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Intranät har blivit ett vanligt verktyg för informationshantering inom företag. Under
2003 övergick Scania från sitt gamla intranät till det nya, förbättrade intranätet Scania
InLine. Intranätet har nu uppnått en mognadsgrad som gör det möjligt att se över vilken
information som saknas eller är svårhittad.
Uppgiften var att genom en kvantitativ studie (analys av intranätets söklogg) och en kvalitativ
studie (intervjuer med användare) identifiera vilken information som användarna av Scania
InLine förväntar sig ska finnas där, men som de av någon orsak inte lyckas hitta, samt att
genom detta arbete visa på en metod som kan användas vid liknande undersökningar av
saknad eller svårhittad information på intranät. Slutsatsen blev att det inte är så mycket
information som verkligen saknas på Scania InLine. Problemet är snarare att informationen är
svår att hitta.
Examensarbetets resultat består av en redogörelse för hur det analyserade materialet
sammanställdes samt förslag på förbättringar för intranätet Scania InLine. Denna rapport
presenterar därmed en effektiv metod som är lämplig att använda i undersökningar av
liknande karaktär.
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SAMMANFATTNING 
 
Intranät har blivit ett vanligt verktyg för informationshantering inom företag. Under 
2003 övergick Scania från sitt gamla intranät till det nya, förbättrade intranätet Scania 
InLine. Intranätet har nu uppnått en mognadsgrad som gör det möjligt att se över vilken 
information som saknas eller är svårhittad.   
 
Uppgiften var att genom en kvantitativ studie (analys av intranätets söklogg) och en kvalitativ 
studie (intervjuer med användare) identifiera vilken information som användarna av Scania 
InLine förväntar sig ska finnas där, men som de av någon orsak inte lyckas hitta, samt att 
genom detta arbete visa på en metod som kan användas vid liknande undersökningar av 
saknad eller svårhittad information på intranät. Slutsatsen blev att det inte är så mycket 
information som verkligen saknas på Scania InLine. Problemet är snarare att informationen är 
svår att hitta. 
 
Examensarbetets resultat består av en redogörelse för hur det analyserade materialet 
sammanställdes samt förslag på förbättringar för intranätet Scania InLine. Denna rapport 
presenterar därmed en effektiv metod som är lämplig att använda i undersökningar av 
liknande karaktär. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en introduktion till rapporten. Arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar, 
upplägg och metod presenteras. Här förs också en diskussion kring rapportens källor och 
rapportens struktur förklaras. 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
Att snabbt och lätt kunna dela och få tillgång till information är viktigt inom företag. Ett 
intranät går att likna vid ett litet Internet som bara medlemmar av organisationen kan komma 
åt. Ett bra intranät kan effektivisera informationshanteringen vilket sparar tid och underlättar 
medarbetarnas arbete.  
 
Under 2003 övergick Scania från sitt gamla intranät till ett nytt, förbättrat intranät med syfte 
att fungera som ett stöd i användarnas dagliga arbete. I slutet av mars 2005 kontaktade jag 
Yvonne Hejdenberg på Scania Corporate Relations (kommunikationsavdelningen) angående 
möjlighet till examensarbete. Sommaren 2003 gjorde jag praktik på Corporate Relations och i 
mitt mejl till Yvonne Hejdenberg gav jag en del förslag på ämnen som jag kunde tänka mig 
göra mitt examensarbete om. Ett av förslagen var att göra någon slags utvärdering av Scanias 
nya intranät. Under min praktik låg lanseringen av det nya, förbättrade intranätet i 
startgroparna och jag tänkte att det skulle vara intressant att nu två år senare på något sätt 
utvärdera Scania InLine (det nya intranätet). Yvonne Hejdenberg vidarebefordrade mina 
förslag till de olika grupperna inom Corporate Relations och ett förslag som kom upp var att 
låta mig undersöka vilken information som upplevs saknad på Scania InLine. Samtliga av 
Scanias produktionsorter har tillgång till intranätet, men den svenska organisationen står för 
merparten av användandet. Under augusti 2005 var antalet unika användare cirka 8300. 
 
Min uppgift blev att identifiera vilken information som användarna av intranätet förväntar sig 
ska finnas där, men som de av någon orsak inte lyckas hitta. En tredjedel av alla sökningar på 
Scania InLine leder i dagsläget (2005) till noll träffar. Scania InLine har ingen central 
funktion för publicering av innehåll, utan vem som helst inom de delar av organisationen som 
är integrerade på intranätet kan skapa hemsidor där. Det innehållsmässiga ansvaret ligger hos 
Scania InLines administratörer som i augusti 2005 omfattade cirka 1400 personer runt om i 
organisationen. Detta gör att det är svårt att exakt veta vad som faktiskt finns på intranätet, 
vad användarna saknar och om det saknade innehållet finns på Scania InLine eller inte.  
 

1.2 Syftet med examensarbetet 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken information som saknas eller är svår 
att hitta på Scanias intranät Scania InLine. Detta genom att med en kvantitativ studie (analys 
av intranätets söklogg) och en kvalitativ studie (intervjuer med användare) identifiera vilken 
information användarna förväntar sig ska finnas, men som de vid sökningar inte hittar, och att 
därefter analysera eftersökt information för att ta reda på var informationen finns (på 
intranätet eller någon annanstans), vem/vilka som är informationsägare och slutligen ta fram 
förslag på åtgärder som ska resultera i ökad tillgänglighet och hittbarhet av eftersökt 
information. 
 
Examensarbetet kommer därmed visa på en effektiv metod som kan användas vid liknande 
undersökningar av saknad eller svårhittad information på intranät. 
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1.3 Avgränsningar 
Utveckling och underhåll av intranätet Scania InLine har tre fokusområden: 
användande, innehåll och funktionalitet. Detta examensarbete är helt och hållet inriktat 
på innehållsområdet och behandlar alltså inte intranäts funktionalitet eller användbarhet. 
I arbetet ingår inte heller att implementera nytt innehåll eller ändra något innehåll på 
intranätet. Analysen har främst gjorts utifrån ett svenskt innehållsperspektiv. Detta 
eftersom Scania InLine först lanserades i Sverige och nu år 2005 har uppnått en 
mognadsgrad som gör det möjligt att se över vilken information som saknas eller är 
svårhittad.   
 
Poängteras bör att de detaljerade förslagen på åtgärder som tagits fram under arbetet 
med denna undersökning inte kommer att kunna publiceras i sin helhet i denna rapport.  
Detta på grund av att Scania äger informationen och inte vill sprida den vidare till 
allmänheten. Istället kommer utdrag ur sammanställningen av förslagen att presenteras i 
exemplifierande syfte. Till Scania har en kortare version av rapporten lämnats och där 
återfinns informationen i sin helhet. 

1.4 Arbetets upplägg och metod  
Arbetet med undersökningen av Scanias intranät består av tre delar: materialinsamling, 
bearbetning och analys av insamlat material samt slutsatser. Materialinsamlingen sker genom 
en kvantitativ studie (analys av intranätets söklogg) och en kvalitativ studie (intervjuer med 
användare). 

1.5 Diskussion kring källor  
Den teori som ligger till grund för undersökningens metod är till stor del hämtad från böcker 
av Jan Trost. Detta eftersom hans teorier kring metodval ansågs väl applicerbara på 
undersökningen av Scanias intranät.  
 
I arbetet analyseras en söklogg innehållande information om sökningar som gjorts på 
intranätet från mars till augusti 2005. Eftersom intranätet är dynamiskt kan det hända att viss 
information i sökloggen som analyseras är inaktuell. Att detta skulle påverka resultatet 
markant är knappast troligt. 
 
I undersökningen ingår intervjuer med 15 personer i Scanias organisation. Det går inte att 
vara säker på att personer som blir intervjuade delger alla sina åsikter. Risken finns att de 
censurerar sina svar. Denna undersökning behandlade dock inte ett känsligt område och 
risken för censur anses därför vara försumbar. 
 
I sökloggen finns sökningar lagrade från användare i hela Scanias (globala) organisation, 
medan intervjuerna var begränsade till den svenska organisationen. Under den tiden som 
sökloggen representerar användes intranätet mest av den svenska organisationen och 
informationen i sökloggen och det material som kom fram vid intervjuerna går således att 
jämföra.   
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1.6 Rapportens struktur 
Kapitel 1: Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till examensarbetet.  
 
Kapitel 2: Scania 
Här ges en kort presentation om företaget Scania. 
 
Kapitel 3: Internet, intranät, extranät och portaler 
I detta kapitel förklaras ovanstående begrepp med fokus på intranät. 
 
Kapitel 4: Intranätet Scania InLine 
Innehåller beskrivning av Scanias intranätets bakgrund, struktur med mera. 
 
Kapitel 5: Metodik 
I detta kapitel redogörs för teorin som ligger till grund för examensarbetets metodval.  
 
Kapitel 6: Materialinsamling 
Undersökningens metod vid materialinsamlingen presenteras. 
 
Kapitel 7: Bearbetning och analys av insamlat material 
Hur det insamlade materialet bearbetades samt hur sammanställningen av materialet gjordes. 
 
Kapitel 8: Avslutande diskussion 
Här förs en diskussion kring undersökningens resultat.  
 
Kapitel 9: Slutord 
Innehåller en summering av examensarbetet. 
  
Sist i rapporten återfinns bilagor som nämns i texten.  
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2 SCANIA 
I kommande avsnitt ges en kort presentation om företaget Scania. 

2.1 Företaget Scania 
Företaget Scania grundades 1891 och är idag en av världens ledande tillverkare av tunga 
lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Verksamheten utgörs också av ett antal 
olika serviceprodukter och finansiella tjänster. 

2.2 Scanias organisation 
I figur 1 visas Scanias organisationsstruktur. Organisationen är indelad i tre enheter under 
Executive Board (verkställande ledning): Research and Development (R&D), Production and 
Procurement (P&P) och Sales and Services (S&S). Till dessa enheter tillkommer 
stabsfunktioner som har en stöttande funktion för organisationen. Sett ur ett Sverigeperspektiv 
består stabsfunktionerna av enheterna Corporate Relations, Corporate IT, Customer Finance, 
Finance and Business Control samt Human Resources Support. Enheterna R&D, P&P, S&S 
och stabsfunktionerna har tillsammans 18000 anställda. Till Scanias organisation tillkommer 
även dotterbolag så som marknads- och försäljningsbolag som har franchiseavtal med Scania. 
Dotterbolagen kallas Scania Support Companies. Inom dotterbolagen arbetar 12000 personer. 
Scania är även knutet till forsknings- och utvecklingsnätverk, leverantörer och oberoende 
marknads- och försäljningsbolag (How Scania is managed, 2005).  
 
Scania är en internationell organisation med verksamhet på över hundra marknader i Europa, 
Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Scanias svenska produktionsenheter finns i 
Södertälje, Falun, Luleå, Oskarshamn och Sibbhult. Produktion finns även i Argentina, 
Brasilien, Mexico, Frankrike, Nederländerna, Polen och Ryssland. I Södertälje finns också de 
centrala staberna samt forskning och utveckling (scania.se, 2005 samt Scanias årsredovisning, 
2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Scanias organisation 
Källa: How Scania is managed, 2005 
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3 INTERNET, INTRANÄT, EXTRANÄT OCH PORTALER  
I detta kapitel förklaras begreppen Internet, intranät, extranät och portaler. Fokus ligger på 
intranät eftersom det är detta examensarbetet främst berör. Begreppen återkommer i kapitel 4 
där intranätet Scania InLine beskrivs.  

3.1 Internet 
Internet är ett globalt nätverk av datorer som till en början var en sammankoppling av 
information inom det amerikanska försvaret. Under nittiotalet fick världen upp ögonen för 
denna företeelse och idag är Internet det snabbaste sättet att förmedla information över 
världens länder (Bergström, 2003).  

3.2 Intranät 
Intranät bygger på samma princip som Internet, men är avsett och avskärmat för den interna 
kommunikationen inom en organisation (Bergström, 2003). Ett intranät går alltså att likna vid 
ett litet Internet som bara medlemmar av organisationen kan komma åt (intranetroadmap.com, 
2005).  Ett intranät kan byggas och anpassas efter organisationens behov. Det är framförallt 
stora eller medelstora företag med stor internkommunikation som har behov av ett intranät. I 
synnerhet om organisationen är geografiskt utspridd (Bleckert, 2004). 

3.2.1 Vad ett intranät kan innehålla 
Ett intranät kan innehålla så gott som all information som användarna behöver och som rör 
organisationen. Det är endast företagets behov som styr vad intranätet ska omfatta. 
Exempel på information som ett intranät kan innehålla är (intranetroadmap.com, 2005): 

- information rörande anställda inom företaget så som kontaktuppgifter, 
organisationsscheman, nyhetsbrev och utbildningskataloger 

- information om försäljning och marknad till exempel produktbeskrivningar, 
marknadsundersökningar och pressreleaser 

- information rörande IT till exempel informationssystem, användarinformation, teknisk 
support och help desk 

- information om interna avdelningar och externa partners 
- information angående kundservice såsom kundinformation och svar på vanliga frågor 
- finansiell information såsom avtal och budget 

3.2.2 För- och nackdelar med intranät 
Det finns både för- och nackdelar för en organisation att använda sig av intranät, men 
fördelarna är klart övervägande.  
 
Ett intranät kan underlätta informationshanteringen inom ett företag vilket sparar tid och 
underlättar medarbetarnas arbete. Dessutom kan det användas som ett verktyg i samarbetet 
mellan kollegor (intranetraodmap.com, 2005). Det är fördelaktigt att samla mycket 
information på samma ställe och att informationstillgången ökar för användarna. 
Internkommunikationen underlättas genom intranät och det blir lättare att samarbeta över 
nationsgränser. Nackdelarna är att det krävs av de anställda att de tar sitt ansvar och letar rätt 
på den information som är relevant för deras arbete. Detta kan vara tidskrävande. Dessutom 
gör informationsmängden att det kan ta lång tid att sålla bland materialet (Bleckert, 2004). 
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3.3 Extranät   
Extranät bygger på både Internet och intranät och binder ihop olika målgrupper med 
företagets webbplats externt (two.se, 2005). Ett extranät består av vissa delar av intranätet 
som öppnats upp mot externa grupper, till exempel vissa kunder eller leverantörer 
(Bergström, 2004).  

3.4 Portaler 
En portal är en stor webbplats som samlar en mängd information och länkar till andra sajter 
(susning.nu, 2005). Användaren kan skräddarsy sin portal så att just det innehåll han eller hon 
är intresserad av alltid finns lättillgänglig. Företagsportaler kombinerar ett företags interna 
nätverk med Internet (Bergström, 2003).  
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4 INTRANÄTET SCANIA INLINE 
För att ge en förståelse för Scanias intranäts bakgrund och struktur följer här en beskrivning 
av Scania InLine.  

4.1 Bakgrund 
Scania satte upp sin första webbserver 1995 och under åren som följde skedde en 
okontrollerad lokal tillväxt. Detta ledde till att Scania till slut hade ett flertal lokala intranät 
med olika navigering, struktur, utseende och tekniska lösningar. Det skedde ingen 
kvalitetskontroll av dessa vilket ledde till brister i funktionalitet samt förekomst av inaktuell 
information. Rätten att publicera sidor var decentraliserad, men på grund av brist på support 
för publicering skickades information via e-post eller delades via filservrar. 1997 gjordes ett 
försök att ena organisationen kring en startsida, men det gamla intranätet fortsatte vara ett 
ineffektivt verktyg för informationsspridning inom organisationen. Avdelningarna använde 
fortfarande sina egna intranät och lokala startsidor. 1999 inleddes förstudien New InLine som 
ledde till konceptet Scania InLine och 2001 påbörjades utvecklingen på en ny plattform.  
2003 nådde det nya Scania InLine slutanvändarna, vilkas mottagande blev svalt. Intranätet var 
långsamt och hade ett förnyat koncept och ny struktur som många hade svårt att ta till sig. 
Under 2004 pågick ett stort förändringsarbete med Scania InLine och under 2005 har läget 
börjat stabilisera sig. I dagsläget är Scanias organisation i Sverige, Frankrike, Holland och 
Latinamerika integrerade på Scania InLine. Samtliga av Scanias produktionsorter har tillgång 
till intranätet, men den svenska organisationen står för merparten av användandet (Eriksson, 
2005 samt Eriksson & Gunnarsson, 2005). 

4.2 Scania InLines syfte och koncept 
Anledningen till att nya Scania InLine blev till var behovet av ett gemensamt intranät i 
organisationen. Många anställda inom Scania har arbetat länge inom företaget och besitter en 
hel del kunskap som inte finns dokumenterad. Denna kunskap kan kallas för ”tyst kunskap” 
och är svår för andra, framförallt nyanställda att få tillgång till. Tanken med Scania InLine är 
att samla denna kunskap så att den bevaras samt blir lätt att komma åt. Informationen ska bli 
tillgänglig1. 
 
Scania InLine ska vara ett stöd i användarnas dagliga arbete. Detta innebär att intranätet måste 
stödja olika processer och användningsområden för olika typer av grupper inom 
organisationen både lokalt och globalt. De två stora vinsterna med nya Scania InLine är tid 
och kostnad. Tiden för informationsletande reduceras liksom tiden att skapa, underhålla och 
flytta information. Kostnaderna minskar genom reducerad användning av e-post med 
bifogade filer samt minskad förekomst av parallella applikationer (Eriksson & Gunnarsson, 
2005).  
 
Det finns ingen central funktion för publicering av innehåll på Scania InLine, vem som helst 
inom de delar av organisationen som är integrerade på intranätet kan skapa hemsidor där. Idag 
har Scania InLine cirka 1400 administratörer runt om i organisationen. InLine Editor (Scania 
InLines redaktör) har det övergripande ansvaret för hemsidornas indexering och metadata 
medan det innehållmässiga ansvaret ligger hos informationsägaren. Enheterna Sales & 
Services, Production & Procurement och Research & Development har varsin InLine-
koordinator som har insyn i respektive enhets InLine-behov2. 

                                                 
1 Personlig kommunikation, Fredrik Sjöblom. 
2 ibid 
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4.3 Scania InLines målgrupper 
Scanias intranät är öppet för anställda på huvudkontoret samt på produktionsenheterna 
världen över. Vissa delar av Scania InLine har behörighetskrav satta av informationsägaren 
(Eriksson & Gunnarsson, 2005). Det är även möjligt att öppna upp hemsidor på Scania InLine 
mot vissa distributörer och återförsäljare via portalen SAIL, se avsnitt 4.7 (Scania InLine, 
2005).  

4.4 Scania InLines struktur 
Scania InLine är uppbyggt som en portal. Här samlas en mängd hemsidor och varje användare 
kan, med vissa begränsningar, anpassa sin startsida efter sina egna behov. I figur 2 visas 
Scania InLines startsida. I kommande avsnitt förklaras Scania InLines huvuddelar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Figur 2: Scania InLines startsida. (Siffrorna i bilden är tillagda och förklaring till dem finns på sida 9). 
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4.4.1 Startsida 
Den första sidan som användaren får upp kallas My InLine och är användarens personliga 
startsida. Sidan består av: My Shortcuts, Scania News, Channels, Links & Homepages samt 
Search (Scania InLine Lathund, 2004). Syftet med My InLine och My Shortcuts (se avsnitt 
4.4.2) är att stödja så väl företagets som den enskilda användarens behov av global och lokal 
information (Eriksson, 2003).  

4.4.2 Genvägar 
Under My Shortcuts (1 i figur 2) skapar användaren genvägar till sidor som han eller hon 
använder ofta. Funktionen påminner om verktyget Favoriter i en vanlig webbläsare. Fördelen 
med att spara genvägar under My Shortcuts istället för under Favoriter är att Shortcuts sparas 
centralt och är alltså inte låsta till en speciell dator (Scania InLine Lathund, 2004).  

4.4.3 Nyheter 
I fältet Scania News (2 i figur 2) presenteras centralt publicerade företagsnyheter. Här har 
användaren möjlighet att välja att prenumerera på lokala Scanianyheter från Sverige och 
Brasilien. Alla användare prenumererar på den globala nyhetskanalen. Nyheterna syns alltid 
på startsidan (ibid). 

4.4.4 Kanaler 
Channels (3 i figur 2) används för att skicka samma meddelande till flera mottagare. 
Användaren väljer själv vilka kanaler han eller hon vill prenumerera på. Channels fungerar 
alltså i princip som ett gruppmejl (ibid). 

4.4.5 Navigering och sökning  
Under Links & Homepages (4 i figur 2) kan användaren med hjälp av en rullgardinsmeny 
navigera sig fram till hemsidor sorterade efter Scanias organisation, efter ämnesområde, i 
alfabetisk ordning, de senast publicerade eller de hemsidor och länkar användaren eventuellt 
själv har ansvar för (ibid). Det index som idag används vid navigering efter ämnesområde har 
nyligen omarbetats och kommer att produktionssättas under våren 2006. Det nuvarande 
ämnesindexet består av sex huvudkategorier och ett antal underkategorier. Användandet av 
detta index tros vara mycket lågt och förhoppningen är att det nya ämnesindexet ska användas 
mer frekvent och göra navigeringen enklare. Det nya ämnesindexet består av fjorton 
huvudkategorier och ett antal underkategorier (Eliasson & Eriksson, 2005). Det gamla 
ämnesindexet är inte relevant i detta arbete och beskrivs därför inte här.  
Huvudkategorierna i det nya ämnesindexet är: 

- Personnel and Workplace  
- Product and Service information  
- Media and Communications  
- Policies, Standards and Methods  
- Travels and Visits  
- Economy and Finance  
- Councils, Meetings and Communities  
- Market and Business intelligence  
- Quality and Environment  
- IT, Software and Support  
- Production  
- Engineering and Development  
- Purchasing, Logistics and Customs  
- Projects  
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Vid funktionen Search (5 i figur 2, kallas fortsättningsvis för snabbsöksfönstret) kan 
användaren avgränsa sin sökning genom att välja att söka på:  

1. titeln på hemsidor eller applikationer  
2. innehållet på alla hemsidor 
3. dokument eller filer  
4. nyheter eller kanalmeddelanden 
5. hela InLine  

(Dessa avgränsningar kallas fortsättningsvis för snabbsöksalternativ).  
 
Om inget alternativ väljs sker sökningen automatiskt på snabbsöksalternativ 1, titeln på 
hemsidor eller applikationer. Varje hemsida har en beskrivning där metadata kan läggas in. 
Vid sökning på titel på alla hemsidor eller applikationer söks även beskrivningen igenom. Det 
går också att göra en avancerad sökning där sökningen kan förfinas ytterligare. I den 
avancerade sökningen kan användaren söka inom en speciell avdelning, en viss ort, på ett 
visst språk eller på en särskild typ av innehållskategori som till exempel 
organisationsscheman (Scania InLine Lathund, 2004). Det går även att göra sökningar direkt 
från sidorna Channels, Scania News samt Links and Home pages.  
 
Det finns alltså många olika sökfunktioner och sökavgränsningar på Scania InLine. Orsaken 
till detta är prestanda. Om sökmotorn skulle gå igenom hela intranätet vid varje sökning 
skulle systemet bli oacceptabelt långsamt. Valet att låta snabbsöksfunktionen vara inställd på 
sökning på hemsidor- eller applikationsnamn som default baseras på tidigare undersökningar 
där sökord analyserats. Det visade sig då att de flesta sökord var just titlar på hemsidor eller 
applikationer3. 
 
Ungefär en tredjedel av alla sökningar på Scania InLine resulterar i noll träffar. Även fast 
sökningen genererar träffar så är det inte alltid användaren anser att sökresultatet är 
tillfredsställande. Orsaker till att informationssökandet inte ger något resultat alternativt leder 
fram till fel information kan vara att (Perez, 2005): 

- informationen inte är upplagd/aktiv på Scania InLine 
- användaren inte är behörig till den eftersökta informationen  
- användaren har använt sökord som inte matchar upplagd information 
- användaren inte har valt rätt sökkategori  
- användaren har gjort en för bred sökning och resultatet listas aldrig upp 
- den ansvarige har inte skrivit en bra beskrivning av sidan  
- systemet är ur funktion  

4.4.6 Länkar 
Vid skapandet av hemsidor på Scania InLine uppmanas administratören att registrera de 
länkar som används. När en länk registreras blir den antingen en Scanialänk eller en 
registrerad extern länk. Scanialänkar leder till information inom Scania och externa länkar 
leder till information på Internet. Vid sökning på Scania InLine presenteras inte oregistrerade 
länkar i sökresultatet. Sökmotorn hittar inte dessa länkar eftersom de inte är kända på Scania 
InLine4. 

                                                 
3 Personlig kommunikation, Markus Eriksson. 
4 Personlig kommunikation, Jennie Eliasson. 
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4.5 Scania InLines sökmotorer 
Scania InLine har två sökmotorer. Den ena baseras på MS Index Server, en programvara som 
gör det möjligt för alla webbläsare att söka igenom dokument efter sökord, fraser eller 
egenskaper så som författarnamn (microsoft.com, 2005). Den andra sökmotorn är skapad 
specifikt för Scania InLine och är XML-baserad. XML (eXtensible Markup Language) är en 
standard som används för att organisera textinformation så att den kan tolkas och bearbetas 
oberoende av datorplattform, operativsystem och programmeringsspråk (susning.nu, 2005). 
När användaren gör en sökning på Scania InLine kontrolleras om sökningen avser ett 
dokument eller inte. Är det eftersökta ett dokument behandlas sökningen av sökmotorn 
baserad på MS Index Server. Gäller det inte ett dokument behandlas sökningen av den andra 
sökmotorn5.  
 
Scania InLines sökmotorer har en del brister. Beroende på prestanda går det långsamt att få 
fram ett resultat av en sökning. Resultaten är oviktade och sorteras istället i alfabetisk 
ordning, efter datum, typ (hemsidor, länkar osv.), kontaktperson eller placering i 
indexstrukturen beroende på vad användaren väljer. En viktande sökmotor kan till exempel 
placera de hemsidor överst som har flest länkar till sig från andra hemsidor. I Scania InLines 
sökresultat visas endast de första 200 träffarna vilket kan leda till att information går förlorad 
för användaren om sökningen genererar fler än 200 träffar. Sökmotorerna är inte intelligenta, 
vilket gör att ett felstavat ord inte rättas utan genererar ett otillfredsställande sökresultat. För 
att hårddra det är det en brist hos Scania InLines sökmotorer att de inte fungerar som kända 
sökmotorer på Internet (med viktade resultat och rättstavningsfunktion) vilka är de sökverktyg 
som de flesta användare har som referens6. 

4.6 Scania InLines innehåll 
Scania InLine är dynamiskt, det blir vad administratörerna fyller det med. Enligt statistik från 
augusti 2005 innehåller Scania InLine drygt 1200 webbplatser som administreras av 1400 
personer. Antalet unika användare per månad är drygt 8300. Varje dag genomförs i snitt 1400 
sökningar (april 2005).  400 av webbplatserna administreras av enheten P&P, 550 av R&D, 
90 av S&S, 170 av stabsfunktionerna och 20 av Scanias Support Companies7  
 
Scania InLine innehåller drygt 6500 filarkiv och 24000 dokument8. Antalet länkar på Scania 
InLine är 3000, drygt 2600 oregistrerade och 390 registrerade. Av de registrerade är 240 
Scanialänkar och 150 externa länkar (Statistik september, 2005 samt InLine KPI, 2005). I 
tabell 1 redovisas de exakta värdena. 
 

                                                 
5 Personlig kommunikation, Markus Eriksson. 
6 ibid 
7 Personlig kommunikation, Jennie Eliasson. 
8 Personlig kommunikation, Johan Berggren. 
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Tabell 1: Statistik över Scania InLines innehåll  
Källa: Statistik september, 2005 
Innehåll Antal Andel 
Webbplatser totalt 1244
Publika webbplatser 1167
Webbplatser med behörighetskrav 77

Webbplatser per enhet: 
P&P 403 32% (av totala antalet webbplatser) 
R&D 567 46% (av totala antalet webbplatser) 
S&S 87 7% (av totala antalet webbplatser) 
Stabsfunktioner 167 13% (av totala antalet webbplatser) 
Support companies 20 2% (av totala antalet webbplatser) 
 
Länkar totalt 2980  
Oregistrerade länkar 2587 87% (av totala antalet länkar) 
  
Registrerade länkar  387 13% (av totala antalet länkar) 
Scanialänkar 239 62% (av totala antalet registrerade länkar) 
Externa länkar 148 38% (av totala antalet registrerade länkar) 

Filarkiv 6500
Dokument 24000

Unika användare 8258
Aktiva administratörer 1438
Sökningar per dag 1378

(april
2005)

 
Applikationer 
Det finns ett antal fristående applikationer till vilka det går att länka från Scania InLine. Om 
länken till en fristående applikation är registrerad hittar sökmotorn länken, men för att komma 
åt information i applikationen måste användaren lämna Scania InLine. Fristående 
applikationers innehåll är inte sökbart från intranätet. Många användare söker efter 
information på Scania InLine, men hittar inte det eftersökta eftersom informationen finns i 
applikationer utanför intranätet. Det är ibland svårt för en användare att veta vad som ligger 
på intranätet och vad som ligger utanför9.  

4.7 Portalen SAIL 
Scanias extranät är ett privat nätverk, öppnat mot användare utanför den centrala 
organisationen. Behörighet utformas mellan externa och interna brandväggar. SAIL (Scania 
Access Information Line) är en portal som gör det möjligt för vissa användare att komma åt 
hemsidor och applikationer på Scanias extranät och även vissa delar av Scania InLine (SAIL 
Information Policies, 2004). Portalen används av Scanias distributörer och återförsäljare10. 

                                                 
9 Personlig kommunikation, Markus Eriksson. 
10 Personlig kommunikation, Jennie Eliasson. 
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4.8 Arbetet runt Scania InLine 
För att få arbetet med Scania InLine att fungera krävs genomtänkta arbetsformer. Nedan 
presenteras arbetet med intranätet i stora drag. 

4.8.1 Fokustriangeln 
Utveckling och underhåll av Scania InLine har tre fokusområden: Användande, Innehåll och 
Funktionalitet (se figur 3). I Scania InLines begynnelse låg fokus till största del på 
funktionalitet och knappt någonting på innehåll och användande. Första prioritet var att få 
intranätet att fungera. Numera, när funktionaliteten är mer stabil, ligger fokus även på innehåll 
samt användande ur ett slutanvändar- och administratörsperspektiv11. 
  

 
Figur 3: Scania InLines fokustriangel 
 

4.8.2 Styrning 
Det taktiska arbetet med Scania InLine behandlas på InLine Roadmap Meeting som hålls två 
gånger per år. Scania InLine Roadmap beskriver den framtida utvecklingen av Scania InLine 
med fokus på utveckling av innehåll, användande, funktionalitet samt plattform (Scania 
InLine, 2005).  
 
En gång i månaden hålls InLine Meeting. Där identifieras och beslutas vilka aktiviteter som 
behöver påbörjas för att underhålla utvecklingen av intranätet som ett stöd för Scanias 
affärsprocesser. InLine Meeting ser till att arbetet med Scania InLine stämmer överens med 
företagets övriga strategi (ibid). 
 
Det operativa arbetet diskuteras varje vecka på InLine Maintenance Forum. I de tre 
mötesformerna deltar representanter från Scanias interna IT-bolag Scania InfoMate, 
Corporate IT och Corporate Relations. Varje vecka sker även en avstämning med 
representanter från Corporate Relations och Corporate IT12. 
 
 

                                                 
11 Personlig kommunikation, Jennie Eliasson. 
12 ibid 

Innehåll

Användande 

Funktionalitet 
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5 METODIK   
För att utföra en undersökning som denna krävs en välgenomtänkt metodik. I detta kapitel 
redogörs för teorin som ligger till grund för examensarbetets metodval. 

5.1 Syfte och arbetsprocess 
Syftet med undersökningen är avgörande för vilken metod som bör användas (Trost, 2001). 
För det första är det viktigt att ha klart för sig om den information som samlas in under 
undersökningen beskriver faktiska förhållanden eller hur någon upplever någonting (Bleckert, 
2004). För att samla in information finns det i huvudsak två metodgrupper; kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Båda metoderna består av tre steg: datainsamling, bearbetning och analys 
samt tolkning av bearbetning och analys (Trost, 2005).  

5.2 Kvantitativa undersökningar 
Kvantitativa undersökningar handlar om att insamla och bearbeta en större mängd data. Jan 
Trost har följande definition av kvantitativa metoder:  
 
”Något förenklat skulle man kunna säga att om man använder sig av siffror rör det sig om 
kvantitet. Det behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd 
betydelse. Om jag sålunda använder ord som länge, fler eller mer är jag inne på ett 
kvantitativt tänkande.”  (Trost, 2001, s. 17) 
 
Om den som utför undersökningen vill kunna ange frekvenser eller är intresserad av att få 
fram uppgifter om hur många procent av befolkningen som tycker på det ena eller andra sättet 
är en kvantitativ studie rätt val (Trost, 2001). I kvantitativa undersökningar rör det sig alltså 
om statistiska genomsnitt eller sannolikheter (Trost, 2005). 

5.2.1 Insamling av kvantitativ data; enkät och register 
Det finns olika sätt att samla in kvantitativ data om och från människor. Ett vanligt sätt att 
utföra kvantitativa undersökningar på är att använda sig av enkäter. En enkät är ett 
frågeformulär som kan bestå av antingen öppna eller slutna frågor, eller en kombination av 
dessa. Öppna frågor har inga fasta svarsalternativ, medan stängda frågor har det (Trost, 2001). 
En enkät kan säga en hel del om personers attityder, men kan vara vanskliga vad gäller 
insamling av tillförlitlig data. Enkäter tar tid att framställa och behöver testas ordentligt innan 
de delas ut. De kan ge stora mängder användbar information, men sammanställning och 
analys kan ta mycket lång tid (Faulkner, 2000). 
 
Ett annat sätt att samla in kvantitativ data på är att använda sig av så kallade registerdata, 
vilket samlas in utan att den enskilda är med i arbetet. Uppgifter hämtas då från ett eller flera 
register, till exempel medlemsregister, personalförteckningar och offentliga register. En risk 
med att använda sig av register är att de ofta är ofullständiga och oklara. En fördel är att tiden 
som annars går åt att samla in data kan sparas in eftersom information som finns i registret 
redan är insamlad (Trost, 2001). 
 

5.2.2 Bearbetning av kvantitativ data 
Hur analys och tolkning av kvantitativ data bör gå till beror på hur materialet som ska 
analyseras ser ut. Ett kvantitativt material kräver oftast någon form av bearbetning i dator. I 
stora drag handlar det om att ta fram olika fördelningar, till exempel frekvensfördelning och 
medelvärden, och åskådliggöra materialet (Trost, 2001).  
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Ett sätt att visa på samband mellan data är att beräkna procenttal. För att göra ett stort material 
lättöverskådligt är det lämpligt att presentera resultaten i tabeller eller diagram. Det finns flera 
olika diagramtyper, mer eller mindre användbara för olika syften. Paj- eller tårtdiagrammet är 
användbart vid åskådliggörande av frekvensfördelning. Andra diagramtyper är till exempel 
stapeldiagrammet som kan innehålla en eller flera variabler och histogrammet som är 
användbart när det handlar om fördelningar över kvot- eller intervallskalor (ibid). 
 

5.3 Kvalitativa undersökningar 
Kvalitativa studier går ut på att få en djupare förståelse av en viss företeelse, alltså inte få 
fram ren statistik som kvantitativa undersökningar genererar. Om frågeställningen gäller att 
förstå eller hitta mönster så skall en kvalitativ undersökning göras. Om den som utför en 
undersökning är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera, eller reagera, 
eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie rätt 
val av metod (Trost, 2005). 

5.3.1 Intervjuer 
Den vanligaste metoden vid insamling av kvalitativ data är att genomföra intervjuer. Det finns 
många mer eller mindre skilda intervjuformer, till exempel individuella/enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och telefonintervjuer (Bleckert, 2004). Trost menar att det inte ska finnas 
några åhörare vid intervjun och poängterar även att miljön där intervjun äger rum ska vara så 
ostörd som möjligt. Den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Han menar att det är bra att 
låta den intervjuade föreslå plats för intervjun, men att det är bra om intervjuaren kommer 
med förslag. Det viktiga är att den intervjuade inte känner sig i underläge (Trost, 2005). 
 
Standardisering 
Intervjuer kan ha olika grad av standardisering och strukturering. Med standardisering avses 
graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. I en 
kvalitativ studie med hög grad av standardisering ställs frågorna på samma sätt i tonfall, 
formulering och ordning vid samtliga intervjutillfällen. Vid låg grad av standardisering 
anpassar sig intervjuaren till den intervjuades språkbruk och ställer frågorna i den ordning det 
passar (ibid). 
  
Strukturering 
Med strukturering menas egentligen två saker: om intervjun är strukturerad, det vill säga 
följer en viss struktur, eller om frågorna i intervjun har fasta svarsalternativ eller ej. Enligt den 
senare betydelsen är en ostrukturerad intervju en intervju där frågorna som ställs är öppna, 
medan den intervjuade vid en strukturerad intervju får välja svar utifrån fördefinierade 
svarsalternativ (Trost, 2005). En annan karakteristik hos ostrukturerade intervjuer är att den 
intervjuade kan ta initiativet att introducera egna ämnen; han eller hon kan prata fritt om 
ämnen som inte intervjuaren tagit upp13. Det är även möjligt att utforma intervjun som en 
kombination mellan dessa två (Trost, 2005). Strukturerade intervjuer är lättare för 
intervjuaren att hantera, både under intervjutillfället och vid sammanställningen av svaren. 
Chansen att svaren blir mer intressanta och rättvisande är däremot större vid ostrukturerade 
intervjuer då den intervjuade får svara friare (Faulkner, 2000). Rent allmänt gäller att 
kvalitativa intervjuerna utmärks av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering 
(Trost, 2005). 
 
                                                 
13 Personlig kommunikation, Ivan Rankin. 
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Hur många som bör intervjuas 
Det finns olika teorier om hur många personer som det är lämpligt att intervjua för att få ut 
tillräckligt med information om användandet av ett gränssnitt. Enligt Jakob Nielsens teori 
(Nielsen, 2005) räcker det att inkludera fem användare i en användarstudie. Jakob Nielsen och 
Tom Landauer har tidigare visat att antalet användbarhetsproblem som hittas vid studier med 
n användare är N (1-(1-L)n), där N är antalet användbarhetsproblem i ett gränssnitt och L är 
andelen hittade användbarhetsproblem då en person testas. Enligt Nielsen och Landauers 
studier är det vanligaste värdet på L 31%. Kurvan för L = 31% visas i figur 4.  
 

 
Figur 4: Kurva över hur många användare som behöver tillfrågas vid användarstudier.  
Källa: Nielsen, 2005 
 
Kurvan i figur 4 visar att ju fler testpersoner som ingår i studien ju mindre ny information 
tillkommer per testperson. Detta beror på att testpersonerna ofta beter sig på liknande sätt och 
samma information återkommer därför flera gånger. Enligt Nielsen innebär observation av 
samma upptäckter upprepade gånger slöseri med tid och resurser.  
 
Vad som också kan utläsas ur Nielsens kurva är att minst 15 personer behöver testas för att 
alla problem med gränssnittet ska upptäckas. Nielsen menar dock att det är bättre att lägga 
resurser på flera små test med få personer än ett stort med många. Han menar alltså att det är 
bättre att göra tre mindre, olika test med fem testpersoner än ett stort med 15. Gränssnittet kan 
då revideras mellan de olika testomgångarna. Nielsen menar ändå att om en hemsida används 
av flera grupper som skiljer sig åt användarmässigt så bör fler än fem personer delta i testet. 
Formeln N (1-(1-L)n) gäller bara för homogena användargrupper. Om en hemsida har två 
olika användargrupper rekommenderar han att 3-4 användare från respektive användargrupp 
deltar och tre användare från respektive grupp om en hemsida ha tre eller flera 
användargrupper. Minst tre användare behöver ingå i testet för att försäkra att alla 
beteendeskillnader inom gruppen täcks in (ibid).  
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5.3.2 Bearbetning av kvalitativ data 
Vid kvalitativa undersökningar analyseras materialet genom genomläsning av och funderande 
kring det insamlade materialet från intervjuerna och tolkningen sker genom de teoretiska 
verktyg som finns till förfogande. Det råder delade meningar om huruvida analysarbetet ska 
ske under intervjun, i anslutning till eller en tid efter intervjun. Trost anser dock att 
analysarbete under eller i direkt anslutning till intervjutillfället inte är att rekommendera. En 
viss distans till intervjun behövs för att kunna analysera den på ett rimligt sätt. Han menar 
också att det inte finns några gemensamma regler för analys och tolkning av kvalitativ data. 
Det avgörs av det personliga tycket och den personliga smaken (Trost, 2001). 

5.4 Triangulering 
När det i metodiksammanhang talas om triangulering menas att två eller flera mätmetoder 
används för att komma fram till svaren på en eller flera frågeställningar. Att använda sig av 
både kvantitativa och kvalitativa metoder i samma undersökning är ett exempel på detta 
(Trost, 2005). Kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan ofta användas i kombination 
med varandra (Trost, 2001). 

5.5 Urval 
Population är benämningen på den grupp individer som är målet för en undersökning. Om alla 
individer i en viss population intervjuas talas det om en totalundersökning. Det är i de flesta 
fall omöjligt att göra totalundersökningar, därför måste oftast ett urval göras (Ejlertsson, 
2005). 

5.5.1 Vad urvalet ska stå för 
Vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar är det viktigt att veta vad urvalet står för. 
Vikten av ett statistiskt representativt urval skiljer sig däremot mellan kvantitativa och 
kvalitativa studier. Vid kvantitativa studier är det viktigt att ha klart för sig vilken population 
urvalet är en miniatyr av. Frågor att ställa sig är ”Går det att ange att en viss andel av urvalet 
också utgör en lika stor andel av populationen?” och ”Har alla i populationen samma 
sannolikhet att komma med i urvalet?” (Trost, 2005). 
 
Det är däremot oftast ointressant med i statistisk mening representativa urval vid kvalitativa 
studier. Istället är det ofta bättre att sträva efter heterogenitet i urvalsgruppen. Trost skriver:  
 
”Urvalet [vid kvalitativa studier, min anm.] skall vara heterogent inom en given ram; där ska 
finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. 
Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten.” (Trost, 2005, s. 117) 

5.5.2 Strategiskt urval och bekvämlighetsurval 
Det finns olika metoder för att få fram ett varierat urval. Två metoder som kan användas för 
att göra urval till kvalitativa studier är strategiskt urval och bekvämlighetsurval.  
 
Strategiskt urval kan sägas vara det representativa urvalets motsats. Metoden går ut på 
följande principer: Först väljs ett antal variabler ut som är av teoretisk betydelse, så som kön 
och ålder. Därefter väljs ett antal variabler ut där värdena eller egenskaperna är lätt 
iakttagbara, till exempel synliga i register. Steg tre är att välja ut kategorier eller 
variabelvärden, till exempel består variabeln kön av två variabelvärden. Sista steget är att 
sammanställa variabler och variabelvärden till en tabell och slutligen fylla i tabellens celler. 
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Urvalet blir på detta sätt överskådligt och det blir lättare att se hur varierat urvalet är (Trost, 
2005). Se tabell 2.  
 
Tabell 2: Strategiskt urval  
Källa: Trost, 2005 
Kön  Kvinnor    Män    
Ålder Yngre  Äldre  Yngre  Äldre  
Utbildning Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg 
Celler         

  
 
När det gäller undersökningar rörande datorsystem är det viktigt att uppmärksamma 
användarnas systemvana och bakgrund. Ett sätt att göra detta är att dela in användarna i 
följande grupper: noviser, medelanvändare och experter, där noviserna har liten eller ingen 
erfarenhet av systemet, medelanvändaren använder systemet ibland eller periodvis och 
experterna vet hur de ska använda systemet samt hur de ska hitta relevant hjälp (Faulkner, 
2000). 
 
Med bekvämlighetsurval menas att ”man tar vad man råkar finna”. Befolkningsregister är en 
möjlig källa, ett annat alternativ kan vara att gå genom andra. En nackdel med det senare är att 
det är svårt att påverka urvalet. Man får ofta helt enkelt vara glad över vad som erbjuds och 
hoppas på en bra variation inom urvalet. En annan risk är att de som hjälper till att få fram 
personer som vill ställa upp i undersökningen försöker styra urvalet för att få det att bestå av 
”intressanta personer”, eller sådana som ”är kunniga” och ”har åsikter.” Dessutom kan 
urvalsprocessen ta tid då den består av ett extra led. Fördelen med att gå genom andra är att 
urvalet till slut kan komma att bestå av personer som annars skulle ha varit svåra att komma i 
kontakt med (Trost, 2005). 

5.6 Andra metoder 
Två andra metoder som kan användas för att samla in information om användare är informell 
och formell diskussion med användare samt observation. Det går att lära sig mycket om vad 
användare tycker genom att prata med dem och lyssna till vad de har att säga om systemet. 
Även observation av hur användare gör när de arbetar med systemet kan bidra till större 
förståelse och kunskap (Faulkner, 2000). 
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6 MATERIALINSAMLING 
Hittills i denna rapport har teorin som ligger till grund för metodvalet till och arbetet med 
undersökningen ”Kartläggning av saknat innehåll på intranätet Scania InLine” presenterats. I 
kommande kapitel presenteras undersökningens arbetsprocess, vilken inleddes med 
materialinsamling. 

6.1 Val av undersökningsmetoder 
I ett tidigt skede beslutades att materialinsamlingen skulle bestå av både en kvantitativ studie 
och en kvalitativ studie. Triangulering skulle alltså tillämpas för att reda ut frågeställningen. 
Orsaken till att detta beslut fattades var att kombinationen av det subjektiva materialet som fås 
genom den kvalitativa undersökningen och de mer faktiska data som fås genom den 
kvantitativa antogs kunna ge maximal utdelning av information om vilket innehåll 
användarna saknar på intranätet Scania InLine. Den stora frågan i startskedet var vilken typ av 
kvantitativ respektive kvalitativ studie som skulle göras. I kommande avsnitt redogörs för 
vilka metoder som till slut valdes och varför.  

6.2 Den kvantitativa studien 
Initialt var tanken att en enkät skulle skapas och delas ut till ett hundratal användare av Scania 
InLine, men efter eget övervägande och konsulterande med personer anställda på Corporate 
Relations gruppering CX – Business & Market Intelligence, som besitter stor kompetens och 
erfarenhet av marknadsundersökningar, valdes detta alternativ bort. Visst kan en enkät säga 
en hel del om personers attityder, men svaren är inte alltid pålitliga. En enkät tar även tid att 
framställa, den måste testas innan den ges ut och det är inte säkert att svarsfrekvensen blir 
tillräckligt hög. Även sammanställning och analys kan ta lång tid. Dessutom fanns ett annat 
alternativ att utföra den kvantitativa undersökningen på. Det visade sig nämligen att en 
söklogg fanns att tillgå innehållande information om varje sökning som gjorts på Scania 
InLine under ett halvårs tid.  
 
Sökloggen bestod av ett Excel-dokument och kan jämföras med ett register så till vida att all 
data redan fanns insamlad utan att den enskilde användaren behövdes blandas in. Nackdelen 
med att använda register kan vara att dessa inte alltid är så uppdaterade. Denna risk finns inte 
med sökloggar som denna eftersom uppgifterna om varje sökning verkligen sparas i loggen 
vid varje söktillfälle. En annan fördel med att använda informationen i sökloggen var att dess 
data är mycket pålitlig, användarna har faktiskt sökt så som sökloggen visar. Användning av 
sökloggen för insamling av kvantitativ data var alltså fördelaktig ur två aspekter: det 
behövdes inte läggas ner tid på själva datainsamlandet och informationen i sökloggen var 
pålitlig. 

6.2.1 Beskrivning av sökloggen 
I sökloggen visas sökningar som gjorts på Scania InLine mellan datumen 2005-03-01 –  
2005-08-31, alltså under att halvår.  
Sökloggen visar: 

- vad användaren sökt efter (vilket/vilka sökord som använts)  
- när sökningen gjorts (vilket klockslag, vilket datum)  
- hur användaren sökt (genom snabbsöksfönstret och i så fall med vilket 

snabbsöksalternativ, genom sökning från Channels, Scania News, Links & 
Homepages eller Advanced Search)  

- hur många träffar varje sökning har genererat.  
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Sökloggsstatistik 
Totalt gjordes cirka 185100 sökningar under tiden från mars till och med augusti 2005, varav 
cirka 61500 var sökningar som inte genererat någon träff. I tabell 3 ses fördelningen mellan 
de olika sökalternativen.  
 
Tabell 3: Fördelning över sökningar gjorda på Scania InLine under perioden 2005-03-01 – 2005-08-31. 
Totalt Antal  

sökningar 
(st) 

Andel av 
totala 
antalet 
sökningar 
(%) 

Andel av 
antalet 
snabb-
sökningar  
(%) 

Träff-
säkerhet 
(%)  

Sökningar totalt 185109    
Träffar 123621 66,80   
Sökningar som inte genererat träff 61488 33,20   
     
Sökningar från…     
Channels 1807 0,98  70,8 
Scania News 178 0,10  59,6 
Links & Home pages 9783 5,28  82,5 
Avancerad sökning 50123 27,08  70,8 
      
Snabbsökningar totalt 123218 66,57  63,8 
Sökningar på titeln på hemsidor/applikationer  95187 51,42 77,25 57,0 
Sökningar på innehållet på alla hemsidor 7468 4,03 6,06 89,6 
Sökningar på dokument eller filer  7459 4,03 6,05 83,9 
Sökningar på nyheter eller 
kanalmeddelanden 

587 0,32 0,48 58,8 

Sökningar på hela InLine  12517 6,76 10,16 88,8 
     
Sökningar som inte genererat träff     
Sökningar från…     
Channels 527 0,086   
Scania News 72 0,12   
Links & Home pages 1708 2,78   
Avancerad sökning 14618 23,77   
     
Snabbsökningar  44563 72,47   
Sökningar på titeln på hemsidor/applikationer  40929 66,56 91,85  
Sökningar på innehållet på alla hemsidor 779 1,27 1,75  
Sökningar på dokument eller filer  1207 1,96 2,17  
Sökningar på nyheter eller 
kanalmeddelanden 

242 0,39 0,54  

Sökningar på hela InLine  1406 2,29 3,16  
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Den största delen av alla sökningar gjordes alltså från snabbsöksfönstret (67%). Vid 
snabbsökningar användes alternativet sökning på titeln på hemsidor/applikationer, alltså det 
alternativ som står som default, mest (77% av snabbsökningarna). Därefter var det vanligast 
att sökningen skedde på hela InLine (10% av snabbsökningarna), sökning på innehållet på alla 
hemsidor (6%) och på dokument eller filer (6%). Ovanligast var sökningar på nyheter eller 
kanalmeddelanden (0.5%). Se bilaga 1A för fördelning. 
 
I statistiken över de sökningar som inte genererat någon träff ses samma tendens som vid 
statistiken över alla sökningar. Även här skedde den största delen av alla sökningar från 
snabbsöksfönstret (72%). Den absolut största delen av alla snabbsökningar skedde genom 
sökningar på titeln på hemsidor/applikationer (92%). Att söka på hela InLine var näst 
vanligast (3%), följt av sökningar efter dokument eller filer (2%), innehållet på alla hemsidor 
(2%) och sökning på nyheter eller kanalmeddelanden (0,5%). Se bilaga 1B för fördelning. 
 
Från statistiken över träffsäkerheten bland de olika snabbsöksalternativen framkom att det är 
lägst chans (57%) att få träff om sökningen sker på titlar på hemsidor/applikationer och störst 
chans (90%) vid sökningar på alla hemsidor och hela InLine (89%). 

6.2.2 Urval från sökloggen 
En totalundersökning över alla sökningar som inte genererat någon träff skulle innebära ett 
material innehållande 61488 sökningar. Att gå igenom alla dessa skulle ta för mycket tid i 
anspråk och därför gjordes ett urval baserat på den statistik som presenterades i avsnitt 6.2.1.  
 
Kategorier som valdes bort 
Eftersom majoriteten av de misslyckade sökningarna gjordes via snabbsöksfönstret, se  
bilaga 1A och 1B, valdes sökningar gjorda från Channels, Scania News, Links and Home 
pages och Advanced search bort. Den klara majoriteten av misslyckade snabbsökningar 
gjordes på titeln på hemsidor/applikationer (default-alternativet). Att analysera denna kategori 
skulle innebära att gå igenom 40929 sökningar, ett alldeles för stort material.  
 
Att en sökning gjord från snabbsöksalternativet sökning på titeln på hemsidor/applikationer 
blir misslyckad kan bland annat bero på att: 

- användaren inte har gjort ett aktivt val av sökkategori och därför görs sökningen med 
fel avgränsningskriterium  

- hemsidorna har bristfällig beskrivning och nyckelord 
- informationen inte finns på Scania InLine  

 
Gruppen av sökningar gjorda på titeln på hemsidor/applikationer var alltså mycket stor, men 
sa ändå inte så mycket om huruvida innehållet som eftersöktes finns på Scania InLine eller 
inte. Detta gjorde denna kategori opålitlig vad gällde om informationen som eftersöks 
verkligen saknas på intranätet. Att djupanalysera sökningar gjorda på titel på 
hemsidor/applikationer valdes således bort. Risken med att välja bort denna kategori är att 
information om sökningar där användaren gjort ett medvetet val av denna sökkategori 
försummas. För att ytterligare förbättra möjligheten att hitta information på Scania InLine 
användes denna kategori istället vid framtagningen av nya nyckelord, se avsnitt 7.3.2.  
 
Snabbsökskategorin som innebär sökning på dokument eller filer valdes också bort av orsaken 
att dessa inte är hemsidor. Konsekvensen av att välja bort denna kategori blir att information 
som användare förväntar sig hitta i dokument, men utan resultat, försummas. Även kategorin 
sökning på nyheter eller kanalmeddelanden valdes bort. Anledningen var att det är en så 
minimal del av sökningarna som görs genom denna kategori att den blir ointressant att 
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analysera. Konsekvenserna av att denna kategori valdes bort är försumbara satta i relation till 
de andra sökkategorierna. 
 
Kategorier som valdes 
De två kategorier av sökningar som valdes ut för analys var snabbsökningar gjorda på alla 
hemsidor och på hela Scania InLine. Orsaken till att dessa kategorier valdes var att här har 
användarna gjort en medveten begränsning av sina sökningar. Dessutom är det ganska troligt 
att innehållet som eftersöks med hjälp av dessa sökalternativ, men inte hittas, inte finns på 
intranätet. Ytterligare en orsak till att dessa kategorier av sökningar valdes var att de hade 
högre träffbarhet än de andra snabbsökskategorierna, 89.6% (sökningar på alla hemsidor) 
respektive 88.8% (sökningar på hela InLine), vilket gör dessa kategorier mer trovärdiga då det 
antogs att det som inte hittats genom sökning med dessa kategorier antagligen inte finns på 
Scania InLine. 
 
Konsekvenser av urvalet 
Konsekvenserna av att analysera sökningar som gjorts på alla hemsidor och på hela Scania 
InLine (men inte på titlar på hemsidor/applikationer, dokument eller filer och nyheter eller 
kanalmeddelanden) blir att antalet sökningar som gjorts utan ett aktivt avgränsningsval 
begränsas. Samtidigt lyfts information fram som användarna förväntar sig ska finnas 
någonstans på Scania InLine, men som inte hittats.  
 
Inom de två kategorierna sökningar på alla hemsidor och på hela InLine valdes alla sökningar 
som genererat noll träffar ut för analys. Inom dessa kategorier gjordes alltså en 
totalundersökning. Alla i populationen (det vill säga samtliga sökningar som genererat noll 
träffar) hade däremot inte samma sannolikhet att komma med i urvalet eftersom vissa av 
kategorierna helt valdes bort. Urvalet anses ändå vara representativt eftersom de valda 
kategorierna initialt antogs spegla vilken information som saknas på Scania InLine. Genom 
urvalet reducerades antalet sökningar att djupanalysera från 67488 till 2189. 

6.3 Den kvalitativa studien 
För att komplettera det kvantitativa materialet från sökloggen med användarnas upplevelser 
av saknat innehåll på Scania InLine gjordes intervjuer med anställda inom Scanias 
organisation. Syftet med intervjuerna var att utifrån svaren, kombinerat med sökloggen och 
egna efterforskningar kring innehållet på Scania InLine, kunna få svar på vilken information 
användarna saknar på intranätet och om informationen finns där i dagsläget eller inte.  

6.3.1 Urval till intervjuerna 
Intranätet Scania InLine hade i augusti 2005 drygt 8300 unika användare. Att göra en 
totalundersökning där alla dessa tillfrågades var alltså omöjlig. Därför var det nödvändigt att 
göra ett urval bland användarna. Att intervjuerna skulle göras ur ett Sverigeperspektiv stod 
klart från början. Produktionsorterna som valdes var Södertälje och Oskarshamn.  
 
Urvalstabell 
Trost menar att det till skillnad från kvantitativa undersökningar inte är lika intressant med 
representativa urval i statistisk mening vid kvalitativa undersökningar. Det är viktigare att 
sträva efter heterogenitet inom en given ram (se avsnitt 5.5.1). Scania InLines användargrupp 
är minst sagt heterogen. Scania är en stor organisation och de anställda tillhör olika åldrar, 
olika yrkesgrupper, olika enheter, har olika befattningar, olika vana användare av intranätet 
och så vidare. För att uppnå heterogenitet i urvalsgruppen gjordes ett strategiskt urval med 
hjälp av en urvalstabell. De första variablerna som valdes till tabellen var kön (man, kvinna) 
och Scanias fyra enheter (P&P, S&S, R&D och staber). Enheterna gavs två variabelvärden 
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med avseende på befattning (chef, medarbetare) och slutligen tilldelades befattningsgrupperna 
tre variabler för användarvana av Scania InLine (van, medelvan, ovan). En ovan användare 
använder i princip aldrig intranätet och har inte så bra kunskap om verktyget. En 
medelanvändare använder intranätet ibland och har bättre kunskap om verktyget än den 
ovane, medan en van användare använder intranätet ofta och har god kunskap om verktyget. 
Denna indelning kan jämföras med Faulkners indelning av användare i grupperna noviser, 
medelanvändare och experter (se avsnitt 5.5.2). Parametern ålder skulle kunna ha viss 
betydelse för användarvanan, men detta ansågs täckas in av parametern ovan/medelvan/van 
användare. Slutligen sammanställdes variabler och variabelvärden i en tabell (se tabell 4). 
 
Antal intervjuade 
För att få en optimal spridning i urvalstabellen skulle alla celler behöva fyllas. Tabellen för 
det strategiska urvalet kom att innehålla 48 celler, ett orimligt och onödigt stort antal personer 
att intervjua. Med Nielsens teori som utgångspunkt (se avsnitt 5.3.1) beslutades att 15 
personer skulle intervjuas och att minst tre personer inom varje enhet (P&P, S&S, R&D och 
staber) skulle delta. Urvalet skulle vara spritt på kön, enhet, befattning och vana av att 
använda Scania InLine.  
 
Bekvämlighetsurval 
För att lyckas med att hitta denna spridning av Scania InLines användare tillämpades metoden 
bekvämlighetsurval. Detta innebar att Scania InLines tre koordinatorer på respektive enhet 
(P&P, S&S och R&D) togs till hjälp för att ta fram namn på personer som skulle kunna vara 
både intressanta för undersökningen och intresserade av att delta. En person på ett av Scanias 
dotterbolag, Scania InfoMate, togs till hjälp för framtagning av namn på personer inom 
staberna.  
 
Varje person ombads att ta fram namn på fem personer inom respektive enhet spridda på 
ovannämnda parametrar. Med hjälp av en person på avdelningen Corporate Relations 
kompletterades listan på namn från staberna och S&S. Därefter gjordes ytterligare ett urval så 
att 15 personer återstod spridda på parametrarna. Urvalstabellen visas i tabell 4. Spridningen 
får anses vara fullt acceptabel förutom att det endast blev två personer i urvalet som tillhörde 
enheten S&S. Detta kan förklaras med att det inom denna enhet är vanligare med användning 
av portalen SAIL som leder ut på Scanias extranät än användande av intranätet Scania InLine. 
Det var därför svårare att få fram lämpliga personer till undersökningen inom denna enhet.  
För en bättre spridning i urvalet skulle alla produktionsorter i Sverige (alltså även Luleå, 
Falun och Sibbhult) vara representerade, men till detta fanns inte tid.  
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Tabell 4: Urvalstabell 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3.2 Intervjupersonernas förberedelser 
Före intervjuerna skickades ett mejl ut till samtliga intervjupersoner inom urvalet där de 
ombads lista de tre senaste sökningarna de gjort som resulterat i noll träffar samt annan 
information som de upplever saknas på Scania InLine (se bilaga 2). Intervjuerna utfördes 
enskilt och utan åhörare. Detta dels för att öka chansen för att den intervjuade skulle vara ärlig 
i sina svar och inte påverkades av andra, men också för att göra miljön så ostörd som möjligt. 
Intervjuerna ägde rum på den intervjuades arbetsplats för att den intervjuade skulle känna sig 
så trygg som möjligt. Exakt var på arbetsplatsen intervjun skulle ske överlämnades till den 
intervjuade att bestämma. Det blev oftast i ett ostört grupprum. Intervjuerna tog mellan en 
halv till två timmar beroende på hur mycket användaren hade att berätta.  

6.3.3 Intervjufrågorna 
Syftet med intervjuerna var att få reda på vilken information de 15 användarna anser vara 
saknad på intranätet. Tanken var också att intervjuerna skulle öka förståelsen för hur 
användarna hanterar verktyget och att denna insikt skulle kunna underlätta arbetet med att ta 
reda på om det upplevt saknade innehållet finns på intranätet eller inte. Syftet var också att se 
om information från söklogg och intervjuer var likartad eller kompletterade varandra.  
 
Intervjutillfällena inleddes med en presentation av undersökningen och fortsatte med frågor 
rörande användarens bakgrund, användande av intranätet samt vilken information som 
användaren upplevde som saknad på intranätet. Vissa av frågorna visade sig ge mer värdefull 
information än andra, särskilt de två sista som hade det mest konkreta syftet för 
undersökningen. Dessa frågor var: 

- Vilka är de tre senaste sökningar du gjort på InLine som inte genererat träff? 
- Finns det någon speciell information på InLine som du saknar? 

 
Övriga frågor gav dock en övergripande förståelse för vem användaren var och hur han/hon 
använde sig av intranätet i sitt vardagliga arbete. Vid intervjun fanns oftast inte tillgång till 
dator. Därför användes tre skärmdumpar från Scania InLine för att underlätta 
kommunikationen. 

Intervjupersoner 
Kön Kvinnor 
Organisation P&P S&S R&D Staber 
Befattning Chef Medarb.  Chef Medarb. Chef Medarb. Chef Medarb. 
Scania InLine-
vana* 

V M O V M O V M O V M O V M O V M O V M O V M O 

 x          x 
 

x    x        x 
x 

Intervjupersoner 
Kön Män 
Organisation P&P S&S R&D Staber 
Befattning Chef Medarb. Chef Medarb. Chef Medarb. Chef Medarb. 
Scania InLine-
vana 

V M O V M O V M O V M O V M O V M O V M O V M O 

 
 

 x x x  x 
x 

       x  x x      x  

* V: Van användare av intranätet 
   M: Medelvan användare av intranätet 
   O: Ovan användare av intranätet 
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Nedan följer en redogörelse för de frågor som ställdes under intervjuerna. 
De frågor som ställdes kring användarnas bakgrund var (förklaring till val av fråga inom 
parentes): 

- Vilket år är du född? (Tanken var att få reda på åldersspridningen bland de intervjuade 
för att detta eventuellt skulle kunna hänga ihop med användarvana. Dock var ju vana 
av intranätsanvändandet redan spritt i urvalet och denna fråga skulle därför ha kunnat 
uteslutas. Detta är anledningen till att åldersfördelningen inte presenteras i denna 
rapport.) 

- Hur länge har du jobbat på Scania? (För att få en uppfattning om hur väl de känner 
organisationen samt om de kom i kontakt med det gamla intranätet.) 

- Vad arbetar du med? Berätta om dina arbetsuppgifter. (För att få en uppfattning om 
personens vardagliga arbete och vilket behov de har av intranätet.) 

 
Frågor rörande användande av intranätet var:  

- Vilken är din allmänna uppfattning om Scania InLine? (För att få reda på inställningen 
till intranätet. En användare med negativ inställning kanske lättare ger upp sitt letande 
efter information om sökningen genererar noll träffar och hittar således inte det 
han/hon söker även fast det kanske finns där.) 

- Hur ofta använder du Scania InLine? (Skulle kunna säga en del om Scania InLine-
vana.) 

- Till vad använder du Scania InLine? (För att få en uppfattning om 
användningsområde och behov.) 

- Hur ofta letar du efter information på Scania InLine? (Skulle kunna säga en del om 
användarens sökvana.) 

- Hur går du tillväga när du letar information på Scania InLine? Söker – hur? Varför? 
Navigerar – hur? Varför? (Skulle kunna ge ledtråd om det är så att informationen 
finns på intranätet, men att det är sökbeteendet som gör att den inte hittas.) 

 
Slutligen frågorna som gällde saknad information på intranätet (dessa frågor var de 
intervjuade förberedda på): 

- Vilka är de tre senaste sökningar du gjort på Scania InLine som inte genererat träff? 
Hur gjorde du då? (För att få ett mer konkret svar på vad användaren letat efter utan 
lyckat resultat och om det kanske var sökbeteendet som gjorde att sökningen blev 
misslyckad.) 

- Finns det någon speciell information på Scania InLine som du saknar? (För att även 
täcka in navigering som metod för letande av information.) 

6.3.4 Intervjuernas standardisering och strukturering 
Intervjuernas standardisering var varken särskilt hög eller särskilt låg. Frågorna som ställdes 
var de samma vid varje intervju, men de ställdes i den ordning det föll sig naturligt. 
Intervjuerna liknade på så sätt mer ett samtal. Frågorna var både av strukturerad (stängda 
frågor) och ostrukturerad (öppna frågor) karaktär. Efter varje intervju fylldes ett formulär i (se 
bilaga 3), tänkt som hjälp vid analysen. Detta innehöll både öppna och stängda frågor. Den 
intervjuade styrdes därför till vissa fördefinierade svarsalternativ vid vissa frågor.   

6.4 Andra metoder 
Andra metoder så som observationer och informella samtal förekom inte i denna 
undersökning. Till detta fanns varken tid eller tillfälle och ansågs heller inte nödvändigt.  
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7 BEARBETNING OCH ANALYS AV INSAMLAT MATERIAL 
Detta kapitel tar dels upp hur det insamlade materialet från sökloggen och intervjuerna 
bearbetades, men också hur sammanställningen av materialet gjordes. 

7.1 Bearbetning och analys av materialet från sökloggen 
För bearbetning av insamlat material användes programvaran Microsoft Excel eftersom 
sökloggen redan från början var ett Excel-dokument och för att denna programvara är mycket 
lämpad för hantering av stora datamängder. Det material som samlats in från sökloggen hade 
genom urvalet reducerats från 61488 ord till 2189 att djupanalysera. Eftersom Scania InLines 
sökmotor inte klarar av att hantera stav- eller sökfel (se avsnitt 4.5) så sorterades dessa bort 
manuellt ur materialet. Antalet sökord reducerades då från 2189 till 1468. Andelen stav- eller 
sökfel bland de 2189 sökorden var alltså en tredjedel. 

7.1.1 Ämneskategorier 
De 1468 sökorden delades in i ämneskategorier baserade på det nya ämnesindexet (se avsnitt 
4.4.5). Fet nya ämnesindexet består av 14 huvudkategorier och vissa av dessa slogs ihop, 
medan andra kategorier kom till. Sorteringen skedde tillslut efter följande tio ämneskategorier 
(exempel på innehåll inom parentes):  

- Arbetsmetoder (rutiner, metoder, standards, manualer) 
- Dokument etc. (dokument, mallar, blanketter) 
- Ekonomi & Finans (fakturafrågor, finansiell information) 
- Externt (www-adresser, icke Scaniarelaterade sökningar) 
- HR (anställning, utbildning, hälsa, säkerhet, fritid, resor, organisation, fackförbund) 
- IT (produkter, service, support, system) 
- Kommunikation (bilder, PR-artiklar, tidsskrifter) 
- Teknik/Inköp (produkter, produktion, verktyg, design, testning, inköpsinformation) 
- Personnamn (förnamn, efternamn) 
- Svåridentifierade sökord (Genom dessa sökord var det svårt att förstå vad användaren 

efterfrågade. Orden i denna kategori skickades till ett antal personer inom Scanias 
organisation för tydliggörande och på så vis lyckades kategorin reduceras, men 
fortfarande återstod ett antal ord som var svårdefinierade.) 

 
Fördelningen mellan ämneskategorierna visas i figur 5. Figuren visar att det största området 
inom vilket information är saknad eller svårhittad är HR (Human Resources) (28,7%). Även 
kategorien Personnamn (14,8%), Teknik/Inköp (12,5%), Dokument etc (8,2%) och 
Arbetsmetoder (8,2%) utgör stora grupper.   
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Fördelning ämneskategorier

28,7%

14,8%

8,2%
8,2%

1,7%

1,4%

8,7%

2,9%
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12,9%

HR

Personnam n

Arbetsm etoder

Dokum ent etc

Ekonom i&Finans

Externt
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Kom m unikation

Teknik/Inköp

Svårt att tolka

Figur 5: Fördelning ämneskategorier  
 
Denna fördelning sade dock ingenting om huruvida informationen verkligen saknades på 
intranätet eller inte. Den kunde lika gärna vara svårhittad. Orsaken till att en sökning inte 
genererar träff behöver ju inte vara att det eftersökta innehållet verkligen inte existerar på 
Scania InLine (se avsnitt 4.4.5). En misslyckad sökning kan snarare bero på bristfällighet i 
sidornas metadata samt okunskap hos användarna om hur en sökning bör göras på Scania 
InLine för att maximera chansen för träff. För att ta reda på om informationen existerade på 
intranätet eller inte krävdes en djupare analys av sökorden. Om detta redogörs i avsnitt 7.3.1. 

7.2 Bearbetning och analys av materialet från intervjuerna 
Bearbetning och analys av intervjumaterialet gjordes efter att alla intervjuer var genomförda. 
Detta eftersom det enligt Trost är lämpligt att vänta med analysen för att få distans till 
materialet (se avsnitt 5.3.2).  
 
En del av det som framkom vid intervjuerna bekräftade materialet i sökloggen. Detta gällde 
framförallt att information inom HR-området är svårhittad och så även också information 
inom Teknik/Inköp. Båda dessa grupper visade sig även vara stora i diagrammet över 
sökloggens fördelningen mellan ämneskategorier (se avsnitt 7.1.1). Vissa kommentarer från 
intervjuerna kompletterade snarare materialet från sökloggen. Exempel på detta är efterfrågan 
av en hjälpfunktion över hur sökningar ska ske på intranätet för bästa träffresultat.  
 
Eftersom intervjuerna även innehöll frågor om användbarhet framkom flera intressanta åsikter 
om Scania InLines gränssnitt. Dessa kommentarer finns inte med i denna rapport eftersom 
den typen av analys inte ingår i syftet, utan samlas istället i en separat rapport till Scania.  
 
Den information som de intervjuade ansåg saknad eller svårhittad på intranätet delades in i 
ämneskategorier på motsvarande sätt som misslyckade sökningar ur sökloggen. Hur den totala 
sammanställningen av saknad eller svårhittad information enligt söklogg och intervjuer 
gjordes förklaras i avsnitt 7.3.2. 
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7.3 Slutlig analys av söklogg- och intervjumaterial 
Hur den slutliga analysen av både material från sökloggen och intervjumaterial utfördes och 
sammanställdes presenteras nedan. 

7.3.1 Sammanställningstabell 
För att gå igenom materialet från söklogg och intervjuer på ett metodiskt och analytiskt sätt 
skapades en sammanställningstabell i Microsoft Excel med kolumnerna (förklaring inom 
parentes): 

- Ämneskategori (någon av de tio ämneskategorierna, se avsnitt 7.1.1, samt kategorin 
Annat) 

- Underkategori (snävare kategoriindelning än ämneskategorierna) 
- Eftersökt information (förklaring till vilken information användaren antagligen 

eftersökt) 
- På Scania InLine? (om informationen finns på intranätet eller inte) 
- Informationssägare (vem som är ägare till informationen t.ex. vilken sida 

informationen finns på, vem/vilken avdelning som har tillgång till/ansvarar för 
informationen) 

- Åtgärd för åtkomst (vad som bör göras för att öka tillgängligheten/hittbarheten för 
informationen) 

- Förslag på nya nyckelord (sammanställning av sökord som framkommit under arbetet 
och som förväntas leda till samma information) 

- Svårighetsgrad (hur lätt/svårt eller snabba/långsiktiga de föreslagna åtgärderna är på 
en skala 1-3, se förklaring i avsnitt 7.3.2) 

 
Genom egna sökningar på intranätet och med hjälp av personer med kunskap om Scanias 
verksamhet, fylldes tabellens rader. Det var därefter lätt att sortera ut vilken information som 
verkligen saknades på intranätet och vilken som existerade, men var svårhittad. I tabellen 
samlades svaren på undersökningens frågeställningar och det analyserade materialet blev 
överskådligt.  

7.3.2 Slutlig sammanställning av analysen 
Till den slutliga sammanställningen av det analyserade materialet delades 
sammanställningstabellen in i tre kategorier efter åtgärdernas svårighetsgrad. Första kategorin 
(1 på den 3-gradiga skalan) innehåller den information som kräver lätta/snabba åtgärder för 
åtkomst, så som implementation av viss metadata. Andra kategorin (2 på den 3-gradiga 
skalan) innehåller den information vars åtgärder för åtkomst är svårare och mer tidskrävande 
jämfört med åtgärderna i kategori 1, såsom att skapa nya hemsidor och att samordna 
information som i dagsläget är spridd på intranätet. Tredje kategorin (3 på den 3-gradiga 
skalan) innehåller information vars åtgärder för åtkomst bör vidtas på längre sikt än 
åtgärderna i kategori 1 och 2, så som att utveckla viss funktionalitet. Alla tre kategorierna 
följer samma tabellstruktur, nämligen den som ses i tabell 5.  
 
Tabell 5: Tabellstruktur vid sammanställning av information som är svår att hitta 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
På Scania 
InLine? 

Informationsägare Åtgärd för 
åtkomst 
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Sammanställning av förslag på nya nyckelord 
Det vanligaste förslaget på snabba/lätta åtgärder för ökad hittbarhet av information på 
intranätet är att lägga till nya nyckelord som metadata på vissa hemsidor där detta i dagsläget 
är bristfälligt. Till tabellen med snabba/lätta åtgärder tillkommer därför två tabeller med 
förslag på nya nyckelord. 
 
Vid framtagning av förslag på nya nyckelord användes snabbsökskategorin sökning på titel på 
hemsidor/applikationer i kombination med sökningar gjorda på alla hemsidor och på hela 
InLine. En lista över hur många gånger varje sökord används i kategorin där sökningar skett 
på titel på hemsidor/applikationer togs fram och sökord som förekommit mer än 30 gånger i 
denna kategori (vilket innebar totalt 101 sökord, felstavade ord inräknade) genomgicks 
grundligt och delades in i respektive ämneskategori. Listan jämfördes därefter med listan med 
sökord från kategorierna på alla hemsidor och på hela InLine och en sammanställning av 
förslag på nya nyckelord gjordes i två separata tabeller. Den ena tabellen innehöll nyckelord 
som framkom genom analys av sökord i snabbsökskategorierna sökningar på alla hemsidor, 
på hela InLine, på titlar på hemsidor/applikationer samt intervjuer. Den andra listan innehöll 
nyckelord som inte framkommit genom analys av sökord i snabbsökskategorierna sökningar 
på alla hemsidor och hela InLine eller intervjuer, men förekom frekvent bland sökningar 
gjorda på titlar på hemsidor/applikationer. Tabellstrukturen är densamma för de båda 
tabellerna och visas i tabell 6.  
 
Tabell 6: Tabellstruktur vid sammanställning av förslag på nyckelord 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
Nya nyckelord Informationsägare

     
 
Fullständig sammanställning 
Den fullständiga sammanställningen av det analyserade materialet visas inte i denna rapport. 
Detta eftersom att Scania äger denna information och inte vill sprida den vidare till 
allmänheten. I bilaga 4 visas dock utdrag från varje sammanställningstabell i exemplifierande 
syfte och i avsnitt 7.4 presenteras slutsatserna från sammanställningstabellerna i stora drag. 
 

7.4 Saknad eller svårhittad information på Scania InLine 
I detta avsnitt redogörs i stora drag vilken information som i undersökningen kom fram som 
saknad respektive svårhittad på Scania InLine. 

7.4.1 Saknad information på Scania InLine 
Vid analysen av de sökord som enligt sökloggen resulterat i noll träffar visade det sig att en 
klar majoritet av den information som eftersöktes faktiskt finns på intranätet. Visst finns det 
vissa undantag, men de är få och berör smala områden. Även vid analysen av 
intervjumaterialet visade det sig att det mesta som vid en första anblick verkade vara saknad 
information faktiskt existerar på intranätet. Det är således uppenbart att antagandet att mycket 
information saknas på Scania InLine, och att det är orsaken till att många (en tredjedel) av alla 
sökningar resulterar i noll träffar, var felaktigt. Den allra största delen av den eftersökta 
informationen finns där, men en stor del är, av olika orsaker, svår för användarna att hitta. 

7.4.2 Svårhittad, befintlig information på Scania InLine 
Initialt antogs att fördelningen över ämneskategorierna (se avsnitt 7.1.1) speglar inom vilka 
ämnesområden information saknas. Det visade sig efter vidare analys att så inte är fallet. 
Fördelningen visar snarare inom vilka områden information är svårhittad. Enligt både söklogg 
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och intervjuer är den största ämneskategorin inom vilken information är svårhittad HR. Detta 
är alltså ett område som bör ses över och kompletteras. Kategorierna Teknik/Inköp, 
Arbetsmetoder och Dokument etc är områden med relativt stora luckor. Enligt sökloggen 
finns även en efterfrågan om att lätt hitta information om anställda. Vid intervjuerna lyftes 
bland annat behovet av en hjälpfunktion vid sökningar fram.  
    

7.5 Förbättringsmöjligheter för Scania InLine 
Det visade sig alltså att det inte är så mycket information som verkligen saknas på Scania 
InLine. Det är inte på grund av saknad information på intranätet som gör andelen misslyckade 
sökningar så hög, utan snarare att en hel del information är svårhittad. För att minimera 
antalet sökningar som resulterar i noll träffar så behövs implementationen av nytt innehåll 
därför kompletteras med andra åtgärder för att användarna ska hitta fram till den eftersökta 
informationen. Nedan presenteras förslag på förbättringar för att minska andelen sökningar 
som resulterar i noll träffar på intranätet Scania InLine: 

- komplettera sidor med fler nyckelord  
- öka förståelse hos användare och administratörer för hur sökmotorn fungerar 
- utveckla viss funktionalitet, till exempel utveckla en hjälpfunktion för sökningar och 

fundera över snabbsöksalternativens rangordning 
- samordna information 

 
Det skulle eventuellt vara en idé att fundera över utveckling av en ny sökmotor som klarar av 
att hantera stavfel eftersom en tredjedel av de djupanalyserade orden bestod av stav- eller 
sökfel.  
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8 Avslutande diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring undersökningens resultat. Diskussionen kretsar främst 
kring intranät i allmänhet, undersökningens metod, min egen roll samt fortsatt arbete. 

8.1 Funderingar kring intranät i allmänhet 
Att ett intranäts statistik visar på en stor andel sökningar som genererat noll träffar behöver 
inte bero på att det är mycket information som saknas på intranätet. Det kan visa sig att 
andelen sökningar som inte gett träff beror på att informationen är svår att hitta av olika 
orsaker. Dessa orsaker bör i så fall undersökas och åtgärdas. Vad som kan konstateras är att 
det är viktigt att utveckling av ett intranät sker i samarbete med de yrkesgrupper som kommer 
att använda sig av det. För att användandet av intranätet ska bli så effektivt som möjligt är det 
viktigt att användarna vet hur de ska använda det. Gränssnittet bör vara anpassat till 
användarna och om det inte är det bör detta åtgärdas. Alternativt bör användarna utbildas 
ordentligt i hur intranätet fungerar. Det är viktigt att användarna klarar av att självständigt 
hitta information på intranätet, annars är användningen av detsamma så gott som meningslöst.  

8.2 Funderingar kring undersökningens metod  
Kombinationen av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning visade sig ge intressanta 
resultat. Den mest matnyttiga informationen kom fram ur sökloggens material, medan 
intervjuerna ibland bekräftade och andra gånger kompletterade sökloggen. Intervjuerna gav 
också en djupare förståelse för sökloggens material eftersom användarna kunde berätta om 
hur de resonerade vid navigering och användning av sökfunktionen. Kunskapen om 
användarnas sökbeteende ökade förståelsen för att det är så pass mycket information som är 
svår för användarna att hitta.  
 
Det skulle ha varit bra om någon typ av viktning av söklogg- respektive intervjuresultat 
gjorts. Till exempel så skulle det i sammanställningen kunna belysas vad som kommit fram ur 
analys av sökloggen respektive ur intervjuerna. Det kan vara relevant att vid uppföljningen 
veta om viss information eftersökts ett flertal gånger enligt sökloggen eller efterfrågats vid 
någon enstaka intervju.  

8.3 Min egen roll  
Att komma som utomstående för att göra en undersökning av detta slag har både för- och 
nackdelar. En fördel var att jag kunde analysera intranätet ur en utomståendes perspektiv och 
genom nya infallsvinkar. En annan fördel var att användarna inte förknippade mig som person 
med skapandet och ansvaret för intranätet, vilket kanske gjorde att de var mer ärliga i sina 
uttalanden än vad de annars skulle ha varit.  
 
En nackdel var dock att det krävdes ganska mycket tid att sätta sig in i intranätet innan 
undersökningen kunde komma igång. Att utföra en undersökning av detta slag kräver kunskap 
om både organisationen och intranätet. Trots detta har jag på kort tid lyckats sätta mig in i och 
utvärdera Scanias intranät och fått fram intressanta resultat. 
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8.4 Fortsatt arbete 
Förslagen på åtgärder som tagits fram genom denna undersökning kommer att följas upp av 
Scanias avdelning Corporate Relations under våren 2006. Det skulle vara intressant att 
studera hur stor andel av sökningar gjorda på Scania InLine som resulterar i noll träffar då 
uppföljningen genomförts. Det skulle även vara intressant att få reda på hur stor del av de 
sökningar som genererar noll träffar som skulle kunna reduceras genom att utveckla Scania 
InLines sökmotor till att klara av att korrigera stavfel. Det skulle dock antagligen vara ett stort 
arbete som skulle kräva stora resurser. 
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9 SLUTORD 
Genom detta examensarbete har jag undersökt vilken information som användare av intranätet 
Scania InLine saknar eller har svårt att hitta. Undersökningen pågick under hösten 2005 och 
resultaten baserar sig på analys av intranätets söklogg samt intervjuer med personer i Scanias 
svenska organisation. Genom denna rapport visas vilken metod som användes vid 
undersökningen. Förhoppningen är att rapporten ska kunna vara till hjälp och ge inspiration 
vid genomföranden av liknande projekt. 
 
Till Scania lämnas, förutom denna rapport, en förkortad version där samtliga resultat och 
rekommendationer presenteras på detaljnivå samt en rapport som visar på de 
förbättringsförslag rörande Scania InLines användbarhet som kom fram som en biprodukt ur 
arbetet med denna undersökning. 
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BILAGOR 

BILAGA 1A: FÖRDELNING ÖVER SÖKMETODER, TOTALT 
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BILAGA 1B: FÖRDELNING ÖVER SÖKMETODER, MISSAR 
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BILAGA 2: MEJL SOM SKICKADES TILL INTERVJUPERSONER 
 
 
Hej! 
 
Du har tidigare anmält ditt intresse att delta i undersökningen ”En kartläggning av saknat 
innehåll på intranätet Scania InLine”. Denna undersökning utförs under hösten för avdelning 
C som ett examensarbete vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet syftar till att ta reda på 
vilken information användare av InLine förväntar sig ska finnas på intranätet, men som av 
någon anledning inte hittas. Undersökningen är rent innehållsinriktad och syftar inte till att 
undersöka InLines funktionalitet eller användbarhet. Den består av en kvantitativ del och en 
kvalitativ. Den kvantitativa delen består av analys av en söklogg i vilken det går att utläsa 
vilka sökord som genererat noll sökträffar. Den kvalitativa delen består av intervjuer och det 
är alltså i denna del du kommer delta. Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse 
för vad användare av InLine saknar än vad som kan utläsas av sökloggen.  
 
Intervjuerna kommer att äga rum under oktober på din arbetsplats och tar 1-2 timmar. Du 
kommer inom kort få ett förslag på en mötestid via Outlook.  
 
Innan intervjun är det bra om du har funderat igenom följande: 

- vilka är de tre senaste sökningar du gjort på InLine som inte genererat träff? 
- finns det någon speciell information på InLine som du saknar? 

 
Vid frågor eller funderingar angående undersökningen ”En kartläggning av saknat innehåll på 
intranätet Scania InLine” kontakta mig, Lovisa Karlsson. Vid mer övergripande InLine-
frågor, kontakta min handledare Jennie Eliasson, InLine Editor. 
 
Med vänlig hälsning 
Lovisa Karlsson 
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BILAGA 3: FORMULÄR SOM FYLLDES I EFTER VARJE INTERVJU 
 
Intervjuformulär    Datum: 2005- 
 
 
Namn: 
 
Tjänsteställe: 
 
Födelseår: 19____        
 
 

1. Tid på Scania: ___________________________________________________________  
 
2. Arbetar med _____________________________________________________________  

 

3. Allmän upplevelse av InLine  □ positiv 

 □ medel 

 □ negativ 
 
 

4. Använder InLine som □ fönster mot applikationer   

 □  arbetsredskap   

 □ informationsbank 
 
 

5. Användningsfrekvens   □ dagligen 

 □  flera gånger/vecka 

 □  en gång/vecka  

 □  enstaka gånger/månad 

 □ mer sällan 
 

 
 

 

6. Letar information  □ dagligen 

 □ flera gånger/vecka 

 □  en gång/vecka 

 □ enstaka gånger/månad 

 □ mer sällan 
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7. Tillvägagångssätt vid letande: 
 

□ Söker 

 □ snabbsökning  

 □ avancerad sökning 

 □ annat ___________________________________________________________   
 
Varför? _________________________________________________________________  
 

□ Navigerar   

 □ organisationsindex  

 □ ämnesindex 

 □ annat ___________________________________________________________   
 
Varför? _________________________________________________________________   

 
8. Tre senaste sökningar som inte genererat träff: 

  
1. ________________________________________________________________  
 
Sökte hur? _________________________________________________________  

 
 
2. ________________________________________________________________  
 
Sökte hur? _________________________________________________________  

 
 
3. ________________________________________________________________  
 
Sökte hur? _________________________________________________________  

 
 

9. Speciell saknad information på InLine? 
 

□ Ja                           Vilken? __________________________________________   
 
 

 □ Nej 
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BILAGA 4: UTDRAG FRÅN DETALJERAD SAMMANSTÄLLNING 
 
Kategori 1: Lätta/snabba åtgärder 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
På Scania 
InLine? 

Informationsägare Åtgärd för 
åtkomst 

IT Telefoni Information 
om telefoni-
tjänster 

Ja Avdelningen som 
har hand om 
telefonitjänster 
inom Scania 

Lägga till 
nya 
nyckelord 
på 
hemsidan 

 
Kategori 2: Svårare och mer tidskrävande åtgärder (i jämförelse med kategori 1)   
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
På Scania 
InLine? 

Informationsägare Åtgärd för 
åtkomst 

HR Kartor Olika slags 
kartor 
(besökskartor, 
kartor över 
Scanias 
område osv) 

Ja, spritt Olika (finns på flera 
hemsidor) 

Samordning, 
samla alla 
kartor på en 
sida. 
Lägga till nya 
nyckelord till 
den nya 
sidan. 

 
Kategori 3: Åtgärder att vidta på längre sikt 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
På Scania 
InLine? 

Innehållsägare Åtgärd för 
åtkomst 

Dokument etc Dokument Olika typer av 
specifika 
dokument 

Ja, en hel del Olika Underlätta 
sökning efter 
dokument 
genom att 
utveckla 
sökfunktion 
som utnyttjar 
metadata i 
dokument. 
Kräver 
funktionell 
utveckling 
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Nyckelord som framkommit genom analys av sökord i snabbsökskategorierna 
sökningar på alla hemsidor, på hela InLine, på titlar på hemsidor/applikationer samt 
intervjuer: 
 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
Nya nyckelord Informationsägare

IT Telefoni Information om 
telefoni-tjänster 

telefonflyttning, 
telefonmeddelande, 
telefonsvar, 
semestersvarare, 
telesvar, teletjänst, 
teleteam, tele, 
telefonkatalog, 
telefoni, telefon 

Avdelningen som 
har hand om 
telefonitjänster 
inom Scania 

 
 
Nyckelord som inte framkommit genom analys av snabbsökskategorierna sökningar 
på alla hemsidor och hela InLine eller intervjuerna, men förekommer frekvent bland 
sökningar gjorda på titlar på hemsidor/applikationer: 
 
Ämneskategori Underkategori Eftersökt 

information 
Nya nyckelord Informationsägare

Kommunikation Biblioteket Information om 
Scanias bibliotek 

bibliotek, 
biblioteket 

Library and 
Information Service 

 


