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Sammanfattning 
Under höstterminen 2010 praktiserade jag på Botkyrka kommun där man 

under år 2011 skulle starta upp ett nytt intranätprojekt. Det var förutbestämt 

att intranätet skulle vara rollbaserat, men det var oklart hu användarrollerna 

skulle tas fram. Den tidigare forskning som finns på området intranät 

förespråkar behovsanalyser och processkartläggning men ingen specifik 

metod för framtagandet av användarroller för ett rollbaserat intranät.  
Syftet med uppsatsen är att testa processkartläggning av 

kommunikationsprocesser och informationsflöden som metod för att ta fram 

ett ramverk för användarroller för ett rollbaserat intranät. 

Utifrån syftet valdes hermeneutikens förhållningssätt för att ta hänsyn till 

individens tolkning av verkligheten. För att tillåta individens tolkning utan 

att jag som forskare påverkade verkligheten använde jag mig av den 

induktiva metodansatsen. Den empiriska datainsamlingen skedde med hjälp 

av kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av intervjuer och 

dokumentundersökningar på fallföretaget Botkyrka kommun. Den 

teoretiska referensramen syftar till att skapa förståelse för vad intranät, 

processer, kommunikationsprocesser och informationsflöden är och hur 

organisationsstrukturen påverkar kommunikationsprocesser och 

informationsflöden i en organisation. Sedan presenteras teori för personas 

och kompetensmodellering som utgör ramverket för framtagandet av 

användarroller. I analysen förs en diskussion kring insamlad empiri och 

teori som mynnar ut i framtagandet av ett ramverk för användarroller. I 

ramverket ingår fyra stycken personas och en kompetensmodell. De 

personas som har tagits fram är: Rektor Anette, Biträdande rektor Tony, 

Lärare Anna och Förskolelärare Stina. De olika personas kompletterades 

med en kompetensmodell bestående av tre grupper av kompetenser. 

 Enskilda användare, består av kompetenser vars egenskaper måste 

anpassas utifrån varje enskild användare. 

 Användargrupp, består av kompetenser vars egenskaper måste 

anpassas utifrån varje användargrupp. 

 Standard, består av kompetenser vars egenskaper är desamma 

oberoende av användare. 

 

I mina slutsatser kom jag fram till att jag rekommenderar 

processkartläggning som metod för framtagandet av ett ramverk för 

användarroller, metoden ger även en bild av intern problematik som inte 

kan stödjas utav intranätet.  

 

Nyckelord: Intranät, Rollbasering, Användarroll, 

Kommunikationsprocesser, Informationsprocesser, Kompetensmodellering. 



   
 

   
 

Summary 
During the fall semester 2010 I practiced on Botkyrka kommun, which in 

2011 would start up a new intranet project. It was predetermined that the 

intranet would be role-based, but none knew how user roles should be 

developed. The previous research in the area intranet advocate needs 

analysis and process mapping, but no specific methods for identifying user 

roles for a role-based intranet. The purpose of this paper is to test the 

process mapping of the communication processes and information flows as 

a method to develop a framework for user roles for a role-based intranet.  

The hermeneutic approach was chosen to take into account the individual's 

interpretation of reality. To allow individual interpretation without me as a 

researcher influence the reality, I used the inductive method approach. The 

empirical data collection was done with the help of qualitative data 

collection methods in form of interviews and document studies on the 

business case Botkyrka kommun.The theoretical framework aims to create 

understanding of what the intranet, processes, communication processes and 

information flows are and how organizational structure affects 

communication processes and information flows within an organization. 

Since the presented theory of personas and competence modeling which 

provide the framework for the development of user roles.  

The analysis includes a discussion around the gathered of empirical data 

and theory, running into the development of a framework for user roles. The 

framework also includes four personas and a competency model. The 

personas that have been developed are: Principal Anette, Assistant Principal 

Tony, Teacher Anna, Preschool Teachers Stina. The different personas were 

complemented by a competency model consisting of three groups of 

competencies.  

• Individual users, consisting of skills, the characteristics must be adapted to 

each individual user.  

• User group, consisting of skills, the characteristics must be adapted to 

each user group.  

• Standard, consists of skills, the characteristics are the same regardless of 

the user.  

 

In my conclusions I came to the conclusion that I recommend process 

mapping as a method for developing a framework for user roles, the method 

also gives a picture of the internal problems that cannot be supported out of 

the intranet.  

 

Keywords: Intranet, Rolebased intranet, User Role, Communication 

Processes, Information Processes, Competency Modeling.



   
 

   
 

Förord 
Denna uppsats är skriven på kandidatnivå inom programmet 

Informationslogistik 180hp.  

 

Idén med ämnet som uppsatsen behandlar kom jag fram till under min 

praktiktermin på Botkyrka kommun under höstterminen 2010. Botkyrka 

kommun behövde hjälp med att komplettera förstudier samtidigt som jag 

behövde ett fallföretag till uppsatsen, så samarbetet fortsatte. Därför vill jag 

tacka alla som har gjort denna studie möjlig. 

 

Jag vill tacka alla som har ställt upp på intervjuer. Jag vill även passa på och 

tacka min handledare från praktikterminen och min uppdragsgivare på 

Botkyrka kommun.  

 

 

Jag önskar er en trevlig läsning, 

 
 

Emilie Frisén  
Stockholm, Vårterminen 2011 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under höstterminen 2010 praktiserade jag på Botkyrka kommun som skulle 

starta upp ett nytt intranätprojekt under våren 2011. Min uppgift var att utföra 

en användarstudie som del av en förstudie. Under praktikterminen satte jag 

mig in i tidigare studier som hade utförts inom organisationen och det 

framkom att det var bestämt att intranätet skulle vara rollbaserat. Under tiden 

jag utförde användarstudien insåg jag att det fanns mycket forskning kring 

intranät och en del förespråkande av rollbasering, men det finns lite forskning 

kring vilka metoder man ska använda för att hitta rätt användarroller för 

rollbaserade intranät. Den forskning som är utförd på området intranät 

behandlar oftast tekniken bakom intranät, dess struktur, 

informationsarkitektur samt säkerhetsaspekter.  
 

1.2 Tidigare forskning 

Vid mitten av 1990-talet hade de flesta företag och organisationer blivit 

bekanta med Internet och de första intranäten uppstod. Användarna hade vid 

denna tid vant sig vid att ”surfa” och de första intranäten uppfattades som 

organisationsinterna Internet. (Bark, Heide, Langen & Nygren, 2002). Sedan 

dess har antalet intranät ökat och år 2010 använde 94 procent av stora företag 

(med 250 anställda eller fler) och organisationer i Sverige ett intranät 

(Statistiska centralbyrån, 2011). Det potentiella värdet av intranät i stora 

organisationer är i form av realtidsuppdaterad information, förbättrade 

kommunikationsflöden, kunskapsutveckling, utbyte av bästa praxis i ett 

sammanhang och uppmuntran till innovation (Curry & Stancich, 2000), men 

många intranät är idag fyllda av mer eller mindre aktuell information om 

organisationen och dess omgivning. Information så som omvärldsbevakning, 

pressreleaser, ledningsinformation med mera uppfattas ofta som intressant av 

de anställda.  

 

ICS (2007) utförde en undersökning som riktade in sig på användarnas 

erfarenheten av intranät på 2000 irländska företag, resultaten visade på ett 

antal problemområden: 

 En av tre användare anser att organisationens intranät inte är relevant i 

relation till det dagliga arbetet.  

 Hälften av alla användare tycker att sökfunktionen på deras intranät är 

ineffektiv. 

 80% anser att navigering och sök funktionalitet behöver förbättras. 

 Mindre än en tredjedel använder organisationens intranät för dagliga 

arbetsuppgifter. 
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 En av tre användare har svårt att få tillgång till rätt information om 

organisationens intranät. 

 Åtkomst till personal och personliga kontaktuppgifter såsom 

telefonkataloger är den vanligaste aktiviteten på intranätet. 

 70% beskriver intranätet som en kommunikation och 

informationsresurs.  

 Hälften anger att inte använder intranätet för att stödja det dagliga 

arbetet.  

 

Problemet ligger i att informationen ofta är riktad till en begränsad grupp och 

att alla anställda inte har samma behov av att ta till sig informationen. Många 

anställda får på så sätt mycket mer information än vad de behöver och tar 

endast till sig informationen om det finns tid utanför de egna 

arbetsuppgifterna (Bark et al, 2002).   

 

Det är inte ovanligt att det uppstår arbetsmiljöproblem relaterat till 

användning av informationsteknik (IT), så som kroppsliga problem och 

otrivsel, så väl som försämrad produktivitet på grund av omständlig 

hantering. Att dessa problem uppstår beror på felaktig utformning och 

fokuset inte ligger på hur produkten ska fungera när den används. Det är 

därför viktigt att IT-lösningar så som intranät är användarvänliga (Ottersten 

& Balic, 2010).  

 

En lösning på problemet är att rikta informationen på intranätet med hjälp av 

rollbasering. Genom att dela upp och rikta informationen till olika 

användarroller så kan onödig information sorteras bort och användaren får 

endast den information som den är i behov av. Kuu & Lundberg (2007) 

menar att om varje användare är tänkt att ha användning av det rollbaserade 

intranätet, så måste en kartläggning av de anställdas information demand 

coverage göras. Om användarnas information demand coverage inte är 

fullständigt kartlagd, finns det en risk att användarna kommer att gå miste om 

viss information. Det är därför viktigt med ett grundligt förarbete för att en 

intranätsatsning ska lyckas. Förarbetet bör bestå av behovsanalyser såväl som 

processkartläggning. Enligt Bark et al (2002) är en analys av de anställdas 

behov är A och O för en lyckad intranätsatsning. En behovsanalys kan ge 

svar på frågor om de anställdas kommunikationssituation, organisationens 

kommunikationssystem samt om det finns flaskhalsar i arbetsprocesserna. 

”En undersökningsmetod för att bland annat se vilka kommunikationsbehov 

som finns i en organisation kan vara att utföra ett antal samtalsintervjuer 

med personer som idag sköter sysslor som kan tänkas bli mer effektiva med 

ett intranät” (Bark, Windahl, Heide, Olofsson, 1997, s.82). Det är viktigt att 

undersöka ur tekniska och användaraspekter av intranätets potentiella hinder 
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för optimering. Hinder för optimering kan mycket väl uppstå i form av 

inkonsekvent utveckling, dålig uppdatering och föråldrad information, 

bristande medvetenhet och motstånd mot förändringar och svårigheter att få 

tillgång till och behålla information (Curry & Stancich, 2000).      

 

1.3 Problemformulering 

På Botkyrka kommun är det bestämt att det ska införas ett rollbaserat 

intranät. I dagens läge är det ingen som vet hur användarrollerna ska se ut 

eller hur de ska gå tillväga för att hitta användarroller. Idag finns det en lucka 

i forskningen för vilken eller vilka metoder som bör användas för att ta fram 

användarroller för rollbaserade intranät. Den forskning som är utförd på 

området intranät lägger vikt på utförandet behovsanalyser. Behovsanalyser 

kan ge svar på frågor om de anställdas kommunikationssituation, 

organisationens kommunikationssystem. Problemet med många intranät idag 

är att informationen ofta är riktad till en begränsad grupp. Felaktigt riktad 

information leder till att anställda inte får rätt information. Ett sätt att rikta 

information är att använda rollbasering, varje användarroll får på så sätt rätt 

mängd information. Idag finns det ingen forskning på hur användarroller för 

intranät ska identifieras. 

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att studera processkartläggning som metod för att ta 

fram ett ramverk för användarroller i ett rollbaserat intranät. 

 

Huvudfrågan jag vill besvara i uppsatsen är: 

- Kan ett ramverk för användarroller tas fram genom att kartlägga 

kommunikationsprocesser och informationsflöden i en organisation? 

 

För att kunna besvara denna fråga måste jag först besvara följande frågor på 

Botkyrka kommun: 

- Vilka kommunikationsprocesser finns?  

- Vilka informationsflöden finns? 
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1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min studie till att studera processkartläggning av 

kommunikationsprocesser och informationsflöden som metod för att ta fram 

ett ramverk för användarroller i ett rollbaserat intranät. Processkartläggningen 

fokuseras på stödprocesser i form av kommunikationsprocesser och 

informationsflöden på utbildningsförvaltningen i fallföretaget Botkyrka 

kommun. Inga andra processer kommer att ingå i kartläggningen.   

 

Fallstudien avgränsas till att undersöka utbildningsförvaltningens processer. 

Avgränsningen till utbildningsförvaltningen har sig grund i en förfrågan från 

Botkyrka kommun. 

 

Studien har sin fokus på processkarläggning som metod. Att ta hänsyn till hur 

andra har gått tillväga för att ta fram användarroller ligger inte inom studiens 

ramar.  

 

 

1.6 Målgrupp 

Resultatet av studien är framförallt användbart för Botkyrka kommun 

eftersom att resultatkapitlet i rapporten speglar Botkyrka kommuns 

organisation.  

 

Slutsatserna i rapporten är även användbart för  alla företag och 

organisationer som ska identifiera användarroller för ett rollbaserat intranät.  
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1.7 Disposition  

Här beskrivs dispositionen av uppsatsen för att ge läsaren en överblick av 

strukturen. 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningen beskriver uppsatsen bakgrund och problemområde, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar samt till vilken målgrupp uppsatsen riktar sig. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I teorikapitlet presenteras uppsatsens ämnesområden. De ämnesområden 

denna uppsats innehåller är intranät, organisationsstruktur, processer, 

processkartläggning, kommunikationsprocesser, informationsflöden, 

personas och kompetensmodellering. 

 

Kapitel 3 - Metod 

Metoden beskriver författarens val av vetenskapliga förhållningssätt, 

vetenskapliga ansats, tillvägagångssätt för datainsamling och för att fastställa 

validitet och reliabilitet samt diskussion kring valda källor. 

  

Kapitel 4 - Empiri 

Empirin är en sammanställning av de intervjuer som har utförts i studien. 

Inledningsvis beskrivs fallföretaget för ge en bild av fallföretaget. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I analysen ställs teori och empiri mot varandra för att hitta liknelser, 

skillnader och styrka författarens egna tankar. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

I diskussionen tänker författaren fritt och reflekterar över det resultat som har 

framkommit i studien. Författaren reflekterar även kring valet av metod. 

 

Kapitel 7 - Slutsatser  

I rapportens sista kapitel besvaras frågeställningarna och de slutsatser som 

författaren har kommit fram till presenteras. Slutligen ger författaren förslag 

på fortsatt forskning inom området. 
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2 Teori 

I teorikapitlet belyser jag ett flertal kunskapsområden som berör studien och 

arbetet med processer. Teorin ligger till grund för analysen och jag har valt 

att använda områdena intranät, organisationsstruktur, processer, 

kommunikation, information, personas och kompetensmodellering.  

 

2.1 Intranät  

Intranät är privata datornät, inne i en organisation, som ger tillgång endast för 

behöriga användare. En webbläsare används för att navigera över 

informationen på intranätet och kan samtidigt tillåta användare navigera över 

till Internet, personer utanför organisationen kan inte komma åt intranätet. Ett 

intranät kan jämföras med ett företags- eller organisationsinternt Internet, 

som är skyddat från Internet med brandväggar (Bark et al, 2002; Curry & 

Stancich, 2000). 

 

Intranät är ett kommunikationsverktyg och ett arbetsredskap som är till för att 

stödja arbetsprocesserna i en organisation och bekämpa slöseri med tid och 

samtidigt skapa nya möjligheter för samarbete och produktivitet. Intranät 

tillåter en organisation att spendera mindre tid på saker som inte tillför något 

värde, så som att leta efter rätt information för att lösa ett problem (Bark et al, 

2002; Intranet Road map, 2011).  Det potentiella värdet av intranät i stora 

organisationer är i form av realtidsuppdaterad information, förbättrade 

kommunikationsflöden, kunskapsutveckling, utbyte av bästa praxis i ett 

sammanhang och uppmuntran till innovation (Curry & Stancich, 2000).  

 

Genom att paketera intranätet med information, nyheter, databaser och 

webbapplikationer så kan befintlig data och dokumenterad information 

tillgängliggöras för användarna och skapa en transparentare organisation. På 

en virtuell yta i intranätet kan människorna i en organisation mötas och skapa 

nya relationer. När kommunikation över organisationsgränserna sker kan 

också ny kunskap skapas och spridas. För att ny kunskap ska kunna skapas 

och spridas krävs det att intranätet har de funktioner som krävs (Bark et al, 

2002). Sådana funktioner kan exempelvis vara ett organisationsinternt 

Wikipedia, diskussionsforum eller projektplatser. Men många organisationer 

saknar möjligheten att koppla de IT-applikationer och IT-system som 

används i den dagliga verksamheten till webben. Vilket leder till att 

användarna tvingas använda flera program eller funktioner parallellt. På 

grund av detta tvingas medarbetarna att arbeta i olika miljöer med olika 

användargränssnitt och behöver minnas många inloggningsuppgifter. Om 

man istället integrerar dessa funktioner med intranätet, så kan användarna få 

ett mer enhetligt användargränssnitt och en enda inloggning baserad på 

användarprofilen (Bark et al, 2002). En effektivisering av arbetssätt och 
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kunskapsdelning är inget som sker endast med ny informationsteknik, utan 

det kräver även att man arbetar med organisationskulturen. Ett välfungerande 

intranät kräver en annan organisationskultur och organisationsstruktur än vad 

som existerar i traditionella hierarkiska företag (Bark et al, 2002). 

 

 

2.1.1   Rollbasering  

Begrepp som rollbasering och användarroller används i stor utsträckning när 

det handlar om säkerhet i informationssystem. Role based- access control är 

en metod att styra säkerheten i ett informationssystem. Då olika 

användarroller har tillgång till olika delar i systemet. Det innebär att det går 

att begränsa tillgängligheten för olika användare (Huang & Yang, 2009).  

 

I ett intranät kan samma princip användas för att styra tillgängligheten till 

information och applikationer. Detta baseras på vilken roll och uppgift den 

anställde har. Rollbasering är ett sätt att leverera relevant innehåll till varje 

anställd genom intranätet, genom att definiera användarroller inom 

organisationen, och sedan att definiera innehållet som måste levereras till var 

och en av dessa roller (Bark et al, 2002; McGarath, 2010). 

 

 

2.2  Organisationsstruktur  

En formell organisationsstruktur syftar till en formellt beslutad 

arbetsfördelning i organisationen, gruppering av uppgifter på olika 

organisationsenheter för att främja samordning mellan uppgifterna och 

auktoritetsfördelning. Auktoritetsfördelningen avgör vem som ska ha 

befogenhet att bestämma vad samt bestämma vem som ska ingå i systemet 

för styrning, koordinering och kontroll. Den formella organisationsstrukturen 

kan begränsa de anställdas handlingsfrihet i arbetet eller ger dem stor 

handlingsfrihet, detta genom arbetsfördelning, specialisering, styrning och 

samordning av arbete. Den formella organisationsstrukturen utgör ett 

ramverk för organisationens struktur. Organisationsstrukturen är ett 

instrument för att stödja organisationens strategi (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) har organisationsstruktur tre allmänna 

effekter på beteendet i organisationen: fokus, koordinering och stabilitet.  

Organisationsstrukturen skapar fokus på vad organisationen och de enskilda 

medlemmarna ska syssla med och inte. Arbetsfördelning innebär att den 

enskilda individen har arbetsuppgifter som ingår i den tjänst individen har. 

Arbetsfördelning avgränsar de uppgifter som utförs av individen och detta 
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möjliggör specialisering. Strukturen fungerar även som koordinering för 

specialistaktiviteter. Genom att koordinera organisationen så presterar 

individerna lite mer än vad en grupp isolerade personer gör. Genom att 

använda sig av rutiner, policys och belöningssystem uppträder människor 

troligare som en grupp. Till sist underlättar organisationsstrukturen stabilitet i 

beteendet. När nya personer rekryteras till organisationen så går dessa in i 

positioner som har mer eller mindre fasta arbetsuppgifter som löses på ett 

mer eller mindre förutbestämt sätt. Detta skapar stabilitet i det som sker 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Var i organisationen befogenheterna finns för beslutfattande beror på hur 

organisationen är uppbyggd, om organisationen är centraliserad eller 

decentraliserad. Är organisationen centraliserad är befogenheterna för 

beslutsfattande placerade på ledarnivå. Hur centraliserad en organisation är 

beror på hur många beslut och vilka beslut som fattas på vilken nivå i 

organisation. Fattas alla beslut av topp chefen så är organisationen extremt 

centraliserad. Om besluten fattas på lägsta nivån i organisationen, utav de 

anställda är organisationen decentraliserad (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Det finns både för och nackdelar med centralisering och decentralisering. 

I en centraliserad organisation kan klara styrsignaler ges och en enhetlig 

praktik och personalpolitik kan säkras, på så sätt blir organisationens 

verksamhet förutsägbar. Dock kan informationsproblem uppstå genom att 

kunskap i andra delar av organisationen inte utnyttjas, låg motivation hos 

underordnade samt försvagad ansvarskänsla hos underordnade. I en 

decentraliserad organisation främjas flexibilitet och kunskapen hos 

underordnade kan utnyttjas. Decentralisering stärker även den underordnades 

ansvarskänsla. Dock finns det en risk för att de anställda tar beslut för att 

realisera delmål snarare än organisationens huvudmål (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) 

 

2.3 Processer  

Det finns många mer eller mindre komplexa definitioner av processer, tre 

definitioner är: 

 

Ljungberg & Larsson (2001) definierar en process enligt följande ”En 

process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 

”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.”  

Rentzhog (1998) definierar en process som ”En process är en kedja av 

aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund”. Slack, 

Chambers, Johnston & Betts (2009) definierar en process som”A process is 

an arrangement of resources that transforms input into outputs that satisfy 

(internal or external) customer needs” 
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Det som alla tre definitioner har gemensamt är:  

 En process ett arrangemang/nätverk/kedja av aktiviteter. 

 En process transformerar input (information, resurser) till output för 

att tillfredställa kundens behov. 

Den definition som används för en process i rapporten är följande ” En 

process är en kedja av sammanhängande aktiviteter som omvandlar input till 

output för att tillgodose kundens behov”.  

 

 

 

 

2.3.1 Processens komponenter  

Enligt Ljungberg & Larsson (2001) består en process av fem grundläggande 

komponenter: objekt in, aktivitet, resurser, information och objekt ut, se figur 

2.1. 

 
Figur 2.1 – Processens komponenter (Ljungberg & Larsson, 2001, s. 194). 

 

 Objekt in (input) - Objekt in är det som startar processen, det kan vara 

resultatet från en tidigare process eller delprocess så som en 

inkommen order som startar en produceringsprocess. Processen byggs 

sedan upp av ett nätverk av aktiviteter där den sista aktivitetens objekt 

ut är desamma som processens objekt ut. 

 Aktivitet - Objekt in sätter igång en aktivitet. En aktivitet är den serie 

handlingar som använder sig av de tillgängliga resurserna. 

 Resurser - När aktiviteten möter en eller flera resurser sker en 

omvandling av aktivitetens objekt in. 

 Information – Stödjer och kontrollerar processen. 

 Objekt ut (Output) – Är resultatet av transformationen av aktiviteter 

och resurser. 
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2.4 Processkartläggning 

 

Processkartläggning är det arbete som utförs när processer ska identifieras 

och beskrivas. Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor, 

kan man på ett lättförståligt sätt visualisera hur olika delar i organisationen är 

relaterade till varandra. ”Ett vanligt angreppssätt för detta är att processen 

systematiskt bryts ned i mer och mer detaljerade delprocesser.” (Rentzhog, 

1998, s. 93). 

 

Vid processkartläggning spelar processkartor en viktig roll i att visualisera 

helheten och när processerna blir synliga är det lättare för alla i 

organisationen att se hur det egna arbetet passar in i helheten. 

Processkartläggning är det första steget i arbetet med att utveckla 

verksamhetens processer. Det går ofta att identifiera förbättringsmöjligheter 

efter att en processkartläggning är utförd, men det är först efter att man har 

analyserat processerna som djupare förbättringsmöjligheter kommer fram 

(Ljungberg & Larsson, 2001). ”Flödeskartläggningen skapar förståelse för 

det komplexa system en organisation utgör ur ett perspektiv, men ger ingen 

komplett förståelse”(Rentzhog, 1998, s.29). 

 

Det finns ett flertal olika modeller, metoder och standarder för hur 

framtagandet av processkartor kan tas fram. Vilken standard en organisation 

väljer beror ofta på vilken programvara man har tillgänglig. Förutom 

processkartor är det även viktigt att beskriva processerna på så sätt att varje 

medarbetare kan förstå processerna (Ljungberg & Larsson, 2001). 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) bör en åtta stegs modell följas vid 

processkartläggning:  

 

1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt 

2. Brainstorma fram processens alla aktiviteter.  

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. 

5. Definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet. 

6. Se till att alla aktiviteter hänger ihop vid objekten. 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på rätt detaljeringsnivå. 

8. Korrigera vid behov. 

 

 

2.5 Kommunikationsprocesser  

Kommunikation kommer från latintets ”communicare”, som betyder att något 

ska bli gemensamt (Nilsson & Waldemarson, 2007).  Kommunikation är 
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grunden till all samverkan, för en organisation är kommunikation avgörande. 

Utan kommunikation kan vi inte samarbeta eller vara en del av en 

gemenskap. Allt vi kommunicerar innehåller ett budskap, vi kommunicerar 

till exempel idéer, känslor, roller, åsikter, värderingar, normer osv. Endast 10 

procent av kommunikationen består av ord (Hägerfors, 1995). 

 

Hur vi kommunicerar kan beskrivas i en kommunikationsprocess. En 

kommunikationsprocess är en bestämd följd av handlingar där information 

överförs från en sändare till en mottagare. Kommunikation består av två 

aktörer, en sändare (någon som vill förmedla något) och en mottagare (någon 

som medddelandet är addresserat till). Kommunikationens innehåll anges 

med ett samlingsbegrepp som budskap och  figur 3.2 beskriver varje steg i 

processen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 
 

Figur 2.2 – Kommunikationsprocessen (Hägerfors, 1995, s.187) 

 

1. Sändaren kodar informationen, han eller hon formulerar och uttrycker 

det sändaren vill förmedla. 

2. Sändaren väljer kanal en för hur budskapet ska överföras. 

3. Mottagaren avkodar informationen genom att tolka dess innebörd. 

4. Mottagaren återkopplar genom att svara på sändarens budskap. 

Denna modell är ett sätt att kartlägga och bestämma vilken roll en individ har 

och växlar emellan i kommunikationsprocessen när denne ger och tar 

information. En kommunikationskanal ger möjlighet att förmedla rik 

information när den kan överföra många signaler samtidigt, när den ger 

möjlighet till snabb återkoppling och när den är flexibel så att sändare och 

mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008).  

 

Det finns två olika typer av kommunikation: Verbal kommunikation och 

icke-verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen består av den 

kommunikation som kan uttryckas i ord (Hägerfors, 1995). Det kan vara 

Face-to-Face kommunikation, telefonkommunikation, brev, E-post och så 

vidare. Den icke-verbala kommunikationen består av all kommunikation som 

inte sägs med ord, så som kropp och rörelse, rytm, tystnad, avstånd, färger, 
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sätt att tala, personliga zoner med mera. Val av kommunikationskanaler 

spelar därför stor roll när olika typer av budskap vill förmedlas. I vissa 

medier tappar kommunikationen all form av icke-verbal kommunikation 

(Hägerfors, 1995). 

 

Det finns två typer av kommunikationskanaler: skriftliga och muntliga. 

Skriftliga kommunikationskanaler kan vara sådant så som brev, e-post och 

rapporter. Problematiken med dessa kanaler är att det finns en begränsning i 

hur mycket information som kan överföras i ett budskap. Muntliga 

kommunikationskanaler är sådana så som telefonsamtal, videokonferenser 

och direktsamtal. All muntlig kommunikation gör det möjligt att förmedla rik 

information genom att det går att sända flera signaler samtidigt, muntlig 

kommunikation möjliggör även direkt reaktion på budskapet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

 

2.5.1 Kommunikationsproblem  

Det finns ett antal kommunikationsproblem som kan uppstå i en 

kommunikationsprocess. 

 

Störningar - i kommunikationsprocessen kan det uppstå störningar som 

hindrar budskapet att nå fram. Det kan vara störningar eller problem med den 

valda kanalen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Misstolkning - Ett annat problem är att budskapet misstolkas. Människor gör 

sällan någon skillnad mellan vad vi har uppfattat och vad den andre har 

menat, vi utgår ifrån att andra uttrycker sig på samma sätt som vi själva 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Budskapen tolkas olika beroende på vem som 

säger vad, med andra ord så spelar relationen mellan personen och budskapet 

en stor roll i hur budskapet tolkas. Sändaren påverkas av sin bild av sig själv, 

sin självkänsla, sin människosyn och tidigare erfarenheter. 

förhandsuppfattningar, kategoriseringar och försvar hos mottagaren på verkar 

sändarens uppfattning om denna. På samma sätt påverkas mottagaren av 

faktorer hos sändaren (Hägerfors, 1995).  

 

Vertikal kommunikation i en hierarkisk organisationsstruktur 

Auktoritetshierarkin beskriver den formella auktoritetsstrukturen i en 

organisation och kommunikationen sker vanligtvis uppifrån och ner eller 

nerifrån och upp i hierarkin. När information kommuniceras nedåt i hierarkin 

och passerar olika nivåer kan den bli förvrängd. Förvrängd information kan 

bero på att mellanchefer inte vill vidarebefordra dåliga nyheter eller så 

förvrängs informationen med goda avsikter för att man tror att effekten på 

mottagaren ska bli positiv. Det är även vanligt att olika funktioner i 



 

  20 (85) 
 

organisationen tolkar informationen olika. När information ska 

kommuniceras uppåt i organisationen är de vanligaste problemen som uppstår 

att organisationen inte har kapacitet att behandla informationen, samt att 

hierarkin bidrar till att återkopplingen från underordnade ofta är otillräcklig 

eller opålitlig. Det är inte ovanligt att underordnade undertrycker negativ 

information och försöker omtala sig själva och det egna arbetet så positivt 

som möjligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

 

Informationsöverflöd 

I dagens informationssamhälle utsätts människor i arbetet och privat för stora 

mängder av information. Informationsöverflöd kan få lika allvarliga 

konsekvenser som informationsbrist. ”Även om kommunikationsproblem i 

organisationer oftast handlar om att anställda mottar för lite information, 

kan det också bli problem med allt för stor mängd information” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, s. 303). 

 

Informationsöverflöd påverkar individen negativt och organisationens 

informationskanaler överbelastas. Individen påverkas enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2008) på tre olika sätt. 

1. Individen blir ytlig i sitt informationssökande och missar viktig 

information. 

2. Informationen behandlas ytligare genom mindre kritisk granskning 

eller analyserna av den blir mer oprecisa och risk för feltolkning 

skapas. 

3. Individen låter bli att förhålla sig till informationen, vilket leder till att 

viktiga saker kan få vänta. 

 

2.6 Information 

För att definiera vad information är så måste man först känna till relationen 

mellan data, information och kunskap. För att data ska bli information krävs 

en omvandling av data (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2008), se figur 3.3.  

 

 
 

Figur 2.3 – Länkar mellan data, information och kunskap (Boddy et al, 2008, 

s.7) 
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Data är beskrivningar av saker, händelser, aktiviteter det kan vara sådant som 

färg, datum och så vidare. Utan kontext så är data svårt att förstå det kan ett 

exempel på data kan vara ”bil”, ”EEH441”. Utan kontext säger inte data så 

mycket. Om data omvandlas och förs in i en kontext så blir data till 

information, ett exempel på samma data är ”Bilen med registreringsnummer 

EEH441”. Information är alltså data som betyder något för den som mottar 

informationen. Information i sin tur blir till kunskap när informationen har 

tolkats av mottagaren (Boddy et al, 2008; Flensburg & Friis, 1999). 

Information kan vara det budskap eller det innehåll som förmedlas i en 

kommunikationsprocess (Palm, 2006). Information kan även vara omvandlad 

data som stödjer en process (Ljungberg & Larsson, 2001). 

 

2.7 Informationsflöde 

Enligt Rayport och Sviokla(1995)  konkurrerar alla företag i dag i två olika 

världar, en fysisk värld som består av resurser som vi kan ta på och en 

virtuell värld som består av information. I den virtuella världen finns 

produkter och tjänster som digital information, som levereras genom 

informationsbaserade kanaler. De olika världarna skapar två olika 

värdekedjor: Den fysiska värdekedja och den virtuella värdekedjan. 

Information är en stor del av den fysiska processen och lagras i allt större 

utsträckning digitalt. Exempelvis när vi gör en beställning på en 

snabbmatsrestaurang så knappas ordern in på en dator och en beställning går 

in till köket. Många företag är verksamma i både den fysiska och virtuella 

världen och hur värde skapas i de olika processerna skiljer sig åt. Chefer 

använder ofta information som de fångar vid inventering, produktion eller 

logistik för att hjälpa till att övervaka eller kontrollera processerna, men 

informationen används sällan för att skapa nytt värde för kunden. Genom att 

erbjuda information till kunderna kan nytt värde skapas och informationen 

kan leverera mervärde för kunden. Ett bra exempel är de post/logistikföretag 

som släpper in kunderna i logistikprocessen och låter dem se hur ett paket 

förflyttar sig från sändare till mottagare. Den virtuella värdekedjan är ofta en 

spegelbild av den fysiska värdekedjan men de olika kedjorna måste hanteras 

olika. Det är inte bara i fysiska- och virtuella värdekedjan som informationen 

flödar i utan även i kommunikationsprocesserna. Många gånger innehåller 

budskapet i kommunikationsprocessen information utav olika slag. I 

hierarkiska organisationer flödar informationen uppifrån och ner samt 

nerifrån och upp (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) så finns det fem huvudtyper av 

information som flödar nedåt i hierarkin och fyra huvudtyper som flödar 

nedåt i hierarkin. 
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Information som flödar uppifrån och ner i hierarkin: 

1. Instruktioner för arbetet. 

2. Motiv för arbetet. 

3. Information om procedurer och praxis i organisationen. 

4. Respons på underordnades arbete. 

5. Information om organisationens ideologi. 

Information som flödar nedifrån och upp i hierarkin: 

1. Information om individen och det egna arbetet. 

2. Information om andra och deras arbete. 

3. Information om organisationens procedurer och praxis, hur saker och 

ting fungerar mer generellt. 

4. Information om vad man anser bör göras, och hur. 

 

2.8.2 Push- och Pull system 

 

Informationsflödet i ett intranät kan liknas med ett push och pull-system. I ett 

pull system bestäms takten och specifikationen av vad som utförs av kunden. 

Kunden agerar som den enda utlösande faktorn för rörelse i systemet. Om 

inte en begäran skickas från kunden till leverantörer, kan leverantören inte 

flytta eller producera något nytt material. I pull-systemet är det efterfrågan 

som styr produktionen utav varor. I ett push-system planeras insatserna med 

hjälp av ett centralt system och slutförs i linje med de centrala 

instruktionerna. Varje del i systemet trycker upp mot arbetet utan tanke på 

om det efterföljande del i systemet kan ta emot och använda sig av arbetet 

från föregående del i systemet. (Slack, Chambers, Johnston & Betts, 2009).  

En av grundtankarna med intranät är att ett och samma kanal ska kunna 

erbjuda samma information, samtidigt, till samtliga anställda. Detta är en 

förutsättning för att de anställda själva ska kunna hämta information vid 

behov (Pull). Det är användarna som ska bestämma behovet av information 

på intranätet. Om informationen är strukturerad på ett enkelt och logiskt sätt 

så kan den traditionella push-rollen som ledning och chefer tidigare haft, 

försvinna. Då behöver inte chefer och ledning trycka ut information till de 

anställda (Bark et al, 1997).  
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2.8 Kompetensmodellering 

Det finns olika typer av teorier kring kompetensmodellering: teorier kring 

kompetensutveckling och teorier kring hur man bygger antologier. I min 

studie har jag valt att använda mig av teorier kring kompetensutveckling. 

 

Utbildning och kompetensutveckling ses som nyckelfaktorer bakom företags 

produktivitetsutveckling, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Stark och 

lämplig kompetens kan förbättra resultaten i en organisation (Taylor, 1998) 

Inom kompetensutveckling ingår: rekrytering, utbildning av personal, icke-

formell utbildning (ex. utvecklingsprojekt), lärande i samband med utförande 

i det dagliga arbetet, förändringar av arbetsuppgifter i syfte för 

kompetensutnyttjande (Kock, 2010). Under senare år har företag börjar se 

vikten av utbildning och kompetensutveckling och satsat hårt på dessa 

punkter. Anledningen till att man satsar på kompetens är ofta 

produktionsekonomisk, kraven på kompetens ökar när nya 

produktionskoncept, så som exempelvis: förändringar av lednings- och 

arbetsorganisation, en ökad användning av informationsteknologier (IT) samt 

en allt mer dominerande roll för kunskapsintensiv tjänsteproduktion. (Kock, 

2010). 

 

Kompetensmodeller möjliggör en uppsättning standarder som ska tillämpas 

över hela skalan av human resources (HR) processen. En kompetens modell 

beskriver den kompetens som krävs för att utföra ett arbete på ett effektivt 

sätt i olika roller (McKay, 2007). Kompetensmodellen är en beskrivning av 

en rad kompetenser som anses vara viktiga för att en person ska fungera i 

arbetslivet. Kompetens beskriver en människa utifrån egenskaper som har 

relevans för arbetslivet det vill säga hur hon gör saker och på vilket sätt hon 

agerar för att uppnå resultat (Lindelöw- Danielsson, 2003). Denna 

uppsättning av kompetenser används sedan som standard mot vilket man välj 

ny personal, utvecklar personalen och utvärdera den nuvarande förmågan hos 

personalen i dessa roller (McKay, 2007).  

 

Enligt McKay(2007) ingår tre delar i ramverket för en kompetensmodell:  

 Beteende indikatorer - är exempel på beteenden som skulle iakttas när 

någon visar kompetens.  

 En kompetens - Detta är en uppsättning beteenden som visar att en 

person har den kunskap, kompetens och personliga egenskaper som 

krävs för att göra jobbet på ett kompetent sätt.  

 Kompetens kluster - är enskilda kompetenser som är grupperade i ett 

kompetens kluster. Till exempel kompetensen "Teamwork" utgör en 

del av kompetensen klustret "Arbeta med andra".  
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En kompetensmodell kan illustreras grafiskt i en modell eller presenteras 

som en lista med kompetenser. Ett exempel på en kompetensmodell visas 

i figur 2.4. 

 

Kompetens Beteende indikatorer 

Samarbetsförmåga Arbeta bra med andra människor. 

Relaterar till dem på ett lyhört och 

smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar 

och löser konflikter. 

Relationsskapande Är utåtriktad och socialt aktiv i 

yrkesmässiga sammanhang. Skapar 

kontakter och underhåller relationer. 

Ledarskap Leder, motiverar och förser andra 

med befogenheter som krävs för att 

effektivt nå gemensamma mål. 

Samordnar grupper och följer upp 

andras arbete. 

Flexibel Är flexibel och har lätt att anpassa 

sig till ändrade omständigheter. Kan 

snabbt förändra sitt synsätt och 

tillvägagångssätt.  

Figur 2.4 – Förslag på en kompetensmodell (Lindelöw-Danielsson, 2003) 

 

En kompetens modell kan variera i längd och utformning, men bör inte 

omfatta för många kompetenser eftersom att det blir svårt att överblicka och 

komplicerat att ställa olika kompetenser mot varandra. Hur en 

kompetensmodell utformas beror på ändamålet och det är alltid användandet 

som fastställer kraven på funktionalitet (Lindelöw-Danielsson, 2003). 

 

 

2.9 Personas 

Personas är samma sak som användarprofiler och är en beskrivning av 

användarkategorier (Gullriksen & Göransson, 2002). 

 

Att ta fram personas innebär att man skapar ett antal fiktiva personer som 

används i diskussioner om vilka krav ett system ska uppfylla. En persona är 

en detaljerad beskrivning av en fiktiv användare och kan innehålla uppgifter 

om mål, yrke, personlighet, ålder, kön, eventuella handikapp och inställning 

till teknik. Varje persona ges ett fiktivt namn som används i arbetet med att 

diskutera fram krav och lösningar utifrån olika personas perspektiv (Eriksson, 

2008). 
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Det är användbart att arbeta med personas när systemet kommer att användas 

utav en bred och delvis okänd målgrupp. Ett sådant system kan exempelvis 

vara ett webbaserat system som riktar sig till alla invånare i en kommun. I ett 

sådant fall finns det ingen specifik målgrupp som kan ställa kraven på 

systemet (Eriksson, 2008).  Personas tas fram genom att kartlägga 

intressenterna genom intervjuer eller enkäter. Detaljerad 

bakgrundsinformation tas fram om intressenterna och genom att beskriva 

varje persona i detalj tvingas utvecklingsgruppen att tänka i de olika personas 

perspektiv (Eriksson, 2008). Exempelvis ”Vad skulle kalle säga om röd 

bakgrundsfärg? Nej, det går inte han är färgblind”.  Personas inte kan ersätta 

riktiga användare men är ett bra komplement. 

 

Enligt Eriksson (2008) finns det ett antal fördelar med personas: 

 

 Underlättar kommunikation om kraven när målgruppen är diffus. 

 Minimerar subjektiva tolkningar av vilka krav som är viktiga. 

 Gör det lättare att fokusera på intressentgruppens behov och minskar 

risken att någon i grupps behov glöms bort. 
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3 Metod 
En metod är ett arbetssätt för att samla in empiri, metoden är ett hjälpmedel 

för att samla in empiri. Oberoende av vilken slags empiri det rör sig om så 

bör den uppfylla två krav (Jacobsen, 2002): 

 Empirin måste vara giltig och relevant. 

 Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig. 
 

3.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns ett flertal vetenskapliga förhållningssätt. Två vanligt förekommande 

förhållningssätt är positivismen och hermeneutiken. Enligt positivismen ska 

forskning bedrivas utifrån en objektiv metod och studera objektiva 

förhållanden. Forskare inom positivismen låter sig inte påverkas utifrån 

personliga värderingar, politiska eller religiösa åskådningar. Hermeneutiken 

är till skillnad från positivismen tolkningsbaserad (Jacobsen, 2002). I min 

studie var det av vikt att ta hänsyn till individens uppfattning av verkligheten 

och för att jag skulle kunna uppfatta den enskilda individens verklighet var 

det nödvändigt att prata med individen. Det var viktigt att tolka den enskilda 

individens verklighet för att jag skulle kunna skapa ett ramverk för 

användarroller som reflekterar verkligheten så att den passar användarna. Det 

var på så sätt naturligt för mig att använda mig av hermeneutikens 

förhållningssätt i studien. Forskare inom hermeneutiken menar att det inte 

finns någon objektiv verklighet utan att det finns olika bilder av verkligheten. 

Ansatsen handlar om att studera hur människor tolkar och skapar mening av 

en verklighet (Jacobsen, 2002).  

 

 

3.2  Vetenskapligansats 

Det finns två typer av vetenskapliga ansatser man kan välja vid en 

undersökning: 

 Deduktiv ansats 

 Induktiv ansats 

 

Den deduktiva ansatsen inleds med att forskaren skaffar sig förväntningar på 

hur verkligheten ser ut, sedan gör forskaren en empirisk undersökning för att 

se om förväntningar stämmer överrens med verkligheten. Den deduktiva 

ansatsen är kritiserad för att ta fram begränsad information, information som 

forskaren själv förväntar sig att få fram (Jacobsen, 2002). 

 

Den induktiva ansatsen är omvänd, forskaren inleder med att samla in empiri 

utan förväntningar, samlar in relevant information och sist systematiserar 
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inkommen information. I den induktiva ansatsen är det viktigt med närhet till 

informanterna, då ansatsen har till syfte att ta reda på hur människor 

konstruerar verkligheten. Kritiken mot den induktiva ansatsen är att det är 

omöjligt att se verkligheten med öppet sinne (Jacobsen, 2002).  Jag har i min 

studie använt mig av den induktiva ansatsen, genom att prata med 

informanterna kunde jag få ett djup och närhet. Genom att samla in empiri 

utan några förväntningar så kunde jag ta fram informanternas verklighet utan 

att lyfta fram mina uppfattningar om informanternas verklighet.  

 

3.3  Fallstudie 

Jag har genomfört studien med hjälp av fallstudie som metod. Ett fall utgör 

en utgångspunkt för en undersökning av är något som redan förekommer och 

inte någon situation som är framtagen endast för forskningssyfte. Fallstudier 

gör det möjligt att studera saker i detalj och reda ut komplexiteten i en given 

situation. Det verkliga värdet av en fallstudie är att den gör det möjligt att ta 

reda på varför vissa resultat uppstår och inte bara vilka resultat som uppstår. 

Utgångspunkten med fallstudier är att dess inriktning är på en enda 

undersökningsenhet och har till avsikt att tillhanda hålla en djupgående 

redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer 

(Denscombe, 2009).  

 

I studien har jag undersökt ett praktiskt fall och för att kunna utföra en 

processkartläggning och ta fram användarroller så kräver det fokus på en 

undersökningsenhet. Undersökningsenheten i detta fall har varit Botkyrka 

kommun. Det är möjligheten till djupet på undersökningen som var 

avgörande för valet av fallstudie som metod. Djupet i undersökningen är 

avgörande för att få fram en bild så nära verkligheten som möjligt.  Jacobsen 

(2002) menar att fallstudier lämpar sig väl för teoriutveckling och genom att 

gå på djupet i en fråga om ett enskilt fall kan vi hitta saker som vi inte hade 

klara för oss i förväg. Syftet med studien krävde att jag satte mig in i det 

enskilda fallet för att kunna gå till djupet och besvara syftet och mina 

forskningsfrågor. 

 

3.4  Vetenskaplig undersökningsmetod 

Det finns två typer av vetenskapliga angreppssätt man kan använda sig av, 

kvalitativt eller kvantitativ metod. Metoderna grundar sig på vilken typ av 

data som ska samlas in (Jacobsen, 2002). ”Kvantitativa metoder samlar in 

information som om kodas till tal och kvantitativa metoder samlar in data i 

form av ord” Jacobsen (2002 s.48). Den kvantitativa metoden samlar data i 

form av siffror med hjälp av frågeformulär med givna svarsalternativ. 

Siffrorna analyseras med hjälp av statistiska bearbetnings- och 
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analysmetoder. Den kvantitativa metoden gör det möjligt att undersöka 

många enheter men har svårt att få djup i studien.  Den kvalitativa metoden 

samlar in data i form av ord med hjälp av bland annat observationer och 

intervjuer. Data som samlas in systematiseras, analyseras och tolkas. Den 

kvalitativa metoden gör det möjligt att få ett djup i studien, men kräver mer 

resurser och det är därför svårt att få en bredd i studien (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom att utfört en fallstudie med endast en undersökningsenhet, Botkyrka 

kommun så är jag inte i behov av en bred undersökning utan fokuserar på hur 

informanter tolkar och upplever verkligheten. Av den anledningen har jag 

använt mig av den kvalitativa metoden som även stämmer överrens med 

hermeneutikens förhållningssätt. I min studie är det viktigare med djupet i 

studien än att nå många undersökningsenheter. 

 

3.5  Datainsamling 

Den kvantitativa forskningen samlar in data i forma av siffror med hjälp av 

enkätundersökningar (Jacobsen, 2002) och den kvalitativa forskningen 

innefattar datainsamlings metoder som ger upphov till icke-numeriska data. 

Eftersom att jag använder mig av den kvalitativa undersökningsmetoden så 

använder jag mig även av kvalitativa datainsamlingstekniker. 

 

De kvalitativa datainsamlingstekniker som finns är (Jacobsen, 2002): 

 

 Observation, att samla in information genom observation innebär att 

forskaren betraktar vad människor gör i olika situationer. 

Observationer är lämpliga när det är av intresse att undersöka 

beteende (Jacobsen, 2002).   

 Dokumentundersökning, innebär att samla in sekundärdata det vill 

säga data som har samlats in av andra. Dokumentundersökningar är 

lämpliga när det är omöjligt att samla in primärdata, när vi vill veta 

hur andra har tolkat en situation och när vi vill veta vad andra 

människor har sagt och gjort (Jacobsen, 2002). 

 Den individuella öppna intervjun, innebär att enskilda individer 

intervjuas var för sig. Denna typ av intervju kan utföras ansikte mot 

ansikte eller via telefon. Den individuella intervjun är lämplig när få 

enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilde 

individen säger och när vi är intresserade av hur individen tolkar och 

lägger mening i ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). 

 Gruppintervjun, innebär att intervjua en grupp av människor istället 

för enskilda individer för sig. Gruppintervjuer är lämpliga när det är 

av intresse att undersöka gruppsynpunkter och oenigheter inom en 

grupp (Jacobsen, 2002). 
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I min studie har jag använt mig av två datainsamlingstekniker: den 

individuella intervjun och dokumentundersökning. Jag använde mig av den 

individuella intervjun för att få ett djup i min undersökning och för att få 

individens tolkningar. Dokumentundersökningen användes för att 

komplettera undersökningen. 

 

3.5.1  Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är data som är insamlad av andra forskare, det innebär att 

informationen ofta har samlats in för en annan problemställning (Jacobsen, 

2002). ”En sekundärkälla innebär tolkning av saker och ting som ägt rum 

och som baseras på en primärkälla”(Bell, 2010 s. 125). Sekundärdata som 

har samlats in i denna uppsats har samlats in från böcker och vetenskapliga 

artiklar som behandlar ämnet, men även från företagsdokument. 

Vetenskapliga artiklar har hittats genom sökningar databasen Libhub i 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Sökningar har även gjorts på 

Internet och på Google Scholar. Exempel på sökord som har använts är: 

Intranät, Process kartläggning, Kompetens, Kompetens modell, information 

och kommunikation.  

 
3.5.1.1  Dokumentundersökning 

Dokumentundersökningar ingår som en datainsamlingsteknik i den 

kvalitativa metodansatsen. Dokumentundersökningar är lämpliga när det är 

omöjligt att samla in primärdata, när det är omöjligt att samla in primärdata, 

när vi vill veta hur andra har tolkat en situation och när vi vill veta vad andra 

människor har sagt och gjort (Jacobsen, 2002). Att utföra en 

dokumentundersökning innebär att data som andra har samlat in används i 

studien. Data kan ha samlats in med ett annat syfte än i min studie, så det kan 

uppstå bristande överrensstämmelse mellan information som kan användas 

och det jag vill använda den till (Jacobsen, 2002). 
 

De viktigaste valen vid dokumentundersökningar är enligt Jacobsen(2002): 

 Vilka dokument som väljs – kan informationen i dokumenten 

användas till ändamålet? 

 Hur stor trovärdigheten de enskilda dokumenten har – går det att lita 

på det sekundärdata dokumenten innehåller? 
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3.5.2 Insamling av primärdata 

Primärdata är data som samlas in för första gången och kommer direkt ifrån 

informationskällan. Primärdata kan bestå av personliga samtal så som 

intervjuer och observationer (Jacobsen, 2002). I insamlingen av primär data 

har jag använt mig av individuella intervjuer. 
 

3.5.2.1 Den individuella intervjun 

Intervjuer lämpliga när få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den 

enskilde individen säger samt när vi är intresserade av hur individen tolkar 

och uppfattar ett speciellt fenomen. När intervjuer utformas behöver graden 

av öppenhet bestämmas i förberedelserna. En helt sluten intervju är 

strukturerad med förbestämda frågeställningar med fasta svarsalternativ och 

en helt öppen intervju är ett vanligt samtal utan förberedelser (Jacobsen, 

2002). Intervjuer bör inte vara så strukturerade att frågeställningarna har fasta 

svarsalternativ, eller vara helt öppen och ostrukturerad. Det är lämpligt att 

använda sig av en intervjuhandledning innehållande ämnen som ska beröras 

(Jacobsen, 2002).  

 

3.6  Genomförande 

Eftersom att jag ville undersöka på djupet och hur den enskilda individen 

tolkade sin situation så valde jag en kvalitativ undersökningsmetod. För att ta 

fram ny empiri utfördes 15 stycken besöksintervjuer. Jag valde att strukturera 

intervjuerna med en intervjuguide, innehållande ett antal punkter som 

användes ifall samtalet inte flöt på, se bilaga 1. På så sätt behöll intervjuerna 

en stor grad av öppenhet. Intervju guiderna skickades endast ut till en 

informant i förväg då detta var en förutsättning för att informanten skulle 

ställa upp på en intervju. Anledningen till att intervjuguiderna inte skickades 

ut innan intervjuerna var att svaren på frågorna skulle beskriva nuläget och 

den situation informanterna befann sig i då. På så sätt behövde informanterna 

ingen förberedelse. 

 

Platsen där intervjun utförs kan påverka svaren som informanterna ger 

(Jacobsen, 2002), av den anledningen lät jag informanterna välja plats och 

intervjuerna utfördes i kontextens naturliga miljö, det vill säga på 

respondenternas arbetsplats. Informanterna informerades innan intervjun att 

de är anonyma i studien, detta för att motverka att informanterna undanhöll 

information och kritik mot organisationen. Under intervjuerna fördes 

intervjuanteckningar och alla informanter var måna om att jag skulle få med 

allt de sa. Intervjuerna låg till grund för de processkartor som togs fram och 

dessa validerades mot informanterna. 
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Direkt efter att varje intervju utförts så sammanställde jag 

intervjuanteckningarna och dessa resulterade i en detaljrik beskrivning 

innehållande kommentarer om situationen, uppgiftslämnarens beteende och 

allmänna intryck. Efter att alla intervjuer var utförda kategoriserades det data 

som fanns i beskrivningarna. Kategorierna speglade den intervjuguide som 

tagits fram inför intervjuerna och kompletterades med relevanta kategorier. 

När all data var kategoriserad, utfördes en analys för att hitta likheter och 

olikheter. De dokument som har används för dokumentundersökningen är 

företagsdokument som har använts för att beskriva organisationen och 

projektet som har ingått i fallstudien. Dokumenten är i textform och går att 

använda till mitt syfte då dokumenten har till syfte att förklara. Syftet med 

dokumentundersökningen var att komplittera studien. 

 

  

3.7  Urval 

När man gör urval är det ofta viktigt att urvalet är representativt. När man 

samlar in data har man sällan möjlighet att göra det från alla inom det 

studerade området, vilket kallas att göra en totalundersökning. Oftast behöver 

man göra någon form av urval. Personer som tillfrågas i intervjuer och som 

observeras kallas informanter och personer som svarar på enkäter kallas 

respondenter. Det finns olika typer av urval som kan göras, exempelvis 

bekvämlighetsurval, strategiskt urval, kvoturval, representativt urval 

(Jacobsen, 2002).  

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre steg i urvalsprocessen: 

1. Steg 1: Skaffa överblick av alla du skulle vilja undersöka om du hade 

obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter. 

2. Steg 2: Dela in populationen i undergrupper. 

3. Steg 3: Välj kriterier för urval av respondenter. 

 
Eftersom Botkyrka kommun var mitt fallföretag så var det totala antalet 

anställda som teoretiskt sett skulle ha kunnat ingå i undersökningen. 

Botkyrka kommun har ca 5 000 anställda som arbetar inom 8 förvaltningar: 

 Kommunledningsförvaltningen 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 Serviceförvaltningen 

 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Utbildningsförvaltningen 
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På grund av tidsramarna för den givna frågeställningen så valde jag att 

begränsa mig till utbildningsförvaltningen och fyra olika yrkesroller inom 

förvaltningen. De yrkesroller jag begränsade mig till i studien var: Rektor, 

biträdande rektor, förskolelärare och lärare, men jag inledde studien genom 

att intervjua två personer som arbetar centralt på utbildningsförvaltningen och 

har stor kunskap om skolorna. Jag fick hjälp av dessa personer att ta fram 

grupper som skiljer sig åt på olika sätt och grupper som anses vara enligt 

normen. De största skillnaderna inom skolan finns inom de olika geografiska 

områdena i kommunen och av den anledningen var det viktigt att urvalet var 

geografiskt representativt. Av den orsaken valdes skolor ut ifrån de olika 

kommundelarna:  

 Tullinge (3 stycken informanter) 

 Tumba-Grödinge (3 stycken informanter) 

 Alby (3 stycken informanter) 

 Fittja (3 stycken informanter) 

 Hallunda-Norsborg (3 stycken informanter) 

 

Jag har använt mig av snöbollsmetoden som innebär att intervjuer inleds med 

en informant som kan mycket om populationen och genom intervjun får man 

tips och idéer om vilka andra personer som kan vara intressanta att intervjua. 

I nästa intervju får man nya input och idéer, så är bollen i rullning (Jacobsen, 

2002).  Jag begränsade mig till totalt 15 intervjuer. De första två intervjuerna 

utfördes med centralt arbetande på utbildningsförvaltningen. Sedan utfördes 

intervjuer med rektorer och biträdande rektorer som sedan rekommenderade 

lärare och förskolelärare. Jag uttryckte att de föreslagna personerna inte 

endast borde bestå av personer med intresse inom informationsteknik. 

 

 

3.8 Analys  

 
I arbetet med att undersöka processkartläggning som metod och ta fram ett 

ramverk för användarroller tog jag fram en analysmodell utifrån teorin, se 

figur 3.1. Jag använde mig av teori kring intranät, organisationer, processer, 

kommunikationsprocesser, informationsflöden för att analysera de 

kommunikationsprocesser och informationsflöden som finns i organisationen 

idag. Kommunikationsprocesserna och informationsflödena inom en 

organisation speglas utav dess struktur. Efter analysen av 

kommunikationsprocesserna och informationsflödena så skapade fyra olika 

personas, en för varje yrkesroll. När personas var framtagna adderade jag 

teori om kompetensmodellering med de fyra olika personas för att ta fram ett 

ramverk för användarroller. Figur 3.1 beskriver relationen mellan teori och 

empiri och hur ramverket skapades. 
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Figur 3.1 – Analysmodell  

 

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Oavsett vilken typ av undersökning som utförs ska man alltid försöka 

minimera problem med validitet och reliabilitet. Att kritiskt granska validitet 

och reliabilitet innebär att förhålla sig kritisk till kvaliteten på det data som 

samlats in (Jacobsen, 2002). ”Om en fråga inte är reliabel, saknar den också 

validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara 

hög.” Bell (2010, s118). 

 

3.9.1  Validitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 

den ska mäta eller beskriva (Bell, 2010). Validitet mäter två typer av 

giltighet: intern giltighet och extern giltighet.  

 

Intern giltighet handlar om resultatens giltighet. Den interna giltigheten kan 

testas genom att kontrollera undersökningens slutsatser mot andra eller 

genom att kritiskt granska resultaten. (Jacobsen, 2002). Jag har validerat min 
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empiri genom uppgiftslämnarvalidering, som enligt Jacobsen(2002) innebär 

att forskaren validerar sina rön genom att konfrontera uppgiftslämnarna. 

”Denna typ av validering tillåter uppgiftslämnarna att uttala sig om 

innehållet oberoende av varandra” (Jacobsen, 2002, s.257).   Efter att jag 

samlat in och empirin har denna kontrollerats mot uppgiftslämnarna för att 

undersöka i vilken grad uppgiftslämnarna känner igen sig i de presenterade 

resultaten. Empirin skickades ut via e-post och uppgiftslämnarna fick läsa 

igenom detta för att jag skulle kunna se om de stämde överrens med vad 

uppgiftslämnarna hade sagt till mig i intervjuerna. Uppgiftslämnarna kände 

igen sig i resultaten och kommentarer togs i åtanke, därav anser jag att  

studien har en intern giltighet. 

 

Vid urvalet av uppgiftslämnare har jag använt mig av snöbollsmetoden och 

gått på rekommendationer från olika källor som har gett breda beskrivningar 

av de rådande förhållandena. Det är inget känsligt ämne och beskrivningarna 

är eniga, därför anser jag att källorna är tillförlitliga. Enligt Jacobsen (2002) 

är det viktigt att bedöma källornas förmåga att ge riktig information och att 

en gyllene regel för att tillskriva informationen stor giltighet är att 

information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av 

fenomenet.  

 

Extern giltighet handlar om vi kan överföra det vi funnit till andra 

sammanhang. Extern giltighet handlar om i vilken grad rönen i 

undersökningen går att generalisera (Jacobsen, 2002). ”Avsikten med 

kvalitativa metoder är i regel inte att generalisera från urvalet till en större 

grupp av enheter.” (Jacobsen, 2002, s.266). Vid kvalitativa studier är det 

vanligast att generalisera från data i ett mindre urval av undersökningsenheter 

till en mer teoretisk nivå. För att kunna generalisera data utifrån ett litet urval 

är det viktigt att inte ha ett skevt urval och presentera sekundärdata som 

stödjer studien (Jacobsen, 2002). Starturvalet med föreslagna personer på 

ledningsnivå inom skolan har diskuterats fram tillsammans med personer som 

arbetar centralt på utbildningsförvaltningen, sedan har snöbollsmetoden varit 

den urvalsmetod som används. Jag har fått ett spritt urval med informanter 

som varit intresserade av IT och andra som inte varit intresserade av IT, 

därför anser jag att urvalet inte är skevt.  Jag har även sekundärdata som 

stödjer min undersökning. Inom de tidsramar som studien har pågått så anser 

jag att min rapport är externt giltig. 

 

3.9.2  Reliabilitet 

Reliabilitet är samma sak som tillförlitlighet och är ett mått på i vilken 

utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under 

motsvarande omständigheter (Bell, 2010). ”En konkret fråga som ger en viss 
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typ av svar i en situation och ett helt annat svar i en annan situation är inte 

heller tillförlitlig (eller reliabel).” Bell (2010, s. 117) 

Det finns enligt Jacobsen(2002) fyra delar som avgör om undersökningen är 

reliabel: 

 Undersökareffekten – har undersökaren påverkat fenomenet som 

undersöks? 

 Kontexteffekten – är kontexten artificiell eller naturlig? Är 

undersökningen planerad eller överraskande? 

 Otillfredsställande registrering av data – har undersökaren registrerat 

korrekt data, genom video- eller bandinspelningar eller goda 

anteckningar. 

 Otillfredsställande analys av data – har undersökaren gjort en felaktig 

analys av data vid renskrivning/kategorisering? 

 

Det är omöjligt att inte påverka informanterna vid intervjuer då de påverkas 

av exempelvis kroppsspråk, klädsel och samtalston (Jacobsen, 2002). För att 

få så reliabla resultat som möjligt har jag försökt att få en lugn okonstlad 

stämning genom att vara öppen och inbjudande. Intervjuerna har varit i 

samtalsform och informanterna har fått tala öppet kring frågorna. Jag märkte 

inte av huruvida jag hade någon negativ inverkan på svaren, men eftersom att 

informanterna var anonyma så var svaren uttömmande. För att undvika att 

kontexten skulle bli artificiell så lät jag informanterna välja vilken plats de 

ville bli intervjuade på, intervjuerna utfördes på informanternas kontor. Dessa 

planerades in i förväg och dem som ville förbereda sig fick tillgång till 

intervjuguiden. För att minska risken för otillfredsställande registrering av 

data, så förde jag anteckningar under intervjuerna och direkt efter 

intervjuerna tillförde jag intryck och beskrivningar av vad jag menade om 

något var oklart. Detta för att jag skulle förstå mina egna anteckningar en 

vecka eller en månad senare. Vid kategoriseringen av data så gick jag igenom 

mina data vid två tillfällen för att se att kategorierna var korrekta. Efter dessa 

åtgärder anser jag att mina resultat är reliabla.  

.  

3.10 Etiska överväganden 

 
I min studie har jag strävat efter en transparens i förhållande till insamling av 

data och de källor som har använts.  Aspekter som anonymitet har tagits i 

beaktning så att uppgiftslämnarna skulle känna sig bekväma i att lämna ut även 

kritik över hur det fungerar i dagsläget. Det är inte heller av relevans för studien 

vem en uppgiftslämnare mer än vilken yrkesroll denne person har. Alla 

uppgiftslämnare informerades om studiens syfte och upplägg i förväg samt hur 

den utlämnade informationen skulle hanteras. Botkyrka kommunerna har 

dessutom haft tillgång till empirin i studien innan den lämnades in till 
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examinator, eftersom att en separat rapport med empirin presenterades för 

Botkyrka kommun innan examination. 

 

3.11 Källkritik 

Det är viktigt att göra en analys av källorna som används i forskningssyfte. 

Enligt Bell (2010) kan källanalysen delas upp i två olika kategorier, intern- 

och extern granskning. Den externa granskningen har till syfte att upptäcka 

huruvida en källa är äkta, autentisk eller ger en sann bild av det som den 

skildrar. Det är viktigt att vara säker på att den angivne författaren verkligen 

är upphovsmannen (Bell, 2010). I den interna granskningen ska man enligt 

Bell (2010) svara på ett antal frågor: 

 Vilken typ av källa handlar det om?  

 Vad säger källan egentligen? Vilket språk används, behärskar jag att 

tolka språket? 

 Vem är upphovsman? Vilket syfte har källan? Avsåg författaren 

exempelvis att informera eller ge order? 

 När och under vilka omständigheter skapades källan? 

 Är den typisk eller ovanlig i jämförelse med annat och liknande 

källmaterial? 

 Är källan fullständig? Har den ändrats eller redigerats? 

 Vad vet vi om författaren?  Påverkar författarens sociala bakgrund 

och politiska åsikter materialet? 

I den här uppsatsen har jag i första hand använt mig av kurslitteratur och 

studentlitteratur som enligt mig är bra och pålitliga källor. Utav de 

vetenskapliga artiklar som har används har jag haft en fokus på att de ska 

vara verklighetsförankrade. Jag har även använt mig av interna 

företagsdokument i min dokumentstudie för att komplittera empirin. För att 

komplittera vissa delar av teorin har internetkällor använts, innehållet i dessa 

har validerats mot andra mer pålitliga källor. När alla källorna har granskat 

har jag utgått ifrån vilket syfte de är skrivna för, så att informationen går att 

använda i samma sammanhang som min studie. Alla källor som har använts i 

studien är ifrån 90-talet och 2000-talet. Jag har haft en fokus på att använda 

så färska källor som möjligt, men i vissa fall har en tidigare upplaga av 

studentlitteratur använts. Om jag har haft problem att tolka innehållet på 

grund av språket i källorna så har dessa valts bort och inte använts i min 

studie. 
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4   Empiri 
Intranät är ett kommunikationsverktyg och ett arbetsredskap som är till för att 

stödja processerna i en organisation(Bark et al, 2002). De processer som har 

studerats i denna studie är information och kommunikationsprocesserna. 

Dessa har kartlagts med hjälp av processkartläggning, vid 

processkartläggning spelar processkartor en viktig roll i att visualisera 

helheten (Ljugberg & Larsson, 2001). Detta kapitel ägnas åt Botkyrka 

kommun och de resultat som har framkommit i studien.  

 

Kapitlet är upplagt på följande sätt: 

- Organisationsbeskrivning, beskriver organisationensuppbyggnad och 

organisationsstruktern inom Botkyrka kommun 

- Satsningen kommunportalen, beskriver det projekt som 

intranätprojekt ingår i. 

- Information och kommunikationskanaler, beskriver de information 

och kommunikationskaneler som finns inom 

utbildningsförvaltningen. 

- Kommunikationsprocesser, här presenteras kommunikationsprocesser 

som finns inom utbildningsförvaltningen idag. 

- Informationsbehov och informationsflöden, presenterar de 

informationsbehov som finns inom utbildningsförvaltningen och hur 

informationen flödar. 

- Inställning till informationsteknik, presenterar vilken inställning till 

informationsteknik som uppgiftslämnarna har.   

 

 

4.1 Organisationsbeskrivning  

 

Botkyrka kommun består av fem kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda - 

Norsborg, Tullinge och Tumba - Grödinge. Botkyrka kommun är en stor 

kommun med en totalareal på 197 km och drygt 81 000 medborgare, med en 

hög andel utlandsfödda. (Botkyrka kommun, 2011). Botkyrka kommun är en 

politiskt styrd organisation och har ca 5700 anställda som arbetar inom 8 

olika förvaltningar. Varje förvaltning har olika ansvarsområden och har till 

uppgift att förvalta kommunens verksamheter. Kommunens ansvarsområden 

bestäms av riksdag och regering och står beskrivna i 

kommunallagen (1991:900) och i speciallagstiftningarna som till exempel 

skollagen och socialtjänstlagen. I övrigt har kommunen så kallat kommunalt 

självstyre. Det kommunala självstyret innebär att kommunen får fatta egna 

beslut och att ta ut skatt av medborgarna för att kunna sköta sina uppgifter. 

Medborgarna kan vara med och påverka i kommunen genom att vara med 
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och rösta i kommunalvalet, lämna medborgarförslag eller överklaga beslut, 

(Finansdepartementet, 2008).  
 

4.2 Satsningen kommunportalen 

 I dag finns det två intranät på Botkyrka kommun, ett för hela organisationen 

som kallas för Helgonet och ett för utbildningsförvaltningen som kallas för 

Arken. Arken eller FirstClass som systemet egentligen heter, är en 

lärplattform som främst skolan använder sig av i den pedagogiska 

verksamheten. Helgonet och Arken kommer att bytas ut mot ett intranät som 

hela organisationen ska använda sig av. Intranätet Helgonet har funnits sedan 

år 2002 och består av en huvudwebb med ett antal underwebbar. 

Huvudwebben innehåller information och tjänster som på ett eller annat sätt 

angår alla anställda. Underwebbarna är mer specifika och kan till exempel 

innehålla information, applikationer med mera som enbart berör en enskild 

förvaltning. Varje förvaltning har en egen underwebb med en egen struktur. 

Idag finns det inga riktlinjer för hur strukturen för underwebbarna ska se ut, 

vilket har resulterat i att alla underwebbar ser olika ut. Bristen på struktur har 

fått användarna missnöjda, de är svårt att hitta den information man söker 

efter och när informationen är upphittad är det svårt att lita på innehållet, 

eftersom att informationen är ofta gammal (Botkyrka kommun, 2009b) 

 

 
Satsningen kommunportalen består av olika områden där varje område 

kommer att bedrivas som ett eget projekt inom ramen för satsningen. Det som 

kallas kommunportalen är flera olika webbplatser som samverkar och har en 

gemensam bakomliggande teknik, Microsoft Office Sharepoint server 2010. 

Kommunportalen spänner över minst tre olika typer av webbplatser. Dessa är 

en lärplattform för skolan, intranätet och den externa webbplatsen, samt ett 

antal e-tjänster. Kommunportalen består av olika områden där varje område 

kommer att bedrivas som ett eget projekt (Botkyrka kommun, 2009b).  

 

De olika områdena som ingår i satsningen är: 

- Nytt intranät inklusive arbetsytor 

-  Ny externwebb 

-  Ärende portal för e-tjänster 

-  Lärplattform för skolan 

-  Teknisk plattform – arkitektur, design och implementering. 

I september 2010 lanserades den nya externwebben och ett antal nya e-

tjänster. Nu är nästa steg i kommunportalsatsningen ett nytt intranät 

(Botkyrka kommun, 2009b) 
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4.3  Information och kommunikationskanaler 

Nedan förklaras de informations- och kommunikationskanaler som används 

inom utbildningsförvaltningen idag. 

 

PMO - är ett system där barn- och elevhälsa hanteras. Systemet hanterar 

journalföring och har en hög sekretess. Systemet tar hänsyn till de lagar och 

förordningar som gäller inom barn- och skolhälsovården. 

PS – självservice - är Botkyrka Kommuns HR system, här hanteras 

personalfrånvaro så som sjukdom och semester. Som anställd kan man själv 

gå in och sjukanmäla sig samt friskanmäla sig. 

Min skola – min skola är ett närvaro/frånvarorapporterings program som 

används av lärare (Om Vklass finns används ej Min skola). Även 

vårdnadshavare har tillgång till Min skola och kan där se sina barns närvaro. 

Vklass – är ett system som är tillgängligt för lärare och elever från högstadiet 

(årskurs 7-9) samt på gymnasiet. I Vklass kan lärare kommunicera med 

elever, dela ut uppgifter, registrera resultat och betyg samt hantera 

närvaro/frånvaro. Även vårdnadshavare har tillgång till Vklass och kan där se 

sina barns närvaro. 

Pedagogiskt nät - Det pedagogiska nätet är det nät där pedagogerna arbetar i 

det pedagogiska nätet ingår FirstClass. I det pedagogiska nätet arbetar 

personal inom skola så som lärare, förskolelärare, rektorer och biträdande 

rektorer.  

Administrativt nät - Det administrativa nätet är det nät som används främst 

av den administrativa personalen och innehåller SMART-miljön. I det 

administrativa nätet arbetar administrativ personal på förvaltningarna samt 

rektorer och biträdande rektorer. 

Innehållet i det pedagogiska och administrativa nätet illustreras 4.1. 

Helgonet - Botkyrka kommuns intranät som riktar sig till hela 

organisationen. Helgonet innehåller ett nyhetsflöde, information om 

förvaltningar, telefonkatalog, blanketter, mallar samt information om 

kommunen, politik och pågående projekt. I Helgonet finns det endast 

möjlighet till envägskommunikation från förvaltningarna. 

FirstClass - Är samma sak som Arken som används som ett intranät med 

nyhetsflöde, E-post, projektplatser, och diskussionsforum. Arken används 

främst inom Utbildningsförvaltningen.  

Rektorn informerar - På de enskilda skolorna har rektorerna lagt till en 

”grupp” i FirstClass som kallas för ”Rektorn informerar” denna används som 

ett nyhetsflöde från rektorn. 

Face-to-Face kommunikation på utbildningsförvaltningen består till stor del 

av inbokade mötestillfällen så som arbetsplatsträffar, men även av direkt 

möte av föräldrar vid hämtning och lämning av barn på förskolan. 

E-post – det finns två typer av e-post adresser som används inom 

utbildningsförvaltningen. En E-post adress slutar med ”@botkyrka.se” och 

denna nås via Outlook i den administrativa miljön. Den andra E-post 
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adressen som finns slutar med ”@edu.botkyrka.se” denna nås via FirstClass i 

den pedagogiska miljön. 

 

4.4  Kommunikationsprocesser  

Kommunikationsprocesserna på utbildningsförvaltningen speglas utav den 

hierarkiska uppbyggnaden av Botkyrka kommun och den hierarkiska 

uppbyggnaden av skolan.  Den övergripande kommunikationen från 

utbildningsförvaltningen till de olika skolorna sker igenom kommunikation 

med främst rektorer, men även med biträdande rektorer, se bilaga 2. När 

förvaltningen vill nå ut med ett budskap till pedagogerna så sker detta genom 

en envägskommunikation, antingen publicerar förvaltningen information på 

pedagogernas intranät i FirstClass eller så kontaktas rektorn eller den 

biträdande rektorn på skolan. Rektorn eller den biträdande rektorn 

(skolledningen) bearbetar sedan budskapet och ser till att informationen når 

fram till pedagogerna i lämplig form. Både rektorer och biträdande rektorer 

har tillgång till olika två nät, det administrativa nätet och det pedagogiska 

nätet, skillnaderna presenteras i figur 4.1.  

 

Det är vanligt att kommunikationen mellan förvaltning, rektor och biträdande 

rektor sker Face-to-Face genom möten men oftast sker kommunikationen 

genom E-post i Outlook. Mer sällan sker kommunikationen genom 

telefonsamtal. När förvaltningen vill förmedla ett budskap till pedagogerna 

sker detta oftast genom kommunikation med rektor eller biträdande rektor. 

Någon utav dessa väljer sedan en kommunikationskanal som är lämplig 

utifrån budskapet. De kommunikationskanaler som används är följande: 

 E-post  

 Nyhetsfunktion i FirstClass 

 Möten - Arbetsplatsträffar, personliga möten 

 Telefon (används mycket sällan) 

Sker kommunikationen via E-post väljer rektorn eller den biträdande rektorn 

någon utan E-post adresserna i något utav näten i figur 4.1. E-post 

meddelanden till pedagoger skickas alltid till E-post adressen i FirstClass 

men kan skickas ifrån både Outlook och FirstClass. Detta innebär att rektor 

och biträdande rektor har två E-post konton som måste användas dagligen 

och pedagoger har endast ett E-post konto.  I FirstClass finns även en 

funktion som kallas för ”Rektorn informerar” där rektorn publicerar ett 

nyhetsflöde med information som exempelvis kan komma ifrån 

förvaltningen.  Rektorer och biträdande rektorer använder även 

arbetsplatsträffar (APT) som kommunikationskanal där de bland annat tar 

upp och diskuterar information som kommer ifrån förvaltningen. 
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Figur 4.1 – Beskrivning av det administrativa nätet och det pedagogiska 

nätet. 

 

 

4.4.1  Rektorer 

En rektor är en pedagogisk ledare för skolan och en chef för lärarna och övrig 

personal. Rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten och arbetar 

i ett nära samarbete med förvaltningen. Rektorn lägger ner stor tid på att ha 

en levande dialog med förvaltningen. Rektorerna leder arbetsplatsträffar och 

kommunicerar viktig information om vad som händer på skolan och på 

förvaltningen. Rektorer arbetar i både det pedagogiska nätet och det 

administrativa nätet och hur kommunikationen med olika grupper sker beror 

på vad den enskilda rektorn tycker bäst om, det vill säga vilka man 

kommunicerar med genom e-posten i FirstClass och vilka man kommunicerar 

med i Outlook. Figur 4.2. illustrerar vilka grupper rektorerna kommunicerar 

med i vilket nät, och i bilaga 3 illustreras rektorernas 

kommunikationsprocesser. 

Administrativt nät / SMART-miljön 

• Ger tillgång till administrativa 
program så som 
ekonomiprogram. 

• Ger tillgång till E-post adressen 
"@botkyrka.se" som är kopplad 
till Outlook 

• Ger tillgång till intranätet 
Helgonet (som är riktad mot hela 
organisationen) 

• Har hög säkerhet - ej webbaserat 

• Används av: Förvaltningar, 
Rektor, biträdande rektor 

Pedagogiskt nät 

• Består av FirstClass 

• Ger tillgång till intranätet Arken 
som finns i FirstClass (som är 
riktad mot pedagogiska 
verksamheten) 

• Ger tillgång till E-post adressen 
"@edu.botkyrka.se" 

• Ger tillgång till intranätet 
Helgonet via en IP-adress i 
FirstClass 

• Har låg säkerhet - webbaserad 
och nerladdningsbar klient 

• Används av: Pedagoger, rektor 
och biträdande rektor 
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Figur 4.2. – Övergripande bild för rektorers kommunikation 

 

Rektorer kommunicerar till stor del med sina anställda (pedagoger, 

kökspersonal, kuratorer, vaktmästare med flera) genom E-post. Alla anställda 

känner inte till E-post adressen i Outlook och därför använder rektorerna två 

E-post adresser.  I FirstClass kommunicerar rektorer även igenom funktionen 

”Rektorn informerar”, se figur 4.3. Den viktigaste kommunikationskanalen 

för rektorerna är arbetsplatsträffarna, där de får chans att kommunicera Face-

to-Face med de anställda.”APT är den främsta kommunikationskanalen och 

den kan inte bli utbytt mot något annat, ett intranät är endast ett 

komplement” (Rektor2, personligkommunikation, 2011-04-08) 

 
Figur 4.3. – Rektorers kommunikation med anställda 
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Förutom anställda kommunicerar rektorer med elever och föräldrar. Den 

största delen av kommunikation med eleverna sker Face-to-Face i mötesform 

men även till viss del i FirstClass, se bilaga 3. Föräldrar däremot 

kommunicerar rektorer med genom fler kanalen, se bilaga 3. Vanligast är att 

rektorn kommunicerar med föräldrarna genom telefonkontakt och Face-to-

Face i mötesform men även genom E-post. När rektorn har E-post kontakt 

med föräldrar så beror valet av E-postadress på vilken E-postadress som finns 

publicerad på skolans webbplats. 

 

En stor del av rektorernas arbetsuppgifter består av att hålla en levande dialog 

med förvaltningen. Detta gör rektorerna genom Face-to-Face kommunikation 

i mötesform och genom telefonsamtal samt E-post. E-post kommunikationen 

med förvaltningen sker alltid genom den E-postadress som finns kopplad till 

Outlook, eftersom alla som arbetar i det administrativa nätet har en 

gemensam adressbok där.  

 

4.4.2  Biträdande rektorer 

 

Biträdande rektorer arbetar som spindlar i nätet och samordnar information 

och kommunicerar med många aktörer. En biträdande rektor kommunicerar 

med förvaltning, lärare, förskolelärare, elever och föräldrar. En stor del av 

arbetet går ut på att man samlar in och lotsar information vidare. Biträdande 

rektorer är på vissa skolor ansvariga för förskolan och är då förskolelärarnas 

närmsta chef på skolan. Den biträdande rektorn ansvarar över att 

förskoleverksamheten fungerar. Biträdande rektorer använder både det 

administrativa nätet och det pedagogiska nätet och precis som rektorn väljer 

de biträdande rektorerna själva vilket nät de vill kommunicera med vilka 

grupper i, se figur 4.4. ”Problematiken två olika nät löser jag genom att ha 

en dator kopplad till det administrativa nätet och en laptop som är 

frikopplad” (Biträdande rektor1, Personligkommunikation, 2011-03-11). 
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Figur 4.4 – Övergripande bild av biträdande rektorers kommunikation 

 

Stor del av de biträdande rektorernas kommunikation med pedagoger (lärare 

och förskolelärare) sker i FirstClass, många pedagoger känner inte till den 

biträdande rektorns andra E-postadress som används i Outlook. ”Jag försöker 

få pedagogerna att maila till min Outlook, för den adressen är synkad med 

mobilen. Men alla 60 pedagoger vet inte om att jag har en till adress” 

(Biträdande rektor2, Personligkommunikation, 2011-04-27). 

 

Biträdande rektorer håller även i APT på förskolorna och de kommunicerar 

med förskolelärarna Face-to-Face då. Eftersom att de biträdande rektorerna 

har hand om mer än en förskola så sker den största delen av 

kommunikationen med pedagogerna på APT och genom E-post, se figur 4.5. 

Det förekommer även att viss kommunikation med pedagogerna sker genom 

telefon, men det är sällan eftersom att biträdande rektorer sitter en stor del i 

möten och kan då inte svara i telefonen. 
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Figur 4.5 – Biträdande rektors kommunikation med pedagoger 

 

Med elever kommunicerar biträdande rektorer i FirstClass och Face-to-Face, 

se bilaga 6, med barnen på förskolan kommer den biträdande rektorn inte i 

direkt kontakt med. Dock kommunicerar biträdande rektorer till stor del med 

föräldrar genom E-post och telefon, men även genom Face-to-Face i möten, 

se bilaga 6. E-post kommunikation med föräldrar sker i FirstClass och 

Outlook. Var E-post kommunikationen med föräldrarna sker beror på vilken 

E-post adress som är publicerad på skolans webbplats. Den största delen av 

kommunikationen med förvaltningen sker genom E-post i Outlook och Face-

to-Face i möten, men även genom telefon. Den information som 

förvaltningen kommunicerar till de biträdande rektorerna är ofta information 

som ska vidare till pedagoger. 

 

4.4.3 Lärare 

Lärare arbetar med att undervisa och förbereda lektioner, en del av 

arbetstiden är förlagd utanför arbetsplatsen. Lärare utför lektionsplaneringar, 

beställer läromedel, rättar elevuppgifter, betygsätter, dokumenterar, 

närvaro/frånvaroregistrerar elever och kommunicerar med elever, föräldrar, 

kollegor, skolledning och eventuellt andra nätverk. En lärare har till 

huvuduppgift att undervisa elever och träffar därför elever varje dag på 

arbetet. Lärare kommunicerar med många aktörer i flera olika system, se 

figur 4.6. 
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Figur 4.6 – Övergripande bild av lärares kommunikation 

 

Varje dag träffar läraren sina elever och kommunicera endast med dem Face-

to-Face fram till högstadiet (år 6-9) då eleverna får tillgång till en egen E-

postadress i antingen FirstClass eller Vklass. Om eleverna har sin E-

postadress i Vklass eller FirstClass beror på vilket system skolan har tillgång 

till. När eleverna har kommit upp på högstadie- eller gymnasienivå sker 

kommunikationen även genom E-post från FirstClass till Vklass eller 

FirstClass beroende på var eleven har sitt E-postkonto. I Vklass kan lärarna 

även dela ut uppgifter och informera eleverna genom ett nyhetsflöde och 

privata uppgifter i form av resultat på prov. I Vklass sker en 

envägskommunikation från lärare till elever. Kommunikationen mellan lärare 

och elev illustreras i bilaga 4.  Lärare kommunicerar med föräldrar till stor 

del genom telefon och genom Face-to-Face kommunikation med möten, men 

även till stor del genom E-post, se bilaga 5. En lärare har till uppgift att varje 

dag registrera elevernas närvaro och frånvaro i Vklass eller i Min skola 

beroende på vilket ut av dessa system som skolan har tillgång till. Som 

förälder har man tillgång till Vklass eller Min skola och kan där logga in och 

se sina barns närvaro och frånvaro.  

 

Lärare kommunicerar även med skolans rektor och det gör läraren genom E-

post och Face-to-Face med möten. När läraren skickar ett E-post meddelande 

till rektorn ifrån FirstClass måste läraren välja till vilken E-post adress 

meddelandet ska skickas. En del rektorer försöker att få alla lärare att skicka 

E-post till adressen som är kopplad till Outlook men många lärare känner inte 

till den adressen och skickar därför E-post till adressen som finns i 

adressboken i FirstClass, se figur 4.7. 
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Figur 4.7– Lärarens kommunikation med Rektorn 

 

Förutom rektorn så kommunicerar lärare även med biträdande rektorer, se 

figur 4.8. Kommunikation med biträdande rektorer sker oftast genom E-post 

men även Face-to-Face genom möten.  När läraren skickar ett E-post 

meddelande till biträdande rektorn ifrån FirstClass måste läraren välja till 

vilken E-postadress meddelandet ska skickas. Precis som rektorer försöker 

biträdande rektorer att få alla lärare att skicka E-post till adressen som är 

kopplad till Outlook, men oftast skickar lärare E-post till adressen i 

FirstClass.  

 
Figur 4.8– Lärares kommunikation med biträdande rektorer 

 

Lärare kommunicerar oftast inte direkt med förvaltningen, utan förvaltningen 

har en envägskommunikation med lärare. Lärare får information ifrån 
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förvaltningen genom ett nyhetsflöde i FirstClass. Om lärare tar direkt kontakt 

med förvaltningen är det för att något inte fungerar som det ska med 

exempelvis löneutbetalningar. ”Jag har varit i direkt kontakt med 

förvaltningen en gång under tre år, det var när det var krångel med min lön” 

(Lärare1, Personligkommunikation, 2011-03-21) 

 

4.4.4  Förskolelärare 

 

Förskolelärare arbetar pedagogiskt och tar hand om barn. Förskolelärare 

skapar reflektioner och dokumentationer, bland annat med hjälp av bilder och 

videofilmer och dessa redigeras. Förskolelärare söker en del av information 

såväl extern som intern. Varje vecka skrivs veckobrev med information till 

föräldrarna och informationen skickas med barnen i pappersform och börjar i 

allt större utsträckning publiceras på förskolewebben. Förskolelärare har 

endast tillgång till det pedagogiska nätet och kommunicerar med flera aktörer 

genom FirstClass, se figur 4.9. 

 
 

Figur 4.9 - Övergripande bild av förskolelärares kommunikation 

 

Förskolelärare arbetar varje dag med barn upp till fem år och av den 

anledningen sker ingen annan kommunikation med barnen än Face-to-Face. 

Som förskolelärare har man däremot större kontakt med barnens föräldrar, 

föräldrarna hämtar och lämnar barnen varje dag och det möjliggör Face-to-

Face kommunikation. Förutom denna typ av kommunikation sker även 

kommunikation genom telefonsamtal och E-post i FirstClass, se figur 4.10.  

Nyligen lanserades även en webbplats för varje enskild förskola i Botkyrka 

kommun. På denna webbplats lägger förskolelärare upp ett veckobrev som 

föräldrarna kan läsa. På webbplatsen finns även kontakt uppgifter till 

förskolan, telefonnummer och E-post adress. Sedan förskolewebbplatserna 

lanserades har E-post kommunikationen mellan föräldrar och förskolelärare 

ökat. 
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Figur 4.10 – Kommunikation mellan förskolelärare och föräldrar. 

 

Förskolelärarens närmsta chef är den biträdande rektorn och 

kommunikationsprocessen fungerar inte optimalt, den biträdande rektorn har 

ofta hand om mer än en förskola och det kan därför vara svårt att hinna med 

Face-to-Face kommunikation annat än på inbokade möten, se figur 4.11. 

Kommunikationen mellan förskolelärare och biträdande rektor sker därför 

genom E-post från FirstClass till FirstClass eller Outlook. I vissa fall ringer 

även förskolelärare till den biträdande rektorn, men det är svårt att få tag i 

den biträdande rektorn genom telefon. 

 
Figur 4.11 – Kommunikation mellan förskolelärare och biträdande rektor 

 

Förskolelärare kommunicerar sällan direkt med rektorn utan tar endast emot 

information genom funktionen ”Rektorn informerar” i FirstClass. När direkt 

kommunikation med rektorn sker, kommunicerar förskolelärare genom E-

post i FirstClass och genom Face-to-Face kommunikation i mötesform. Med 

förvaltningen kommunicerar förskolelärare mycket sällan, endast om det är 
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problem med löneutbetalningar eller liknande. Däremot tar förskolelärare 

emot information i från förvaltningen genom FirstClass. 

 

 

4.5  Informationsbehov 
Informationsbehoven i det dagliga arbetet skiljer sig åt mellan de olika 

yrkesrollerna. Rektorer och biträdande rektor som befinner sig på chefsnivå 

har ett större behov av strategisk och mer övergripande information än 

pedagogerna.  

 

4.5.1 Rektor  

Den information som en rektor är beroende av i det dagliga arbetet är 

information från förvaltningen. Som rektor håller man sig uppdaterad om vad 

som händer på förvaltningen, i nämnden och vilken information som ska ner 

till verksamheterna. Rektorer söker aktivt efter information och stor del av 

informationen får rektorerna från förvaltningen och tillgång till genom de 

olika intranäten, Helgonet och Arken, men även från externa källor så som 

skolverket.  

 

4.5.2 Biträdande rektor 

Den information som biträdande rektorer är i beroende av i det dagliga 

arbetet är information från rektor och förvaltning. Tillgången till olika mallar 

och blanketter, information om vilka personer på förvaltningen som är 

ansvarig för vad och deras kontaktuppgifter. Biträdande rektorer får tillgång 

till stor del av deras information direkt ifrån förvaltningen och rektorn, men 

även genom de olika intranäten, Helgonet och Arken. Det varierar i vilken 

grad man som biträdande rektor är inne på Helgonet idag. ”Det är svårt att 

hitta det man söker och sökfunktionen är dålig” (Rektor1, 

Personligkommunikation, 2011-03-01).   

 

4.5.3 Lärare 

Det en lärare är i behov av i det dagliga arbetet är framförallt information om 

vad som händer på skolan och information från förvaltning och skolledning, 

men det är även av intresse att veta vad som händer på andra skolor. Som 

lärare är man även i behov av information som berör de ämnen man 

undervisar i så som nya rön och specialanpassad information. Exempelvis 

specialpedagoger behöver veta vad de kan erbjuda eleverna för stöd. Lärare 

behöver varje dag inhämta information om vilka elever som är sjukanmälda 

för att sedan kunna rapportera detta i Vklass eller i Min skola. 

 

4.5.4 Förskolelärare 

Den information som förskolelärare är beroende av i det dagliga arbetet är 

framförallt att veta vilka barn och vilken personal som är frånvarande. Även 
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vilka vikarier som finns tillgängliga när någon i personalen blir sjuk. Det är 

även viktigt att veta var den biträdande rektorn befinner sig och när man kan 

komma i kontakt med den biträdande rektorn. Information som rör den 

enskilda förskolan är också viktig det kan exempelvis vara så att 

förvaltningen har tagit beslut som berör förskolan eller skolan som den hör 

till.  

 

4.5.6  Informationsbehov i rollen som anställd 

Alla som har intervjuats i studien har visat på samma informationsbehov när 

det gäller rollen som anställd i Botkyrka kommun, se figur 4.12. 

Behov Avsaknad Önskemål 

Samlad information om 
anställningen. 

Information om vilka 

förmåner som kan 

utnyttjas. 

”Min sida” som samlar 

specifik information om 

endast min anställning. Ex. 

information om lön, hur 

länge jag har varit anställd, 

hur många semesterdagar 

jag har kvar och förmåner. 

Information om lön och 
förmåner.  

En samlad plats med 

information. 

En samlad plats med 

information 

Information om 
semester och hur 
många semesterdagar 
får sparas. 

En virtuell 

personalhandbok. 

Personalhandbok 

Vad som gäller för det 
kommunala året så som 
vilka dagar lönen 
betalas ut. 

 En samlad kalender där alla 

viktiga datum gällande 

”min anställning” finns 

samlade. 

 

Figur 4.12 – Behov, avsaknad och önskemål i rollen som anställd 
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4.6  Informationsflöden 

Informationen som flödar i organisationen speglas av organisationens 

hierarkiska uppbyggnad precis som kommunikationsprocesserna. 

Informationen ifrån utbildningsförvaltning är rektorer och biträdande rektorer 

direktmottagare utav. De bearbetar och sållar sedan i informationen och lotsar 

relevant information vidare till pedagogerna, se figur 4.13. 

 

 
Figur 4.13 – Informationens flöde från förvaltning till pedagoger. 

 

När information från någon av förvaltningarna ska ut till alla i organisationen 

så sker oftast ingen direkt kontakt med rektorer och biträdande rektorer, utan 

informationen publiceras på Helgonet där de anställda själva får hämta 

informationen. Få pedagoger går in på Helgonet på grund av teknikhinder, 

ovetskap om att Helgonet existerar och på grund av informationsstrukturen 

på Helgonet. ”Helgonet? Aldrig varit inne!” (Lärare3, 

Personligkommunikation, 2011-04-15). Därför publicerar 

Utbildningsförvaltningen oftast viktig information på Arken också.  

 

På Helgonet får alla anställda i Botkyrka kommun tillgång till ett nyhetsflöde 

som är styrt av cheferna. Förutom nyhetsflödet finns information om alla 

förvaltningar, en telefonkatalog till alla anställda på förvaltningsnivå och 

rutiner, policys, blanketter med mera, som de anställda kan ladda ner. 

Informanterna som har sökt denna typ av information upplever det som svårt 

att hitta på Helgonet och har ofta fler frågor när de slutat leta än när de 

började. ”Jag har letat efter blanketter på Helgonet, men det var för 

krångligt och jag hittar aldrig det jag söker. Så jag har slutat leta och ringer 

till växeln istället” (Bitädande rektor2, Personligkommunikation, 2011-04-

27). 

 

4.6.1 Rektor 

Som rektor har man ett strategiskt informationsbehov och informationen får 

rektorerna genom att aktivt söka efter informationen samt att hålla en levande 

dialog med förvaltningen, se figur 4.14. 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

Rektor/Biträdande rektor 

Pedagoger 
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Rektorers informationsbehov Inhämtning av information 

Vad händer på förvaltningen och i 

nämnden? 

Vilken information ska till 

verksamheterna? 

E-post, möten, telefonsamtal 

En ständigt pågående dialog med 

förvaltning samt informationssök på 

Helgonet och skolverkets webbsida. 

Figur 4.14 – Rektorns informationsbehov och informationskanaler 

 

4.6.2  Biträdande rektor 

Informationsbehov i det dagliga arbetet som biträdande rektor är information 

från rektor och förvaltning. Tillgången till olika mallar och blanketter, 

information om vilka personer som har hand om vad och kontaktuppgifter. 

Informationen söker biträdande rektorer aktivt efter och har en dialog med 

förvaltningen, se figur 4.15. 

Figur 4.15 – Biträdande rektorns informationsbehov och informationskanaler 

 

4.6.3 Lärare 

Det en lärare är i behov av i det dagliga arbetet är framförallt information om 

vad som händer på skolan och information från skolledning genom möten, 

FirstClass och mycket utav informationen kommuniceras via e-post och alla 

lärare som har intervjuats säger i att de är beroende av att läsa sin e-post varje 

dag. Som lärare är man även i behov av information som berör de ämnen man 

undervisar i. Genom att läsa tidskrifter, söka information på internet och 

diskutera med kollegor så får man reda på nya rön, se figur 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Biträdande rektorers 

informationsbehov 

Inhämtning av information 

Information från rektor och 

förvaltning. 

Möten, E-post, telefonsamtal, 

Helgonet. 

Mallar och blanketter. Svårt att 

hitta på Helgonet idag. 

Ringer till växeln eller frågar 

kollegor. 

Vem är ansvarig för vad? Ringer till växeln. 

Kontaktuppgifter Försöker med Helgonet. Om rätt 

person inte hittas ringer man till 

växeln. 
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Figur 4.16 - Lärares informationsbehov och informationskanaler 

 

4.6.4  Förskolelärare 

 

Den information som förskolelärare är beroende av i det dagliga arbetet är 

framförallt att veta vilka barn och vilken personal som är frånvarande, se 

figur 4.17. Även vilka vikarier som finns tillgängliga när någon i personalen 

blir sjuk, idag saknar man ett bra sätt att hitta vilka vikarier som finns 

tillgängliga. Möjlighet att se chefens schema skulle underlätta telefonkontakt 

med chefen. Idag ringer förskolelärarna och chansar på att få tag i sin chef, 

eller skickar e-post eftersom chefen inte svarar. 

 

Förskolelärares 

Informationsbehov 

Inhämtning av information 

Närvaro/ Frånvaro barn E-post, Telefonsamtal 

Närvaro/Frånvaro kollegor Telefonsamtal 

Tillgängliga vikarier En lista på vikarier, önskar ett 

system för att enkelt hitta tillgängliga 

vikarier 

Information från förvaltning och 

skolledning 

APT, E-post, Arken  

Detaljerad information om chefens 

schema. 

Idag skickas schemat genom E-post 

eller skrivs ut. Men man vet inte när 

chefen inte sitter i möte. 

 

Figur 4.17 - Förskolelärares informationsbehov och informationskanaler 

 

 

Lärares informationsbehov Inhämtning av information 

Nya rön  Tidsskrifter, kollegor, internet 

Vad händer på min skola och i 

förvaltningen? 

Arken, möten, APT, E-post 

Vilka elever är frånvarande? Sjukanmälan 

Särskild information som berör olika 

lärarroller ex. specialpedagogiska 

åtgärder 

Informationsbrist eller svårfunnen 

information 

Nätverkande över skolgränser Obefintligt eller genom E-post 
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4.7   Problematik 

Alla yrkesrollerna som har intervjuats upplever någon form utav problematik 

som rör informationsflödet och kommunikationsprocesserna. 

 

4.7.1  Rektorers upplevda problematik 

Rektorer anser det finns någon problematik informationsflödet. Rektorer är 

vana att aktivt söka efter information internt och externt, men upplever att det 

är krångligt att hitta informationen de söker på Helgonet. Det rektorerna 

saknar teknikstöd, en rektor berättar att på den skola hon arbetar på använder 

lärarna just nu med mobilt bredband eftersom dem väntar på att få Botkyrka 

stadsnät installerat. Det finns även en stor avsaknad av datorer som fungerar 

bra. Det finns inga pengar på skolorna för att köpa in nya datorer.  

 

4.7.2  Biträdande rektorers upplevda problematik 

 Biträdande rektorer anser att det saknas en tydlig struktur på Helgonet idag 

och slipper helst gå in på Helgonet och leta då det tar längre tid än att ringa.  

Det är även svårt att hitta uppdaterade kontaktuppgifter, de upplevs som 

lättare att ringa och fråga efter en person än att leta i telefonkatalogen. De 

som har blivit intervjuade utrycker en avsaknad av att ha blanketter, rutiner, 

mallar och information samlat på ett och samma ställe. Det upplevs även som 

ett problem att det finns två nät idag då den främsta kritiken är riktad mot att 

man måste spara ner allt för att kunna starta upp det andra nätet. En 

biträdande rektor sitter med två datorer påslagna samtidigt. 

 

4.7.3 Lärares upplevda problematik 

Lärarna upplever att informationen är utspridd idag och att det är svårt att 

veta var informationen finns. Ofta är det mer effektivt att fråga en kollega än 

att börja leta själv. ”Jag har försökt att hitta vad som gäller kring 

specialpedagogiska åtgärder. Jag behöver djupare information än den som 

finns på botkyrka.se. När jag behöver komma i kontakt med någon så är det 

svårt att veta vem jag ska ringa. Jag har slutat leta och har skrivit ner saker 

eftersom på ett papper” (Lärare3, Personligkommunikation, 2011-04-15). 

 

Det finns önskemål om att samla all information på ett och samma ställe, det 

ska vara lätt att hitta informationen som söks. Idag är det flera lärare som 

saknar ett gemensamt forum för att nätverka med andra skolor, över 

skolgränserna. De saknar en möjlighet till att få veta vad som händer på de 

andra skolorna och kunna ge varandra stöd. Det är även många av lärarna 

som påpekar att det är ont om fungerande datorer och att 

uppkopplingshastighet på skolan är dålig. Lärarna har idag svårt att komma åt 
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Botkyrka kommuns externa webbplats eftersom att den är tung att ladda och 

lärarna sitter på en dålig internetuppkoppling. Lärare känner sig ibland 

bortglömda eftersom att de helt plötsligt kommer nya saker som de ”ska” 

använda och de känner att ingen har frågat dem vad de vill ha. Många gånger 

upplevs även nya program dessutom som svåranvända. ”Jag hoppas att it är 

till för pedagoger och elever och inte för IT-folket, man frågar aldrig oss vad 

vi behöver. De slänger till oss nya saker och säger att det där behöver ni, 

även fast att vi inte behöver det” (Lärare3, Personligkommunikation, 2011-

04-15). 

 

4.7.4 Förskolelärares upplevda problematik 

Det ser olika ut på olika förskolor hur lätt eller svårt det är att få tag i den 

biträdande rektorn som är ansvarig för förskolan. Mycket av 

kommunikationen med biträdande rektorn sker via e-post då det kan vara 

svårt att få tag i den biträdande rektorn via telefon på grund av att denne sitter 

mycket i möten och har hand om flera förskolor. I dagens läge skickar den 

biträdande rektorn ut ett schema genom e-post och/eller delar ut 

papperskopior, så att förskolelärarna vet var denne befinner sig. ”Vi får ett 

schema av vår biträdande rektor var hon befinner sig, men det skulle vara 

bra om vi på något sätt kunde få veta om hon sitter i möte eller ej. Jag skulle 

vela kunna se ett schema på när hon sitter i möte, så jag vet när jag kan 

ringa.” (Förskolelärare1, personligkommunikation, 2011-03-03). 

 

Efter lanseringen av förskolewebbarna så har fler föräldrar förstått att de kan 

skicka e-post till förskolan. ”Det är fler föräldrar som sjukanmäler sina barn 

genom e-post” (Förskolelärare1, personligkommunikation, 2011-03-03). 

Detta ställer ett krav på att personalen läser igenom den gemensamma 

mailboxen i arken. Alla förskolelärare som har intervjuats säger att det finns 

för få datorer idag och att det är svårt att hinna läsa E-posten mer än en gång 

om dagen. Förskolelärarna önskar att det fanns en möjlighet för dem att läsa 

på Helgonet, men Helgonet nås endast från arbetsplatsen och idag räcker inte 

tiden till. .”Idag finns det en laptop per arbetslag + 2 stationära datorer i 

personalrummen. Det finns ett behov av minst en dator per avdelning.” 

(Förskolelärare4, personligkommunikation, 2011-04-19). 
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4.8  Inställning till Informationsteknik 

Rektorerna på Botkyrka kommun anser att de är vana att använda datorer och 

på en skala 1-5 anser dem att de har en datorvana som ligger på nummer 4. 

Utanför arbetsplatsen använder de datorer till att vara verksamma i sociala 

medier så som Facebook, de bokar resor och använder sin internetbank för att 

betala räkningar. Rektorer är med och styr arbetet med skolwebbplatsen och 

arbetar för att få ett bra innehåll på webbplatsen. Rektorerna tycker att det är 

bra att Helgonet ska bytas ut, men markerar att det är viktigt att Botkyrka 

kommun tänker på att intranätet ska vara användarvänligt och lätt att använda 

så att det nya intranätet inte skapar mer frustration. 

 
Även de biträdande rektorerna använder sig av datorer och internet en utanför 

arbetsplatsen, de betalar räkningar och läser E-post. De biträdande rektorerna 

anser att de har en datorvana som är nummer 3 på en skala 1-5. Ett par av de 

biträdande rektorerna uttrycker att de är misstänksamma till den nya 

intranätprojektet. ”Det nya intranätet får inte bli ytterligare en sak att logga 

in på” (Biträdande rektor3, personligkommunikation, 2011-04-27). Men 

samtidigt vill de biträdande rektorerna komma ifrån Helgonet och Arken. 

Även de biträdande rektorerna anser att det är viktigt att intranätet blir lätt att 

använda och att det ska vara möjligt att hitta rätt information, gärna genom en 

fungerande sökfunktion. 

 
Lärarna anser att de har en datorvana som är nummer 4 på en skala 1-5. De 

beskriver att de utanför arbetet är aktiva i sociala medier och betalar 

räkningarna genom internetbanken. De lärare som har varit med om tidigare 

IT-relaterade projekt inom Botkyrka kommun är skeptiska till det nya 

intranätprojektet. När ett nytt projekt startar upp har lärarna inte hört något 

om projektet före införandet av ett nytt program eller system. Lärarnas 

inställning till införandet av ett nytt intranät är inte positiv. ”Ingen frågar 

någonsin oss om vad vi behöver eller vill ha” (Lärare3, 

personligkommunikation, 2011-04-15) 

 
Förskolelärarna anser att de är datorvana och att de är nummer 3 på en skala 

1-5. Utanför arbetsplatsen är de aktiva i sociala medier så som Facebook och 

bloggar och betalar räkningar. Förskolelärarna är positiva till 

intranätprojektet och har inga dåliga erfarenheter utav IT-relaterad projekt, 

men lyfter problematiken med avsaknaden av datorer. Om förskolelärarna 

inte får fler datorer så måste det nya intranätet kunna nås hemifrån om de ska 

kunna läsa där.  
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5 Analys 
I analyskapitlet ställs teori och empiri emot varandra. Empirin som har tagits 

fram på fallföretaget Botkyrka kommun kommer här att jämföras med teorin 

enligt analysmodellen i figur 3.1. I Analysmodellen ställs teori kring intranät, 

organisationer, processer, kommunikationsprocesser, informationsflöden mot 

empiri och teori om kompetensmodeller för att ta fram ett ramverk.  

 

I analysen utgår jag ifrån mina frågeställningar, huvudfrågorna jag vill 

besvara i uppsatsen är: 

- Kan ett ramverk för användarroller tas fram genom att kartlägga 

kommunikationsprocesser och informationsflöden i en organisation? 

För att kunna besvara huvudfrågan måste jag först besvara följande frågor: 

- Vilka kommunikationsprocesser finns?  

- Vilka informationsflöden finns? 

 

5.1 Kommunikationsprocesser och Informationsflöden 

Kommunikationsprocesser och informationsflödet har kartlagts med hjälp av 

den metod som beskrivs i teorin av Ljungberg & Larsson(2001). 

Kommunikationsprocesserna och informationsflödet i 

utbildningsförvaltningen speglas utav den hierarkiska och centraliserade 

organisationen som ni kan se i figur 5.1.  

 

 
Figur 5.1 – Kommunikation och information inom utbildningsförvaltningen. 

 

Besluten tas högt upp i organisationen och desto längre ner i hierarkin de 

anställda arbetar desto färre omfattande beslut får de ta själva. Pedagogerna i 

Botkyrka kommun tar oftast emot information från förvaltningen genom 

rektor eller biträdande rektor. Idag finns det inte någon möjlighet till 

nätverkande över organisationsgränserna och kommunikationen sker uppifrån 

och ner. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att informationsproblem kan 

uppstå i en centraliserad organisation genom att kunskap i andra delar av 

organisationen inte utnyttjas och att låg motivation hos de underordnade kan 
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uppstå. Eftersom att pedagogerna idag inte kan nätverka med pedagoger på 

andra skolor så sker ingen kunskapsdelning över skolgränserna. 

Informationen kommuniceras hela tiden nedåt i hierarkin och pedagogerna är 

de sista personerna i ledet att motta information.  

Informationen kommuniceras från förvaltning till skolledning som sedan 

bearbetar informationen och kommunicerar informationen vidare till 

pedagogerna. När information kommuniceras nedåt i hierarkin och passerar 

olika nivåer kan den bli förvrängd. Förvrängd information kan bero på att 

mellanchefer inte vill vidarebefordra dåliga nyheter eller så förvrängs 

informationen med goda avsikter för att man tror att effekten på mottagaren 

ska bli positiv (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Om informationen från 

förvaltningen inte skulle bearbetas finns det en möjlighet att information inte 

skulle nå slutmottagaren eftersom att det finns en risk att pedagogerna skulle 

tolka budskapet annorlunda. Budskapen tolkas olika beroende på vem som 

säger vad och det finns då en risk att budskapet skulle misstolkas (Jacobsen 

& Thorsvik). 

 

Idag pushas informationen ut från förvaltningen till Helgonet och FirstClass 

och eftersom att skolledningen kan publicera nyheter i FirstClass så pushas 

informationen ut ifrån skolledningen till pedagogerna. Enligt Bark et al(1997) 

så är det användarna som ska bestämma behovet av information på intranätet. 

Om informationen är strukturerad på ett enkelt och logiskt sätt så kan den 

traditionella push-rollen som ledning och chefer tidigare haft försvinna. Då 

behöver inte chefer och ledning trycka ut information till de anställda. I dag 

pushar förvaltningen och skolledningen ut information oavsett om pedagoger 

och andra anställda har efterfrågat informationen. Varje del i systemet trycker 

ut information utan tanke på om den efterföljande delen i systemet kan ta 

emot och använda sig av informationen från föregående del i systemet (Slack 

et al, 2009). Detta leder till att mottagarna av information blir överbelastade 

och inte tar till sig all information. Mycket av informationen som finns på 

intranäten idag är inte riktad mot alla användargrupper och det gör att de 

anställda inte tar sig tid att läsa information som kan vara viktig. Genom att 

identifiera informationsbehoven som finns kan användarroller anpassas och 

informationsöverflödet minskas genom att rätt användarroll, får rätt 

information, genom rätt kommunikationskanal.  

 

Valet av kommunikationskanal är avgörande om informationen ska nå fram. 

En rik kommunikationskanal tillåter både verbal- och ickeverbal 

kommunikation (Hägerfors, 1995). En sådan rik kommunikationskanal som 

används på utbildningsförvaltningen är Face-to-Face kommunikation. Men 

största delen av kommunikationen som sker består av verbal kommunikation 

och genom skriftliga kommunikationskanaler, eftersom att stora delar utav 

kommunikationen genom E-post och nyhetsflöden. Nyhetsflödena är en 

envägskommunikation och tillåter ingen form av återkoppling till 
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förvaltningen. Vilken informations som flödar nedåt i hierarkin stämmer väl 

överrens med de fem huvudtyper av information som Jacobsen & Thorsvik 

(2008) tar upp:  

 

1. Instruktioner för arbetet. 

2. Motiv för arbetet. 

3. Information om procedurer och praxis i organisationen. 

4. Respons på underordnades arbete. 

5. Information om organisationens ideologi. 

Informationen som flödar uppåt i organisationen stannar oftast vid 

skolledningen. Skolledning och pedagoger kommunicerar med varandra och 

återkopplar till varandra. Genom att använda sig ut av användarroller och ett 

intranät som stödjer gränsöverskridande kommunikation så kan 

informationsöverflöd minskas och kunskapsdelningen ske (Bark et al, 2002). 

 

Informanterna i studien upplever en del problem, vissa problem är tekniska 

och andra problem uppstår i informationsflödet. Flera av problemen är 

interna problem som inte kan elimineras med hjälp av ett nytt intranät, 

exempelvis teknikproblemen måste uppmärksammas om alla inom 

organisationen ska ha möjlighet att nå intranätet. 

 

De problem som går att eliminera med hjälp av ett nytt intranät är inhämtning 

av information från Helgonet. Idag upplevs inhämtning av information från 

Helgonet som ett problem av alla grupper. Informationsöverflödet och 

strukturen är de stora problemen. Om det finns ett överflöd av informations 

finns det en stor chans att individen missar viktig information (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008), men genom att utforma det nya intranätet på ett mer logiskt 

skulle problemen elimineras. Idag tvingas informanterna även att använda 

flera program eller funktioner parallellt. På grund av detta tvingas 

medarbetarna att arbeta i olika miljöer med olika användargränssnitt och 

behöver minnas många inloggningsuppgifter. Bark et al (2002) menar att om 

man istället integrerar dessa funktioner med intranätet, så kan användarna få 

ett mer enhetligt användargränssnitt och en enda inloggning baserad på 

användarprofilen. 
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5.2 Ramverk för användarroller 

Curry & Stancich (2000) menar att intranät i stora organisationer bör 

innehålla realtidsuppdaterad information, förbättrade kommunikationsflöden, 

kunskapsutveckling, utbyte av bästa praxis i ett sammanhang och 

uppmuntran till innovation. Genom att paketera intranätet med information, 

nyheter, databaser och webbapplikationer så kan befintlig data och 

dokumenterad information tillgängliggöras för användarna och skapa en 

transparentare organisation (Bark et al, 2002). För att minska problem med 

informationsöverflöd kan man dela upp och rikta informationen till olika 

användarroller så kan onödig information sorteras bort och användaren får 

endast den information som den är i behov av. 

 

Genom att kombinera teori för personas och kompetensmodellering tas ett 

ramverk fram för olika användarroller. En persona är en detaljerad 

beskrivning av en fiktiv användare och kan innehålla uppgifter om mål, yrke, 

personlighet, ålder, kön, eventuella handikapp och inställning till teknik. 

Nedan presenteras en persona per yrkesroll som har ingått i studien 

(Eriksson, 2008). En kompetensmodell är en beskrivning av en rad 

kompetenser som anses vara viktiga för att en person ska fungera i 

arbetslivet. Kompetens beskriver en människa utifrån egenskaper som har 

relevans för arbetslivet det vill säga hur hon gör saker och på vilket sätt hon 

agerar för att uppnå resultat (Lindelöw- Danielsson, 2003). 

Kompetensmodellen beskriver de ramverk av kompetenser och egenskaper 

som måste anpassas efter användarrollen. 

 

5.3 Personas 

Nedan presenteras en persona för varje yrkesroll som har kartlagts i studien. 

5.3.1  Rektor - Anette 

 

Anette är 49 år och arbetar som rektor på en skola i Botkyrka kommun. 

Anette är en pedagogisk ledare för skolan och en chef för lärarna och övrig 

personal på skolan. Hon har det övergripande ansvaret för verksamheten och 

arbetar i ett nära samarbete med förvaltningen. Anette lägger ner stor tid på 

att ha en levande dialog med förvaltningen. Hon leder arbetsplatsträffar och 

kommunicerar vidare information om vad som händer på skolan och på 

förvaltningen. Anette arbetar i både det pedagogiska nätet och det 

administrativa nätet.  I de olika näten får Anette tillgång till ett antal system 

och program. De system och program som Anette använder är: 

I det administrativa nätet 
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 Officepaketet, använder Anette som stöd för vid dokumentationer och 

rapportskrivande.  

 PMO, använder Anette för att hantera känslig information om 

eleverna, så som ohälsa. 

 PS – självservice, använder Anette för att sjukanmäla sig själv. 

 Outlook, använder Anette för att skicka och ta emot E-post med 

förvaltningen. Anette önskar att pedagogerna skulle skicka E-

postmeddelanden till Outlook, men alla pedagogerna känner inte till 

denna E-postadress, därför sker kommunikationen med pedagogerna 

sällan i Outlook. 

 Helgonet, ger Anette tillgång till ett nyhetsflöde från förvaltningarna, 

information om förvaltningarna, en telefonkatalog, blanketter, mallar 

samt information om kommunen, politik och pågående projekt. 

Anette upplever att det är svårt att hitta den informationen hon söker 

på Helgonet då det är rörigt och mycket information som inte är riktad 

till honom. 

I det pedagogiska nätet 

 FirstClass, använder Anette för att skicka och ta emot E-post. E-

postadressen som är kopplad till FirstClass är den E-postadress som i 

störst utsträckning används för att kommunicera med pedagogerna. 

Anette kommunicerar även med pedagogerna med hjälp av 

funktionen ”Rektorn informerar”. I FirstClass kommunicerar Anette 

även med eleverna genom E-post. 

 

Anette kommunicerar med olika grupper i de olika näten. Som rektor 

kommunicerar hon till stor del med sina anställda (pedagoger, kökspersonal, 

kuratorer, vaktmästare med flera) genom E-post. Alla anställda känner inte 

till E-post adressen i Outlook och därför använder rektorerna två E-post 

adresser.  I FirstClass kommunicerar Anette med personalen genom E-post 

och även igenom funktionen ”Rektorn informerar”. Anette anser att den 

viktigaste kommunikationskanalen för att kommunicera med de anställda är 

APT, efterson att där får hon en chans att kommunicera Face-to-Face med 

alla anställda 

 

Anette kommunicerar inte bara med de anställda, utan även med elever och 

föräldrar. Den största delen av kommunikation med eleverna sker Face-to-

Face i mötesform men även till viss del i FirstClass. Föräldrar däremot 

kommunicerar hon med genom fler kanalen. Vanligast är att Anette 

kommunicerar med föräldrarna genom telefonkontakt och Face-to-Face i 
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mötesform, men även genom E-post. När Anette har E-post kontakt med 

föräldrar så är det genom E-postadressen i Outlook eftersom att det är den E-

postadress som finns publicerad på skolans webbplats. En stor del av Anettes 

arbetsuppgifter består av att hålla en levande dialog med förvaltningen. Detta 

gör hon genom Face-to-Face kommunikation i mötesform och genom 

telefonsamtal samt E-post. E-post kommunikationen med förvaltningen sker 

alltid genom den E-postadress som finns kopplad till Outlook, eftersom att 

alla som arbetar i det administrativa nätet har en gemensam adressbok där.  

Anette har ett strategiskt informationsbehov och informationen får hon 

genom att aktivt söka efter informationen på Helgonet samt att hålla en 

levande dialog med förvaltningen. Anette är van att aktivt söka efter 

information både internt och externt. Den största delen av informationen får 

hon direkt ifrån förvaltningen och ifrån nämnderna, men även genom 

Helgonet.  

 

Anette upplever att det är krånglig att hitta rätt information på Helgonet, men 

hon har vant sig vid att leta. Anette tycker att det är ett stort problem att 

datorerna på skolan är gamla och slitna, men det finns inga pengar för att 

köpa in nya.  

 

Anette har ett intresse för IT och arbetar för att få en bra skolwebbplats som 

är estetiskt tilltalande och har ett bra innehåll. På sin fritid är hon aktiv i ett 

flertal socialmedier, bokarresor och använder sin internetbank för att betala 

räkningar. Anette anser att hon har en datorvana som ligger på nummer 4 på 

en skala 1-5. Hon har arbetat inom kommunen i många år och varit med om 

många IT-relaterade projekt. Hon tycker att det är bra att Helgonet ska bytas 

ut, men hon tycker att det är viktigt att Botkyrka kommun tänker på att 

intranätet ska vara användarvänligt och lätt att använda. 

 

5.3.2  Biträdande rektor – Tony 

Tony är 51 år och arbetar som biträdande rektor på en skola i Botkyrka 

kommun. Tony arbetar i skolledningen och fungerar som en spindel i nätet. 

Han samordnar information och kommunicerar med många aktörer. Tony 

kommunicerar med förvaltning, lärare, förskolelärare, elever och föräldrar. 

En stor del av hans arbete går ut på att han samlar in och lotsar information 

vidare. Tony är ansvarig för två förskolor, han är förskolelärarnas närmsta 

chef på skolan. Tony ansvarar över att förskoleverksamheten fungerar. Tony 

arbetar varje dag i både det administrativa nätet och det pedagogiska nätet. I 

de olika näten får Tony tillgång till ett antal system och program. De system 

och program som Tony använder är: 

I det administrativa nätet 
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 Officepaketet, använder Tony som stöd för vid dokumentationer och 

rapportskrivande.  

 PMO, använder Tony för att hantera känslig information om eleverna, 

så som ohälsa. 

 PS – självservice, använder Tony för att sjukanmäla förskolelärare. 

 Outlook, använder Tony för att skicka och ta emot E-post med rektor 

och förvaltning. Tony önskar att pedagogerna skulle skicka E-

postmeddelanden till Outlook, men alla pedagogerna känner inte till 

denna E-postadress. 

 Helgonet, ger Tony tillgång till ett nyhetsflöde från förvaltningarna, 

information om förvaltningarna, en telefonkatalog, blanketter, mallar 

samt information om kommunen, politik och pågående projekt. Tony 

upplever att det är svårt att hitta den informationen han söker på 

Helgonet då det är rörigt och mycket information som inte är riktad 

till honom. 

I det pedagogiska nätet 

 FirstClass, använder Tony för att skicka och ta emot E-post. E-

postadressen som är kopplad till FirstClass är den E-postadress som i 

störst utsträckning används för att kommunicera med pedagogerna. 

Tony kommunicerar även med eleverna i med hjälp av E-postadressen 

i FirstClass. Tony publicerar även ett nyhetsflöde som ska nå ut till 

pedagogerna. 

Stor del av de Tonys kommunikation med pedagoger sker i FirstClass, många 

pedagoger känner inte till den biträdande rektorns andra E-post adress som 

används i Outlook. Tony håller även i arbetsplatsträffar på förskolorna och 

kommunicerar med förskolelärarna Face-to-Face då. Eftersom att Tony har 

hand om mer än en förskola så sker den största delen av kommunikationen 

med pedagogerna på APT och genom E-post. Tony önskar att han hade 

möjlighet att kommunicera med pedagogerna genom telefon i större 

utsträckning, men de ringer oftast när han sitter i möten. Med eleverna på 

skolan (inte barnen på förskolan) kommunicerar Tony i FirstClass och Face-

to-Face. Tony kommunicerar med föräldrar genom E-post och telefon, men 

även genom Face-to-Face i möten. E-post kommunikationen med föräldrar 

sker i Outlook eftersom att Tony har publicerat denna E-postadress på 

webbplatsen. Tony kommunicerar ofta med förvaltningen. Den största delen 

av kommunikationen med förvaltningen sker genom E-post i Outlook och 

Face-to-Face i möten, men även genom telefon. Den information som Tony 

tar emot från förvaltningen är ofta information som ska kommuniceras vidare 

till pedagogerna. 
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I sin roll som anställd i Botkyrka kommun är Tony i behov av samlad 

information som berör anställningen. Så som information om lön, 

löneutbetalningsdagar, förmåner, semesterdagar och vad som gäller för det 

kommunala året. Denna information får Tony aktivt leta efter på Helgonet 

idag. Om han inte hittar informationen så ringer han till förvaltningen och 

frågar.  I sin roll som biträdande rektor är Tony beroende av i det dagliga 

arbetet är information från rektor och förvaltning. Tillgången till olika mallar 

och blanketter, information om vilka personer på förvaltningen som är 

ansvarig för vad och deras kontaktuppgifter. Tony får tillgång till stor del av 

informationen direkt från förvaltningen och från rektorn, men även genom de 

olika intranäten Helgonet och Arken. För Tony är det viktigt att aktivt söka 

efter information och ha en dialog med förvaltningen. En del information kan 

Tony inte hitta på något utav intranäten idag. Information så som nya 

riktlinjer för den pedagogiska verksamheten söker han efter på skolverkets 

webbplats. 

 

Tony tycker att det är jobbigt att använda två nät samtidigt. Om Tony är 

uppkopplad mot det administrativa nätet så måste han spara ner allt för att 

kunna logga in på det pedagogiska nätet. Tony har tröttnat och sitter nu och 

arbetar med två datorer. Tony har en laptop som är kopplad till det 

pedagogiska nätet och en stationärdator som är kopplad till det administrativa 

nätet. 

Tony anser även att det saknas en tydlig struktur på Helgonet idag och slipper 

helst gå in på Helgonet och leta eftersom att det tar längre tid än att ringa. 

Tony upplever att det kan vara svårt att hitta kontaktuppgifter till rätt person, 

det händer att kontaktuppgifterna inte är uppdaterade och att en person har 

slutat när han ringer. Han tycker att det är lättare att ringa och fråga efter en 

person än att leta i telefonkatalogen. Tony tycker att det är svårt att hitta 

blanketter, rutiner, mallar och information och det skulle underlätta om allt 

fanns samlat på ett och samma ställe. Tony tycker även att det är ett problem 

att det finns så få datorer på förskolorna som han ansvarar över. Det gör det 

svårare för förskolelärarna att ta kontakt med honom över E-post.  

 

Tony använder sig av internet en del på sin fritid han betalar räkningar genom 

sin internetbank och läser sin privata E-post. Han tycker att han har en 

datorvana som han klarar sig med, han menar att han är nummer 3 på en 

skala 1-5. Tony är lite skeptisk till den nya intranätprojektet och vill inte ha 

ytterligare en sak att hålla reda på. Han vill att båda Helgonet och Arken ska 

bli utbytta mot ett intranät. Tony tycker det är viktigt att intranätet blir lätt att 

använda och att han ska kunna hitta informationen han söker. 
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5.3.3 Lärare - Anna 

Anna är 45 år och arbetar som lärare på en mellanstadieskola i Botkyrka 

kommun. Hennes arbetsuppgifter består av att undervisa elever, planera 

lektioner, rätta elevuppgifter, betygsätta, dokumentera och beställa läromedel. 

Under varje lektion tar hon närvaro på eleverna som hon i slutet av dagen 

rapporterar in i Min skola. Anna har en del av sin arbetstid förlagd utanför 

arbetsplatsen och arbetar då hemifrån. Som stöd för att klara av att utföra 

arbetsuppgifterna har Anna tillgång till det pedagogiska nätet och där ingår 

ett antal system och program. De system och program som hon använder är: 

 

 FirstClass/Arken är en central plattform för Anna, där hon 

kommunicerar med de flesta aktörerna. FirstClass ger Anna tillgång 

till sin E-post och två typer av nyhetsflöden, nyheter från 

förvaltningen och nyheter från skolledningen i funktionen ”Rektorn 

informerar”. 

 Helgonet ger Anna tillgång till ett nyhetsflöde från förvaltningarna, 

information om förvaltningarna, en telefonkatalog, blanketter, mallar 

samt information om kommunen, politik och pågående projekt. Anna 

har tillgång till Helgonet genom en IP-adress i FirstClass, men hon är 

mycket sällan inne på Helgonet. Hon kommer inte åt Helgonet 

hemifrån och hon tycker att det är svårt att hitta den information hon 

söker på Helgonet och det tar mer tid att leta efter informationen än 

att fråga en kollega. 

 Min Skola använder Anna för att rapporterna närvaro och frånvaro för 

eleverna. Elevernas föräldrar kan även gå in här för att se den närvaro 

och frånvaro som Anna har rapporterat in.  

 Officepaketet använder Anna för att förbereda och utföra lektioner 

samt för att dokumentera.   

Anna träffar sina elever varje dag och kommunicera endast med dem Face-to-

Face, men med elevernas föräldrar kommunicerar hon med genom telefon 

och genom Face-to-Face kommunikation med möten, men även till stor del 

genom E-post. Anna kommunicerar med skolans rektor och biträdande rektor 

och det gör hon genom E-post och Face-to-Face med möten. När hon skickar 

ett E-post meddelande till rektorn eller den biträdande rektorn ifrån FirstClass 

så skickar hon alltid till rektorns eller den biträdande rektorns FirstClass E-

postadress eftersom att den finns i adressboken. Anna har hört talas om att 

skolledningen på skolan har andra E-postadresser också, men dessa har inte 

Anna tillgång till. Anna kommunicerar mycket sällan direkt med 

förvaltningen. Hon har tagit kontakt med förvaltningen en gång på tre år och 

då var det för att hon inte hade fått någon lön. Den enda kontakten som Anna 
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har med förvaltningen är nyhetsflödet i FirstClass och genom den 

information som rektorn för vidare. 

 

I sin roll som anställd i Botkyrka kommun är Anna i behov av samlad 

information som berör anställningen. Så som information om lön, 

löneutbetalningsdagar, förmåner, semesterdagar och vad som gäller för det 

kommunala året. Denna information får Anna aktivt leta efter på Helgonet 

idag, om hon inte hittar informationen så frågar hon oftast kollegor eller 

skolledningen. I sin roll som lärare är Anna beroende av information om vad 

som händer på skolan, nya rön som berör hennes ämnesområden och vilka 

elever som kommer att vara frånvarande på hennes lektioner. För att få reda 

på om någon elev är sjuka måste Anna ta reda på om någon har blivit 

sjukanmäld.  Information om vad som händer på skolan får Anna på APT och 

genom ”Rektorn informerar”. När Anna vill veta om det finns några nya rön 

inom det ämne som hon undervisar i så läser hon i olika tidsskrifter, söker på 

internet och pratar med kollegor. Anna önskar att hon på ett smidigt sätt 

kunde nätverka med andra skolor och lärare som undervisar inom samma 

ämnen. Idag har hon endast kontakt med en gammal kollega ifrån en annan 

skola och kommunikationen däremellan sker igenom E-post. 

 

Idag har Anna tillgång till en dator i personalrummet på skolan, men datorn 

är gammal och långsam. Hon har även problem med internetuppkopplingen 

som är dålig, hon har problem att surfa på datorn och läsa på Botkyrka 

kommuns webbsida. När Anna behöver gå ut på internet i arbetet så brukar 

hon spara det till och med att hon kommer hem. På sin fritid är Anna aktiv i 

sociala medier och betalar räkningarna genom internetbanken. Hon beskriver 

sin datorvana som nummer 4 på en skala 1-5. 

 

Anna har varit med om tidigare IT-relaterade projekt inom Botkyrka 

kommun. När ett projekt startar upp har inte hört något om det före 

införandet av ett nytt program eller system. Anna är arg på att ingen frågar 

henne vad hon behöver, detta har gjort att Anna är trött på IT-relaterade 

projekt och hon vill inte ha något nytt intranät.  

 

 

 

5.3.4  Förskolelärare - Stina 

 

Stina är 27 år och förskolelärare på en förskola i Botkyrka kommun. Stina 

arbetar pedagogiskt och tar hand om barn hela tiden utav arbetstiden. Hon 

skapar reflektioner och dokumentationer, bland annat med hjälp av bilder och 

videofilmer. Stina söker en del information såväl extern som intern och varje 

vecka skriver hon ett veckobrev med information till föräldrarna. 
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Veckobrevet skickas med barnen i pappersform och snart ska Stina börja 

publicera veckobreven på förskolans webbplats. Som stöd för att klara av att 

utföra arbetsuppgifterna har Stina tillgång till det pedagogiska nätet och där 

ingår ett antal system och program. De system och program som hon 

använder är: 

 

 FirstClass/Arken är en central plattform för Stina, där hon 

kommunicerar med de flesta aktörerna. FirstClass ger Stina tillgång 

till sin E-post och två typer av nyhetsflöden, nyheter från 

förvaltningen och nyheter från skolledningen. Stina sköter stor del 

utav kommunikationen med sin chef, den biträdande rektorn på 

skolan genom E-post. 

 Helgonet ger Stina tillgång till ett nyhetsflöde från förvaltningarna, 

information om förvaltningarna, en telefonkatalog, blanketter, mallar 

samt information om kommunen, politik och pågående projekt. Stina 

har tillgång till Helgonet genom en IP-adress i FirstClass, men hon är 

näst intill aldrig inne på Helgonet. Hon kommer inte åt Helgonet 

hemifrån och det finns ingen möjlighet för henne att hinna läsa på 

Helgonet på arbetstid på grund av tids- och datorbrist. 

 Officepaketet använder Stina som stöd vid dokumentation och 

reflektion. 

Stina arbetar varje dag med barn upp till fem år och utav den anledningen 

sker ingen annan kommunikation med barnen än Face-to-Face 

kommunikation. Stina träffar barnens föräldrar varje dag när de lämnar och 

hämtar barnen på förskolan och då kommunicerar hon med föräldrarna Face-

to-Face. Stina kommunicerar inte bara med föräldrarna genom Face-to-Face 

kommunikation utan hon pratar även med dem i telefonsamtal och skickar 

samt tar emot E-post i FirstClass. Sedan förskolewebbplatsen lanserades 

upplever Stina att fler föräldrar skickar E-post till förskolans gemensamma E-

postbox. Vilket gör att Stina känner ett ökande krav på sig att ständigt 

kontrollera den gemensamma E-postboxen. 

 

Stinas närmsta chef är den biträdande rektorn på skolan och hon upplever att 

det är svårt att få tag på sin chef. När Stina ringer till sin chef får hon sällan 

något svar och skickar därför mest E-post genom FirstClass till sin chef. 

Stinas chef har sagt till henne att hon ska skicka E-post till chefens E-

postadress som är kopplad till Outlook men Stina kan inte hitta den E-

postadressen i sin adressbok, så hon skickar E-post till E-postadressen som är 

kopplad till FirstClass. Stina har sällan chans att träffa sin chef Face-to-Face 

och behöver boka in möten med chefen för att ha denna typ av 

kommunikation. Stina önskar att hon kunde se sin chefs schema så att hon 



 

  69 (85) 
 

visst när hon inte satt i möten och kunde svara i telefon. Förutom den 

biträdande rektorn så kommunicerar Stina med rektorn som är hennes chef på 

skolan, men det är sällan. När hon kommunicerar med rektorn gör hon det 

Face-to-Face i mötesform och genom E-post från FirstClass till FirstClass. 

Stina kommunicerar mycket sällan direkt med utbildningsförvaltningen utan 

läser endast informationen som finns som ett nyhetsflöde i FirstClass.  

 

I sin roll som anställd i Botkyrka kommun är Stina i behov av samlad 

information som berör anställningen. Så som information om lön, 

löneutbetalningsdagar, förmåner, semesterdagar och vad som gäller för det 

kommunala året. Denna information får Stina genom att frågar kollegor eller 

sin närmsta chef. I sin roll som förskolelärare är Stina beroende av i att veta 

vilka barn och vilken personal som är frånvarande och vilka vikarier som 

finns tillgängliga när någon i personalen blir sjuk. Stina tar emot samtal 

dagligen om vilka barn och vilken personal som är frånvarande, men hon 

upplever ett problem med listan på vikarier. Stina tycker att det är svårt att 

vet vem som är tillgänglig utan att ringa runt till alla vikarierna. 

 

För Stina är det även viktigt att veta var den biträdande rektorn befinner sig 

och när hon kan komma i kontakt med den biträdande rektorn. I dagens läge 

lämnar den biträdande rektorn sitt schema på förskolan, så Stina kan se på 

vilken förskola hon befinner sig men hon vet inte om rektorn sitter i möte. 

Det är även av Stinas intresse att få tillgång till information som rör den 

enskilda förskolan eller skolan som hennes förskola tillhör, denna 

information får hon vanligtvis vid APT och om hon har tid över så kan hon 

läsa informationen i FirstClass. 

 

Idag har Stina tillgång till ett litet antal datorer som hon måste dela med alla 

andra förskolelärare på avdelning. På hennes avdelning finns det en laptop 

per arbetslag och två stationära datorer som alla på avdelningen delar på. På 

grund av bristen på datorer så hinner inte Stina göra mer än att läsa sin E-

post. Stina vill gärna hinna gå in på Helgonet men det finns ingen möjlighet 

till det i dagsläget eftersom att hon inte når Helgonet hemifrån.  

 

På sin fritid brukar Stina använda sig utav sociala medier och hon har ett 

konto på Facebook, hon betalar även räkningar genom sin internetbank. Hon 

tycker att hon är datorvan och säger att hon är nummer 3 på en skala 1-5. 

Stina är positiv till intranätprojektet och har inga dåliga erfarenheter utav IT-

relaterad projekt, men hon undrar hur de ska finns möjlighet att utnyttja ett 

bra intranät utan fler datorer. 
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5.4  Kompetensmodell 

 

Genom att analysera användarnas behov utifrån informationsflöde, 

kommunikationsprocesser och teorin så har jag tagit fram ett ramverk för 

användarroller som kan användas vid framtagandet av ett rollbaserat intranät. 

Ramverket för användarroller presenteras i figur 5.2. 

 

 
Figur5.2 – Ramverk för användarroller 

 

Kompetenserna som användarrollerna kräver är uppdelade i tre grupper 

beroende på hur de måste anpassas.  

 

Enskildanvändare – Kompetenserna består av egenskaper som måste 

anpassas beroende på enskild användare. 

 Tillåt en inloggning: Det finns genvägar till de system och program 

som den enskilda användaren använder ofta. En enda inloggning låter 

användaren att snabbt navigera mellan system.   

 Min anställning: Samlar informations om berör den enskilda 

individen, hur länge användaren har varit anställd, information om 

lön, hur många semesterdagar användaren har kvar. Användaren ska 

snabbt kunna hitta informationen som endast berör den enskilda 

användaren.  

Användargrupp – Kompetenserna består av egenskaper som måste anpassas 

efter användargrupp ex. användarrollgruppen lärare. 

 Anpassade nyheter: Nyhetsflödena som finns på intranätet innehåller 

information som berör användarens förvaltning och arbetsplats, 

Enskild 
användare 

Tillåt en inloggning 

Min anställning 

Användargrupp 

Anpassade nyheter 

Tillåta nätverkande 

Min yrkesroll 

Standard 

Lätt att använda 

Lätt att hitta information 

Tillgängligt 

Fungerande sökmotor 

Min tjänstemannaroll 
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exempelvis en skola. Användarna blir inte överösta med information 

som inte berör dem.  

 Tillåta nätverkande: Arbetsytor och diskussionsforum för den 

specifika yrkesrollen och andra användare. Tillåter användare att 

diskutera och kunskapsdela. Exempel på diskussionsforum är en plats 

för lärare att diskustera nya rön inom sina ämnen. 

 Min yrkesroll: Samlad information som berör yrkesrollen. Specifik 

information som rör en yrkesroll, rutiner, blanketter, mallar. 

Exempelvis vilket stöd som en specialpedagog kan erbjuda eleverna. 

Låter lärarna att spara tid. 

 

Standard – Är de kompetenser vars egenskaper ser likadana ut för alla 

användare oavsett användarroll.  

 Lätt att använda: En logisk arkitektur och informationsstruktur. 

Användarna lär sig snabbt att känna igen sig på intranätet.  

 Lätt att hitta information: Informationen är samlad under logiska 

länkar. Användaren förstår under vilken länk hon kan hitta 

informationen. 

 Tillgängligt: Låter användarna logga in oberoende av vilken dator 

som används. Gör det möjligt för användare att arbeta hemifrån eller 

på resan. 

 Min tjänstemannaroll: Samlad information som berör 

tjänstemannarollen så som information om semester, tjänstledighet, 

tillgång till personalhandbok, förmåner. 

 Fungerande sökmotor: Tillåter felstavningar och ger förslag på ord 

och länkar till information. En fungerande sökmotor tillåter 

användarna att söka på information som inte är direktkopplad till 

användarrollen.  
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6.   Diskussion 
I arbetet med att undersöka processkartläggning som metod och ta fram ett 

ramverk för användarroller tog jag fram en analysmodell utifrån teorin. Figur 

3.1 beskriver relationerna i ramverket. Efter analysen av 

kommunikationsprocesserna och informationsflödena så skapade fyra olika 

personas, en för varje yrkesroll. När personas var framtagna adderade jag 

teori om kompetensmodellering med de fyra olika personas för att ta fram ett 

ramverk för användarroller. 

 

Intranät används i 94 procent av alla stora företag och organisationer och en 

del forskare förespråka styrning av information på intranät med hjälp av 

användarroller, men det finns en brist i forskningen för hur identifiering av 

användarroller ska gå till. Syftet med den här uppsatsen var att testa 

processkartläggning av kommunikationsprocesser och informationsflöden 

som metod för att ta fram ett ramverk för användarroller för ett rollbaserat 

intranät. Genom processkartläggningen framkom det att det finns ett antal 

kommunikationsprocesser och informationsflöden som utgör empirin i 

rapporten. Empirin och de teorierna bildade analysen ledde fram till en analys 

av kommunikationsprocesserna och informationsflödena. Det visade sig att 

Botkyrka kommun har en del interna problem som inte kan stödjas av 

användarroller i ett rollbaserat intranät. De problem som ett intranät inte kan 

stödja tog jag inte med i den fortsatta analysen och framtagandet av 

ramverket för användarroller. Ramverket av användarroller består av 

personas och en kompetensmodell. Genom att kombinera personas med 

kompetensmodellen så har ett ramverk för användarroller inom Botkyrka 

kommun tagits fram. Dock ger metoden mycket rikligt med information av 

kommunikationsprocesserna och informationsflödena och problematik som 

inte kan stödjas av ett intranät kommer även fram. 

 

Detta specifika ramverk är endast giltigt för Botkyrka kommun men metoden 

är för framtagandet kan användas utav alla företag och organisationer som 

ska ta fram användarroller. När andra företag och organisationer ska ta fram 

ett intranät och bestämmer sig att använda sig av rollbasering så kommer de 

att stå inför samma frågor som Botkyrka kommun, ”Hur ska användarrollerna 

se ut?” och ”Hur identifierar vi användarrollerna?”. Istället för att göra tonvis 

med olika förstudier så kan man lägga en fokus på processkartläggning utav 

de flöden som intranätet ska stödja, med hjälp utav underlaget tar man fram 

ramverket som utefter resultaten, dvs. ”Vilka personer finns i vår 

organisation?” och ”Vad kräver personerna att intranätet stödjer?”.  Genom 

att ta fram personas och en kompetensmodell som bildar ett ramverk kan det 

sedan användas vid framtagandet av kravspecifikationer.  
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6.1 Metodreflektion 

Jag anser att det har varit en lämplig metod utifrån studiens syfte och den typ av 

data som jag har velat samla in och hade jag utfört samma studie igen så hade 

jag inte valt någon annan metod. Studiens avgränsning har varit nödvändig att 

göra, men har också bidragit till att fördjupa studien. Vid processkartläggning 

krävs det att man gör bland annat djupintervjuer för att få fram hur flödet ser 

ut idag. Urvalet av respondenter har fungerat bra och jag har fått tag i 

personer som jag anser vara tillförlitliga källor. Det optimala hade dock varit 

att utöka antalet uppgiftslämnare, men detta har inte varit möjligt på grund av 

tids- och resursbegränsningar. Men jag anser att jag har fått tillräckligt med 

data för att min studie ska vara giltig utanför Botkyrka kommun som 

organisation. Jag anser att båden den interna- och externa giltigheten är 

förhållandevis hög på grund av studiens djup samt mängden variabler. 
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7   Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att testa processkartläggning av 

kommunikationsprocesser och informationsflöden som metod för att ta fram 

ett ramverk för användarroller för ett rollbaserat intranät.  För att kunna 

besvara syftet utgick jag ifrån tre frågeställningar. För att kunna besvara 

huvudfrågan måste jag först besvara underfrågorna:  

”Vilka kommunikationsprocesser finns?” och ”Vilka informationsflöden 

finns?” 

 Informationen som kommuniceras på utbildningsförvaltningen flödar 

uppifrån och ner i organisationen. Från förvaltning till skolledning 

som kommunicerar informationen vidare till pedagoger.  

 Förvaltning och skolledning har en levande dialog. 

 Förvaltning och pedagoger har en envägskommunikation genom 

FirstClass eller genom skolledningen. 

 Skolledningen kommunicerar med förvaltning, pedagoger, föräldrar 

och elever. 

 Pedagoger kommunicera huvudsakligen med den närmsta chefen, 

med föräldrar och elever.  

 Stor del av informationen som flödar och kommuniceras i 

organisationen blir pushad uppifrån och ner. 

 Information upplevs som en bristvara, då det är svårt att hitta relevant 

information som måste inhämtas av den enskilda individen. 

”Kan ett ramverk för användarroller tas fram genom att kartlägga 

kommunikationsprocesser och informationsflöden i en organisation?” 

 

 Att använda processkartläggning av kommunikationsprocesser och 

informationsflöden som metod vid framtagande av ett ramverk för 

användarroller ger en stor mängd information ger ett detaljerat 

ramverk för framtagandet av användarroller. Metoden ger även 

information om intern problematik som inte kan stödjas utav 

intranätet. Jag rekommenderar processkartläggning som metod för 

framtagandet av ett ramverk för användarroller.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett intranät är inte bara en informationskanal och en kommunikationskanal 

utan även ett arbetsverktyg, i min studie har jag avgränsat mig till att endast 

undersöka informationsflöden och kommunikationsprocesser. Jag föreslår att 

man i fortsätter och forskar kring arbetsprocesserna som ett intranät kan 

stödja. Hur man på ett effektivt sätt kan använda ett intranät för att stödja 

arbetsprocesserna.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka om rollbaserade intranät är de 

mest tillfredställande formen av intranät för användarna. 

 

 

7.2.1 Förslag till fortsatt arbete på Botkyrka kommun 

 

Jag föreslår att Botkyrka kommun kompletterar min studie med en 

enkätundersökning eftersom att det är så få respondenter i min undersökning i 

förhållande till antalet anställda på utbildningsförvaltningen. Botkyrka 

kommun bör även utföra motsvarande undersökningar på de förvaltningar 

som inte är inom ramarna för min studie för att täcka upp alla typer av 

användarroller som ska ha tillgång till intranätet. 
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Bilaga 1 – Intervju guide 

 

 Vilket arbetet utför man under det dagliga arbetet/hur stödes arbetet 

med kommunikation och information? 

 Vilken information är man beroende av i det dagliga arbetet? 

 Vilka moment/vilken kommunikation/information hanterar man i det 

dagliga arbetet? 

 Vilka moment/vilken kommunikation/information kommuniceras till 

och från medborgare/chefer/kollegor mm? 

 Hanterar man sekretessbelagd/känslig information? Hur hanteras 

informationen? 

 Hur/var får man tillgång till informationen? Genom vilka 

medier/system/personer? 

 Hur/var kommunicerar man till och från medborgare/chefer/kollegor 

mm? 

 Hur lång tid tar det att samla in/ta emot/skapa information? 

 Upplever man någon problematik? Vad/hur/varför? 

 Upplevelser av tidigare projekt? 

 Inställning till IT – datorvana, används datorer utanför arbetet? Hur? 
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Bilaga 2 – Kommunikationsprocessen, Förvaltningens kommunikation 
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Bilaga 3 – Rektorns kommunikationsprocesser 

 
Rektorns kommunikation med personal 

 
Rektorns kommunikation med föräldrar 

 
Rektorns kommunikation med elever 
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Bilaga 4 - Kommunikation mellan lärare och elev. 
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Bilaga 5 - Kommunikation mellan lärare och föräldrar. 
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Bilaga 6 – Biträdande rektorns kommunikationsprocesser 

 

 
Biträdande rektors kommunikation med föräldrar 

 
Biträdande rektors kommunikation med elever 

 

 
Biträdande rektors kommunikation med föräldrar 


