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Sammanfattning 
 
Vi har på uppdrag från Vägverket undersökt hur väl implementeringen av det nya 
intranätet, Infarten, har genomförts och mottagits av berörd personal på lokalkontoret 
i Karlstad.  
 
Infartens övergripande mål är att vara en del av chefernas och medarbetarnas 
dagliga arbete samt fungera som ett verktyg för att söka information. Intranätet ska 
sprida aktuella nyheter, som alla inom organisationen ska kunna ta del av. 
Anledningen till att Vägverket valde att vidareutveckla Infarten, från regionala intranät 
till ett intranät för samtliga regioner, var att de upplevde svårigheter och problem med 
en icke fungerande uppföljning och dubbellagring av information.  
 
För att ta reda på hur väl Infarten fungerar i det dagliga arbetet i verksamheten 
genomförde vi en kvalitativ undersökning bland medarbetarna på lokalkontoret i 
Karlstad. I de intervjuer vi gjorde, studerade vi medarbetarnas användning av Infarten 
i sina dagliga arbeten och även deras egna uppfattningar om Infartens uppbyggnad.  
 
Resultatet visade att medarbetarna hade användning av Infarten, de uppgav att de 
inte skulle vilja vara utan Infarten. Vi såg ett mönster som visade att respondenterna 
endast använde sig av vissa delar av Infarten, de delar de behövde för att klara av 
sina arbetsuppgifter. Vidare uppgav respondenterna att de upplevde ett problem med 
för mycket information på Infarten. De tyckte att det många gånger var svårt att hitta 
relevant information. 
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt introducerar vi läsaren till uppsatsen, dess syfte och det 
problemområde vi valt att studera. Även uppsatsens avgränsningar presenteras. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Som en följd av den ökade globaliseringen och utvecklingen av ny 
informationsteknologi har dagens företagsklimat förändrats. Den omgivning som 
företagen verkar i, förändras ständigt och konkurrensen har blivit hårdare. 
Förändring är något som ständigt förekommer inom organisationer. För att 
utveckling ska kunna komma till stånd är det något som förr eller senare måste 
ske. En organisation som är isolerad från sin omgivning behöver inte förändras, 
men i dagens samhälle kan inte en sådan organisation fungera effektivt. 
(Lindvall, 2001) 
 
Syftet med att införa ett intranät är att utveckla en effektivare och mer kreativ 
organisation, som snabbare kan ta beslut, men framför allt ta de rätta besluten 
(Sandred, 1997). Han fortsätter med att konstatera att i en organisation som 
stöds av ett intranät blir det möjligt att hålla alla medarbetare väl informerade 
genom att låta dem få tillgång till all information. 
 
Vägverket har under tidigare år, för styrning av sin verksamhet, arbetat med 
pappersdokument och fristående regionala intranät. År 2001 togs ett beslut om 
att införa ett nytt gemensamt intranät för att bland annat underlätta 
kommunikationen och kunskapsutbytet mellan regionerna samt för att minska 
den dubbellagring av information som tidigare varit ett problem. År 2003 införde 
Vägverket ett vidareutvecklat intranätssystem, Infarten, och de önskar nu att få 
en inblick i hur denna övergång har påverkat medarbetarnas dagliga arbete. 
Infartens uppgift är att vara ett stöd för medarbetarna och det är med 
utgångspunkt i detta som vår uppsats är baserad. Vi vill med detta arbete 
undersöka hur väl Infarten fungerar som ett verktyg för medarbetarna.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera hur implementeringen av Vägverkets 
nya intranät, Infarten, genomförts och hur denna förändring har tagits emot av 
medarbetarna inom organisationen.   
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Inledning 

1.3 Avgränsning  
 
Förändringsprocessen är ett stort område och på grund av omfattningen av detta 
uppsatsarbete har vi valt att avgränsa vår undersökning, till att enbart omfatta en 
studie av hur Infarten har påverkat medarbetarnas dagliga arbete på 
lokalkontoret i Karlstad.  

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens första kapitel inleds med att vi presenterar uppsatsen, vi redogör för 
uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning.  
 
I det andra kapitlet introducerar vi Vägverket, dess organisations uppbyggnad 
och vi ger även en bakgrund till Infarten.  
 
Tredje kapitlet redogör för vårt val av metod samt hur vi har gått till väga med vår 
undersökning.  
 
Fjärde kapitlet tar upp den relevanta teorin, från den litteratur, som vi har använt 
oss av.  
 
Uppsatsens femte kapitel utgörs av empiri, en sammanställning av våra 
intervjuer med Vägverkets medarbetare på lokalkontoret i Karlstad. Vi tar även 
upp en del av Vägverkets egen undersökning. Intervjuerna och den relevanta del 
av Vägverkets undersökning är sammanställda som bilagor.  
 
I det sjätte kapitlet analyserar vi vår undersökning genom att jämföra teorin med 
verkligheten.  
 
Sjunde kapitlet består av vår slutsats.  
 
I åttonde kapitlet ger vi rekommendationer till Vägverket som är baserade på vårt 
slutgiltiga resultat. 
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2 Om Vägverket 
 
I detta kapitel introducerar vi Vägverket och dess organisation. Vi presenterar 
även bakgrunden till Infarten. 
  
 

Vägverkets vision 
”Vi gör den goda resan möjlig.” 

 
Vägverket är en statligt ägd myndighet, som arbetar för att göra resor och 
transporter möjliga för privatpersoner såväl som för näringslivet (Vägverket, A). 
De utreder och planerar gator, vägar, järnvägar och har även ansvaret för 
reparationen av dessa (Vägverket, B). Huvudkontoret ligger i Borlänge, 
verksamheten är uppdelad i sju huvudregioner som ansvarar för respektive 
enhet. Tillsammans bidrar de till Vägverkets gemensamma resultat.  

2.1 Organisationen 
 
Vägverket satsade på ett nytt intranät för att kunna säkra en snabbare 
informationsgång och ett effektivare samarbete mellan de olika avdelningarna. 
Organisationen är uppdelad i ett huvudkontor, två nationella stöd- och 
utvecklingsenheter, sju regioner, tre affärsenheter och tre resultatenheter 
(Vägverket, C).  

 
Figur 1 

 

 

 

 

 

 

(Vägverket, D) 
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Om Vägverket 

2.1.1 Organisationsschema 
 
Vid en närmare granskning av Vägverkets organisationsschema (se figur 1) kan 
de stora geografiska avstånden mellan enheterna resultera i ett problematiskt 
samarbete. Detta är ett av de problem som det nya intranätet, Infarten, ska lösa.  
 
Ytterligare en av Infartens uppgifter är att stödja det processinriktade arbetssättet 
och underlätta för ledningen att nå ut med information (Vägverket, E). 
 
Infarten fungerar som ett dagligt arbetsverktyg för Vägverkets anställda som lätt 
får tillgång till information (Vägverket, F). 

2.1.2 Styrelsen 
 
Vägverket leds av en styrelse som består av representanter utvalda av 
regeringen. Styrelsen ansvarar för Vägverkets verksamhet.  

2.1.3 Generaldirektören 
 
Generaldirektören (GD) befinner sig under styrelsen som chef. 
Generaldirektörens roll innebär att ansvara för och leda den löpande 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer (Vägverket, G). 
Generaldirektören stöds av huvudkontoret i sitt arbete av verksamhetens 
styrning, prioritering och uppföljning (Vägverket, H). 

2.1.4 Regionerna 
 
De sju regionerna ansvarar för väghållningen av det statliga vägnätet och har 
sektorsansvaret för vägtransportsystemet inom deras respektive region 
(Vägverket, I). 

2.1.5 Stöd och utvecklingsenheterna 
 
”Samhälle och trafik” och ”Vägverket Support” fungerar som ett stöd och är 
utvecklingsenheter som arbetar efter uppdrag, de bidrar bland annat med 
specialiststöd till hela Vägverket (Vägverket, J). 
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Om Vägverket 

2.1.6 Resultatenheterna 
 
Trafikregistret, förarenheten och vägsektorns utbildningscentrum (VUC) är 
resultatenheter som arbetar med de offentligrättsliga reglerna. Enheterna 
ansvarar för en mängd olika arbetsområden, exempelvis körkortssystem och 
examination av förare. 

2.1.7 Affärsenheterna 
 
Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet utgör 
affärsenheterna. De verkar genom bolagsliknande former på företagsekonomiska 
grunder. Deras kunder utgörs av de övriga enheterna inom Vägverket samt 
andra myndigheter, kommuner, enskilda väghållare och privata företag. 
(Vägverket, K) 
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Om Vägverket 
 

2.2 Infartens bakgrund 
 
Vägverket har sedan många år tillbaka använt sig av både pärmar, som stöd i sin 
verksamhet, och haft regionala intranät med olika strukturer i varje region för 
kommunikation. Detta har resulterat i svårigheter för medarbetarna att hitta rätt 
information. Därför införde Vägverket år 2003 ett gemensamt intranät, Infarten, 
för Vägverkets alla regioner. Denna infördes bland annat för att öka 
effektiviseringen och underlätta kunskapsutbytet inom Vägverkets olika regioner, 
samt för att skapa ett enhetligt Vägverk (Vägverket, L). 
 
En av anledningarna till att Vägverket införde detta intranät berodde på att 
organisationen upplevde svårigheter och problem med en icke fungerande 
uppföljning och otydliga beställningar. De tidigare regionala intranäten bidrog inte 
till ett tillräckligt bra samarbete mellan enheterna och dessutom saknade 
ledningen en prioriterad kanal ut i verksamheten. Exempelvis hade Vägverket 
problem med dubbellagring av information och att de olika regionerna hade olika 
versioner av dokument.  
 
Ett av Infartens övergripande mål är att vara en del av chefernas och 
medarbetarnas dagliga arbete och fungera som ett verktyg för att söka 
information samt kunna hitta aktuellt stöd. Infarten ska sprida aktuella nyheter 
inom hela organisationen så att alla kan ta del av dessa.  
 
Infarten är ett gemensamt intranät för hela Vägverket, den är tillgänglig för cirka 
3600 användare. Den introduktion som finns på Infartens hemsida går igenom 
alla delar och hur medarbetarna kan använda sig av systemet, detta för att de 
ska kunna lära sig hur Infarten fungerar och hur den ska bli ett stöd i arbetet. 
Projektledare för Infarten är Annelie Jansson på Vägverkets Konsults 
informationskontor. Hon berättar att: (Vägverket, M) 
 

”Förhoppningen är att intranätet ska bidra till att ena Vägverket inte bara 
fysiskt utan även mentalt.”  

 
Nedanstående sju övergripande punkter sammanfattar anledningen till varför 
Vägverket valde att införa det gemensamma intranätet: 
 
1.  Förbättra överskådligheten 5.  Stärka bilden av ett enat Vägverk  
2.  Stödja ledningsprocessen 6.  Ge rätt information till rätt person vid rätt     
3.  Undvika dubbellagring        tillfälle 
4.  Öka samarbetet   7.  Minska e-posttrafiken.  
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3 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt val av metod och presenterar hur vi praktiskt har 
genomfört undersökningen. Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats och 
använde oss av öppna intervjuer och dokumentundersökning i vår studie. Vi 
diskuterar även materialets pålitlighet. 
 

3.1 Induktiv eller deduktiv strategi 
 
Vårt första problem handlade om huruvida vi skulle skaffa vår information 
induktivt eller deduktivt. Den deduktiva strategin innebär att undersökaren skaffar 
sig en uppfattning om ett fenomen, för att genom studier av verkligheten sedan 
testa denna teori (Andersen, 1990). Nackdelen med denna strategi är att 
forskaren enbart letar efter information som denna finner relevant, vilket kan leda 
till att ge stöd åt de förväntningar som redan fanns när undersökningen 
påbörjades (Jacobsen, 2002).  
 
Den induktiva strategin, däremot, går från verklighet till teori (Jacobsen, 2002). 
Forskaren undersöker verkligheten utifrån redan kända begrepp, samlar in empiri 
och systematiserar informationen för att kunna se ett samband (Andersen, 1990).  
 
Efter att ha arbetat fram vår frågeställning valde vi att använda oss av den 
induktiva strategin. Vi ville se om det fanns ett samband mellan verkligheten och 
teorin.  

3.2 Primär- eller sekundärdata 
 
Den information som samlas in i samband med en undersökning kan delas in i 
två kategorier, primärdata och sekundärdata. Skillnaden ligger i var 
informationen kommer ifrån. Primärdata är data som forskaren själv har samlat in 
direkt från personer eller grupper av personer, genom exempelvis intervjuer. 
Sekundärdata är däremot information som inte forskaren själv har samlat in, utan 
denne baserar sig på upplysningar som andra har samlat in (Jacobsen, 2002). 
 
Jacobsen (2002) skriver att det är en fördel att använda sig av både primär - och 
sekundärdata i sin undersökning, eftersom de kan kontrollera varandra. Olika 
data som stödjer varandra kan styrka resultatet av en undersökning eller 
användas för att ställa olika upplysningar mot varandra. 
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Metod 
 
Vi använde oss av både primär - och sekundärdata i vår undersökning. 
Anledningen är att vi ville ta reda på hur väl det resultat vi kom fram till stämde 
överens med en undersökning som Vägverket själva nyligen har genomfört.  Men 
vi tar endast med en liten del av Vägverkets undersökning, eftersom vi endast 
ansåg att det var tre frågor som var relevanta för vår undersökning.                                                  
 

3.3 Kvalitativ  eller kvantitativ metod 
 
Jacobsen, (2002) tar inte ställning till vilken metod, den kvantitativa eller den 
kvalitativa, som är bäst, han konstaterar att båda metoderna är bra men att de 
lämpar sig olika beroende på vad det är som ska undersökas.  
 
Den kvalitativa metoden är en öppen metod, där forskaren i så lite mån som 
möjligt försöker påverka den information som samlas in. Det är först efter 
insamlingen som informationen struktureras och kategoriseras. Om forskaren 
istället väljer den kvantitativa metoden måste kategoriseringen ske innan 
informationen samlas in, eftersom det är viktigt med överskådliga variabler och 
värden (Jacobsen, 2002). 
 
Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa metoden främst syftar till att få 
förståelse för vad människor gör och varför de gör det. Genom att genomföra en 
kvalitativ undersökning vill forskaren få insyn i hur människor tolkar och förstår en 
given situation. ”Öppenhet” är ett nyckelord för den kvalitativa ansatsen, vilket 
innebär att det är de situationer som forskaren observerar eller de individer 
denne intervjuar som bestämmer vilken information som kommer fram. Den 
kvalitativa metoden ger ”en mer rik beskrivning av situationen och miljön kring 
individen, eftersom närhet anses vara av stor vikt för att kunna förstå hur 
individen uppfattar verkligheten” (Jacobsen, 2002 sid. 47). 
 
Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats i vår undersökning. Anledningen 
till detta är att vi, med vår problemformulering, ville skapa mer klarhet i hur 
medarbetarna på Vägverkets lokalkontor i Karlstad uppfattade den förändring 
som skedde i samband med införandet av det nya intranätet. Vi valde ett upplägg 
av intensiv karaktär eftersom vi hade för avsikt att närmare studera ett fåtal 
individers personliga uppfattning på lokalkontoret i Karlstad.   
 
Det finns fyra metoder för insamling av kvalitativ data: den individuella, öppna 
intervjun, gruppintervjun, observationer och dokumentundersökning (Jacobsen, 
2002). Vi har, i vår undersökning, valt att göra individuella öppna intervjuer och 
dokumentundersökning av sekundär data, metoder som vi beskriver mer 
ingående nedan.  
 
 

8   



Metod 
 

3.4 Individuella, öppna intervjuer  
 
Den individuella, öppna intervjun är förmodligen den vanligaste metoden för 
datainsamling inom den kvalitativa metoden. De data som samlas in förekommer 
i form av ord och berättelser. Den öppna intervjun kan tillämpas om det är relativt 
få enheter som undersöks och när undersökningen syftar till att ta reda på hur 
den enskilda individen uppfattar och tolkar ett specifikt fenomen (Jacobsen, 
2002).  
 
En intervju kan vara mer eller mindre öppen. Jacobsen (2002) skriver att en 
kvalitativ intervju inte bör vara helt ostrukturerad. En helt öppen intervju kan bli 
svår att analysera, därför är en viss styrning av intervjun att föredra. Det är 
lämpligt att arbeta fram en översikt av vilka ämnen som ska beröras under 
intervjun, detta för att vara säker på att vi kommer in på ämnen som vi vill belysa. 
 
Telefonintervjuer är inte det bästa alternativet om undersökningen innehåller 
många öppna frågor. Ytterligare en aspekt är att det vid telefonintervjuer är 
omöjligt att tolka hur respondenten uppträder och undersökaren går även miste 
om att observera hur respondenten reagerar på olika frågor. Dock är individuella 
intervjuer ofta väldigt kostnadskrävande och telefonintervjuer är då ett lämplig 
alternativ (Jacobsen, 2002). 
 
En viktig aspekt att beakta vid intervjuer är den miljö i vilken intervjun äger rum, 
detta kallas kontexteffekten. Det finns två huvudgrupper av intervjuplatser, dels 
en situation som är naturlig för intervjuobjektet, ett ställe som han eller hon är 
bekanta med, eller en konstlad plats, exempelvis ett neutralt rum som varken 
intervjuaren eller intervjuobjektet är bekanta med (Jacobsen, 2002).  
 
Vi valde öppna intervjuer för att vi ville få en bättre och djupare förståelse för hur 
medarbetarna på lokalkontoret i Karlstad uppfattade förändringen i samband 
med införandet av det vidareutvecklade intranätet 

3.5 Dokumentundersökning  
 
Dokumentundersökning är en metod som används när forskaren använder 
sekundärdata. Metoden är lämplig när det av någon anledning är omöjligt att 
samla in primärdata, när vi vill få reda på hur andra har tolkat en händelse eller 
situation eller om vi vill veta vad andra människor har sagt och gjort. Det är sällan 
som sekundärdata som finns att tillgå är ursprunglig data, så kallad rådata 
(Jacobsen, 2002). Om vi tar ett frågeformulär som exempel så är det oftast bara 
resultatet som vi får ta del av. 
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Metod 
 
Det forskaren kan få ut av sekundärdata är många gånger begränsat på grund av 
att det är andra som har bestämt vad som ska studeras, vilket innebär att de 
upplysningar som forskaren hade velat ha inte alltid finns där (Jacobsen, 2002). 
Ytterligare ett problem med dokumentundersökningar handlar om tillförlitligheten. 
Forskaren själv saknar den kontroll som han har när det handlar om insamlandet 
av primärdata. Ofta vet vi inget om hur informationen i undersökningen har 
samlats in, vilken metod som har använts och vem som har sammanställt data 
(Jacobsen, 2002).  
 
Vi fick från huvudkontoret i Borlänge tillgång till resultatet från en kvantitativ 
undersökning som Vägverket själva genomfört och som omfattade hela 
organisationen, alla regioner. Vi valde att ta med en liten del av denna 
undersökning i vårt arbete för att kunna jämföra med vår egna kvalitativa 
undersökning som endast utförts på lokalkontoret Karlstad. Vi valde endast ut tre 
frågor, eftersom vi ansåg att de var relevanta för vårt arbete.    

3.6 Urval 
 
Urvalet för de öppna intervjuerna har gjorts utifrån ett slumpmässigt urval. Vi fick 
på lokalkontoret i Karlstad en lista med namnen på alla de tjugofem 
medarbetarna. Därefter numrerade vi namnen på listan med ett nummer mellan 
ett och tjugofem och valde ut tolv stycken. Vi ansåg att vi behövde intervjua 
ungefär hälften av medarbetarna på kontoret för att kunna se något mönster. 
 
I dokumentundersökningen använde vi oss av en andrahandskälla som även var 
en institutionell källa. Det vill säga att information kom från en person som inte 
själv var närvarande vid en händelse men som har hört om den från andra och 
att denna information kom från en organisation (Jacobsen, 2002).     

 

3.7 Tillvägagångssätt  
 
Vi hittade vårt uppsatsämne på Nationella Exjobb-Poolen (Exjobb, N). Vägverket 
hade implementerat ett vidareutvecklat intranät och de var intresserade av att få 
reda på hur långt de har kommit i deras förändringsarbete. Vi tog kontakt med 
Mikael Gotthardsson på Vägverket för att få reda på ytterligare detaljer. Utifrån 
informationen vi fick av honom, arbetade vi fram vår frågeställning. Vi var 
intresserade av att ta reda på hur väl förändringen, införandet av Infarten, har 
genomförts och hur denna förändring har mottagits av medarbetarna på 
lokalkontoret i Karlstad. Vi ansåg att vi behövde skaffa oss förkunskaper om vår 
frågeställning, innan vi började sätta samman intervjufrågorna, därför läste vi 
litteratur som berörde detta ämnesområde.  
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Metod 
 
Vi valde att styra intervjuerna relativt mycket, med strukturerade, öppna frågor i 
fast ordningsföljd. För att testa frågornas ordningsföljd, flyt och relevans gjorde vi 
en provintervju via telefon. I samband med denna testade vi även hur det 
fungerade med att en i vår grupp agerade intervjuare, medan de andra två 
antecknade och agerade observatörer.  
 
Efter att vi hade tagit kontakt med Vägverkets lokalkontor i Karlstad kom vi 
överens om att hålla intervjuerna hos dem. Detta för att vi dels ville att 
respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt, och dels för att vi ville 
observera dem i deras naturliga miljö.  
 
Eftersom vi önskade att få fram individuella svar så lämnade vi inte ut frågorna i 
förväg. Detta för att få fram en så rättvisande bild som möjligt utan att det skulle 
bli någon påverkan medarbetarna sinsemellan.  
 
Vi var på alla intervjuer två stycken som antecknade och en som agerade 
intervjuare. I samband med intervjuerna använde vi en bandspelare, denna var 
till för att korrekt kunna återge respondenterna och för att senare kunna få ett 
godkännande om korrekt tolkning av intervjun. Inför varje intervju förklarade vi 
syftet med vårt arbete och talade om att alla respondenter skulle vara anonyma.  
 
I vårt efterarbete sammanfattade vi intervjuerna för att på så sätt få en mer 
övergripande bild över respektive fråga. Vi sammanfattade genom att lyssna 
igenom bandupptagningarna och gå igenom förda anteckningar. Vi skrev ut varje 
intervju och lämnade dem till respondenterna för att få deras godkännande. I 
samband med detta fick de en möjlighet att kontrollera sina svar.  
 
Undersökningen som Vägverket själva hade genomfört var av kvantitativ 
karaktär, med standardiserade frågor och slutna svar. Vi valde att titta närmare 
på tre frågor. Detta för att vi ansåg att de specifika frågorna berörde vår studie 
och därför var av intresse. Vi ville jämföra vårt resultat med Vägverkets 
undersökning. 
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Metod 
 

3.8 Pålitlighet 
 
Undersökningens validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) bör ges stor 
uppmärksamhet och granskas kritiskt, det är viktigt att materialet är pålitligt. 
Giltighet kan närmare förklaras som att vi mäter det vi vill mäta och 
tillförlitligheten innebär att vi kan lita på den information vi har samlat in 
(Jacobsen, 2002).  
 
Jacobsen (2002) beskriver två svårigheter som ofta förekommer i samband med 
den kvalitativa metoden. Dels menar han på att det finns en viss benägenhet att 
intervjuaren väljer ut data som överensstämmer med en redan förutfattad mening 
om ett fenomen. Dessutom anser han att det finns en tendens att intervjuaren 
väljer ut data som är intressant för att den är uppseendeväckande, på så vis väljs 
data som är mindre dramatisk bort men som eventuellt kan vara av viktigare 
karaktär. 
 
En svårbedömd del av vår undersökning anser vi vara ifall respondenterna har 
tolkat begreppen i våra intervjufrågor på något annat sätt än vad vi avsett. Detta 
är en av aspekterna på validitet. Ytterligare en eventuellt missvisande del av vår 
undersökning skulle kunna utgöras av att respondenterna kan tror sig veta vilka 
svar som förväntas av dem eller om de känner sig pressade att svara på 
frågorna. 
 
Vi var noggranna med att förklara anonymiteten inför varje enskild intervju och vi 
gav också respondenterna ett tillfälle att ge uttryck för sina åsikter. 
Respondenterna gav mycket öppna kommentarer.  
 
Vi är medvetna om att intervjuerna lätt kan påverkas av många skilda saker, 
exempelvis nämner Jacobsen (2002) intervjuareffekten som innebär att 
undersökaren kan ha effekt på det fenomen han undersöker. Det är svårt att 
undkomma den subjektiva bedömningen som sker då frågorna konstrueras och 
som vi bedömer är relevanta för undersökningen. Vi anser att frågorna i 
undersökningen svarade mot vårt syfte och att alla värdeladdade ord som kan ge 
respondenten en ledande uppfattning undveks.  
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4 Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för den relevanta teori vi har använt oss av. Vi tar bland 
annat upp förändringsarbetets betydelse i en organisation, hur begreppen 
intranät och information är sammankopplade till varandra samt vikten av 
motivation och en väl fungerande kommunikation för organisationens 
medarbetare. 

 
4.1 Förändring 
 
Företag och organisationer måste genomgå nödvändiga förändringar och 
anpassa sig till de rådande villkoren för att kunna vara fortsatt 
konkurrenskraftiga. Om det tidigare var möjligt att uppnå en säker position på 
marknaden så är det idag mer eller mindre en paradox (Lindvall, 2001). 
Ljungström (1996) skriver att förändringar och omställningar inte kan undvikas. 
Förändringar är dock inte alltid naturliga, bekväma eller önskade. 
 
Ledningen 
En viktig faktor för ett framgångsrikt förändringsarbete i en organisation är att ha 
förståelse för varför denna utveckling behövs. Själva förändringen kan vara svår 
att genomföra och många gånger inser ledningen först i efterhand att de borde 
ha använt mer resurser i det inledande skedet av processen. Det är lätt att 
underskatta den insiktströghet som kan uppstå i samband med de önskade 
förändringarna (Karlöf & Söderberg, 1989). Ledningen har oftast genomgått en 
lång, omfattande process och har på så vis lättare att relatera till själva 
förändringen än vad de längre ner i organisationen har. Ledningen har, kortfattat, 
två svårigheter att klara av i samband med förändringsarbetet (Karlöf & 
Söderberg, 1989): 
 

1) Det är lätt att felbedöma hur mycket tid personalen behöver för att nå 
samma insikt som ledningen. 

 
2) Eftersom ledningen redan är övertygad om betydelsen av förändringen 

så kan det leda till en inbillad föreställning om att medarbetarna faktiskt 
tagit emot denna insikt. 

 
Förändringar av första och andra ordningen 
Ahrenfelt (1995) delar in förändringar i två nivåer: förändringar av första och 
andra ordningen. Förändringar av första ordningen innebär förnyelse av rutiner 
som redan finns, den sker inom de ramar och system som redan existerar. Vid 
förändringar av andra ordningen förändras hela systemet.  
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IT-verktyg 
Det finns, enligt Bonde (1999), tre faser en organisation bör gå igenom vid 
införandet av ett nytt IT-verktyg, exempelvis ett intranät. Först måste de berörda 
individerna lära sig handskas med själva utrustningen och grundrutinerna för att 
lära sig systemet. När detta är avklarat går de vidare till att fokusera på 
tillämpningen, de olika funktionerna och hur dessa fungerar. Slutligen används 
den nya tekniken för att vidareutveckla kompetensen hos var och en av de 
inblandade. Införandet av ett intranät innebär att det sker en förändring inom 
organisationen.  
 
Betydelsen av engagemang 
Kotter (1999) skriver i sin bok, Leda förändring, om förändringsprocessen. Först 
gäller det att uppmärksamma individer inom organisationen på att en förändring 
är nödvändig. Enligt Kotter (1999) är självbelåtenhet en faktor som på förhand tar 
död på alla förändringsinitiativ. Om de viktigaste individerna, ledningen och andra 
mäktiga personer, inom organisationen inte uppfattar att det finns ett behov för 
en förändring eller, än värre, inte vill uppfatta behovet kommer en förändring 
aldrig till stånd. För att lyckas med förändringsarbetet måste organisationen visa 
prov på samarbets- och initiativförmåga samt ha individer som är villiga att göra 
uppoffringar.  
 
Ibland agerar individer i egenintresse, vilket inte alltid är det bästa för 
organisationen som helhet (Kotter, 1999). Hiam (2006) pekar även han på detta 
problem och skriver att som en följd av den snabbt föränderliga omgivningen 
känner många individer osäkerhet när det gäller deras framtid. Många upplever 
förändringar som något negativt, något som många gånger innebär att 
uppoffringar, exempelvis personalnedskärningar, är nödvändiga. Detta inre 
motstånd måste brytas ner annars kommer ett förändringsförsök alltid att 
resultera i ett misslyckande (Miner, 2005). Medarbetarna kommer att ställa sig 
passiva till det nya och förändringen kommer aldrig att kunna förankras inom 
hela organisationen, vilket är en förutsättning. Det är därför viktigt att, från 
ledningens sida, försäkra sig om att medarbetarna verkligen förstår vad som 
händer och varför det händer (Hiam, 2006). Det är även viktigt att medarbetarna 
får klarhet i vad, hur och när de kan vara med och påverka processen 
(Ljungström, 1996).  
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4.2 Intranät  
 
Erikson (2005) ger följande definition på intranät: 
 

”Intranät är ett praktiskt sätt att göra information om både nyheter och mer 
komplexa samband tillgängliga för dem som är anslutna och kan använda 
systemet” (sid. 70).  

 
Högström (1999) skriver att initiativet till ett intranät många gånger kommer från 
entusiaster antingen från informationsavdelningen eller från IT-avdelningen, som 
inte alltid förstår att de övriga i organisationen inte är lika förtjusta i idén. ”Ett 
intranät som är skapat av ett fåtal personer har svårt för att bli accepterat på 
allvar av medarbetarna. Det uppfattas då ofta som en huvudkontorsprodukt och 
är som sådan inte användbar ute i organisationen” (ibid. sid. 99). Ytterligare 
problem, vid implementering av intranät, kan uppstå på grund av att 
medarbetarna inte alltid har tid att avsätta för inlärning av det nya systemet då de 
har sina vanliga arbetsuppgifter att sköta. Vidare kan problem uppstå om inte 
medarbetarna blir tillfrågade om vilka funktioner de önskar och har behov av. 
Detta kan innebära att systemet utformas på ett sätt som inte motsvarar 
medarbetarnas behov och önskemål, som en följd av detta kommer de inte 
använda intranätet regelbundet. 

4.3 Information 
 
Eftersom information är ett centralt begrepp, när det handlar om intranät, är det 
viktigt att redogöra för dess innebörd.  
 
Många förknippar data och information med varandra och menar att dessa 
begrepp i princip är samma sak (Alvesson, 2004). Detta är ett felaktigt 
antagande. Data är, exempelvis, fakta eller begrepp som genom att den tolkas 
blir till information (Nationalencyklopedin, O). Vad resultatet av denna 
datatolkning blir är beroende av den person som tolkar dessa data och den 
referensram denna person har. Det är alltså långt ifrån säkert att mottagaren 
uppfattar informationen på samma sätt som avsändaren tänkt. 
 
Som en följd av utvecklingen av ny informationsteknologi har det uppkommit nya 
behov och krav på information och hur denna förmedlas. Den traditionella 
ekonomistyrningen koncentrerar all information till den högsta ledningen som 
sedan väljer ut det de anser vara av betydelse och förmedlar detta vidare nedåt i 
organisationen. Många företag har därför länge tillämpat principen att chefen 
tänker och de anställda utför (Lindvall, 2001).  
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Organisationsstruktur 
Kotter (1999) beskriver en situation där en ensam chef på toppen av pyramiden 
beslutar vad som anses vara viktigt, för att sedan förmedla detta vidare till den 
individen närmast under honom. En sådan process, menar Kotter (1999), skulle 
aldrig kunna vara effektiv idag. Dels på grund av att denna hierarkiska 
uppbyggnad strider mot den öppenhet som dagens företag förväntas ha och dels 
för att en sådan process tar alldeles för lång tid och som en följd av detta kan 
viktig information komma för sent. Detta innebär att organisationsstrukturen 
måste anpassas för att den önskade förändringen ska kunna genomföras. 
Lindvall (2001) skriver att om organisationsstrukturen inte stödjer de långsiktiga 
målen kan det uppstå spänningar som skapar frustration i det vardagliga arbetet. 
Idag förväntas istället organisationer att utveckla tekniker som ska stödja en mer 
öppen tillgång till information. Det övergripande målet är att varje medarbetare 
ska kunna få tillgång till den information denna behöver när informationen 
behövs (Lindvall, 2001). 
 
Informationsflöde 
Utvecklingen är dock inte helt problemfri. Lindvall (2001) skriver att även om det 
är viktigt att producera mycket information finns det en risk med detta. Den ökade 
andelen information kan medföra att det blir svårare att filtrera bort mindre viktig 
information och att det väsentliga på så sätt kommer bort i informationshavet. En 
annan som har uppmärksammat detta problem är Erlandsson (2005) som i sin 
artikel, Intranäten flödar över, skriver om problemet med ett för stort 
informationsflöde i företagens intranät.  
 
Tidigare forskning inom ämnet visar att mängden information i företagens 
intranät fördubblas flera gånger per år, dessutom ökar mängden för att bli större 
och större för varje år. Det framgår också att den tid som går åt för att söka efter 
information ökar för varje år. En bidragande orsak till detta är att den 
övervägande delen av informationen är ostrukturerad, vilket innebär att texterna 
inte är uppspaltade i en databas. Ytterligare en orsak är att arbetsgivaren ofta 
kräver att de anställda ska vara informerade och uppdaterade om allt väsentligt i 
sitt arbete. Men forskaren Dick Stenmark (Erlandsson, 2005) menar att rent 
praktiskt är detta omöjligt eftersom medarbetarna inte riktigt kan vara säkra att de 
hittar det de ska. Tidigare fick man informationen direkt från chefen och kunde på 
så sätt känna en trygghet i detta. ”Ju större mängd människor informationen ska 
nå ut till desto mer måste vi skala ner på den så att den blir relevant, tolkbar och 
anpassad till de anställda. Det handlar om hur man strukturerar informationen. 
Vilket urval man gör och vilka verktyg som används” (Erlandsson, 2005 ).  
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4.4 Motivation 
 

”Den inre världen är för människan viktigare än den yttre” (Larsson, 2005 
sid. 53).  

 
En motiverad medarbetare har lättare att ta till sig nya saker samt viljan att 
ständigt utvecklas, med nya kunskaper och erfarenheter följer ökad motivation. 
Medarbetarnas känslor, och därmed deras motivation, är svåra för en ledare att 
påverka. Men det är inte på något sätt omöjligt (Larsson, 2005).  
 
Ledarskap påverkar arbetsmiljön och därmed medarbetarnas motivation 
(Larsson, 2005). Hur ledaren agerar och den känsla denne förmedlar påverkar i 
allra högsta grad medarbetarna (Hiam, 2006). Som ett exempel tar han upp att 
involvera medarbetarna i beslut som berör dem. Något så enkelt som att fråga 
om deras åsikt, kan leda till att de känner att de bidrar med något viktigt och att 
de har en chans att påverka sin arbetssituation. Vill man ha aktiva och 
engagerade medarbetare måste de vara delaktiga (Ljungström, 1996).  
 
Hiam (2006) tar upp begreppet ”arbetsberikning”. Konceptet är enkelt, ”om du vill 
att någon ska göra ett bra jobb - ge dem ett bra jobb att göra” (Hiam, 2006, sid. 
102). Men även om konceptet är enkelt är det inte alltid lätt att tillämpa det i 
verkligheten. Många gånger är det istället upp till medarbetarna att anpassa sig 
till arbetet, vilket kan leda till att de inte känner totalt engagemang och motivation 
för att utföra sina arbeten på bästa möjliga sätt. Även om det är viktigt att ge 
medarbetarna möjligheter, som stimulerar den inre motivationen, är det än 
viktigare att dessa möjligheter har rätt svårighetsgrad. Möjligheter som är för 
svåra är inte motiverande (Hiam, 2006). 
 
En annan viktig aspekt är att medarbetarna sällan säger ifrån om de upplever att 
det är något de inte förstår. Därför är det viktigt att ledningen tar sitt ansvar och 
försäkrar sig om att alla inom organisationen har en förståelse för vad som 
händer. Ett sätt att göra detta på är att ständigt ställa öppna frågor och föra en 
kontinuerlig diskussion (Hiam, 2006).  
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4.5 Kommunikation  
 
Interna förändringar kan inte skapas utan en väl fungerande kommunikation i 
organisationen, eftersom en fungerande dialog är nödvändig för att engagera och 
motivera medarbetarna. ”Människors intresse för budskapet avtar med det 
kulturella, sociala och fysiska avståndet till källan” (Högström, 1999, sid. 8). Detta 
innebär att om ledningen befinner sig långt ifrån verksamheten är det svårare att 
skapa förtroende och förståelse (Högström, 1999). 
 
Organisationer måste förr eller senare genomgå förändringar och ibland kan det 
till och med röra sig om flera förändringar tätt inpå varandra. Bra intern 
kommunikation underlättar för medarbetarna att förstå processen och därmed 
minskar dess osäkerhet kring förändringen (Erikson, 2005).  
 
Motiverande kommunikation kan definieras på följande sätt: ”kommunikation vars 
målsättning är att stimulera medarbetarnas engagemang genom att be dem bli 
delaktiga i det du tänker på” (Hiam, 2006, sid. 48). Han fortsätter med att 
konstatera att engagemang innebär känslomässig inlevelse och fokusering men 
även intellektuell delaktighet.  
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5 Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för våra intervjuer och även Vägverkets egen 
undersökning . 

  

5.1 Resultat från intervjuerna med Vägverket 
 
Vi har sammanfattat den information som respondenterna har gett oss om 
Infarten, hur de påverkats av förändringen, deras individuella åsikter om Infarten 
och vilken hjälp de har av Infarten i sitt arbete. De tolv personer som vi 
intervjuade hade olika bakgrund gällande ålder, arbetsuppgifter och 
anställningstid inom organisationen. Vidare hade de skilda positioner inom 
Vägverket. 

5.1.1 Intervjusammanställning 
 
Respondenterna i vår undersökning ansåg att det fanns ett behov av att 
vidareutveckla intranätet. De motsättningarna som framkom var att den ”äldre 
generationen” menade att det nya intranätet inte påverkade deras 
arbetsuppgifter, eftersom de redan hade kunskap om och rutin för sitt arbete.   
 
På frågan om medarbetarna hade någon möjlighet att vara med och påverka 
utformningen av Infarten uppfattade vi att det fanns en osäkerhet. Men 
respondenterna uppgav, att de i efterhand fått lämna synpunkter på sådant de 
upplevde som bra och mindre bra.  
 
En medarbetare sade:  
 

”Vi fick inte påverka hur det skulle se ut, men vi fick lämna synpunkter 
under resans gång.” (Bilaga 2; k) 

 
Uttalandet var representativt för hur respondenterna uppgav att de medverkade i 
implementeringen av Infarten. De kom ihåg att de inte hade fått medverka i 
processen, men påpekade samtidigt att detta kunde bero på att det var några år 
sedan Infarten infördes och därför var det möjligt att de hade glömt bort om de 
blivit tillfrågade. Ytterligare en anledning till att de inte hade medverkat vid 
implementeringen var på grund av tidsbrist, samt att de var upptagna av sina 
ordinarie arbetsuppgifter.  
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Respondenterna svarade att de hade fått genomgå obligatoriska utbildningar, 
men att dessa var små ”delutbildningar” som endast behandlade vissa delar av 
Infarten. Kommentarerna om detta var att de obligatoriska e-utbildningarna inte 
varit tillräckligt relevanta för medarbetarnas specifika arbetsuppgifter. Det 
framkom också önskemål om en mer övergripande utbildning som behandlade 
Infarten som helhet. 
 
Vid frågan om respondenterna ansåg att de fått tid och utrymme att genomföra 
de obligatoriska e-utbildningarna, om Infarten, menade de att någon specifik tid 
utöver arbetstiden inte fanns. Utbildningarna ska ingå i det dagliga arbetet. 
 
En medarbetare uppgav: 
 

”Ja, då de är obligatoriska så har man fått ta sig tid till att göra dessa. På 
grund av tidsbrist har annat arbete prioriterats före de obligatoriska 
utbildningarna vilket har medfört att de gjorts slarvigt”. (Bilaga 5; a) 

     
Ytterligare en medarbetare: 
 

”Det är ingen speciell tid man har fått, det är mer en samvetsfråga att 
hinna med.” (Bilaga 5; k) 

 
På intervjufrågorna som behandlade respondenternas uppfattningar om hur 
Infarten fungerade och vilken användning de hade av intranätet i sina dagliga 
arbeten, fick vi spridda svar.  
 
Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de använder sig av Infarten 
dagligen, medan den andra hälften endast använde sig av Infarten ett par gånger 
i veckan. Beroende på hur ofta respondenterna befann sig på kontoret så 
varierade kunskaperna om och användningen av Infarten. De som arbetade på 
kontoret dagligen hade större kunskap och förståelse för Infarten än de som 
arbetade ute på fältet. 
 
Det fanns inte någon respondent i vår undersökning som uppgav att de använde 
sig av hela systemet. Respondenterna nämnde att de endast använder sig av de 
delar som berör sina egna arbetsuppgifter.  
 

”Jag använder mig endast av vissa delar, kvistar av en gren.” (Bilaga 6; b) 
 

20   



Empiri 
 
På frågan om hur respondenterna uppfattade att kollegorna förhöll sig till Infarten 
uttryckte sig en respondent på följande sätt: 
 

”En generationsfråga, de äldre tycker att den känns värdelös, antagligen 
tycker de att de hade klarat sig utan Infarten. Jag tror att många av mina 
kollegor stänger ner förstasidan då de inte tar del av den.  Jag tror att de 
andra blir stressade av att det kommer utbildningar då det inte finns 
speciell tid att avsätta det för det ändamålet.” (Bilaga 8; c) 

 
Ytterligare en av våra respondenter uppgav: 

 
”Jag tror mina kollegor tycker att ledningen alldeles för lätt lägger ut 
information på Infarten och därmed automatiskt anses vi ta del av detta. 
Detta kräver ju att man ska leta och läsa varje ny nyhet som läggs ut där 
vilket inte finns tid och möjlighet att göra.” (Bilaga 8; f) 

 
  
Våra respondenter ansåg att tanken bakom Infarten var god, men att systemet 
inte är utan brister: 
 

”Ett bra stöd i arbetet, men jag hittar bara ibland det jag söker. Det är svårt 
att hitta de dokument jag behöver eller om man vill söka på om det 
överhuvudtaget finns något liknande dokument som hanterar aktuellt 
problem. Då söker jag istället på Internet vilket ofta ger mig större 
framgång. Jag är osäker på om jag inte vet hur jag söka eller om det är 
sökfunktionen som brister i utförandet.” (Bilaga 9; e) 

 
Detta uttalande var representativt för vad respondenterna ansåg om Infarten. Att 
Infarten var ett bra hjälpmedel som medarbetarna inte skulle vilja klara sig utan 
var tydligt, men det framgick även att intranätet inte var användarvänligt. 
Respondenterna ansåg att det läggs ut för mycket information på Infarten, vilket 
ibland gör det svårt att hitta relevanta dokument och stöd i deras arbete. En 
respondent svarade på följande sätt på frågan:  
 
Ansåg ni att det fanns ett behov av att vidareutveckla intranätet? 

 
”Både ja och nej, ja för att utvecklingen ska gå framåt och att det fanns ett 
behov, bra för att det blir mer användbart. Nej, för att man lägger ut för 
mycket information, det behövs mycket tid och kraft och man måste snart 
vara expert för att kunna hitta det man söker där.” (Bilaga 1; g) 
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Men det fanns även respondenter som inte ansåg att ”informationsfrågan” var ett 
problem: 
 

”Jag ser inga större bekymmer, alla får samma information och det är en 
fördel.” (Bilaga 10; l) 

 
Det fanns också kommentarer om att Infarten var ett bra hjälpmedel för de 
nyanställda. Eftersom den mesta informationen finns upplagd på Infarten kan nya 
medarbetare enkelt sätta sig in i organisationen med hjälp av Infarten.  
 
Vi kunde se ett mönster bland våra respondenter, där det framkommer att de är 
osäkra på huruvida det är deras insatser som är bristfälliga eller om det är 
upplägget på Infarten som brister. 
 
Det är framförallt sökfunktionen som tas upp som ett problematiskt område: 
 

”Sökfunktionen är värdelös, det är svårt att få tag på de dokument man 
söker. Man får för många ’träffar’ på de sökord man lägger in.” (Bilaga 10; 
a) 
 
”Sökfunktionen skulle kunna vara bättre, det kan ta en stund innan man 
hittar det man letar efter, man skulle vilja komma direkt till de önskade 
dokumenten.” (Bilaga 10; j) 
  

Sammanfattningsvis anser våra respondenter att Infarten är ett bra hjälpmedel 
och att majoriteten inte skulle vilja klara sig utan Infarten idag. Men det går inte 
att bortse ifrån att systemet i dagens läge inte är helt felfritt. Den stora mängden 
information, bristen på en övergripande utbildning om Infarten och hur intranätet 
bör användas innebär att många medarbetare känner en osäkerhet: 
 

”Man borde finna enkelheten, göra det mer användarvänligt och mer 
anpassat efter mina behov eftersom det är för komplicerat så som det ser 
ut idag.” (Bilaga 11; g) 

5.2 Vägverkets egen undersökning 
 
Vägverkets egen undersökning visade att en stor del av medarbetarna, 46 %, i 
organisationen uppgav att de hade ganska stor nytta av Infarten i sitt arbete. I 
påståendet om medarbetarna uppfattade att informationen är lätt att hitta 
svarade 43 % att de instämde ganska lite. Undersökningen visade att så många 
som 46 % ansåg att de hade ganska liten nytta av Infartens sökfunktion (Bilaga 
12). 
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6 Analys 
 

I detta avsnitt analyserar vi resultatet från vår egna kvalitativa undersökning, som 
vi genomförde med hjälp av öppna intervjuer, utifrån den teori som vi tar upp i 
kapitel fyra.  

6.1 Förändring 
 
Lindvall (2001) skriver om hur organisationer förr eller senare måste genomgå 
förändringar för att anpassa sig till den verklighet som råder. Kotter (1999) pekar 
på betydelsen av att ledningen uppmärksammar att det finns ett behov för 
förändring. Om ledningen eller andra högt uppsatta personer inte ser behovet så 
kommer inte heller någon förändring att komma till stånd. Vägverket upplevde 
stora problem med hur information hanterades inom organisationen. 
Dubbellagring och bristfällig spridning av information samt avsaknaden av ett 
enat Vägverk medförde att ledningen ansåg att det fanns ett behov för en 
förändring, som innebar att ett gemensamt intranät, Infarten, infördes.  
 
Enligt Hiam (2006) är det ledningens uppgift att informera och få medarbetarna i 
hela organisationen att förstå anledningen till att en förändring sker och vad 
resultatet av denna innebär. Om inte de berörda förstår tanken bakom processen 
kan det bildas ett inre motstånd som, enligt Miner (2005), säkerligen motarbetar 
förändringen. Medarbetarna kommer att motsätta sig utvecklingen genom att inte 
medverka i och tillämpa förändringen och den kommer på så sätt aldrig att 
förankras inom hela organisationen. I vår undersökning framgick det att 
personalen såg ett behov av en bättre kommunikationskanal än det som tidigare 
varit, i form av regionala intranät. Men det fanns även motsättningar, de som 
ansåg att ett nytt intranät var överflödigt. Detta tyder på att ledningen endast 
delvis har lyckats med att förmedla budskapet om varför en förändring varit 
nödvändig, eftersom inte alla våra respondenter ansåg att det fanns ett behov.  
 
Karlöf & Söderberg (1989) menar på att ledningen ofta misstar sig på hur mycket 
tid och resurser som faktiskt behövs för medarbetarna att nå samma insikt som 
ledningen har om förändringsprocessen. I våra intervjuer framgick det att 
medarbetarna ansåg att de inte fått tillräcklig med tid eller någon övergripande 
utbildning för att kunna sätta sig in i Infartens uppbyggnad samt hur de bör 
använda sig av systemet. Som vi nämnt tidigare finns det på Infarten en 
utbildning som går igenom intranätets alla delar och funktioner, men det var 
ingen av respondenterna som uppgav att de hade gjort denna utbildning vilket 
kan tyda på att de inte är medvetna om att den finns. Visserligen har 
medarbetarna fått genomgå kontinuerliga och obligatoriska e-utbildningar men 
dessa har endast behandlat vissa specifika delar av Infarten som inte alla 
medarbetare nödvändigtvis använder sig av. Eftersom personalen inte har fått 
någon speciell tid avsatt för just dessa utbildningar så är det få som verkligen 
prioriterar dem.  
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Medarbetarna förväntas att skapa tid för utbildningarna samtidigt som de har sina 
vardagliga arbetsuppgifter. Detta kan ses som att ledningen inte varit tillräckligt 
uppmärksam på hur mycket tid och resurser som medarbetarna behövt för att få 
samma förståelse för Infarten som ledningen. 
 
Enligt Bonde (1999) bör en organisation genomgå tre olika faser vid införandet 
av ett nytt IT-verktyg, exempelvis intranät, för att det nya verktyget ska kunna 
fungera som ett stöd i arbetet. Den första fasen innebär att medarbetarna ska 
lära sig handskas med grundrutinerna för att lära sig systemet, i detta fall 
Infarten, medan den andra fasen syftar till att de ska lära sig funktionerna för det 
nya verktyget. För att kunna komma fram till det sista steget, som kan leda till att 
vidareutveckla kompetensen hos medarbetarna vilket gynnar organisationen, 
måste de två första faserna genomföras. Enligt vår undersökning kan det 
uppfattas som att medarbetarna på lokalkontoret i Karlstad befinner sig i fas två. 
De inblandade måste få den utbildning som krävs, så att de kan lära sig 
funktionerna, något som majoriteten av medarbetarna på lokalkontoret i Karlstad 
inte ansett sig har fått. Många uppgav att de har fått lära sig allteftersom. 
 
Om Vägverket genomgått en förändring av första eller andra ordningen, kan 
analyseras med hjälp av Ahrenfelt (1995). Han säger att förändring av första 
ordningen är en förnyelse av rutiner som redan finns och förändring av andra 
ordningen är en förändring av hela organisationen. Därför kan implementeringen 
av Infarten ses som en förändring av första ordningen, eftersom de endast har 
förändrat rutinerna kring sitt intranät och inte hela strukturen. 

 6.2 Intranät 
 
Sandred (1997) skriver att ett intranät underlättar för organisationen att förmedla 
information och hålla medarbetarna väl informerade. Med hjälp av Infarten är det 
möjligt att sprida information till samtliga regioner och på så sätt säkerställa att 
alla får tillgång till samma information samtidigt. Sandred (1997) säger också att 
syftet med ett intranät är att utveckla en effektivare och mer kreativ organisation. 
Tanken med Infarten är, som sagt, att all information ska finnas tillgänglig på en 
och samma plats, vilket ska göra det lättare för medarbetarna att hitta svar på 
eventuella oklarheter. Våra respondenter ansåg att för mycket information lades 
ut på Infarten och att det på så sätt var svårare att hitta det som var väsentligt. I 
resultatet av Vägverkets egen undersökning går det att utläsa att 43 % anser att 
det många gånger är problematiskt att hitta information. Infarten har en 
sökfunktion som medarbetarna kan använda för att söka efter information och 
önskade dokument. Dock framgick det av vår undersökning att denna funktion 
anses vara bristfällig. Några respondenter uppgav att de tyckte sökfunktionen var 
värdelös. Problemet ligger i att sökningarna alltid resulterar i för många träffar 
som dessutom inte heller är relevanta.  
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En medarbetare uppgav att denne istället använder sig av Internet när sökningar 
är nödvändiga. Detta iakttagande stämmer bra överens med Vägverkets egen 
undersökning, som visade att så många som 46 % ansåg att de hade ganska 
liten nytta av Infartens sökfunktion. 

Många gånger kan medarbetare känna en viss distans till intranät. Högström 
(1999) pekar på problemet med att intranät ofta utvecklas på initiativ högre upp i 
organisationen och det är inte alltid deras uppfattning stämmer överens med de 
övriga medarbetarna. Den generella uppfattningen på lokalkontoret i Karlstad var 
att Infarten mer eller mindre hade blivit levererad färdigställd, medarbetarna var 
inte involverade i förändringsprocessen. De hade dock i efterhand fått lämna 
synpunkter på vad de ansåg om Infarten. Tanken att Infarten ska fungera som ett 
dagligt stöd i arbetet är ett påstående som inte alltid stämmer överens med 
verkligheten. Vår undersökning visade att de medarbetare som använde sig av 
Infarten några gånger i veckan endast använde sig av vissa få delar, som var 
relevanta för deras arbetsuppgifter. Detta faktum styrks av Högström (1999) som 
skriver att medarbetare som inte fått medverka i implementeringsprocessen 
många gånger inte använder intranätet regelbundet.  

6.3 Information 
 
Fördelen med intranät är, som vi nämnt tidigare, att alla inom organisationen får 
tillgång till samma information samtidigt. En förutsättning för detta är att 
organisationsstrukturen tillåter denna typ av informationsspridning. Lindvall 
(2001) skriver att om organisationsstrukturen inte anpassas i samband med en 
förändring kan det lätt uppstå motsättningar. Vägverkets organisationsstruktur är, 
som vi har visat på tidigare, relativt hierarkisk. Rent teoretiskt innebär detta att ett 
öppet informationsflöde inte främjas, men genom Infarten har Vägverket ändå 
lyckats säkerställa att informationen sprids till alla inom organisationen. Men 
frågan är huruvida detta system är effektivt eller inte.  
 
Alvesson (2004) menar att information tolkas olika beroende på vem det är som 
tolkar och den referensram denna person har. Detta innebär att informationen 
inte alltid tolkas på det sätt som avsändaren har för avsikt. Medarbetarna ansåg 
att det fanns en övertro på den information som lades ut på Infarten. Alla 
förväntas automatiskt ta del av den information som läggs ut, men det är långt 
ifrån säkert att detta sker och att informationen tolkas på samma sätt. Erlandsson 
(2005) menar att det tidigare var chefens uppgift att tillhandahålla medarbetarna 
den väsentliga informationen. Det är idag är upp till var och en av medarbetarna 
att själva söka relevant information, ansvaret överförs till de anställda. Vilket 
innebär att det kan uppstå osäkerhet hos medarbetarna om huruvida de har 
uppfattat informationen korrekt. Dessutom uppgav våra respondenter att 
informationssökandet var tidsödande.  
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Medarbetarna nämner att dem tror sig veta att de dokument som de letar efter 
finns någonstans på Infarten men de är osäkra på var.  
 
Erlandsson (2005) påpekar att intranätens information ökar och fördubblas flera 
gånger per år, så även den tid det tar att söka informationen, vilket mestadels 
beror på att den är ostrukturerad. Våra respondenter hade synpunkter på hur 
mycket information som faktiskt läggs ut på Infarten, det är svårt att hitta aktuellt 
stöd och hjälpmedel. Dessa åsikter återkom i hela vår undersökning. 

6.4 Motivation  
 
Motivationsteorierna gör gällande att motivationen hos medarbetarna måste 
komma inifrån, vilket innebär att det inte är något som kan påtvingas utifrån. 
Fördelarna med motiverade medarbetare är många, bland annat har dessa 
lättare att ta till sig nya kunskaper. Att involvera medarbetarna i processer som 
berör dem kan vara ett sätt att höja deras motivation och engagemang. Vår 
undersökning visade att endast få respondenter kände sig delaktiga i 
förändringsarbetet med Infarten. Det var först efter införandet som de fick lämna 
synpunkter på det nya intranätet, vilket enligt Ljungström (1996) kan vara en 
nackdel eftersom medarbetarna inte känner sig delaktiga.  
 
Arbetsberikning är ett koncept som innebär att ”om du vill att någon ska göra ett 
bra jobb – ge dem ett bra jobb att göra” (Hiam, 2006, sid. 102). Detta är inte alltid 
lätt att omsätta i praktiken. Istället är det oftast medarbetarna som måste 
anpassa sig till arbetet, vilket kan sänka deras motivation och engagemang. Det 
är därför viktigt att ge medarbetarna möjligheter som stimulerar deras inre 
motivation. Hiam (2006) menar att även fast möjligheter är viktiga är det mer 
betydelsefullt att dessa har rätt svårighetsgrad. Vi fann att några av våra 
respondenter menade att hur man tog till sig Infarten i många fall var en 
generationsfråga. De som varit i organisationen en längre tid, hade redan rutiner 
för sina respektive arbetsuppgifter och hade därför svårare att till sig den nya 
tekniken. Ytterligare en motsättning som uppmärksammades i samband med 
undersökningen var att de som mestadels jobbade ute på fältet många gånger 
använde sig av Infarten i betydligt mindre utsträckning än de som hade mer 
administrativa arbetsuppgifter på kontoret. De uppgav att Infarten inte påverkade 
deras arbetsuppgifter i så stor grad eftersom de redan hade utarbetade rutiner 
och en respondent sa att denne vid eventuella oklarheter brukade använda sig 
av dokument i pärmar.  
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6.5 Kommunikation 

Väl fungerande kommunikation är av stor betydelse för ett lyckat 
förändringsarbete. Högström (1999) menar att en dialog kan vara ett sätt att 
försäkra sig om att medarbetarna verkligen förstår vad som händer och på så 
sätt även försäkra sig om deras engagemang och motivation. Därför är det viktigt 
att ständigt föra öppna diskussioner. Detta är inte alltid lätt att uppnå inom en 
organisation, speciellt inte om ledningen befinner sig långt ifrån medarbetarna.  

På Infarten finns en länk där medarbetarna får lämna sina synpunkter och 
åsikter. Men detta kan inte tolkas som en öppen diskussion, eftersom flertalet av 
våra respondenter uppgav att de var osäkra på huruvida deras synpunkter togs i 
beaktande.  

Avståndet mellan ledning och medarbetarna behöver inte endast vara av 
geografisk karaktär, utan det kan även handla om sociala och kulturella avstånd. 
Vi fick i samband med våra intervjuer en uppfattning om en ”vi och dem – 
känsla”. Några av våra respondenter ansåg att ledningen lade över en hel del 
ansvar på dem utan att ta reda på om de verkligen var mogna för detta.  
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7 Slutsats  
 
I detta avsnitt lyfter vi fram de väsentliga delarna av analysen och våra egna 
synpunkter och funderingar kring implementeringen av Infarten. 
 
 
De medarbetare, som deltog i vår undersökning, ansåg att det fanns ett behov av 
att vidareutveckla Vägverkets intranät från det som tidigare varit. Vägverkets 
egen undersökning visade att 46 % tyckte att de hade ganska stor nytta av 
Infarten i sitt dagliga arbete. Men vår undersökning visade även att det inte var 
alla som hade användning för ett gemensamt intranät. De som ofta arbetade ute 
på fältet hade inte samma behov av ett gemensamt intranät som de med mer 
administrativa arbetsuppgifter, eftersom de ofta redan hade utarbetade rutiner.   
Vi anser att alla organisationer måste utvecklas. Ett av Vägverkets mål är att 
framställa en enad organisation, därför tycker vi att ett gemensamt intranät för 
alla regioner är ett steg i rätt riktning. Infarten ger alla medarbetare samma 
förutsättningar och en gemensam grund. Tanken med Infarten är god men så 
som det ser ut idag är systemet för komplext. Vissa delar av Infarten är svåra att 
hantera för medarbetarna.  
 
Ledningen för Vägverket har en stor tilltro till Infarten. Alla inom organisationen 
får tillgång till samma information samtidigt. Men det går inte att bortse från 
nackdelarna med ett sådant system. Eftersom Infarten innehåller mycket 
information är det viktigt att informationen är strukturerad. Annars finns det en 
risk att medarbetarna blir överrumplade och frustrerade istället för motiverade 
och engagerade. Som vi visade på tidigare så tolkar individer samma information 
på olika sätt. Det är alltså inte säkert att medarbetarna alla gånger uppfattar och 
tar till sig information på ett sådant sätt som ledningen förväntar sig. Vi tror att 
ledningen kanske för enkelt lägger ut information på Infarten och är övertygad 
om att alla på så sätt tar den till sig. Eftersom det finns så mycket information tror 
vi att den enskilde medarbetaren inte alltid hinner med att läsa igenom all 
information, än mindre hinner med att urskilja det viktiga i den. Detta orsakar en 
osäkerhet, medarbetarna kan aldrig säkert veta att de uppfattat meddelandet på 
ett ”riktigt” sätt, vilket i sin tur kan leda till passitivitet bland de berörda 
medarbetarna.  
 
Den stora informationsmängden gör det svårt för medarbetarna att hitta 
väsentligt stöd och hjälp som de behöver. Vi fann i vår undersökning att en 
medarbetare till och med använde andra informationskanaler, så som Internet, 
när denna skulle söka efter relevant information. Detta visar på att Infartens 
sökfunktion inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Sökfunktionen är ett 
hjälpmedel som medarbetarna ska kunna använda om de stöter på problem i 
sina arbeten. Därför tycker vi att sökfunktionen är en viktig del av Infarten och bör 
vara tillförlitlig.  
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Utifrån vår undersökning uppfattade vi att sökfunktionen var för generell och 
ostrukturerad.  
 
Sökningarna gav för många träffar som inte var relevanta och omfattade för 
mycket information. Många gånger upplevde medarbetarna att de istället blev 
mer förvirrade när de sökte information via Infartens sökfunktion, vilket innebar 
att en del gav upp och inte sökte vidare. Medarbetarna uppgav att de tror sig 
veta att det de letar efter finns på Infarten men de vet inte hur de ska gå till väga 
för att hitta informationen.  
 
Respondenternas åsikter skiljer sig åt vid frågan om ifall de skulle vilja ha mer 
utbildning och genomgångar om Infarten och dess funktioner. Vi kan utläsa att 
detta kan bero på åldern, eftersom de med mer erfarenhet av arbetet inte anser 
sig behöva mer utbildning på grund av att de redan har den mesta kunskapen. 
Det är framförallt de med mindre yrkeserfarenhet som skulle vilja ha mer 
utbildning som speciellt berör deras respektive arbetsuppgifter. Vi anser att det 
saknas en övergripande utbildning, istället för de specifika e-utbildningar som 
redan förekommer. Framför allt behöver medarbetarna mer tid för att sätta sig in i 
systemet. Ledningen kräver att medarbetarna genomför de obligatoriska 
utbildningarna i samband med det dagliga arbetet, utöver de redan befintliga 
arbetsuppgifterna. Detta är något som inte främjar användandet av Infarten, 
eftersom vi tror att medarbetarna upplever e-utbildningarna som påtvingade. 
Istället anser vi att de obligatoriska utbildningarna många gånger istället är en 
källa till ökad stress. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att Infarten ännu inte är ett färdigt koncept och 
därav har ett behov att utvecklas vidare. Systemet bör göras mer 
användarvänligt. Vi anser att medarbetarna ännu inte har full förståelse för och 
användning av Infarten i sitt arbete. Bland annat måste sökfunktionen ses över 
och förbättras. Informationen måste kategoriseras och struktureras för att det ska 
bli lättare att hitta på Infarten. Det finns en utbildning som behandlar Infarten som 
helhet. Men problemet består av att medarbetarna inte verkar vara medvetna om 
denna, vilket kan tyda på brist på engagemang. Mer specifika e-utbildningar som 
behandlar de arbetsområden som respektive medarbetare arbetar med, tror vi 
skulle kunna vara en lösning på detta problem, vilket skulle kunna öka 
engagemanget och motivationen. 
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8 Rekommendationer 
 
I detta kapitel presenterar vi de rekommendationer vi anser skulle kunna vara till 
nytta för Vägverket. 
 
 
Infarten – mer användarvänlig 
Som redan nämnts anser medarbetarna på lokalkontoret i Karlstad att tanken 
bakom Infarten är god men att den är för komplicerad och behöver förbättras. 
Genom att uppmuntra medarbetarna att lämna synpunkter och önskemål om 
Infartens uppbyggnad och dess funktioner kan Infarten göras mer 
användarvänlig för alla inom organisationen. Visserligen finns det redan idag 
möjligheter till att lämna synpunkter och önskemål, men vi anser inte att det är 
något som prioriteras. För att lyckas göra Infarten mer användbar måste 
medarbetarna känna engagemang, de måste involveras mer i systemet. 
Ytterligare ett problem berör användningen av Infarten. Vår undersökning visade 
att medarbetarna endast använder sig av vissa få delar av Infarten, de delar som 
berör deras specifika arbetsområden. Vi tror att medarbetarna kan ha nytta för 
funktioner dem ännu inte är medvetna om, därför är det viktigt att Infarten blir 
mer användarvänlig.  
 
Sökfunktion 
Vi upplevde att ett av de största problemområden var en bristfällig sökfunktion, 
eftersom medarbetarna fann det svårt att hitta relevant information som 
behövdes för det dagliga arbetet. Vi anser att sökfunktionen borde ses över och 
eventuellt förenklas genom att skala ned, samt kategorisera den mängd 
information som finns. Dokumenten kan delas upp efter de olika 
arbetsområdena, så att varje medarbetare på ett enklare sätt kan hitta relevant 
information. 
  
Utbildning 
Det finns ett mönster som tyder på att utbildningar är önskvärda, men dessa 
prioriteras inte eftersom medarbetarna förväntas genomföra utbildningarna 
samtidigt som de fortfarande har sina dagliga arbetsuppgifter. Vi anser att det 
behövs avsättas tid för utbildningarna. Detta för att medarbetarna ska kunna få ut 
så mycket som möjligt av utbildningarna utan att känna tidspress. Om inte tid 
avsätts tror vi att det kan finnas en risk för att en negativ inställning till 
utbildningarna uppstår.  
 
De medarbetare, i vår undersökning, som ofta var ute på fältarbete glömde av 
hur vissa delar av Infarten fungerade. Därför anser vi att det är viktigt med 
pågående utbildningar för att kunskapen om Infarten inte ska försvinna med 
tiden.  
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Eftersom det framgick att respondenterna önskade utbildningar som mer berörde 
deras specifika arbetsuppgifter, kan det vara tänkvärt att ändra e-utbildningarna 
och att göra dem specifika.  
 
Ytterligare en åsikt som framgick av intervjuerna var att medarbetarna önskade 
att de hade fått en mer övergripande utbildning i samband med införandet av 
Infarten. Detta, anser vi, är något som bör tillämpas vid nyanställningar, eftersom 
medarbetarna på så sätt får en inblick i systemet och i Vägverkets organisation 
som helhet.  
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Bilaga1 
 

1. Ansåg ni att det fanns ett behov av att vidareutveckla intranätet? 
 

a) Ja, det är bra att samla all information på ett och samma ställe. 
Gemensam information är alltid bra. Självklart med ett vidare nät. 

 
b) Har inte märkt någon större skillnad då jag bara använt mig av det i några 

år, det är ett komplext system. 
 

c) Ja, förut låg det så otroligt mycket dokument men man visste inte vart. 
 

d) Ja, det fungerar bättre nu. 
 

e) Det fungerar ganska bra som det gör nu, men det finns ju alltid behov att 
utveckla det ytterligare, allt kan förbättras. 

 
f) Ja, det är bra att man nu kan gå in på ett och samma ställe och välja 

vilken region man vill. 
 

g) Både ja och nej, ja för att utvecklingen ska gå framåt och att det fanns ett 
behov, bra för att det blir mer användbart. Nej för att man lägger ut för 
mycket information, det behövs mycket tid och kraft och man måste snart 
vara expert för att kunna hitta det man söker där. 

 
h) Ja, tidigare var det svårt att söka. Det som berör min region är viktigast för 

mig. 
 

i) Vet ej, har inte jobbat så länge på företaget. 
 

j) Jag är relativt nyanställd, så jag vet inte hur det var förut 
 

k) Beslut om att man skulle arbeta efter samma processer i alla regioner 
gjorde att det uppstod ett behov av gemensamma riktlinjer. 

 
l) Nej, jag såg inget behov av det då. 
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Bilaga 2 
 
2. Hade ni möjlighet att vara med och påverka utformningen av Infarten? 
 

a. Ja, det visades prototyper över hur det var tänkt att se ut, man fick då 
även lämna sina egna synpunkter. 

 
b. Nej, men vi har fått lämna synpunkter på om vi tycker att den är bra eller 

dålig. 
 

c. Vi har fått lämna synpunkter på förbättringar. 
 

d. Ja, de frågade om vi hade några synpunkter på vad vi velat förbättra. Tror 
att man tar hänsyn till eventuella synpunkter. 

 
e. Inte vad jag vet, jag har varit upptagen med andra sysslor. 

 
f. Nej, men vi har fått förfrågan om vi har haft några synpunkter. 

 
g. Nej, skulle inte ha velat ha den möjligheten. 

 
h. Inte mer än andra anställda på Vägverket. Jag känner mig ej så 

engagerad, IT är något för den yngre generationen. Jag uppfattade det 
som att det fanns möjligheter att påverka om intresse hade funnits. 

 
i. Vet ej. 

 
j. Jag har inte fått förfråga om förbättring av Infarten, men det finns en länk 

där man kan ge synpunkter.  
 

k. Vi fick inte påverka hur det skulle se ut, men vi fick lämna synpunkter 
under resans gång. 

 
l. Nej, det har jag inte varit.  
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Bilaga 3 
 
3. Hur medverkade ni i processen av implementeringen av Infarten? 
 

a) De har kommit och visat strukturen över hur man lagt upp Infarten, men 
det var längesedan. 

 
b) Regionkontoret från Göteborg ordnade en genomgång, men jag missade 

detta då jag var på annat möte. 
 

c) Ingen medverkan, men fick inte lämna synpunkter. 
 

d) Det vet jag inte, jag känner mig ointresserad och det känns svårt. Men jag 
skulle vilja lära mig mer. 

 
e) Medverkade inte alls. Har av praktiska skäl ej kunnat ta del av eventuella 

möten. 
 

f) Infarten har mer eller mindre varit serverad. 
 

g) Inget alls. 
 

h) Inte mycket mer än att jag engagerar mig i det som berör mig. 
 

i) Vet ej. 
 

j) Inte alls. Nyanställd. 
 

k) Genom utbildningar. 
 

l) Inte varit med mer än att jag använder det.  
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Bilaga 4 
 
4a. Har ni fått någon utbildning/klara direktiv för intranätet? 
 

a) Vi har fått genomgångar via ”kanon” om hur och var man hittar i Infarten. 
 

b) Inget mer än de specifika om vissa delar såsom utbildning om ”kundskap” 
där man ska ta hand om allmänhetens frågor i datasystemet.  

 
c) Ja, jag har fått utbildning, men jag hade vela ha en mer övergripande 

sådan. Men jag tror inte det har gått ut till samtliga. 
 

d) Ja, det har vi fått, men då jag inte använder mig av Infarten så ofta, så 
faller det lätt i glömska. 

 
e) Jag minns inte. Då det är ett ständigt informationsflöde. Är mer eller 

mindre självlärd, tror att vi har fått en utbildning men det är inget som 
prioriterats. 

 
f) Ja, det har vi fått men det är nog upp till var och en hur mycket man tagit 

till sig av det.  
 

g) Ja, jag har fått utbildning. 
 

h) Ja, men jag ställer mig kritisk till hur denna har utförts. Det finns ”vårt sätt 
att arbeta” som vi har gjort, men inget mer utförligt av hur Infarten 
fungerar. 

 
i) Ja, både utbildning och direktiv. 

 
j) Jag har fått lära mig själv och frågat mina kollegor. I e-utbildningen ”vårt 

sätt att arbeta” fick man lite information om var man hittar saker på 
Infarten, men det var inget nytt. 

 
k) Ja, vi har varit med på obligatoriska utbildningar. 

 
l) Ja, och den tycker jag var tillräcklig. 
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Bilaga 5 
 
4b. Anser ni att ni har fått tid och utrymme för att ta del av och genomföra   
      dessa e-utbildningar? 
 

a) Ja, då de är obligatoriska så har man fått ta sig tid till att göra dessa. På 
grund av tidsbrist har annat arbete prioriterats före de obligatoriska 
utbildningarna vilket har medfört att de gjorts slarvigt. 

 
b) Ja, man får ta sig den tiden. 

 
c) Det ska ingå den vanliga verksamheten. Man får ta sig tid man behöver 

men man ska göra det inom en viss tidsram. 
 

d) Dem har inte jag använt, men jag har gått på miljöutbildning och ”vårt sätt 
att arbeta”. 

 
e) Nej, det har jag inte. 

 
f) Ja, de är obligatoriska har varit 2 eller 3 gånger, men man gör dem 

snabbt. 
 

g) Implementeringsfasen var bristfällig. De som har gott om tid lär sig hur det 
fungerar men inte de övriga. 

 
h) Jag har inte orkat ta till mig mer information.  

 
i) Ja, man har fått uppmaning om att ta sig den tiden. 

 
j) Ja, man får planera in tiden själv. 

 
k) Det är ingen speciell tid man har fått, det är mer en samvetsfråga att hinna 

med. Jag kan däremot ha invändning mot att det skickas ut listor med 
namn på vilka som fullföljt utbildningarna, då jag tycker att det motverkar 
sitt syfte. 

 
l) Det är upp till var och en hur man vill lägga upp det. 

 
 

39   



Bilaga 6 
 
5a. Hur arbetar man med/används intranätet?  
    

a) Jag använder mig av vissa små bitar, inom det område jag arbetar, 
kunskapsområdet.  

 
b) Jag använder mig av vissa delar, kvistar av en gren. Letar upp den 

information jag behöver, endel av redovisningen, reseräkningar och 
lönespecifikationen ligger där. 

 
c) Jag använder mig mest av det som finns under ”rubriken” medarbetare, 

samt bokar resor genom de länkar som finns där. 
 

d) Använder mig av de delar jag behöver, bokar resor/hotell och liknande 
 
e) Det är alltid Infarten som kommer upp som förstasida, läser ibland vidare 

på de huvudnyheter som då kommer upp om tid finns, men jag söker även 
dokument, skriver reseräkningar och använder mig av 
projektrum/arbetsrum. 

 
f) Jag använder det inte så mycket, men jag kommer åt det jag behöver, 

fyller i time via infarten och får tag på ärenden, reseräkningar och 
lönespecifikationen med mera.  

 
g) Använder det så lite som möjligt, bara vissa delar. För att få tag på 

telefonnummer, reseräkningar, budget och rubriker av intresse. 
 

h) Varje dag som jag kopplar upp mig på Vägverket så läser jag de nyheter 
som finns och det jag tycker är intressant . 

 
i) Jag använder vissa delar. 

 
j) Vissa delar hjälper mig i mitt dagliga arbete, samt läser nyheterna där.  

 
k) De delar jag är berörd av. 

 
l) Jag använder bara vissa delar.  
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Bilaga 7 
 
5b. Arbetar ni aktivt med intranätet?  
 

a) Nej, inte aktivt. Använder mig av Infarten som stöd kanske 1 gång/vecka. 
Skulle vara att man läser nyheter varje dag man är inne på kontoret. 

 
b) Ja, jag arbetar aktivt med det jag behöver de dagar jag är inne på 

kontoret. 
 

c) Ja, varje dag. 
 

d) Ja, det blir dagligen. 
 

e) Ja, jag arbetar aktivt med Infarten ibland, ca 2 dagar/veckan.  
 

f) Den kommer automatiskt upp när man loggar in på datorn, men jag 
använder den bara några dagar i veckan. 

 
g) Ett par dagar i veckan är jag inte aktiv, men då sköts den kontakt jag 

behöver via mail. 
 

h) Dagligt arbete. 
 

i) Ja, jag använder mig av det dagligen. 
 

j) Ja, dagligen. 
 

k) Ja, jag läser nyheterna varje dag men jag söker inte information aktivt. 
 

l) Ett par gånger i veckan. 
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Bilaga 8 
 
6. Hur uppfattar ni att era kollegor förhåller sig till Infarten? 
 

a) Inte positivt. Ungefär, vad ska man ha det till? För mycket information 
inlagt vilket gör det svårt att hitta. Beroende på vilken datavana och vad 
man jobbar med så används Infarten olika.  

 
b) Det kan tänkas att det finns åsikter om att det känns stort. 

 
c) En generationsfråga, de äldre tycker att den känns värdelös, antagligen 

tycker de att de hade klarat sig utan Infarten. Jag tror att många av mina 
kollegor stänger ner förstasidan då de inte tar del av den.  Jag tror att de 
andra blir stressade av att det kommer utbildningar då det inte finns 
speciell tid att avsätta det för det ändamålet.  

 
d) Det finns mycket information, men jag är osäker på hur många som läser 

och tar del av det som står där. 
 

e) Det känner jag inte till tror inte att Infarten är något särskilt stort 
samtalsämne. Vet att fler än jag har problem att hitta det man söker efter, 
trots att man vet att ett specifikt dokument finns där någonstans. 

 
f) Jag tror mina kollegor tycker att ledningen alldeles för lätt lägger ut 

information på Infarten och därmed automatiskt anses vi ta del av detta. 
Detta kräver ju att man ska leta och läsa varje ny nyhet som läggs ut där 
vilket inte finns tid och möjlighet att göra. 

 
g) Ungefär lika som mig, för lite inarbetad, dåligt med tid, intresse och 

datamognad. 
 

h) Ingen större uppfattning, men jag vill inte vara utan det. De andra 
använder det nog på samma sätt som jag. Användningen varierar. 

 
i) Jag har inte hört några klagomål. 

 
j) Lite olika, vissa är frustrerade och andra använder det mycket. 

 
k) Varierande, det är nog en generationsfråga. Ibland blir de frustrerade när 

de inte hittar det de söker. 
 

l) De använder det några gånger då och då tror jag. 
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Bilaga 9 
 
7. Hur uppfattar ni att Infarten fungerar? 
     

a) Den fungerar bra för det jag behöver. Om inte Infarten hade funnits så 
skulle man kunnat klara sig utan, och arbetat med pärmar istället. 

 
b) Ja, det tror jag, annars frågar man någon kollega eller ringer support som 

kan hjälpa. 
 

c) Fungerar bra som hjälpmedel i mitt arbete och jag skulle inte klara mig 
utan den nu, men det är svårt att hitta den hjälp jag behöver. Man får 
många träffar på sökfunktionen men jag tror mig ändå veta att den 
information jag söker finns på Infarten, men detta tidsödande. 

 
d) Just nu krånglar reseräkningarna, men i övrigt tycker jag att det fungerar 

bra. Hade inte klarat mig utan Infarten. 
 

e) Ett bra stöd i arbetet, men jag hittar bara ibland det jag söker. Det är svårt 
att hitta de dokument jag behöver eller om man vill söka på om det 
överhuvudtaget finns något liknande dokument som hanterar aktuellt 
problem. Då söker jag istället på Internet vilket ofta ger mig större 
framgång. Jag är osäker på om jag inte vet hur jag söka eller om det är 
sökfunktionen brister i utförandet. 

 
f) Det finns bra information och föreskrifter att hämta som är till användning i 

mitt arbete. 
 

g) Jag behöver inte gå in och kolla på detaljer, då detta är något jag bär med 
mig och redan kan i mitt arbete. 

 
h) För att verktyg så som Infarten är, så skulle man vilja ha ny information 

snabbare.  
 

i) Jag hittar det jag behöver. 
 

j) Den fungerar bra. Det mesta kan hittas, bara men vet var man ska söka. 
Som ny medarbetare underlättar Infarten för att komma in i verksamheten. 

 
k) Fungerar bra, de håller på att arbeta med at göra den mer användarvänlig. 

Det finns mycket information men det är svårt att hitta det man söker. Går 
väldigt långsamt ibland. 

 
l) Jag söker efter dokument ibland men det mesta finns i pärmar, mycket 

rutin.  
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Bilaga 10 
 
8. Har det uppstått några problem, synpunkter? 
 

a) Sökfunktionen är värdelös, det är svårt att få tag på de dokument man 
söker. Man får för många ”träffar” på de sökord man lägger in. 

 
b) Inget över själva applikationen, det kan ibland vara datautföringen som 

krånglar och är långsam. Systemet i sig är komplext och innehåller mycket 
information. 

 
c) Nej, inga problem.  

 
d) Ibland kan det vara svårt att komma in på sidan, det kan ta lång tid. 

 
e) Nej, det fungerar bra och de uppdaterar sidan, sällan driftstörningar. 

 
f) Ja, det fungerar nog ganska bra. Men just nu fungerar det inte med 

reseräkningarna. Tekniska komplikationer till och från. 
 

g) Uppdateringar har nyss gjorts, och det är stora problem. Det tar lång tid 
och det brister i datakommunikationen. 

 
h) Det är svårt att hitta, jag skulle behöva ett bättre förhållande till IT för att 

kunna hitta. 
 

i) Lite svårt att sätta sig in i systemet, jag anser att man bäst lär sig allt 
eftersom. 

 
j) Sökfunktionen skulle kunna vara bättre, det kan ta en stund innan man 

hittar det man letar efter, man skulle vilja komma direkt till de önskade 
dokumenten. 

 
k) Ibland ligger sidan nere och länkar fungerar inte. 

 
l) Jag ser inga större bekymmer, alla får samma information och det är en 

fördel.  
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Bilaga 11 
 
9. Är det något du skulle önska att få ut mer av intranätet, Infarten? 
 

a) Nej, använder den inte så ofta i mitt jobb. Fast det är säkert bra för de 
nyanställda. 

 
b) Man skulle behöva en orientering av vart olika saker ligger. Det skulle vara 

bra om man kunna göra det mer lättnavigerad. 
 

c) Det hade varit bra att få genomgång över funktionerna i Infarten, samt att 
sökfunktionen kunde bli bättre genom sökordslista eller dylikt. 

 
d) Nej, inget vad jag kommer på för tillfället. 

 
e) Sökfunktionen skulle kunna fungera bättre, samt att jag tror det finns en 

övertro från dem som jobbar med information att alla automatiskt tar del 
av den information som läggs ut på Infarten. 

 
f) Jag skulle behöva lite mer tid för att lära mig hitta den information jag 

söker. Tanken med infarten är bra, men det skulle behövas lättare 
sökvägar. 

 
g) Detta är ju individuellt beroende på vilken datamognad man har. Man bör 

renodla Infarten och sortera bort det oväsentliga, all information behöver 
inte finnas där samt kunna sortera dokumenten. Man borde finna 
enkelheten, göra det mer användarvänligt och mer anpassat efter mina 
behov eftersom det är för komplicerat så som det ser ut idag. 

 
h) Skulle vara bra med något som gör det lättare att hitta. 

 
i) Ja, det finns det säkert, men kommer inte på något nu. 

 
j) Nej, jag tycker att det är bra, det mesta finns där. 

 
k) Sökfunktionen fungerar inte, vissa använder ju pärmarna fortfarande men 

det är ju en generationsfråga. Det är ju många olika delar i detta men det 
är ingen som har helhetsintryck över Infarten. 

 
l) Nej, det mesta finns där. Lite svårt att söka ibland, men jag vet inte om det 

kanske beror på att jag söker fel. Desto mer du jobbar med det desto 
bättre hittar du. 
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Bilaga 12 
1. Hur stor nytta har du av Infarten i ditt dagliga arbete? 
 

 
 f % 

Mycket stor nytta 234 18 

Ganska stor nytta 589 46 

Ganska liten nytta 391 31 

Mycket liten nytta 67 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal EAS: 0. Antal svarande: 1281. 
Mv: (Kategorier) = 2,77 
 
 
 

3. Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer in på Infarten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal EAS: 0. Antal svarande: 1281. 
Mv: (Kategorier) 
 
 
 
 

 Instämmer helt  Instämmer 
ganska mycket 

 Instämmer ganska 
lite 

 Instämmer inte 
alls 

  

 f % f % f % f % Mv 
Informationen på Infarten är 
tillförlitlig och aktuell 

220 17 876 68 167 13 18 1 3,01 

Infarten har ett språk som är enkelt 
och lätt att förstå 

311 24 813 63 136 11 21 2 3,10 

Informationen på Infarten är lätt 
att hitta 

41 3 318 25 554 43 368 29 2,02 

Rubrikerna på Infarten är tydliga 
och gör det lätt att hitta 

46 4 414 32 583 46 238 19 2,21 
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