldigt uppskattad och välanvänd, precis som manualer och regelverk. De senare 
var dock information av det mer svårfunna slaget. Sökfunktionen ansågs inte 
vara pålitlig men främst var det hierarkin i navigeringen som var svårtydd. Många 
av respondenterna beklagade sig även över att intranätet var trögarbetat och 
långsamt vilket gjorde att de drog sig för att använda det. En respondent 
förklarade att den hellre fick information per e-post istället eftersom intranätet 
tog sådan tid och var så pass svårnavigerat. Några påpekade att det var 
omständligt att behöva logga in varje gång Portalen öppnades, främst de som 
inte hade tillgång till egen dator utan nådde sin e-post via intranätet. 

”Många ser det som ett nödvändigt ont”  

”Det är viktigt att man hittar manualer och sånt, är det för bökigt skiter de i att 
titta i det.” 

”[Policys] är ju någonting som är väldigt bra att det finns på intranätet, men jag 
tror inte att det är så många som använder det tyvärr, för det är för komplicerat 
att använda det.” 

Många efterfrågade en funktion som underrättade dem om ändringar av intresse 
på Portalen. Detta för att det var svårt att hitta information av vikt i dagsläget, 
dels på grund av totala mängden av information men även på grund av 
navigeringssvårigheter. Några av respondenterna efterfrågade en grundmall för 
avdelningarnas sidor så att användarna kunde vänja sig vid en struktur och veta 
var de skulle söka efter information. En annan önskan som framkom var att 
bättre kunna anpassa portalen till sina egna behov och sin arbetsroll. 

När det kom till utveckling av nya funktioner på intranätet var synen bland 
respondenterna att det främst var för att underlätta för företaget och 
medarbetarna att möta kundernas behov som låg till grund för investeringar. De 
kunde känna sig delaktiga i processen att definiera behovet men sällan i 
utvecklingsprocessen. 

5.3.3 INFORMATIONSHANTERING OCH INNEHÅLL 
Den information som uppskattades mest av respondenterna, utöver tidigare 
nämnda manualer, var nyheter rörande företaget och koncernen samt 
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avdelningsrelaterad information. De respondenter som hade kontorstjänster 
uppskattade också organisationskartorna. Det var flera som efterfrågade 
utförligare information i samband med organisationskartorna och 
personsökningarna, detta för att få bättre översikt över organisationen och sina 
medarbetares roller. 

Bristande uppdateringar var ett återkommande tema. Både i de tjänster man 
besökte och den egna avdelningens. Många angav att arbetet med den egna 
tjänsten var bristfälligt och att de heller inte besökte den så ofta. Avsaknad av 
rutiner och oklara roller gavs som förklaringar till dålig uppdateringsfrekvens. 
Det som återfanns på avdelningens egna tjänst kom oftast från ledningsgruppen 
och ofta visste inte respondenten vem som skulle kontaktas för att lägga till 
information på avdelningens tjänst. Istället användes e-post flitigt som 
informationskanal. 

”De olika avdelningarnas, vår egen avdelning inkluderad, hemsidor är däremot 
inte så uppdaterade vad man har intryck av då. Nu är jag inte ofta inne på dem 
ändå, kanske av den avdelningen.” 

”Det skulle kunna bli bättre när det gäller uppdateringar. Man märker ofta att oj 
det här var gammal information som har förändrats, framför allt 
strukturscheman och organisationsscheman.” 

De respondenter som inte hade rena kontorstjänster uppgav att de sällan läste 
nyheter om det inte var för någon speciell anledning som att till exempel söka 
mer information om ett rykte. 

”Det är väldigt sällan jag använder mig av news-sidor och sådant, det får man 
inte tid till.” 

När det kom till nyheter efterfrågade merparten av respondenterna information 
som gav dem en känsla av delaktighet i företagets utveckling. De ville veta status 
för avtal och kundrelationer och ledningens åsikter om aktuella ämnen. Många 
ansåg att mer information om verksamheten skulle förbättra gemenskapen inom 
företaget, speciellt med tanke på att medarbetarna är placerade i flera länder. 
Bättre kommunikation skulle krympa avstånden inom organisationen och öka 
förståelsen för andras arbete, samtidigt som en välinformerad medarbetare 
ansågs ha större möjligheter att effektivisera sitt arbete, vilket i sin tur ansågs 
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stärka konkurrenskraften. Dock fanns det de som inte trodde på intranätet som 
en kontaktskapare utan snarare ett sätt att upprätthålla kontakter som hade 
skapats ansikte mot ansikte. Det var ingen som ansåg att nyheterna i 
personaltidningen lämpade sig bättre på intranätet utan de två hade skilda roller 
där personaltidningen erbjöd möjlighet till djupare läsning. 

5.3.4 KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Ingen av respondenterna kände ett direkt behov av att tillgodogöra sig andras 
kunskaper eller sprida sina egna på något annat sätt än vad som gjordes idag. 
Många av systemen som fanns i produktionen hade redan 
kommenteringsfunktioner och om en medarbetare hade förslag på förbättringar 
av manualer så fanns det vägar att påverka dem med. Tjänstemännen ansåg att 
vad gällde deras arbete hade de sina uppgifter och rutiner klara för sig och det 
som de inte hade kännedom om var oftast någon annans ansvarsområde. Det 
som de kunde tänka sig var möjligtvis användartips vad gällde datorprogram och 
liknande.  

5.4 ENKÄT 

Tyvärr gav enkätverktygen inte möjlighet att urskilja grupper bland resultaten, 
det vill säga det var inte möjligt att se hur många av de som svarat A på fråga 1 
som svarade B på fråga 2. Detta innebär att resultaten enbart kan tolkas utifrån 
den generella bild av användarna som de demografiska resultaten ger. Det kan 
även förekomma avvikelser vid summering av procentandelar så att de inte når 
upp till 100 %, detta beror på avrundningsfel hos enkätverktyget och är 
försumbart.  
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5.4.1 DEMOGRAFISKA RESULTAT 

Av vilken art är din anställning?
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Figur 5.1. Fråga 1 enkät. 

I vilket land är du anställd?
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Figur 5.2. Fråga 2 enkät. 

Vilken är din ålder?
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Figur 5.3. Fråga 3 enkät. 

Resultaten visar att antalet 
respondenter som arbetade i 
produktion var lika stort som 
de med administrativ position 
vilket med andra ord ger oss 
en bra utgångspunkt för att 
dra generella slutsatser (Figur 
5.1). Uppdelningen av respon-
denterna mellan länder var 
någotsånär jämn med en viss 
undervikt på Danmarks 
representation (Figur 5.2). 
Detta ska dock ställas mot 
antalet anställda i de olika 
länderna (Danmark cirka 700, 
Norge cirka 850, Sverige cirka 
850), vilket gör att Norge blir 
något överrepresenterat. 
Åldersgruppen med flest 
representanter bland respon-
denterna var den mellan 36 
och 45 år och merparten av 
respondenterna var 36 år eller 
äldre (Figur 5.3). Detta speglar 
åldersfördelningen i företaget 
bra då majoriteten av de 
anställa är >40 år. En större 
majoritet av respondenterna 
ansåg sig ha bra till mycket bra 
datorvana och en majoritet 
hade även tillgång till egen 
dator, trots att fördelningen 
var jämn mellan produktion 
och administration (Figur 5.4, 
5.5). En möjlig förklaring till 
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Hur skulle du beskriva din datorvana?
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Figur 5.4. Fråga 4 enkät. 

Har du tillgång till egen dator eller delad gemensam?
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Figur 5.5. Fråga 5 enkät. 

Hur lång tid spenderar du framför datorn en vanlig 
arbetsdag?
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Figur 5.6. Fråga 6 enkät. 
 

detta kan vara att många av 
respondenterna från produk-
tion hade ansvarsroller som 
gav dem tillgång till egen 
dator. Denna förklaring stöds 
också av att en stor majoritet 
av respondenterna spenderade 
tre timmar eller mer framför 
datorn under en arbetsdag 
(Figur 5.6). Det kan även 
innebära att resultaten främst 
visar de aktivas åsikter och 
inte fångar de som har en mer 
avig inställning till intranätet. 
Samtidigt kan man ganska 
tydligt urskilja de två 
grupperna med delad eller 
egen dator eftersom de två 
största grupperna är 1-2 
timmar och 5-6 timmar. 
Sammantaget kan det sägas att 
de demografiska resultaten ger 
en generell bild av den aktiva 
intranätanvändaren inom 
företaget, både sett till 
arbetsuppgift och anställnings-
land.  
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5.4.2 BRUK AV INTRANÄTET 

Rangordna det du anser är de tre viktigaste 
användningsområdena för STS intranät.
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Figur 5.7. Fråga 7 enkät. 

Rangordna det du anser är de tre viktigaste 
användningsområdena för STS intranät.
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Figur 5.8. Fråga 7 enkät, totala röster. 

Hur lätt är det att hitta det du söker efter på 
Portalen?
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Figur 5.9. Fråga 8 enkät. 

Alternativen som respon-
denterna kunde välja mellan i 
rangordningen hade sitt 
ursprung i att de var de 
vanligast förekommande i 
intervjuresultaten. Sett till 
placering inom de olika 
grupperna var manualer 
viktigast, e-post näst viktigast 
och ID-resor tredje viktigast 
(Figur 5.7). Om antalet röster 
på de olika alternativen i 
samtliga grupper istället slås 
samman och det totala antalet 
röster får representera ett 
användningsområdes popu-
laritet så blir rangordningen en 
annan (Figur 5.8). Manualer är 
fortfarande överlägset popu-
lärast, återigen följt av e-post. 
Dock blir det betydligt 
jämnare därefter. Avdelnings-
specifik information, ID-resor, 
kontaktinformation och ny-
heter ligger alla nära varandra 
och ges nästintill samma vikt. 
En majoritet på 53 % valde att 
lägga sin röst på de tre lägsta 
alternativen på frågan ”Hur 
lätt är det att hitta det du söker 
på Portalen” och tyckte alltså 
att det är svårt till ganska svårt 
att hitta (Figur 5.9). Samma 
procentandel anger de tre 
lägsta alternativen på frågan 
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Hur lättanvänd tycker du Portalen är?
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Figur 5.10. Fråga 9 enkät. 

Hur ofta använder du portalen?
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Figur 5.11. Fråga 10 enkät. 

Hur ofta besöker du din avdelnings tjänst (sida) i 
Portalen?
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Figur 5.12. Fråga 11 enkät. 

Hur ofta besöker du andra avdelningars tjänster 
(sidor) i Portalen?
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Figur 5.13. Fråga 12 enkät. 

om hur lättanvänd Portalen är 
och ingen tyckte att den var 
mycket lätt att använda (Figur 
5.10). Dock finns i bägge 
fallen två toppar vid alternativ 
tre och fem, med andra ord en 
ganska missnöjd grupp och en 
svagt nöjd. Hela 78 % av 
respondenterna använde 
Portalen dagligen och samtliga 
var där åtminstone två gånger 
i månaden (Figur 5.11). 
Majoriteten av respondenterna 
besökte den egna avdelningens 
tjänst några dagar i veckan och 
25 % besökte den dagligen 
(Figur 5.12). Samtidigt angav 6 
% att de inte visste om deras 
avdelning hade en egen tjänst 
eller inte. 66 % av respon-
denterna besökte mycket 
sällan till ganska sällan andra 
avdelningars sidor (Figur 
5.13). 
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5.4.3 ANVÄNDBARHET 

Vilket stöd ger intranätet dig i ditt arbete?
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Figur 5.14. Fråga 13 enkät. 

Till vilken grad täcker portalen det 
informationsbehov du har i ditt arbete?
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Figur 5.15. Fråga 14 enkät. 

Hur stort behov har du att dela med dig av 
information, kunskap och erfarenheter i ditt arbete?
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Figur 5.16. Fråga 15 enkät. 

På frågan ”Vilket stöd ger 
intranätet dig i ditt arbete” 
placerade 60 % av 
respondenterna sig på den 
positiva delen av skalan, vilket 
ska påpekas också betyder att 
40 % av användarna inte är 
nöjda med det stöd som 
intranätet ger (Figur 5.14). 
Förhållandet var det samma 
på den följande frågan ”Till 
vilken grad täcker Portalen det 
informationsbehov du har i 
ditt arbete?” vilket innebär att 
40 % av användarna oftast 
vänder sig någon annan stans 
än Portalen när de söker 
information (Figur 5.15).  66 
% av respondenterna angav 
att de hade ett visst behov 
eller mer att dela med sig av 
information, kunskap och 
erfarenheter i sitt arbete (Figur 
5.16). Samtidigt kan det vara 
intressant att notera att de två 
staplarna som visar på visst 
behov (fem) och mycket stort 
behov att dela med sig (åtta) 
nästan är lika stora. Nästan 
samma majoritet som i 
föregående fråga, bara några 
procentenheter färre, angav att 
de var nöjda eller bättre med 
de möjligheter att dela med sig 
av information, kunskap och 
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Hur stora möjligheter har du att dela med dig av 
information, kunskap och erfarenheter i ditt arbete?
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Figur 5.17. Fråga 16 enkät. 

Till vilken grad känner du att du kan påverka 
innehållet på Portalen?
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Figur 5.18. Fråga 17 enkät. 

Till vilken grad känner du att du kan påverka 
funktionaliteten (applikationer, tjänster, nya 

funktioner) på intranätet?
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Figur 5.19. Fråga 18 enkät. 

Till vilken grad känner du att innehållet i Portalen är 
tillförlitligt?

0
5

10
15
20
25
30
35

1
Mycket

lite

2 3 4 5 6 7 8 Väldigt
mycket

Procent

Figur 5.20. Fråga 19 enkät. 

erfarenheter som de i 
dagsläget hade (Figur 5.17). På 
frågan ”Till vilken grad känner 
du att du kan påverka 
innehållet på portalen?” 
placerade 90 % av 
respondenterna sig på de fyra 
negativa alternativen. Nio av 
tio respondenter känner med 
andra ord att de har ganska 
små till inga möjligheter att 
påverka innehållet på Portalen 
(Figur 5.18). Ännu fler är det 
som känner att de har små till 
inga möjligheter att påverka 
funktionaliteten på intranätet, 
95 % placerade sig på den 
negativa delen av skalan (Figur 
5.19). Majoriteten av 
respondenterna angav att de 
kände att positivt förtroende 
för innehållet på Portalen 
(Figur 5.20). Lite mindre än 
hälften av respondenterna 
angav att intranätet inte täcker 
deras behov av information 
tillräckligt bra (Figur 5.21). 
Två tredjedelar av 
respondenterna ansåg att den 
grad de kunde anpassa 
Portalen efter sina behov till 
var låg (Figur 5.22). 
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Hur väl täcker intranätet ditt behov av information 
om STS verksamhet?
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Figur 5.21. Fråga 20 enkät. 

I hur stor grad tycker du att du kan anpassa Portalen 
efter dina behov?
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Figur 5.22. Fråga 21 enkät. 

5.4.4 KANALER 

Var och hur läser du helst Focus?
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Figur 5.23. Fråga 22 enkät. 

71 % föredrar personal-
tidningen i tryckt format 
medan 25 % anger att de 
hellre läser den digitalt (Figur 
5.23). E-post var det sätt att få 
information som föredrogs av 
merparten av respondenterna, 
följt av 21 % som föredrog att 
hämta information på egen 
hand på intranätet. Under 
alternativet ”Annat” återfanns 
kommentarer som angav att 
den föredragna kanalen 
berodde på typen av 
information (Figur 5.24). 
Ungefär hälften av respon-
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Hur föredrar du att få information?
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Figur 5.24. Fråga 23 enkät. 

I vilken grad underlättar intranätet det för dig att 
komma i kontakt med dina kollegor?
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Figur 5.25. Fråga 24 enkät. 

Vilket är ditt övergripande betyg på intranätet och 
Portalen?
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Figur 5.26. Fråga 25 enkät. 

denterna tyckte inte att 
intranätet underlättade för 
dem i positiv grad att komma i 
kontakt med sina kollegor 
(Figur 5.25). När respon-
denterna gav ett övergripande 
betyg till intranätet och 
Portalen placerade majoriteten 
sin röst på den negativa delen 
av skalan. Värt att notera är att 
fördelningen av rösterna är 
någotsånär jämn fram till 
betyget 6 men att det är 
tämligen få som väljer att ge 
intranätet och Portalen högre 
betyg än så (Figur 5.26).  

5.4.5 ÖVRIGA KOMMENTARER 
I slutet av enkäten gavs respondenterna möjlighet att fritt kommentera intranätet 
och Portalen, vilket många utnyttjade. Resultatet visade på att många var 
besvikna och tyckte att tillräckliga resurser inte hade lagts på att få ett väl 
fungerande intranät. Flertalet kommentarer berörde området användarvänlighet.  
Främst var det åsikter om hur svårt det var att hitta som kom fram. En 
underkategori till detta var manualerna vilka ofta sades vara spridda över hela 
intranätet. Strukturen gav inte tillräcklig översikt, sökfunktionen gav dåliga 
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resultat och intranätet upplevdes som långsamt. Tjänster hade många gånger 
flyttats utan förvarning så att invanda sökvägar blivit obrukliga. Många framförde 
önskningar om att kunna anpassa Portalen mer efter sina egna behov. Det höjdes 
också röster om att information spreds snabbare via andra kanaler, att det dröjde 
för länge mellan uppdateringar och ofta fanns där felaktig information. Andra 
underströk känslan över att de själva inte hade någon möjlighet att påverka 
innehållet på Portalen samt att utvecklingen av intranätet skedde utan 
konsultation av användarna. Många såg gärna möjligheten att ansluta sig till 
intranätet ifrån hemmet, andra påpekade att det var omständligt att behöva logga 
in flera gånger trots att användaren redan var inloggad på den dator som man 
anslöt ifrån. Det efterfrågades även fler datorer att ansluta ifrån. Även 
grundläggande funktioner som att webbläsarens bakåt-knapp inte fungerade togs 
upp av flera respondenter. När det kom till innehåll så var det många som 
efterfrågade ökad lokal anknytning samt mer lättsamt innehåll. 
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6 ANALYS OCH SLUTSATS 

I teorikapitlet redovisades byggstenarna för ett effektivt utnyttjande av ett 
intranät. Jag belyste även områden som kunde vara intressanta för ett företag att 
ta i beaktning vid investeringar i ett intranät. I detta kapitel ställer jag teorin mot 
resultaten från undersökningar och erfarenheterna från migreringsprojektet. 

6.1 ORGANISATION 

Organisationen för att skapa innehåll på STS Portal är fördelad på 
kommunikationsavdelningen som har ett övergripande ansvar för intranätet samt 
redaktörer på de olika avdelningarna inom organisationen. Jämför man detta med 
det som föreslås i litteraturen framkommer vissa skillnader. Rollen som 
webbadministratör finns hos kommunikationsavdelningen och webbmästarrollen 
ligger på en konsultfirma. Att ha rollen som webbmästare utanför bolaget kan 
leda till problem då medarbetarna ofta efterfrågar lokal support. Därför måste 
kontaktvägarna för support och driftsfrågor vara tydligt definierade, inte bara för 
informationsskapare utan även för slutanvändare. Särskilt med tanke på att varje 
avdelning är förvaltare för sin egen tjänst. Den roll som främst skiljer sig från det 
som litteraturen rekommenderar är webbredaktörsrollen. Som situationen är nu 
finns det enstaka redaktörer på avdelningarna som står för all publicering på sin 
avdelning. Genom att utöka webbredaktörsrollen med utgivare, redaktörer och 
skribenter fås ett bredare underlag för publicering på intranätet. Den bevakande 
utgivarrollen kan placeras hos kommunikationsavdelningen, som till viss mån har 
den funktionen redan idag. Om sedan de befintliga redaktörerna får ett antal 
skribenter inom den egna avdelningen till sin hjälp binds inte 
informationsspridandet lika hårt till en enskild person. Redaktörens roll blir 
utöver publicerande nu även insamlande och granskande. Denna modell stöds 
även av det nya publiceringssystemet vilket innebär att det inte krävs några nya 
investeringar för att anamma modellen. 

I dagsläget råder det viss förvirring bland de i ledarroll om vem det är som har 
rollen som redaktör på den egna avdelningen. Detta är naturligtvis inte 
acceptabelt och ett stort hinder i informationsflödet på Portalen, särskilt med 
tanke på att det inte är någon av ledarna som själv publicerar information på 
intranätet. Hela 90 % av respondenterna tycker inte att de kan påverka innehållet 
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på Portalen vilket tyder på dålig kännedom om hur modellen med redaktörer 
fungerar. Vem som är redaktör inom den egna avdelningen måste vara känt 
bland medarbetarna för att de ska kunna känna att de kan påverka vad som 
publiceras. 

Det mesta av informationen som publiceras idag kommer från ledningen. Chefer 
är naturliga informationsskapare i en organisation och som sådana måste de 
sprida information. Att merparten av cheferna då inte vet vem de ska vända sig 
till för att sprida information visar på att cheferna inte tar vara på sin roll som 
informationsskapare. Hur pass informationsskapande position en medarbetare 
har är viktigt att ta i beaktning vid delegerande av redaktörsrollen. Avsaknad av 
riktlinjer för informationsspridning hos avdelningarna inom bolaget innebär att 
cheferna inte avsagt sig rollen som nyckelpersoner eller filter i förmedlingen av 
information. Det är informationsskaparnas ansvar, oavsett plats i hierarkin, att se 
till att informationen görs tillgänglig för sina medarbetare. Vissa av 
respondenterna i ledningsposition är negativa till att helt släppa kontrollen över 
all information. Detta visar på ett tänkande som motverkar en öppen 
organisationskultur och ett livskraftigt intranät. Dock är det viktigt att ha klart 
för sig att obegränsad tillgång inte är det samma som att ha obegränsade 
möjligheter att ändra information. Det viktiga är att låta användaren själv ha 
kontrollen över informationsflödet.   

Ser avdelningarna inom företaget som egna delsystem så kan STS befintliga 
modell ses som distribuerad kontroll med central koordination. Problemet idag 
är att delsystemet inte tar vara på det ansvar de blivit tilldelade eller att den 
centrala koordinationen inte har varit tillräckligt tydlig i fördelningen av ansvaret. 
Organisationen har i dagsläget inte anpassat sig till intranätet i tillräcklig grad för 
att det ska kunna stödja företaget på bästa sätt. Kommunikationsavdelningen 
som har ett övergripande ansvar för innehållet på intranätet behöver vara 
tydligare i ansvarsfördelningen ut mot avdelningarna och redaktörerna. 
Redaktörerna måste även göra sin roll mer känd till medarbetarna då den i 
dagsläget rådande förvirringen bland medarbetarna kring publiceringsprocessen 
gör att det inte kan ses som ett gemensamt och levande intranät. Resultatet blir 
att användarna väljer andra kanaler som till exempel e-post. 

Om vi ser till de tre nycklarna för självbestämmande så för det första sprids inte 
information till alla. Detta på grund av att e-post används i så stor utsträckning 



 59

istället för att information publiceras på intranätet. För det andra så finns det 
inga tydliga gränsdragningar, rollerna inom intranätsorganisationen är dåligt 
kända och målen med intranätet och avdelningarnas tjänster är inte tydligt 
definierade. Den tredje nyckeln är till viss del uppfylld. Avdelningarna har ansvar 
för sina egna tjänster, dock krävs det ytterligare träning för att de ska kunna ta 
vara på ansvaret på bästa sätt och få ökad nytta av sin tjänst. Sammantaget leder 
detta till att intranätet inte bidrar till en livskraftig organisationskultur till den 
utsträckning det har potential till att göra. 

6.2 INFORMATIONSHANTERING 

Den bild av användarna som ledningen har är de yngre i organisationen och de 
med egen dator. De tror också att datorvanan bland användarna är väldigt 
varierande. De ser medarbetarna inom den egna avdelningen som primär 
målgrupp och tror att de med administrativ tjänst är den största målgruppen, 
samtidigt som medarbetare i produktion är den viktigaste men svåraste gruppen 
att nå. Även de intervjuade användarna tror att bruket av intranätet är mest 
utbrett bland tjänstemännen. Enkäten visar att så inte är fallet och att bilden av 
den genomsnittlige Portalanvändaren är en annan. Bara hälften av 
respondenterna hade administrativ tjänst och den övervägande majoriteten ansåg 
sig ha bra datorvana. Inte heller åldersfördelningen stämmer överens utan 
egentligen är det enbart datortillgången som sammanfaller med de intervjuades 
bild, merparten av respondenterna var över 36 och hade tillgång till egen dator. 
Naturligtvis kan det vara så att det endast var de med bra datorvana som tog sig 
tid att besvara enkäten, men jag väljer att generalisera och tro att detta är den 
genomsnittlige användaren eftersom enkäten gjordes tillgänglig för nästintill 
samtliga anställda. Som tidigare påpekat så gav inte enkätverktyget några 
möjligheter att sortera ut svar med avseende på tidigare svar och jag kan därför 
inte att dra några djupare slutsatser från de demografiska resultaten om 
besöksfrekvens med mera.  

Ledningens syn på användarna stämmer angående vilken typ av information som 
efterfrågas. De intervjuade användarna var mest intresserade av 
avdelningsrelaterad information och företagsnyheter. Jämför vi detta med 
resultaten från enkäten ser vi att detta verkar vara den breda bilden i företaget. 
Ser vi till det som kan rubriceras som ren information på intranätet så är det 
nyheter och avdelningsspecifik information som är populärast. Tjänsterna med 
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lokal information ges inte lika mycket uppmärksamhet. Det återspeglas även i 
besöksstatistiken där de lokala sidorna i snitt har en tiondel av antalet träffar en 
aktiv avdelningssida har. Dock efterfrågas det mer innehåll med lokal anknytning 
vilket tyder på att det som finns inte får alltför högt betyg. Ledningen anser att 
det inte finns någon anledning att publicera information som inte i första hand är 
riktad till den egna avdelningen. Detta med all rätt kan tyckas när man ser på 
enkätsvaren, 66 % av respondenterna besöker sällan andra avdelningars tjänster, 
medan majoriteten besöker den egna avdelningens sida några dagar i veckan. 
Dock betyder detta samtidigt att 34 % av användarna har intresse av andra 
avdelningars tjänster och bör därför tas hänsyn till vid publicering av information 
på avdelningssidan. Man skall dock inte stirra sig blind på besöksstatistik. Vissa 
tjänster innehåller information som användarna kanske bara är i behov av en 
gång om året. Dessa tjänster får naturligtvis ganska låga besökssiffror men att 
informationen finns där när den behövs är väldigt viktigt för att kunna gå från 
”push” till ”pull”. 

Snabbare och bredare informationsspridning samt effektivitetsvinster genom att 
undvika papperskommunikation var de främsta fördelarna som ledningen såg 
med ett ökat bruk av intranätet. De efterfrågar även möjligheter för 
medarbetarna att utföra administrativa uppgifter på egen hand. Denna typ av 
självbetjäningsfunktioner kan placeras under frågan ”Vilket stöd ger intranätet 
dig i ditt arbete?”. Där svarade 40 % av användarna att de inte var nöjda med det 
stöd som intranätet gav dem, det vill säga det finns utrymme för förbättring. De 
självbetjäningstjänster som finns idag är också väldigt populära, tjänsten ID-resor 
som låter anställda boka resor på egen hand fick flest röster som tredje viktigaste 
användningsområde. Lika stor andel var inte nöjda med den grad som Portalen 
täckte deras informationsbehov i arbetet, vilket kan tolkas som att två av fem 
gånger så har inte Portalen den information en användare behöver för att utföra 
sin arbetsuppgift. Det kan också vara så att informationen faktiskt finns på 
Portalen men användarna inte hittar den.  

Ledningen är även positiv till att information finns tillgänglig vid behov efter 
publicerande. Det faktum att medarbetarna har svårt att hitta och att 
publiceringsfrekvensen ofta är väldigt låg gör dock begreppet tillgänglig något 
urvattnat. Även om målgruppen, medarbetarna, är lättdefinierad och känd så 
finns det inga uttalade riktlinjer för anpassning av meddelandet eller medieval i 
kommunikationen med de anställda. Som tidigare nämnts så är de anställda en 
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långt ifrån homogen grupp och detta bör vid varje tillfälle tas i åtanke i 
kommunikationen med dem.  

Många av respondenterna i ledningsposition påpekade att den muntliga dialogen 
alltid skulle ha en naturlig plats i kommunikationen med medarbetarna, särskilt i 
samband med verksamhetsstyrning. Alltså verkar det som att det finns någon 
form av tanke bakom kanalval i kommunikationen. Dock ser ledarna kanske inte 
i tillräckligt stor utsträckning till konsekvenserna av kanalvalet när de till exempel 
väljer e-post före intranätet. Merparten ser intranätet som ett komplement till 
övriga kanaler. Sant är att intranätet bara är en del av en organisations hela 
kommunikationssystem, dock bör det ha en större roll än det har hos STS idag 
med tanke på de resurser som spenderas på det och det stöd det kan ge till 
organisationen. Många i ledningen har inte alltför tilltro till att information 
publicerad på intranätet faktiskt når fram till mottagarna och använder andra 
kanaler som till exempel e-post för att komplettera eller ersätta intranätet som 
kanal. En lösning som heller inte är tillfredsställande då det dels inte är praktiskt 
att sprida till ett flertal personer, dels inte spårbart på samma sätt som 
information på ett intranät kan vara. Även om merparten av respondenterna från 
enkäten vill ha information per e-post och andelen som vill hämta själv är 21 % 
så bör det av nämnda anledningar undvikas att använda e-post som huvudsakligt 
kommunikationsmedel. Att medarbetarna föredrar e-post kan tänkas bero på att 
information på intranätet inte känns tillförlitlig och det faktum att det anser 
Portalen vara svårarbetad.   

Intressant är att merparten av respondenterna från enkäten använder portalen 
dagligen men ändå så har de flesta tjänsterna dålig besöksstatistik. Det verkar 
därför som att det är många som enbart loggar in för att se framsidan och sedan 
går till någon av de mer välbesökta tjänsterna som till exempel manualer. Att 
merparten av de anställda bara ”slänger ett öga” på förstasidan och inte går 
djupare gör naturligtvis att informationsspridarna måste vara mer 
eftertänksamma i sina kanalval. Ett intranät kan vara ett snabbt sätt att nå ut till 
ett stort antal medarbetare och många i ledningsposition räknar detta som en av 
de främsta styrkorna med ett intranät. Eftersom många idag kompletterar med e-
post istället för att enbart förlita sig på att medarbetarna tar till sig information 
publicerad på intranätet så visar deras sätt att använda intranätet som 
kommunikationskanal att de inte tror på det de själva säger.  
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Den statistik som idag finns tillgänglig är för mager för att ge en bra bild av 
besöksvanor hos användarna, dessutom är dess existens inte känd bland 
redaktörerna eller informationsskaparna. Den återkoppling som ges från 
medarbetare kommer oftast när någon hittat information som inte 
överrensstämmer med sina egna åsikter. Sammantaget är alltså intranätets 
penetrationsgrad väldigt dåligt kartlagd, vilket bör åtgärdas med till exempel 
utökad statistik och bättre stöd för tvåvägskommunikation. 

Den utbredda synen bland respondenterna är att personaltidningen inte kan 
ersättas av intranätet då de fyller olika funktioner och innehåller olika typer av 
information. Ser vi till enkätsvaren vill de flesta behålla personaltidningen i dess 
tryckta format. Dock läste en fjärdedel av respondenterna helst tidningen digitalt. 
En koppling mellan de två kanalerna, där intranätet kompletterar den tryckta 
versionen kan vara ett sätt att tillfredsställa de bägge grupperna och samtidigt ge 
mervärde. Detta är också ett tydligt tecken på att det finns ett behov för en 
informationspolicy som klargör vilka kanaler som lämpar sig bäst för den 
aktuella typen av information.  

Idag är inte alla redaktörer informationsskapare och kontakten mellan redaktörer 
och de som är informationsskapare är ofta bristfällig. Nackdelen med att inte låta 
alla medarbetare ha möjlighet att publicera information är att de som har 
publiceringsmöjligheter blir filter i informationskedjan. Därför måste 
redaktörsrollen tas på allvar med och skötas aktivt. Eftersom e-post fortfarande 
används i så pass stor utsträckning som det görs på STS idag så kan det inte 
sägas att företaget har gått från ”push” till ”pull” i informationsspridningen. 
Innan detta kan ske måste det först säkerställas att medarbetarna har tillgång till 
all information de kan tänkas behöva i sitt arbete närhelst de kan tänkas behöva 
den. Det gäller såväl tillgång i betydelsen att informationen faktiskt finns 
publicerad som betydelsen att användarna hittar den. 

Både ledning och användare påpekade att det alltför ofta påträffas inaktuell och 
felaktig information på intranätet och att det leder till minskat förtroendekapital 
samt sviktande besöksfrekvens. Bara 9 % av dem som svarade på enkäten angav 
att de till fullo litar på det som står på portalen och även om merparten ställde sig 
på den positiva delen av skalan så tyder det på en hel del skepticism mot 
innehållet. Detta är ytterligare anledningar till ett lågt bruk av intranätet och bör 
åtgärdas för att organisationen ska kunna utnyttja sitt intranät på bästa sätt. 
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Användare utan egen dator har sällan tid att läsa företagsnyheter och bör därför 
lockas till intranätet med andra medel. Det framkom också önskningar från 
produktionsanställda om tillgång till fler datorer. Fler möjligheter för 
medarbetarna att nå intranätet kan leda till ett ökat bruk av det samma. 

Idag finns det interna avdelningssidor som endast anställda inom avdelningen 
har tillgång till. Även om avdelningsledningen anser att det är viktigt att hålla viss 
information inom den egna avdelningen så måste de ta i beaktning om det kan 
uppstå ett fall där någon utanför avdelningen är intresserad och har nytta av 
informationen som finns publicerad på tjänsten. Restriktioner av denna typ 
försvårar en övergång till ”pull” och begränsar även möjligheterna att skapa ett 
klimat med ökat deltagande i organisationens skeenden. 

Användarna efterfrågade information som gav dem en känsla av delaktighet i 
företagets utveckling. Nästan hälften angav att de inte fick tillräckligt med 
information om STS verksamhet från intranätet. En satsning på ämnen av sådan 
natur skulle leda till förbättrad samhörighet i företaget eftersom ökad öppenhet 
leder till ökat deltagande. Många efterfrågade ett personligare tilltal från 
ledningen, gärna från översta skiktet. Samtidigt trodde användarna att 
effektiviteten i företaget ökade med välinformerade medarbetare och att bättre 
kommunikationsmöjligheter mellan medarbetarna skulle förbättra gemenskapen. 
Främst efterfrågas möjligheter till att underhålla kontakt istället för att skapa, där 
föredras fortfarande öga mot öga. Dialogformen föredras även av ledningen i 
samband med verksamhetsstyrning medan intranätet anses vara lämpligare när 
en bredare grupp medarbetare skulle nås. Ungefär hälften av respondenterna 
tycker inte att intranätet underlättar för dem att komma i kontakt med sina 
kollegor. En lösning för att låta medarbetarna upprätthålla kontakt kan vara 
diskussionsforum. Där kan de diskutera frågor av gemensamt intresse men även 
på ett mer direkt sätt göra sin röst hörd istället för att gå vägen via redaktörer. 
Kanske kan redaktörer fungera som moderatorer för att säkerställa en god ton i 
dessa forum. 

I figur 6.1 ser vi några av de kanaler som kan nyttjas från ledningen för att nå ut 
till medarbetare. Pil A representerar den direkta dialogen mellan person 1 och 2. 
Pil B representerar fallet då informationsspridare 1 publicerar information på 
intranätet och medarbetare 2 själv hämtar den. Vidare visar pil D på hur person 3 
tar del av informationen för att sedan vidarebefordra den till person 2, till 
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exempel i de sociala aktiviteter som pågår i pausrummen. Pil C representerar ett 
liknande fall fast där kommer informationen istället direkt från person 1 till 
person 3 och sedan slutligen till person 2. Figuren bortser från kanaler som 
personaltidningen, informationsskärmar, e-post och anslagstavlor. Lägger vi till 
dessa inser vi snabbt mängden av alternativa informationsvägar det finns och att 
valet av kanal är av största vikt. Lägger vi till typen av information som en faktor 
blir behovet av en informationspolicy än mer påtagligt. I figuren ser vi dock 
tydligt att person 1 har mest kontroll över informationsflödet i fall A och B 
samtidigt som person 2 då även har störst möjligheter att ge återkoppling. 

 
Figur 6.1. Kanaler. 

6.3 ANVÄNDBARHET 

Bristerna i rutinerna för att fånga upp behov i organisationen och dålig 
användarmedverkan i vidareutvecklingen av intranätet leder till att användarna 
distanseras från intranätet, det blir inte ”deras” intranät utan istället något som 
tvingats på dem. Vidare bör även personer i ledningsposition informeras om 
vilka möjligheter som finns för att kunna ta initiativ till förbättringar och nya 
funktioner. 

Respondenterna i ledningsposition vill se ett ökat användande av intranätet 
eftersom detta skulle leda till effektivitetsvinster. Samtidigt som de är självkritiska 
och påpekar att det inte gjorts tillräckligt från ledningshåll för att uppmuntra till 
användning av intranätet. Företagsledningen måste ställa sig helhjärtat bakom 
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intranätet för att organisationen som helhet ska ta till sig intranätet på bästa sätt. 
Respondenterna från ledning tror även att detta bidrar till en starkare 
företagskultur. Eftersom ledningen använder sig av e-post i den utsträckning de 
gör så kan det inte sägas att företagskulturen uppmuntrar medarbetarna att 
använda sig av intranätet. Resultatet blir att medarbetarna håller kvar vid sina 
existerande och inarbetade kanaler. 

Vissa av användarna förespråkar metoder att knyta användarna till intranätet med 
administrativa funktioner eller erbjuda åtkomst till intranätet hemifrån, det skulle 
även kunna fånga ickeanvändarna. Dock är det möjligtvis något kostsamt att 
öppna upp hela intranätet för användare hemifrån, med tanke på 
säkerhetsinvesteringar. Kanske en lösning kan vara en begränsad version med e-
post och utvalda tjänster istället för full tillgång för medarbetare som ansluter 
hemifrån. Att tvinga medarbetare till att använda intranätet genom att göra det 
möjligt att nå vissa applikationer enbart via Portalen skulle antagligen leda till 
frustration. När det finns möjlighet att välja så föredrar idag användarna att 
öppna applikationer som fristående program istället för att gå via Portalen då 
detta oftast är smidigare. 

Ledning och vanliga användare är eniga om att det var svårt att hitta det man 
söker efter på intranätet såvida vägen till målet inte är inarbetad. Respondenterna 
från ledningen angav avsaknad av tydliga riktlinjer för struktur till den egna 
tjänsten som anledning till att information av olika slag varvades på den egna 
tjänsten. Enkätresultaten visar också att en övervägande majoritet tycker att det 
är svårt att hitta på Portalen och att den inte är lättarbetad. Eftersom en intuitiv 
och logisk struktur är en förutsättning för att en användare ska vara självgående 
och brister i strukturen utgör ett direkt hinder i en användares produktivitet bör 
det införas en modell som är applicerbar på alla tjänster så att användaren 
”känner igen sig”. Detta efterfrågades av användare och bör givetvis tas fram i 
samspråk med de samma. Avsteg från gängse standarder som till exempel att 
webbläsarens bakåt-knapp inte fungerar på Portalen begränsar också 
användarupplevelsen. Att den sökfunktion som finns inte ger godkända resultat 
gör att företaget bör lägga stor kraft på att förbättra navigation och struktur. Att 
information som är av stor vikt i arbetsprocesser, som regelverk och manualer, är 
svårfunnen är naturligtvis en mycket allvarlig brist. Långa svarstider i 
kombination med ett trögarbetat system leder till att användarna inte vill nyttja 
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Portalen och därför heller inte engagerar sig i innehållet. Detta leder till att 
intranätet hamnar i skymundan till fördel för andra kanaler som e-post.  

Utvecklingen i företaget är väldigt kundorienterad. Ledningen anser att det är för 
att öka konkurrenskraften som investeringar sker och användarna delar den 
synen. Det är för att stärka företagets position på marknaden genom att möta 
kunders behov som utveckling sker medan att öka effektiviteten och underlätta 
för medarbetarna kommer i andra hand. Om företaget anammar en mer 
anpassningsbar kultur med starkare fokus på personalen ökar förutsättningarna 
för att medarbetarna ska känna sig motiverade att använda intranätet. I dagsläget 
utnyttjar inte företaget intranätet för att skaffa sig ett övertag på konkurrenter, 
inställningen verkar snarare vara att investera tillräckligt för att inte ”hamna på 
efterkälken”. Några av medarbetarna vill erbjuda kunder möjlighet att ta del av 
viss information som fanns på intranätet, detta skulle ge mervärde och hade 
redan efterfrågats. Detta kan realiseras med ett extranät och skulle ge 
konkurrensfördelar till företaget samtidigt som det skulle öka företagets 
effektivitet i relationen med kund. Företaget kan göra besparingar i samband 
med utvecklingsarbete om det tar vara på det faktum att det nu finns en 
koncerngemensam plattform att utveckla på och undersöka om det finns 
lösningar som kan vara av intresse hos systerbolag. 

De av användarna som har egna datorer tycker det är onödigt att behöva logga in 
varje gång de öppnar en webbläsare. En lösning är att användaren loggas in på 
Portalen samtidigt som de loggar in på sin dator. Det skulle dock innebära att de 
som inte har egen dator måste logga ut från hela datorsystemet för att byta 
användare. De utan egen dator tycker redan det är besvärligt att behöva logga in 
varje gång de ska kolla e-posten så en sådan lösning hade inte varit särskilt 
lyckad. Portalkonceptet lämpar sig bäst i organisationer där alla har en egen 
dator. I datormiljöer med gemensamma datorer är det mer gynnsamt att ha 
inloggningen djupare i strukturen där användarna endast behöver ange 
inloggningsuppgifter för att nå personliga tjänster. Eftersom STS datormiljö är 
en blandning mellan dessa två måste en kompromiss ske. Med andra ord; så 
länge de i produktion inte har en personlig dator så verkar det rådande läget vara 
det bästa.  

Portalsystemet tillåter företaget att reservera vissa ytor till att sprida information 
som är av vikt för hela organisationen, detta passar utmärkt eftersom ledarna 
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anser att användarna inte ska ges möjlighet anpassa innehåll och presentation 
helt efter eget behag. Samtidigt välkomnar de ett ökat utnyttjande av 
portalkonceptet där innehållet är anpassat till medarbetarens roll i större 
utsträckning än idag, vilket även efterfrågas av övriga användare. Styrkan med en 
portal är att den erbjuder en gemensam ingång till företagets tjänster i ett 
standardiserat gränssnitt och att användarna i detta gränssnitt kan skräddarsy sin 
arbetsmiljö. Sättet detta utnyttjas på av företaget har dock sina brister. Två 
tredjedelar av dem som svarat på enkäten ansåg att de inte kunde anpassa 
Portalen efter sina behov i större utsträckning. Vilket tyder på att företaget inte 
utnyttjar fördelarna med en portal till fullo. Även om det inom företaget finns 
löst formulerade visioner för framtiden om gränssnitt anpassade till den 
anställdes roll så finns det behov och lösningar för att nå dessa mål snabbare. 
Många av användarna vill ha smidigare och mer direkt åtkomst till de delar de 
kan anpassa själva. Om användarna tillåts att anpassa välkomstsidan efter eget 
behag istället för att som idag lägga de personliga tjänsterna bakom en egen flik 
så krävs inte det där extra steget för att nå de egna tjänsterna. Detta är bara ett 
exempel på hur företaget kan ta vara på att Portalen är byggd på en plattform 
som möjliggör stor användaranpassning. Att implementera en funktion som 
notifierar användare när någonting som kan vara av intresse har publicerats på 
intranätet skulle kunna öka användandet av Portalen då de flesta idag tycker att 
det är för mycket information för att överblicka och dessutom är för svårt att 
hitta.  

Behov för utveckling tas idag upp främst genom supporttjänster. Dock verkar 
detta system inte fungera tillfredsställande då hela 95 % angav att de inte kände 
att de kunde påverka funktionaliteten på intranätet. Företaget har inga rutiner för 
kontinuerliga utvärderingar och genomför inga behovsanalyser. Det 
redaktionsråd som ska representera de anställda vid utvecklingen verkar inte vara 
tillräckligt väl förankrat i organisationen då det höjdes många röster om att 
utvecklingen av intranätet skedde utan konsultation av användarna. Eftersom ett 
lyckat intranät är fast förankrat i organisationens och medlemmarnas behov bör 
det vidtagas åtgärder för att fånga upp användarnas åsikter och önskemål. Särskilt 
med tanke på att merparten respondenterna valde att lägga sig på den negativa 
delen av skalan på enkätfrågan ”Hur lättanvänd tycker du att Portalen är?”.  
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6.4 KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Knowledge management har dåligt stöd hos ledningen och generellt sett är de 
skeptiska till användning. Det sades också att tidigare försök inte blivit långlivade 
och att det inte fanns någon efterfrågan från medarbetare, men med tanke på hur 
dåligt behov tas upp i organisationen så är det kanske inte säkraste sättet att 
avgöra eventuell satsning eller ej. I manualerna finns en stor del av företagets 
kunskap lagrad och man skulle kunna se manualerna som en del av en 
kodifieringsstrategi, en syn som delades av vissa av respondenterna från 
ledningen. Många påpekade att de restriktioner som gällde i branschen hindrar 
en implementering av ett knowledge management system eftersom medarbetarna 
inte får ändra de manualer som finns. Det verkar som att ledningen är i tron att 
knowledge management innebär att de helt släpper kontrollen över manualerna, 
vilket naturligtvis inte är fallet. Det gäller att skapa ett system som tar hänsyn till 
de säkerhetsföreskrifter som finns. Medarbetare i produktion sade dock att det 
redan går att påverka innehållet i manualerna men att det kräver en hel del 
påtryckningar. Enkäten visar att manualerna är det klart viktigaste innehållet på 
intranätet. Samtidigt var också svårigheterna att hitta manualerna en av de mest 
frekvent förekommande kommentarerna. Om både ledning och användare anser 
att manualerna är det viktigaste på intranätet måste det läggas resurser på att göra 
det lätt att nå och använda dessa. Sedan bör det påpekas att manualer inte är det 
enda området inom företaget där knowledge management kan appliceras. Något 
som efterfrågades var mer generella datortips. Det finns redan tjänster med 
användarmanualer och instruktionsfilmer för datorprogram. Kanske behöver 
dessa lyftas fram bättre eller presenteras i andra former där användarna kan 
hjälpa varandra och presentera egna lösningar på problem. 

Utöver frågan om manualerna verkade användarna vara tämligen tillfreds med 
situationen. Staplarna på enkätfrågorna som rör behovet att dela med sig av 
information och möjligheter att dela med sig av information följer varandra 
tämligen väl. Dock finns det en väsentlig skillnad och det är den sista stapeln där 
19 % anser sig ha mycket stort behov av att dela med sig, men samma stapel på 
den följande frågan visar att bara 12 % ansåg att de hade mycket stora 
möjligheter att göra det. Denna grupp bland medarbetarna upplever med andra 
ord att de inte kan dela med sig av information, kunskap och erfarenheter i den 
utsträckning de behöver.  
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Personsökningen på Portalen är väldigt uppskattad av användarna och är något 
som skulle kunna utökas med knowledge management i åtanke. Det finns idag 
organisationskartor över vissa avdelningar vilka är väldigt uppskattade av 
tjänstemännen. Dock efterfrågades det utförligare information om medarbetarna 
och en implementering av kunskapskartor som visar vilka kunskaper en person i 
organisationen besitter skulle kunna vara ett led i en personaliseringsstrategi. De 
tidigare nämnda diskussionsforumen skulle också kunna vara ett sätt att 
möjliggöra spridning av tyst kunskap. Genom att skapa en teknisk plattform där 
kunskapsnätverk kan uppstå ges medarbetarna möjlighet att dela med sig 
information oberoende av tid och rum. 

6.5 SAMMANFATTNING 

Nu har vi sett vilka områden inom företagets intranätsutnyttjande där det finns 
utrymme för förbättring och resurser att ta tillvara på ett bättre sätt. Bland de 
större områdena hittade vi själva innehållet och den publicerade informationen 
som alltför ofta är inaktuell eller felaktig. Det kunde i sin tur bero på att det 
fanns brister och oklarheter i ansvarsfördelningen kring publiceringsprocessen. 
Det tämligen låga användandet av Portalen verkade bero på att medarbetarna 
tyckte att den var snårig och svåranvänd. Det visade sig också att användarna 
känner sig distanserade från utvecklingen av intranätet samt att de saknade 
information och funktionalitet som gjorde att de kände delaktighet i 
organisationen. Vi såg även områden där knowledge management kunde 
appliceras för att främja organisationen.  

Ledningen tror att intranätet medför effektivitetsvinster, men som vi sett krävs 
det åtgärder för att nå dessa vinster. För att organisationen ska kunna utnyttja 
intranätet och Portalen på bästa sätt behövs det tydliga strategier, policys och 
riktlinjer men även långsiktiga mål och visioner för framtida utveckling. 
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7 STRATEGI 

Med tanke på att majoriteten av respondenterna gav negativt betyg till Portalen 
så krävs det omedelbara åtgärder för att ändra på det rådande läget. Samtidigt 
behöver företaget klargöra vilka visioner och målsättningar det har för intranätet 
för att säkerställa framtida utveckling och framgång. Ett framgångsrikt intranät 
kräver tydlig målsättning och strategi vilket företaget i dagsläget inte har. Därför 
följer här ett antal punkter för att främja STS utnyttjande av sitt intranät och 
skapa ett tydligt syfte för dess existens. Målsättningarna följs av strategier för att 
nå dit, fördelade på direkta åtgärder och långsiktiga mål. Delar av detta syfte är 
ärvt från koncernen men fokus ligger på företagets utnyttjande av sitt intranät. 
För fördjupning inom de olika punkterna hänvisas till föregående kapitel.  

Relationerna mellan målsättningarna ges av figur 7.1. Punkt A är ett nödvändigt 
men inte tillräckligt mål. Punkterna B och C är interna processer som lägger 
grunden för D, E och F och de syften punkterna representerar. Först när 
målsättning A är uppnådd kan B och C realiseras, vilka i sin tur är förutsättningar 
för D, E och F. Sammantaget leder dessa punkter till ett framgångsrikt 
utnyttjande av företagets intranät. 

 
Figur 7.1. Relationer mellan målsättningar. 
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A. Intranätet ska säkerställa att användarna alltid enkelt kan nå 
information och arbetsverktyg. 
Eftersom missnöjet med Portalens struktur idag är så pass stort krävs det direkta 
åtgärder för att återfå användarnas förtroende. Det bör tas fram en 
standardstruktur att applicera på avdelningarnas tjänster för att ge enhetlighet. 
Portalens övergripande navigation bör också undersökas. Den nya strukturen 
och navigationsmodellen bör tas fram i samråd med användarna för att 
säkerställa en god förankring i organisationen. Sett långsiktigt bör användarna få 
en betydligt större roll i utvecklingsarbetet än vad de har idag. Företaget bör 
också genomföra kontinuerliga utvärderingar av intranätet för att ge information 
om vilka framtida åtgärder som bör vidtagas.  

B. Intranätet ska ta vara på kunskapen inom företaget och stödja 
kunskapsutbytet mellan organisationens medlemmar. 
Det efterfrågades kunskapskartor i koppling till organisationskartorna, samt även 
ökat stöd för egenhändig felsökning vid datorhandhavande. Genom att utöka de 
befintliga organisationskartorna dels med ytterligare information dels till att täcka 
fler medarbetare samt utveckla den existerande datorsupporten på Portalen 
skapas en förbättring av kunskapshanteringen inom företaget.  I framtiden kan 
det också vara intressant att undersöka hur manualhanteringen kan knytas 
närmre till medarbetarna. 

C. Intranätet ska stärka och utveckla den interna informationen och 
kommunikationen. 
Den i dagsläget rådande förvirringen kring publiceringsprocessen måste ersättas 
med tydliga riktlinjer för redaktörer. Redaktörerna måste förstå hur viktig deras 
roll är i processen och avdelningarna måste ta arbetet med sin tjänst på allvar. 
Vem som har blivit tilldelad de olika rollerna måste vara väl spritt inom 
organisationen för att medarbetarna ska kunna känna sig delaktiga i 
informationsspridningen. Ledningen bör minska sitt användande av e-post som 
kommunikationskanal och istället publicera information på Portalen för att 
uppmuntra till användning. För att underlätta för medarbetarna att hantera detta 
informationsflöde bör det skapas notifieringsfunktioner som hjälper användaren 
att behålla kontrollen över informationen. Medarbetarna bör även få möjlighet 
att i större utsträckning än idag få anpassa innehållet och gränssnittet på 
Portalen. Med hjälp av ökad statistik och återkoppling får informationsspridare 
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bättre överblick över kanalens penetrationsgrad. I framtiden bör redaktörsrollen 
utökas med skribenter och utgivare för att säkra ett stadigt flöde av information. 
Att ge medarbetarna tillgång till företagets intranät från annat än personaldatorer 
kan vara ett sätt att främja den interna kommunikationen. Portalens gränssnitt 
och funktionalitet bör också vara anpassat efter den anställdes roll i företaget. 
Ledningen bör även öka sitt användande av intranätet vid spridning av 
verksamhetsstrategier för att engagera medarbetare i visioner, policys och 
strategier.  

D. Intranätet ska framkalla en känsla av tillhörighet hos medarbetarna i 
företaget och öka förståelsen för organisationens utveckling. 
Ett första steg för att nå detta mål är att publicera mer företagsrelaterad 
information eftersom detta i dagsläget är en bristvara och en ökning efterfrågas. I 
framtiden kan detta utökas med öppnare kommunikation från översta ledningen 
eftersom många upplever en brist på insyn i de beslut som rör företagets 
utveckling. Diskussionsforum där medarbetarna kan upprätthålla kontakt med 
kollegor kan också vara ett sätt att öka samhörigheten i företaget.  

E. Intranätet ska öka organisationens effektivitet. 
Genom att öka bruket av intranätet ökar också organisationens effektivitet. 
Därför måste företaget och främst ledningen aktivt arbeta med samt stödja 
Portalen och välja intranätet som sin främsta kommunikationskanal. Ett 
långsiktigt mål bör vara att öka antalet självbetjäningstjänster på intranätet så att 
medarbetarna kan utföra till exempel administrativa sysslor på egen hand.  

F. Intranätet ska bidra till företagets konkurrenskraft. 
Genom att implementera ett extranät erbjuder företaget kunder tjänster som 
merparten av konkurrenterna inte har och skapar sig därmed konkurrensfördelar. 
Alla sätt att öka företagets effektivitet med hjälp av intranätet bidrar givetvis 
också till konkurrenskraften. Företaget bör ha som långsiktigt mål att ligga i 
framkant vad gäller investeringar på intranätet som kan öka företagets effektivitet 
och försöka använda IT för att skapa ett övertag på konkurrenter.   

Strategin måste ha brett stöd från ledningen för att få bästa möjliga effekt. 
Målsättningarna kan med fördel utökas till en intranätpolicy för att underlätta för 
medarbetarna och klargöra ansvarsfördelning, tillgänglighetsgrad, etisk hänsyn 
och säkerhetshänsyn. Genom att komplettera policyn med praktiska riktlinjer 
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och sedan säkerställa spridning av den i organisationen skapas ett bra underlag 
för ett effektivt och lyckat intranätarbete.  

Intranätspolicyn bör i sin tur integreras med en övergripande informationspolicy 
för företaget där de olika informationskanalerna och deras användningsområden 
definieras. Det bör även finnas riktlinjer för att underlätta kanalval med 
målgrupper i åtanke och säkerställa en bra publiceringsfrekvens. Vidare bör vilka 
som sitter i informationsspridande positioner vara känt hos alla i organisationen 
för att öka påverkansgraden samt underlätta samverkan och kommunikation. 
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BILAGOR 

BILAGA 1, UTVÄRDERING 

Efter det att samtliga utbildningar i samband med migreringen utförts skickades 
det ut en kursutvärdering per e-post. När resultatet sammanställdes hade två 
stycken påminnelser också skickats ut och svarsfrekvensen var då 40 % (16 av 
40). Här nedan redovisas frågorna och deras svar. 
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Hur var kurstempot?

Figur 4.2. Fråga 1 kursutvärdering. 

Hur var kurstempot?  

Av de två som svarade Min-
dre bra och Dåligt angav en 
att tempot var för högt 
medan den andre tyckte att 
det var för lågt (se ytterligare 
kommentarer nedan). Mer-
parten av deltagarna tyckte 
att tempot var mycket bra. 
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Figur 4.3. Fråga 2 kursutvärdering. 

Hur var längden på kursen? 

De två som svarade Mindre 
bra och Dåligt tyckte båda 
kursen var för kort. 
Merparten av deltagarna 
tyckte att längden på kursen 
var bra. 
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Hur bedömer du lärarens ämneskunskaper?

Figur 4.4. Fråga 3 kursutvärdering. 

Hur bedömer du lärarens 
ämneskunskaper? 

Merparten av deltagarna 
tyckte att lärarens 
ämneskunskaper var mycket 
bra. 
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Kunde läraren lära ut sitt ämne?

Figur 4.5. Fråga 4 kursutvärdering. 

Kunde läraren lära ut sitt 
ämne? 

En majoritet av deltagarna 
tyckte att läraren var mycket 
bra på att lära ut sitt ämne. 
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Figur 4.6. Fråga 5 kursutvärdering. 

Motsvarade kursen dina 
förväntningar? 

Merparten av deltagarna 
tyckte att kursen motsvarade 
deras förväntningar mycket 
bra. 
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Vad tycker du om lokaler och utrustning?

 
Figur 4.7. Fråga 6 kursutvärdering. 

Vad tycker du om lokaler 
och utrustning? 

Merparten av deltagarna var 
positiva till lokalerna. Dock 
framkom det även negativa 
kommentarer (se nedan). 

 

0

2

4

6

8

10

Utmärkt Mycket
bra

Bra Mindre
bra

Dåligt

Hur fungerade kursadministrationen?

 
Figur 4.8. Fråga 7 kursutvärdering. 

Hur fungerade 
kursadministrationen? 

Merparten av deltagarna 
tyckte att 
kursadministrationen 
fungerade bra.  
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Figur 4.9. Fråga 8 kursutvärdering. 

Vad är ditt helhetsintryck av 
kursen? 

Merparten av deltagarna 
tyckte att kursen var mycket 
bra.  
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På den fria frågan "Var det något du saknade i kursinnehållet?" framkom 
följande svar: 

• Det gick alldeles för långsamt i början, för mycket kringsnack. Det hade 
varit bättre att höja tempot, komma igång genast och därmed hinna med 
mer. 

• Att själv få pröva mera och på så sätt göra felen där och inte nu när man 
sitter ensam och osäker. Jag är inte särskilt teknisk och behöver kanske 
mer tid än utbildade ingenjörer och tekniker. 

• Anledningen till att jag låter negativ är att jag tyckte att kursen var för 
komprimerad. Jag skulle ha velat ha en mera interaktivkurs där man 
hade fått chans att själv prova sig fram. Nu kändes den forcerad och jag 
hann inte med utan kände mig bara trög och det låste sig. 

Övriga synpunkter var: 

• Mycket bra kursledare, med bra dialog och bra pedagogik. Mera av det i 
SAS! 

• Patrick var mycket bra lärare med pedagogiskt tillvägagångssätt 

• För dålig luft i lokal 

• Synd att PC var så sega  

Det var även åtta personer som i samband med utvärderingen angav att de var 
intresserade av ytterligare utbildning. Dessa personer bjöds sedan in till de två 
senarelagda utbildningstillfällena. En kortare analys av resultaten visar på att 
betyget för utbildningarna blir klart godkänt och att deltagarna över lag är mycket 
nöjda med genomförandet. Saker att tänka på i framtiden är att se till att 
lokalerna håller högsta möjliga standard samt att kurstempot inte låter någon 
hamna på efterkälken. 
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BILAGA 2, FRÅGEMALL LEDNING 

1. Öppna frågor 
Berätta om dig och ditt arbete. 
Vad förknippar du med intranätet? 
Hur skulle du beskriva nyttan med intranätet? 
Hur skulle du beskriva din vision för intranätet? 
Vilka angreppssätt ser du för att ta vara på potentialen med intranätet? 
Vilka mål tycker du att det ska finnas för intranätet. Hur skulle uppnåelsen till 
dessa kunna mätas? 
Hur skulle du beskriva IT-kulturen på företaget? Hur tror du denna påverkas av 
intranätet? 

2. Konkurrens 
Tror du att intranätet stärker STS konkurrenskraft, och i så fall varför? 
Hur tror du STS intranät står sig i jämförelse med konkurrenternas? 
Vilka ekonomiska vinster ser du med STS intranät? 

Stödfrågor 
Tekniken för intranät finns tillgänglig för andra, och Portalen drivs av en färdig 
lösning, gör STS något unikt med den för att skapa sig fördelar? 
Tar STS vara på möjligheterna som tillgänglig teknik ger på något speciellt sätt 
för att skapa konkurrensfördelar? 
Vet du om STS intranät skiljer sig från konkurrenternas? Tror du att STS ligger 
före eller efter i utvecklingen? 
Går det att "räkna hem" intranätet? ROI? 
Tror du att STS tjänar på att ha shelfware eller skapas det starkare 
konkurrensfördelar med specialutvecklat system? 

3. Målgrupper 
Hur utbrett tror du att bruket av intranätet är? Hur skulle man kunna öka 
nyttjandegraden? 
Hur skulle du beskriva de olika målgrupperna för Portalen? 
Behöver användandet av Portalen ökas, och i så fall varför? 
Tror du att intranätet når alla i företaget? Vilka grupper är svårast att nå? 
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Stödfrågor 
Finns det gemensamma målgrupper? 
Finns det vissa målgrupper som bara använder sig av en enskild tjänst?  

4. Organisation 
Hur tycker du intranätet kan effektivisera STS? 
Hur beroende av intranätet är STS?  
Vilka roller finns det i organisationen kring STS intranät, vem har ansvar för vad? 
Vilka styrgrupper för intranätet finns det? 
Hur använder du intranätet som stöd i ditt arbete/din ledarroll? 
Vilka fördomar tror du att det finns om portalen? 

Stödfrågor 
Hur känsligt är det för störningar och hur påverkar störningar STS? 
Hur ser arbetsflödet för publicering ut? 
Vilket stöd har intranätet i STS organisation, hur är de olika organisationerna 
integrerade? 
Vilket pappersarbete ersätts av intranätet? 

5. Användbarhet/Funktionalitet 
Sker det kontinuerliga utvärderingar av intranätet, dess funktionalitet och 
innehåll? 
Har det genomförts analyser av de anställdas behov? Hur framkommer 
anledningar till utveckling av intranätet? 
Hur tas det vara på idéer inom företaget? 
Finns det fristående applikationer som är kopplade till Portalen? Vilka är deras 
funktioner jämtemot Portalen? 
Vilka behov ligger till grund för investeringar i intranätet? 
Hur kommuniceras behoven från STS till SAS? 
Hur understödjer intranätet produktionen? 
Till vilken grad styrs Portalens utseende och funktion från koncernhåll? Vilka 
begränsningar och fördelar innebär detta? 

Stödfrågor 
Hur ser historiken för utvecklingen ut? 
Vad förs det statistik över på intranätet? 
Finns det tjänster som flera avdelningar eller målgrupper har nytta av 
(taskcenters, self service, t.ex. ID resor)? 
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Finns det behov för att specialanpassa delar av Portalen för vissa anställda 
(hangar vs kontor)? 
I vilka sammanhang används intranätet på golvet? Ser du några outnyttjade 
möjligheter där? 
Har användarna fått information om nyttan med intranätet? 

6. Information/Innehåll 
Vilken är intranätets roll i den övergripande informationsstrategin? 
Hur stor vikt läggs vid intranätet ställt mot andra informationskanaler? Används 
Focus (personaltidning) och informationstavlor som olika kanaler för olika 
information, eller är de samspelta? 
Vilka riktlinjer finns det för nyhetspublicering på Portalen? Övrig publicering? 
Hur mycket påverkar Portalen, och vilken penetrationsgrad har den? 
Hur väljs den information ut som publiceras på intranätet? Vilken typ av 
information publiceras? Vilka filter finns det i processen? Varifrån kommer 
innehållet? 
Vilken är grundtanken bakom de olika avdelningarnas egna / er avdelnings egna 
sidor? Finns det riktlinjer för deras innehåll? 
Vilka policys för intranätet finns det (språk, grafik m.m.)? 

Stödfrågor 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med att publicera Focus som en 
webbtidning? 
Det finns avdelningar som är interna och dolda för övriga i företaget. Anser du 
att detta innebär begränsningar i öppenhet, fördelar och nackdelar med detta? 
CEO-online? Ord från VD'n eller annan hög chef har visat sig vara ett omtyckt 
inslag på många intranät, tror du det skulle passa STS? 
Hur stor del av intranätet är portalen? 

7. Knowledge Management 
Hur hjälper intranätet anställda att komma i kontakt med personer med rätt 
kompetens inom företaget (it-delen av km)? 
Hur hjälper intranätet anställda att tillskansa sig kunskaper och utbilda sig 
(personalsidan av km)? 
Finns det stöd för knowledge management på Portalen? Vilka möjligheter ser du 
med intranätet för detta ändamål? 
Hur tror du att intranätet kan hjälpa företaget att skapa en samsyn på arbetet? 



 84

Stödfrågor 
Vilka processer i företaget finns det där kunskapsdatabaser kan hjälpa?  
Hur ger intranätet möjlighet för människor med gemensamma intresseområden 
att mötas? 
Hur ger intranätet stöd i projekt? 
Kan man använda intranätet till knowledge sharing för att skapa konkurrenskraft 
inom STS tjänsteområde? 
Finns det KM-stöd på intranätet av typen: kunskapsnätverk -databaser -kartor, 
erfarenhetsbank, uppslagsverk? 

BILAGA 3, FRÅGEMALL ANVÄNDARE 

1. Öppna frågor 
Berätta om dig och ditt arbete. 
Vad förknippar du med intranätet? 
Hur skulle du beskriva nyttan med intranätet? 
Hur skulle du beskriva IT-kulturen på företaget? Hur tror du denna påverkas av 
intranätet? 

2. Konkurrens 
Tror du att intranätet stärker STS konkurrenskraft, och i så fall varför? 
Hur tror du STS intranät står sig i jämförelse med konkurrenternas? 
Vilka ekonomiska vinster ser du med STS intranät? 

3. Målgrupper 
Hur utbrett tror du att bruket av intranätet är? Hur skulle man kunna öka 
nyttjandegraden? 
Tror du att intranätet når alla i företaget? Vilka grupper är svårast att nå? 

4. Organisation 
Hur beroende av intranätet är STS? Hur beroende är din avdelning?  
Hur tycker du intranätet kan effektivisera STS? Hur understödjer intranätet er 
avdelning? 
Vilka roller finns det i organisationen kring STS intranät hos er? 
Vilken genomslagskraft hos er får information publicerad på Portalen? 
Hur använder du intranätet som stöd i ditt arbete? 
Vilka fördomar tror du att det finns om intranätet och portalen? 
Vilket pappersarbete ersätts av intranätet? 
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5. Användbarhet/Funktionalitet 
Tror du att det finns behov för att specialanpassa delar av Portalen för vissa 
anställda (hangar vs kontor)? 
I vilka sammanhang används intranätet i produktionen. Ser du några outnyttjade 
möjligheter där? 
Vad tycker du om utformningen av Portalen, enhetlighet osv? 

6. Information/Innehåll 
Hur stor vikt lägger du vid intranätet ställt mot andra informationskanaler? Hur 
skiljer du på information som finns i Focus (personaltidning) och 
informationstavlor mot det som finns på Portalen? 
Hur mycket använder du er avdelnings egna tjänst, och till vad? 
Besöker du andra avdelningars tjänster? I vilket syfte? 

Stödfrågor 
Vilka fördelar och nackdelar ser du med att publicera Focus som en 
webbtidning? 
Det finns avdelningar som är interna och dolda för övriga i företaget. Anser du 
att detta innebär begränsningar i öppenhet, fördelar och nackdelar med detta? 
CEO-online? Ord från VD'n eller annan hög chef har visat sig vara ett omtyckt 
inslag på många intranät, tror du det skulle passa STS? 
Hur stor del av intranätet är portalen? 

7. Knowledge Management 
Hjälper intranätet dig att komma i kontakt med personer med rätt kompetens 
inom företaget (it-delen av km)? 
Hjälper intranätet dig att tillskansa dig kunskaper och utbilda dig (personalsidan 
av km)? 
Tror du att intranätet kan hjälpa företaget att skapa en samsyn på arbetet? 

Stödfrågor 
Ger intranätet möjlighet för människor med gemensamma intresseområden att 
mötas? 
Ger intranätet stöd i projekt? 
Finns det KM-stöd på intranätet av typen: kunskapsnätverk -databaser -kartor, 
erfarenhetsbank, uppslagsverk? 


