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Sammanfattning 

Utvecklingen av webben har sedan den skapades 1989 gått från att bestå av 

statiska webbsidor till att bli mer interagerande med dess användare. Denna 

utveckling, som kallas Web 2.0, har på ett naturligt sätt letat sig in i 

företagssammanhang.  

Denna studie började ursprungligen som ett uppdrag åt myndigheten 

Trafikverket. Studiens syfte har varit att på ett praktiskt sätt undersöka 

möjligheterna att utveckla organisationers inom- och interorganisatoriska 

kommunikation, nätverkande och samarbete med hjälp av Web 2.0-

tekniker. Vi beslutade oss för att skapa en tentativ modell för hur 

organisationer kan gå till väga för att utveckla dessa områden och testa 

denna mot fallmyndigheten. 

Cook (2008) har skapat en kategoriseringsmodell för Web 2.0-verktyg som 

han kallar för 4C-modellen. Modellen utgår ifrån de användningsområden 

verktygen har.  

För att genomföra denna studie har vi använt oss av en deduktiv ansats med 

en kvalitativ metod. Vi utgick från Cooks (2008) 4C-modell och genom en 

iterativ process där vi blandade teori med intervjuer utökades modellens 

praktiska tillämpbarhet.  

Modellen består av en övergripande beskrivning av organisationen, 

djupdykning i områdena kommunikation, nätverkande och samarbete. 

Därefter består modellen av en kartläggning av Web 2.0-verktyg samt en 

SWOT-analys för att sedan rundas av med en slutsats.  

Modellen tillämpades på verksamhetsområdena Investering och Stora 

projekt på Trafikverket. Resultatet från tillämpningen visade att 

användandet av Web 2.0-verktyg skulle kunna underlätta introduktion av 

nyanställda, öka möjligheterna för formellt och informellt samarbete samt 

förbättrad kunskapshantering. Möjligheterna för organisationer att använda 

Web 2.0-verktyg underlättas av det faktum att det finns produkter på 

marknaden som innehåller flera Web 2.0 funktioner, exempelvis Microsoft 

Sharepoint. 

Nyckelord: Web 2.0, Enterprise 2.0, Trafikverket, tentativ modell, 

kommunikation, nätverkande, samarbete 



   
 

   
 

Summary 

The evolution of the web has since its creation in 1989 gone from being 

made up of static websites to become more interactive with its users. This 

development is called Web 2.0.  

This thesis started originally as an assignment from the Swedish authority 

Trafikverket. The purpose has been to examine how organizations in a 

practical way can develop their communication, networking and 

collaboration through the utilization of Web 2.0 technology. This was done 

by creating a tentative model which shows how organizations can develop 

their performance in these areas. 

To conduct this thesis we used a deductive approach with a qualitative 

method. We used Cook’s (2008) 4C model as a base and developed out 

tentative model through an iterative process where theoretic knowledge was 

combined with empirical data collected through interviews. By doing this 

the applicability of the 4C model was expanded.  

Our model consists of a general description of the organization, and 

specializations in the areas of communication, networking and 

collaboration. It also consists of an analysis of the Web 2.0 tools in the 

organization along with a SWOT-analysis of the model which leads to a 

conclusion on how the organization can work with improving their 

performance within communication, networking and collaboration. 

The model was applied to two areas of operation at Trafikverket. The result 

showed that the usage of Web 2.0 tools could ease the introduction of new 

employees, increase the potential of formal and informal collaboration and 

increase the knowledge management.  

The organizational possibilities to extract the potential of Web 2.0 tools are 

enhanced by the fact that there are products on the market that includes 

many Web 2.0 functions, for example Microsoft Sharepoint. 

Keywords: Web 2.0, Enterprise 2.0, Trafikverket, tentative model, 

communication, networking, collaboration. 
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1 Introduktion  

I detta kapitel introduceras läsaren till studiens ämne, bakgrund, problem 

och syfte. 

1.1 Inledning 

Webben skapades 1989 av Tim Berners-Lee vid forskningslaboratoriet 

CERN i Schweiz (Naik & Shivalingaiah, 2008). Det introducerades till 

allmänheten under 1990-talet och har sedan blivit en allt viktigare del av 

människors vardag. Under webbens barndom bestod den av statiska 

webbsidor som lät besökarna konsumera information (Naik & Shivalingaiah, 

2008). Det fanns dock få möjligheter för besökarna att interagera med 

webbsidorna och bidra med information (Getting, 2007). Tim Berners-Lee 

beskrev webben som en “read-only web” (Naik & Shivalingaiah, 2008). 

Getting (2007) kallar denna tidiga variant av webben för Web 1.0. O’Reilly 

(2007) jämför Web 1.0 med företaget Netscape som en av dess frontfigurer. 

Netscape tillhandahöll en av 1990-talets mest populära webbläsare.  

Med tiden började nya affärsmodeller och verktyg för samarbete över 

webben att utvecklas och för att beskriva denna nya utveckling av webben 

myntade O’Reilly (2007) år 2004 begreppet Web 2.0. O’Reilly (2007) menar 

att fokus flyttades till vad webben kan göra som service än själva mjukvaran i 

sig, till skillnad från Netscape och Web 1.0. Google, som O’Reilly (2007) 

menar är en grundpelare i den nya webben, hade andra användningsformer än 

de klassiska mjukvaruföretagen, nämligen databashantering. O’Reilly (2007) 

menar att utan data som databasen tillhandahåller i Web 2.0 är mjukvaran 

inte intressant. Vidare menar O’Reilly (2007) att anledningen till att webben 

har vuxit som den gjort är att företag som Google har utnyttjat den kollektiva 

kraften hos användare som delar innehåll genom länkar. Även Carlsson 

(2009) skriver att Web 2.0 karaktäriseras av att användarna ska ha stora 

möjligheter till interaktivitet och samarbete samt att användarna själva ska 

kunna bidra till innehållet och ha kontroll över sin information.  

Sedan uttrycket Web 2.0 myntades 2004 har det dykt upp ett flertal 

verksamheter som använder sig av Web 2.0 karakteristiska tekniker, 

exempelvis Wikipedia. Det onlinebaserade uppslagsverket Wikipedia baserar 

sig inte på ett fåtal författare utan snarare på ett gemensamt skapande från 

olika användare runt om i världen (McAfee, 2009). Även bloggar är Web 2.0-

teknik som på ett enkelt sätt fått stor spridning bland annat med hjälp av 

RSS-teknik (O’Reilly, 2007). RSS är en teknik som står för Really Simple 
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Syndication och används för att prenumerera på olika informationsflöden från 

källor som sedan skickas till så kallade RSS-läsare (Cook, 2008).  

Som en del av Web 2.0 växte även sociala medier fram som på kort tid har 

gått till att bli ett dominerande inslag i människors vardag. Några välkända 

sociala medier som fått stort genomslag är Facebook, Youtube och 

mikrobloggen Twitter (McAfee, 2009). Bughin, Chui och Manyika (2012) 

anser att de sociala medierna har på ett naturligt sätt hittat till konsumenterna 

på ett sätt som ingen teknik gjort tidigare.  

Allteftersom Web 2.0 slog igenom på Internet tog det inte lång tid innan Web 

2.0-teknik började diskuteras i företagssammanhang. McAfee (2006) 

lanserade begreppet Enterprise 2.0 för den påverkan Web 2.0 kan ha på 

verksamheter. CIO (2007) skriver att Web 2.0-tekniker kan hjälpa anställda, 

partners, leverantörer och kunder att samarbeta, bygga nätverk och dela 

information. 

1.2 Bakgrund 

Under våren 2012 lade Trafikverket upp ett erbjudande på sin hemsida om att 

det fanns möjlighet att genomföra ett examensarbete i verksamheten. 

Trafikverket var intresserade av ett examensarbete där myndighetens 

utvecklingsmöjligheter genom nya tekniska lösningar kartlades. Vi insåg att 

detta skulle vara en bra möjlighet att använda vårt intresse för Web 2.0-

verktyg och undersöka ifall Trafikverket skulle kunna ha behov av dessa. 

Som en följd av uppdragets bakgrund valde vi att undersöka just de praktiska 

aspekterna av Web 2.0 i företagssammanhang.  

1.3 Tidigare forskning 

Enligt Bughin, Chui och Manyika (2012) använder flera företag idag Web 

2.0-teknologi i sina sätt att arbeta. Qualman (2012) nämner att 80% av 

dagens företag har använt sociala medier för rekrytering och av dessa var det 

95% som använde tjänsten LinkedIn. Bughin, Chui och Manyika (2012) har 

undersökt potentialen för Web 2.0-tekniker och uppskattar att produktiviteten 

bland kunskapsarbetare kan ökas med 20-25% genom användning av 

teknikerna. 

Andriole (2010) har studerat vilken påverkan olika Web 2.0-verktyg har haft 

i företag då han menar att lite forskning finns idag inom detta område. 

Resultatet av hans forskning visar att sådana verktyg kan stödja samarbete 

och kommunikation inom de flesta verksamheter. 81% av de företag han 

studerat indikerar att Web 2.0-verktyg har haft stor påverkan för de två 
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områdena. Även inom området knowledge management ger Web 2.0-verktyg 

en positiv påverkan, om än i något mindre omfattning.  

Sturesson och Denadija (2013) har undersökt Web 2.0 som 

kommunikationsverktyg och vad sociala medier kan ha för effekter på 

organisationers interna kommunikation. De kom fram till att sociala medier 

underlättar sociala relationer, samarbete och kommunikation. Deras studie 

pekar dock även på att det finns negativa aspekter, exempelvis vid låg 

användning av sociala medier då detta skapar en segregering av aktiva 

gentemot passiva användare. En annan negativ aspekt är att när 

informationsspridning ökar så ökar även svårigheten att hitta viktig 

information. 

Forskning av Bughin (2007) visar att samtidigt som Web 2.0-verktyg 

erbjuder företag komparativa fördelar räcker det inte enbart att implementera 

verktygen i företag för att dra nytta av fördelarna. Företag måste anpassa 

arbetssätten och erbjuda anställda ökad kontroll och frihet att utnyttja 

verktygen på nya sätt för att de ska kunna utnyttja dess potential. 

1.4 Problemformulering 

Som teorin antyder är det inte så enkelt som att bara implementera ett Web 

2.0-verktyg hur som helst för att utnyttja dess fördelar. Då vår utgångspunkt 

med studien var ett praktiskt uppdrag valde vi att kolla djupare på hur 

organisationer praktiskt kan använda Web 2.0-verktyg.  

Utifrån teorin verkade Web 2.0-verktyg ha störst påverkan inom områden 

som samarbete, kommunikation och socialt nätverkande. Det mest praktiska 

hade varit en modell eller ramverk som tar hänsyn till både Web 2.0-

verktygens möjligheter inom dessa områden samt vad som behöver 

genomföras för att framgångsrikt implementera och dra nytta av verktygen. I 

de inledande skedena av denna studie genomfördes därför en genomgång av 

litteratur för att hitta svar på dessa frågor.  

Någon praktisk modell eller ramverk för implementation av just Web 2.0-

verktyg lyckades vi inte hitta. Målet för denna studie blev således att 

undersöka möjligheterna att utveckla en preliminär eller tentativ modell och 

testa denna mot fallmyndigheten Trafikverket. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte: Undersöka hur inom- och interorganisatorisk kommunikation, 

nätverkande och samarbete på ett praktiskt sätt kan utvecklas med hjälp av 

Web 2.0-teknik. 
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Problemfråga 1: Hur kan en tentativ modell för utveckling av organisationers 

kommunikation, nätverkande och samarbete med hjälp av Web 2.0-teknik se 

ut? 

Problemfråga 2: Hur kan resultatet av att tillämpa en modell för utveckling av 

organisationers kommunikation, nätverkande och samarbete med hjälp av 

Web 2.0-teknik se ut? 

1.6 Avgränsning 

Vid tillämpning av modellen har vi valt att göra detta på fallmyndigheten 

Trafikverket. Vår tillämpning har i huvudsak fokuserat på 

verksamhetsområdena Investering och Stora projekt, inte hela organisationen. 

1.7 Målgrupp 

Den vetenskapliga målgrupp som denna rapport vänder sig till är studenter 

och forskare inom informatik och informationslogistik som forskar om Web 

2.0 och Enterprise 2.0. Även utanför den vetenskapliga världen vänder sig 

rapporten till företag och myndigheter som vill undersöka möjligheterna att 

utvecklas genom med hjälp av Web 2.0-verktyg. Den riktar sig även till 

fallmyndigheten Trafikverket och då främst verksamhetsområdena 

Investering och Stora projekt som är de vi i praktiken har undersökt.  

1.8 Disposition  

Kapitel 1: Introduktion – I detta kapitel introduceras läsaren till studiens 

ämne, bakgrund, problem och syfte. 

Kapitel 2: Teori – I detta kapitel beskrivs de teorier som studien har baserats 

på. 

Kapitel 3: Metod – I detta kapitel beskrivs de metodval och tillvägagångssätt 

som har använts för att genomföra studien. 

Kapitel 4: Tentativ modell – I detta kapitel presenteras den tentativa modell 

för hur organisationer praktiskt kan utveckla sitt inom- och 

interorganisatoriska kommunikation, nätverkande och samarbete med hjälp 

av Web 2.0-teknik. 

Kapitel 5: Tillämpning på Trafikverket – I detta kapitel presenteras 

tillämpningen av modellen som presenterades i det föregående kapitlet på 

fallmyndigheten Trafikverket. 

Kapitel 6: Analys – I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat 

gentemot teori.  
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Kapitel 7: Slutsats – I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras 

ifrån studien. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de teorier som studien har baserats på. 

2.1 Nytta med Web 2.0 i organisationer 

All information kommer från McAfee (2009) om inget annat anges. 

Införandet av Web 2.0-tekniker i organisationer kan leda till följande 

fördelar: 

Group editing. Web 2.0-tekniker möjliggör för olika människor att 

samarbeta gemensamt med centralt sparad information. Ett tydligt 

exempel på detta är Google Docs, där flera olika användare kan se 

och redigera ett gemensamt dokument i realtid. 

Authoring. Web 2.0 möjliggör för anställda att publicera information 

till en stor målgrupp, till skillnad mot exempelvis e-mail som till sin 

natur är en privat och stängd kommunikationskanal.  

Broadcast search. Syftar till att användare kan ställa frågor till ett 

stort antal människor och på så sätt få svar. Ett exempel på detta är 

Yahoo! Answers, där vem som helst kan ställa en fråga som vem som 

helst kan svara på. 

Network formation and maintenance. Detta innebär att människor kan 

koppla samman sig med andra individer och underhålla sina sociala 

nätverk, exempelvis Facebook.  

Collective intelligence. Syftar på Web 2.0-teknikers möjligheter att 

dra nytta av wisdom of crowds, exempelvis webbplatsen amazon.com 

där användare kan sätta betyg på återförsäljare.  

Self-Organization. Tekniken möjliggör skapandet av 

självorganiserande nätverk för kunskap och information som inte är 

beroende av centrala funktioner eller på förhand skapade kategorier. 

Ett exempel på detta är Twitter.  

2.2  Social ties 

Granovetter (1973) beskriver relationen mellan människor i hur starka band 

(på engelska ties) som de har mellan varandra. Dessa delar han in i starka, 

svaga och icke-existerande band. Han menar att en individ oftast har starka 

band till några nära vänner och dessa har en tendens att sinsemellan också ha 

starka band med varandra. Utöver denna kärna med vänner brukar individen 

också ha ett antal bekanta som individen har svagare band till. De personerna 



 

  13 (58) 
 

har dock oftast starka band med egna vänner. Dessa svaga band mellan 

individer blir därför ”broar” mellan olika nätverk som är viktiga för att dela 

information, lösa problem och sprida nya idéer (Granovetter, 1983).  

The weak tie between Ego and his acquaintance, therefore, becomes 

not merely a trivial acquaintance tie but rather a crucial bridge 

between the two densely knit clumps of close friends… these clumps 

would not, in fact, be connected to one another at all were it not for 

the existence of weak ties. (Granovetter, 1983, s.202). 

Granovetter (1983) skriver att personer med få svaga band kommer att 

berövas information från avlägsna delar av sociala system och behöver vara 

beroende av att nära vänner vidarebefordrar information. I ett större 

perspektiv menar Granovetter (1983) att sociala system med få svaga band 

mellan individer kommer vara fragmenterade och osammanhängande.  

McAfee (2009) tar Granovetters idéer vidare och utöver starka och svaga 

band tar han även med potentiella band och icke existerande band. Potentiella 

band finns mellan personer som kan samarbeta och utbyta information men 

som av olika skäl inte träffats. McAfee (2009) menar att i 

företagssammanhang blir det viktigt att omvandla potentiella band till 

faktiska. McAfee (2009) menar att icke existerande band är band som inte 

existerar idag och antagligen inte heller kommer skapas. Dessa band kan 

dock bli viktiga exempelvis genom recensionssystem på prisjämförelsesidor. 

Olika teknologier och verktyg inom Web 2.0 har olika påverkan på banden 

mellan anställda inom organisationer (McAfee, 2009).  

 

Figur 1. McAfee Bulls-eye model. Hämtad från McAfee (2009). 
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2.3  Cooks 4C-modell 

All information kommer från Cook (2008) om inte annat anges. 

Cook (2008) har presenterat en modell som utgår ifrån de 

användningsområden olika Web 2.0-verktyg har. Modellen kallar han för 4C-

modellen av förklarliga skäl. Modellen består av: 

Communication. Detta område står för teknik som underlättar 

kommunikation mellan människor. Kommunikationsverktyg 

underlättar informell kommunikation och stödjer formella delar av 

organisationer. 

Connection. Står för teknik som gör det möjligt för människor att 

skapa kopplingar med andra människor och med data.  

Collaboration. Innebär verktyg som stödjer människors sätt att 

samarbeta mot specifika mål över en längre tid.  

Cooperation. Står för teknik som stödjer människors sätt att 

samarbeta informellt utan klart definierade mål.  

Dessa begrepp har vissa likheter och går till viss del in i varandra, vilket är 

särskilt tydligt mellan Collaboration och Cooperation. Begreppen är 

strukturerade i en matris efter de två axlarna formalitet och interaktion.  

Cook (2008) drar paralleller mellan matrisens två axlar med organisationers 

struktur och kultur. Exempelvis bör en organisation med en formell struktur 

och en kultur där de anställda samarbetar mycket vinna mycket på att 

använda Web 2.0-verktyg inom området Collaboration. Likaså bör en 

organisation med en informell struktur och en kultur som uppmuntrar 

individuellt arbete tjäna mest på verktyg inom området Communication. 

 

Figur 2. 4C-modell. Hämtad från Cook (2008). 
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2.3.1  Communication 

All information kommer från Cook (2008). 

Detta område handlar om verktyg som underlättar kommunikation mellan 

människor. Kommunikationsverktyg underlättar informell kommunikation 

och stödjer formella delar av organisationer. Teknik som räknas till området 

Communication är:  

 Diskussionsforum. Ett verktyg med inspiration från den klassiska 

anslagstavlan, numera i digital form. Den låter användare starta 

diskussioner med andra användare inom olika ämnen i specifika 

”trådar”.  

 Bloggar. Ett verktyg som är en hopskrivning av engelskans ”web log” 

och innebär att användare kan skriva långa inlägg. Läsarna kan 

prenumerera på nya inlägg och kan även kommentera inläggen.  

 Instant messaging. Ett verktyg för kommunikation i realtid, antingen 

en till en eller till en grupp. Vanligen sker kommunikationen via text 

men kan även vara via ljud och bild. 

 Social presence. Indikatorer som talar om vad en person håller på 

med, exempelvis en röd färg bredvid ett kontaktnamn som indikerar 

om en person är upptagen eller statusuppdateringar i Facebook. 

 Virtual worlds. Virtuella världar där användaren styr och 

representeras av en avatar. Ett vanligt exempel på detta verktyg är 

Second Life. 

2.3.2  Connection 

All information kommer från Cook (2008) om inte annat anges. 

Connection handlar om verktyg som möjliggör kopplingar mellan olika 

personer och med information över en längre tid. Teknik som räknas till 

Connection är: 

 Social networking. Teknik som erbjuder människor en mötesplats för 

att dela kunskap, erfarenheter och skapa kontakter. Ett känt exempel 

är Facebook.  

 Tagging. Teknik som möjliggör sökning, kontext och struktur av 

information genom användandet av metadata. Det vill säga data om 

data som beskriver vad informationen innehåller.  

 Social search. Teknik som möjliggör sökning av information som 

andra personer taggat upp. Detta är grunden i Googles sökalgoritm, 

som rankar hemsidor efter hur många andra sidor som refererar till 

den.  
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 Syndication. Teknik som möjliggör spridning av information genom 

exempelvis RSS-flöden. Används ofta i kombination med bloggar för 

att sprida dess budskap. 

 Mashups. Applikationer som kombinerar data från olika källor och 

skapar synergier, exempelvis Hitta.se som använder information från 

teleoperatörer, Posten, SEB, Trafikverket med flera för att skapa en 

heltäckande tjänst (Internetworld, 2007).  

2.3.3  Collaboration 

All information kommer från Cook (2008) om inte annat anges. 

Collaboration handlar om samarbete mellan människor. Samarbetet ska dock 

vara över en längre tid där medlemmarna delar gemensamma uppfattningar 

och mål. Teknik som räknas till Collaboration är: 

 Wikis. En teknik där användare kan skapa och redigera information 

strukturerade som artiklar. Det baseras på ett gemensamt skapande av 

många olika personer. Tekniken är bra för att dela och är allmänt känd 

genom Wikipedia.  

 Human-based computation. Teknik som innebär att en dator 

bearbetar information som kommer från människor. Med andra ord 

”outsourcar” datorn vissa steg i en process till människor. Ett exempel 

är Captcha, som används som en valideringsteknik vid registreringar 

på olika webbplatser. Tekniken låter människor skriva in scannade 

ord från böcker som en dator inte kan tolka. Tekniken används 

därmed både som en säkerhetsteknik och för att digitalisera gamla 

böcker (Symantec, 2009). 

2.3.4  Cooperation 

All information kommer från Cook (2008). 

Cooperation handlar om samarbete mellan människor där samarbetet sker 

informella under kortare tid och utan klart definierade mål. Teknik som 

räknas till Cooperation är: 

 Media sharing. Teknik som möjliggör delning av video, bilder och 

annan typ av material till en ny plats. Ett exempel är att filmklipp från 

Youtube går att lägga in i bloggtexter och i nyhetsflöden på 

Facebook.  

 Social bookmarking. Verktyg med möjlighet att dela internetlänkar, 

så kallade bokmärken, och ta del av andras länkar. Länkarna blir 

sökbara och kategoriserbara genom taggning med beskrivande ord. 
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 Social cataloguing. Verktyg där användare genom samarbete skapar 

databaser med information inom specifika ämnesområden. För 

privatpersoner är detta vanligt för musik, böcker och produkter. 

2.4  Enterprise Collaboration Maturity Model 

Under implementationen av en intern företagswiki identifierade Nathan 

Wallace behovet för organisationer att utveckla både teknisk och kulturell 

mogenhet innan de till fullo kan dra nytta av Enterprise 2.0. Wallace 

utvecklade utifrån detta en modell han kallade Enterprise Collaboration 

Maturity Model (återgivet av Cook, 2008). 

 

Figur 3. Enterprise Collaboration Maturity Model. Inspiration från Wallace (2007). 

Utgångspunkten hos Wallace (2007) är att allt kunskapsarbete antingen är 

individuellt eller gruppbaserat och görs alltid i en avskild, delad eller öppen 

miljö. Modellen illustrerar detta genom att ta med dessa delar och beskriver 

de kulturella steg som företag måste genomgå för att uppnå en högre 

mognadsgrad. Wallace (2007) lyfter samspelet mellan teknik och kultur i ett 

exempel där ett företag har en intern öppen wiki (hög teknisk mogenhet), 

men endast använder det som Groupware (medelhög kulturell mogenhet). 

Wallace (2007) anser att det krävs en hög teknisk och hög kulturell mogenhet 

för att initiativ med Web 2.0-verktyg ska bli framgångsrika.  

2.5  SWOT-analys 

SWOT-analysen är ett verktyg som används i samband med strategisk 

planering (Nationalencyklopedin, 2013). Namnet SWOT är en förkortning av 

engelskans Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats (Roos, Krogh, 
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Roos, 2004). SWOT-analysen genomförs för att avgöra i vilken utsträckning 

verksamhetens strategi samspelar med verksamhetens starka och svaga sidor 

och om dessa går att utnyttja möjligheter samt svara mot hot i omgivningen 

(Roos, Krogh & Roos, 2004).  

 

Figur 4. SWOT-modell. Inspiration från Roos, Krogh och Roos (2004). 

En SWOT-analys består av två olika analyser, en intern och en extern. Den 

interna analysen ser på verksamhetens styrkor och svagheter medan den 

externa består av möjligheter och hot (Roos, Krogh & Roos, 2004). I regel 

går analysen till genom att användaren ställer frågor som rör organisationens 

starka och svaga sidor, exempelvis hur värdefulla organisationens resurser är. 

Det är viktigt att komma ihåg att en faktor kan vara både en styrka och en 

svaghet samtidigt för en organisation (Roos, Krogh & Roos, 2004). 

När SWOT-analysen är genomförd bör den peka på vad organisationen bör 

göra och prioritera för att utvecklas (KAMP företagsutveckling, 2003). 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metodval och tillvägagångssätt som har använts 

för att genomföra studien. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

För att kunna skapa sig kunskap om verkligheten måste forskaren välja 

angreppsätt för insamlingen av data.  Enligt Jacobsen (2002) finns det två 

huvudsakliga angreppssätt, induktion och deduktion.  

Deduktion innebär att forskaren utgår från teorier som används för 

insamlandet av empiri (Jacobsen, 2002). Induktion innebär att forskaren går 

ut i verkligheten nästan utan förväntningar och samlar empiri för att skapa 

teori ifrån denna (Jacobsen, 2002).   

Vi har med en deduktiv ansats utvecklat en tentativ modell som vi därefter 

testat mot fallmyndigheten Trafikverket. Vi anser att detta angreppssätt 

stämmer bra överens för att svara syftet. Vi ser inte att den induktiva ansatsen 

skulle fungerat då det kräver en viss förförståelse om ämnet Web 2.0 för att 

kunna undersöka hur organisationer kan använda verktygen för utveckling.  

3.2 Datainsamling  

Enligt Jacobsen (2002) delas insamlingsmetoderna in i kvalitativ och 

kvantitativ metodik. Den kvantitativa har som utgångspunkt att verkligheten 

mäts i siffror och data behandlas med statistiska metoder (Jacobsen, 2002). 

Ett exempel på mätinstrument kan vara ett frågeformulär med givna 

svarsalternativ och ger ett resultat som går på bredden. Den kvalitativa 

metoden innebär att forskaren går på djupet i sin undersökning för att samla 

data om ett fenomen (Jacobsen, 2002). 

Övergripande genom detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod. 

Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod är att vi utgick från en 

modell vars tillämpning inte var beskriven i detalj och vi behövde göra flera 

förändringar för att göra den tillämpbar mot fallmyndigheten.  

För att kunna undersöka organisationers utvecklingsmöjligheter genom Web 

2.0-verktyg har vi utgått ifrån litteratur inom området och identifierat vilka 

användningsområden som finns. Därefter har vi skapat en tentativ modell 

utifrån både teori och intervjuer.  

För att samla in data under tillämpningen har vi genomfört intervjuer, tagit 

del av sekundärdata, utfört workshops samt tagit del av demonstrationer av 
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intranät och IT-system. Vi har även haft egen tillgång till intranät och andra 

system. 

3.2.1 Teorival 

Studien syftar till att undersöka hur organisationer kan utvecklas med hjälp 

av Web 2.0-verktyg och därför har vi valt att studera litteratur inom ämnet 

Web 2.0. Vi har även studerat begreppet Enterprise 2.0, som handlar om 

användning av Web 2.0-verktyg i företagssammanhang och dess effekter. Vi 

breddade även med teorier som vi ansåg hade relevans till rapportens syfte 

och som refererades av den teori vi redan använde oss av. 

Vi har valt att använda oss av begreppet Web 2.0 genomgående i vår rapport 

då vi bedömer att det underlättar för läsaren. Läsaren bör dock vara observant 

på att några av källorna använder begreppet Enterprise 2.0 istället för 

begreppet Web 2.0. Vi har försökt anpassa språket för att det inte ska uppstå 

begreppsförvirringar samtidigt som vi har försökt undvika att gå ifrån 

källornas innebörd.  

3.2.2 Urval av respondenter 

Vid valet av intervjupersoner valde vi att intervjua olika personer med olika 

roller inom organisationen för att nå en hög intern giltighet i tillämpningen 

och för att säkerställa att vi inte blev beroende av några få källor för vårt 

resultat.  

För att hitta respondenter utgick vi från våra kontaktpersoner på Trafikverket, 

och därefter använde vi oss även av den så kallade snöbollsmetoden för att få 

ytterligare tips på respondenter. Jacobsen (2002) skriver att snöbollsmetoden 

kan vara mycket fruktbar men också extremt krävande då det tar tid och 

resurser och det finns dessutom ingen garanti om att forskaren når resultat 

utan istället når en återvändsgränd. För att gardera oss använde vi metoden 

mest för att få tips på olika personer att prata med och för att kartlägga olika 

roller. De respondenter vi därefter valde att intervjua byggde snarare på vilka 

arbetsroller de hade snarare än vem som hade rekommenderat dem.  

De användargrupper vi bedömde viktiga att intervjua var de som vi ansåg 

vara bäst lämpade och de som berörde de delar vi undersökte i vår modell. En 

respondentlista över deras positioner och arbetsuppgifter finns i bilaga 1. Vi 

valde att anonymisera källornas namn då vi inte ansåg att namnen var viktiga 

för att besvara syftet. Vi valde dock att använda deras rollbeteckningar för 

särskiljning och då vi ansåg att det kan vara viktigt för tillämpningens 

validitet.  
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3.2.3 Intervjuer 

När vi tillämpade den tentativa modellen på Trafikverket samlade vi till stor 

del in information om organisationen genom semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte som vi spelade in. Vi har även kompletterat dessa 

intervjuer med telefon- och e-mailkorrespondens om vissa specifika frågor.   

Som stöd under intervjuerna använde vi oss av intervjumallar. 

Intervjumallarna innehöll ett antal ämnen som vi ville att respondenterna 

skulle prata kring men samtidigt lät vi respondenterna prata relativt fritt utan 

detaljstyrning från vår sida. För att testa intervjumallarna höll vi några 

testintervjuer där vi dessutom tränade oss själva på att utforma neutralt ställda 

frågor. 

Allteftersom vi tog del av information genom intervjuer hittade vi områden vi 

ville fördjupa och därför anpassade vi frågorna löpande utefter de olika 

respondenterna. Efter varje intervju gick vi igenom inspelningarna och skrev 

ner det huvudsakliga som sades under intervjun.  

3.3 Modellbearbetning 

För att skapa modellen har vi utgått ifrån Cooks (2008) redan befintliga 

modell som beskriver de olika användningsområdena för Web 2.0-verktyg. 

Vi valde denna modell då Cook (2008) själv skriver att den kan ligga till 

grund för verksamhetsutveckling. Vid försök att tillämpa denna modell direkt 

märkte vi att den inte var tillräckligt praktisk utan behövde vidareutvecklas.  

Vi har valt att översätta hans 4C-begrepp till svenska för att underlätta för 

användaren. Communication har vi översatt till kommunikation. Connection 

har vi översatt till nätverkande då det handlar om teknik som gör det möjligt 

för människor att skapa kopplingar med andra människor och med data. 

Collaboration och Cooperation handlar båda om samarbete, om än något 

olika former av samarbete. Vi har dock valt att underlätta för användaren och 

slagit ihop dessa två till samarbete. För att säkerställa att de olika aspekterna 

av Collaboration och Cooperation tas tillvara har vi specificerande frågor mot 

dessa inom området samarbete.   

För att utveckla modellen har vi arbetat i en iterativ process där intervjuerna 

och sekundärdata kompletterade teorin och bidrog till att fördjupa modellens 

tillämpbarhet. Modellen utvecklades successivt också vidare under själva 

tillämpningen mot fallmyndigheten.  

Den modell vi arbetade fram kretsade kring de olika användningsområdena 

för Web 2.0-verktyg samt en övergripande beskrivning av organisationen. Vi 

valde att presentera exempelfrågor inom dessa områden vilka vi bedömde 
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spegla områdets innebörd och göra det enkelt för användare att tillämpa i en 

ny tillämpning. Den övergripande beskrivningen anser vi vara viktig då den 

låter användaren ta del av organisationens olika förutsättningar.  

För att förtydliga den praktiska nyttan i modellen valde vi att komplettera 

med en verktygskartläggning och en SWOT-analys. Verktygskartläggningen 

ger en enkel överblick över de verktyg som finns och säkerställer att 

användaren av modellen har tagit hänsyn till de verktyg som finns i 

organisationen. Motiveringen av SWOT-analysen är att den ger möjlighet att 

väga in organisationens övriga perspektiv med de möjligheter Web 2.0 

erbjuder.  

3.4 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) menar att man kan dela in tillförlitlighet i intern och extern 

giltighet. Intern giltighet innebär om forskarna har undersökt det de har haft 

för avsikt att undersöka. Extern giltighet innebär huruvida resultatet är 

generaliserbart till andra enheter än de utanför undersökningen (Jacobsen, 

2002).  

Den interna giltigheten av vår studie handlar om huruvida modellen har 

fungerat för att skapa ett resultat hos fallmyndigheten som står sig mot 

modellens syfte. För att säkerställa en god intern giltighet har vi arbetat efter 

en kvalitativ metod där vi i iterationer har anpassat modellen. De uppgifter vi 

har dokumenterat i denna rapport har vi verifierat med anställda med god 

insikt i organisationen och dess verksamhet. Jacobsen (2002) menar att detta 

är ett vanligt sätt att kontrollera den interna giltigheten. Vi har även intervjuat 

olika grupper av användare för att säkerställa att resultatet inte blir beroende 

av en viss grupp av anställda. Ett hot mot den interna giltigheten är att 

modellen har skapats under iterationer och att under tillämpningens början 

såg modellen annorlunda ut än dess slutprodukt. Detta har gjort att vissa av 

frågorna under intervjuernas gång i efterhand kan verka onödiga och icke 

bidragande. Våra tolkningar av teorin för att skapa modellen kan också vara 

ett eventuellt möjligt område för kritik.   

Den externa giltigheten handlar om hur andra personer kan använda modellen 

och få liknande resultat. För att höja denna giltighet har vi beskrivit modellen 

i generella termer men som ändå går in i detalj för att få modellen tillämpbar i 

flera situationer men ändå ge riktning för användande. Vi har även 

dokumenterat de val vi har gjort gentemot teori för att öka studiens 

transparens och möjlighet för andra att bedöma dess tillförlitlighet. Att vi 

visat på hur en tillämpning kan se ut anser vi höja dess externa giltighet då 

tillämpningen i sig kan ge rådgivning för hur andra kan använda modellen.   
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4 Tentativ modell 

I detta kapitel presenteras den tentativa modell för hur organisationer 

praktiskt kan utveckla sitt inom- och interorganisatoriska kommunikation, 

nätverkande och samarbete med hjälp av Web 2.0-teknik.  

För att placera modellen i ett sammanhang är det viktigt att först på ett 

övergripande plan beskriva organisationen som den är tänkt att användas i. 

Därefter analyseras organisationen utifrån de tre områden som modellen 

fokuserar på, kommunikation, nätverkande och samarbete. För att vara ett 

praktiskt stöd till organisationsbeskrivningen bör även en kartläggning över 

de IT-verktyg som hanterar Web 2.0-funktionalitet ske. 

För att betona den praktiska nyttan är den avslutande delen i modellen en 

slutsats som grundar sig i resultatet från de tidigare delarna. 

 

Figur 5. Grafisk illustration över modellen. 

Observera att modellen kan behöva anpassas efter den aktuella 

organisationen, och inför användande av modellen bör användaren analysera 

dess tillämpbarhet mot organisationen och eventuellt göra korrigeringar. 

Exempel på frågor att beakta är lokala begrepp, kunskapsnivåer eller andra 

organisatoriska och kulturella förutsättningar. 
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Övergripande beskrivning. Detta område är viktigt för att få en förståelse 

för organisationen som modellen är tänkt att användas i. Exempelfrågor: Hur 

är organisationen uppbyggd? Vilka arbetsprocesser finns? Hur ser 

organisationens IT-systemmiljö ut? 

Kommunikation. Detta område behandlar hur människor kommunicerar 

inom organisationen men också externt mot andra aktörer. Exempelfrågor: 

Hur sker organisationens kommunikation? Vilka verktyg används inom 

organisationen för kommunikation? 

Nätverkande. Detta område behandlar hur människor nätverkar mellan 

varandra, hur rätt kompetens hittas och hur data kopplas till annan data. 

Exempelfrågor: Hur sker nätverkande inom organisationen? Vilka verktyg 

används inom organisationen för att stödja nätverkande? Hur hittas rätt 

kompetens för organisationen? Vilka verktyg används inom organisationen 

för att hitta rätt kompetens? 

Samarbete. Detta område behandlar samarbete inom organisationen. 

Området består av två delar, formellt och informellt samarbete. För att få en 

djupare bild över området bör även den kompletterande modellen Enterprise 

Collaboration Maturity Model användas som finns i bilaga 2. Exempelfrågor: 

Hur sker formellt samarbete inom organisationen? Hur sker informella 

samarbeten inom organisationen? Vilka verktyg använder organisationen för 

att stödja samarbete? Var placerar sig organisationen på Enterprise 

Collaboration Maturity Model? 

Verktygskartläggning. Denna bör göras för att vara ett stöd inför den 

kommande SWOT-analysen och för att säkerställa att vissa aspekter kring 

Web 2.0 har undersökts i organisationen. För en verktygskartläggningsmall, 

se bilaga 3. 

SWOT-analys. Analysera varje område i föregående delar utifrån SWOT-

analysens fyra perspektiv: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ta hänsyn 

till de möjligheter och hot som Web 2.0-teknik innebär. När SWOT-analysen 

är genomförd bör den peka på vad organisationen bör göra och prioritera. En 

mall SWOT-analys presenteras i bilaga 4. 

Slutsats. Utifrån de tidigare resultaten kan slutsatsen se ut på olika sätt. 

Exempelvis kan slutsatsen presenteras i teman, eller i grafer för att illustrera 

kopplingar mellan olika områden. Slutsatsen bör peka på de viktigaste 

åtgärderna för vad organisationen bör göra för att dra nytta av Web 2.0-

verktyg. 
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5  Tillämpning på Trafikverket 

I detta kapitel presenteras tillämpningen av modellen som presenterades i det 

föregående kapitlet på fallmyndigheten Trafikverket. 

5.1 Övergripande beskrivning 

Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering, 

byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar i Sverige (Trafikverket, 

2013a). Trafikverket bildades den 1 april 2010 i samband med att ett flertal 

tidigare myndigheter, bland annat Banverket och Vägverket, slogs samman 

(Trafikverket, 2013b). Denna sammanslagning av flera myndigheter startade 

ett stort förändringsarbete som fortfarande påverkar stora delar av 

organisationen (IT-strateg A). 

Trafikverket består av fem olika verksamhetsområden: Samhälle, Investering, 

Stora Projekt, Underhåll samt Trafikledning (Trafikverket, 2013g). Sett till 

Trafikverkets uppdrag ansvarar Samhälle för den långsiktiga planeringen, 

Investering och Stora Projekt för byggandet, Trafikledning ansvarar för den 

dagliga driften och Underhåll ansvarar för drift och underhåll (IT-strateg A).  

Vi har valt att fokusera på verksamhetsområdet Investering men då 

Investering delar uppdrag och arbetssätt med Stora Projekt berör vi även detta 

verksamhetsområde. Utöver de olika verksamhetsområdena finns även 

resultatenheter och centrala funktioner som är verksamhetsövergripande, 

exempelvis Ekonomi och styrning, Personal och IT (IT-strateg A). Vi går 

dock ej djupare in på dessa. 

 

Figur 6. Organisationskarta över Trafikverket (Trafikverket, 2013c). 
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Verksamhetsområdet Investering är indelat i sex geografiska distrikt och en 

specialistorganisation som kallas Teknik och Miljö. De geografiska distrikten 

är i sin tur indelade i olika enheter med projektledare för olika geografiska 

områden inom det övergripande distriktet (Trafikverket, 2013f). 

 

Figur 7. Organisationskarta över verksamhetsområdet Investering (Trafikverket, 

2013f). 

Teknik och Miljö är en specialistorganisation som är uppdelad i funktioner 

och geografiska distrikt enligt en matrisorganisationsstruktur (Trafikverket, 

2013f). 

 

Figur 8. Matris över teknikorganisationen på Investering (Trafikverket, 2013f). 

Teknikorganisationen på verksamhetsområdet Investering är en organisation 

med specialister som kan användas i rådfrågor inom olika områden. Både 

verksamhetsområdena Stora Projekt och Underhåll har egna 

teknikorganisationer (Specialist A).  
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Verksamhetsområdet Stora Projekt har centrala funktioner men är i övrigt 

indelat efter de unika projekten (Trafikverket, 2013f).  

 

Figur 9. Organisationskarta över verksamhetsområdet Stora Projekt (Trafikverket, 

2013f). 

Vilka är de centrala processerna?  

Verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar mestadels i 

projektform. Det finns en övergripande förvaltningsorganisation som är 

gemensam för både Investering och Stora Projekt (IT-strateg A). 

Verksamhetsområdena Stora Projekt och Investering arbetar utefter samma 

process. På Stora Projekt har projekten ofta föregåtts av långa politiska 

processer och de har mer omfattande tillgång av resurser (IT-strateg B).  

Processen Investera initieras av Samhälle som lämnar över, beroende på 

storlek, till antingen Investering eller Stora Projekt. Investering arbetar med 

att genomföra projekt av storleken upp till fyra miljarder medan Stora Projekt 

arbetar med projekt över detta belopp (Förvaltningsledare). Även 

verksamhetsområde Underhåll kan starta reinvesteringsprojekt. Produkten 

från processen Investera kan vara alltifrån en anläggning till en förstudie eller 

byggnadsplan (Datasamordnare A).  

Processen Investera består av fyra delprocesser som är Leda och styra 

investeringsprojekt, Formella samråd, Planläggning samt Markförhandling 

(Trafikverket, 2013d). 
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Figur 10. Delprocesserna i processen Investera (Trafikverket, 2013d). 

Leda och styra investeringsprojekt består i sin tur av fyra delprocesser 

(Trafikverket, 2013e). Dessa delprocesser är Analysera projektet, Planera 

projektet, Genomföra projektet och Avsluta projektet. Parallellt med dessa 

sker även delprocessen Följa upp, rapportera och korrigera projektet 

(Trafikverket, 2013e). 

 

Figur 11. Delprocesserna på Leda och styra investeringsprojekt (Trafikverket, 2013e). 

Analysera projektet – Denna delprocess innebär att projektbeställning tas 

emot från Samhälle och analyseras utifrån en färdig åtgärdsbeskrivning 

(Förvaltningsledare). Åtgärdsbeskrivningen innehåller grundläggande 

information om projektet samt tidsplan och en kostnadsbedömning 

(Specialist B). Åtgärdsbeskrivningen ligger till grund för godkännande av 

projektet och att ansvaret tas över av verksamhetsområdet (Trafikverket, 

2013e). Därefter skapas en projektspecifikation och när denna är klar 

delegeras ansvaret för att planera och driva projektet vidare till projektledare 

(Förvaltningsledare). 
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Planera projektet – Projektledaren arbetar vidare med att förbättra 

projektspecifikationen och skapar därefter en projektgrupp med olika 

kompetenser (Trafikverket, 2013e). Vissa kompetenser är nödvändiga, som 

kompetens kring kommunikation, HSQ (hälsa, säkerhet och kvalitet), 

markförhandling, upphandling, samt specialister inom områdena anläggning, 

system och miljö (Trafikverket, 2012). Specialisterna i detta skede kallas nivå 

1-stöd och de har kontakt med ytterligare specialister inom de olika områdena 

som kallas nivå 2-stöd. Nivå 2-stödet är avropsstyrt och tillgängligt för 

projektet vid behov (Specialist B). 

Projektledaren genomför ett startmöte med projektgruppen där projektledaren 

informerar om projektet (Projektledare B). När projektspecifikationen är 

färdigställd och godkänd går projektet vidare till delprocessen genomförande 

(Trafikverket, 2013e).  

 

Figur 12. Projektledarens roll och relationer med andra roller i projekt (Trafikverket, 

2012). 

Genomföra projektet – I detta skede upphandlas leverantörer för processens 

produkt. Upphandling sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling 

(LOU) och även efter mer specifika lagstiftningar för Trafikverkets 

ansvarsområden (Trafikverket, 2013e). Trafikverket har som mål och arbetar 

aktivt med att jobba utifrån en renodlad beställarroll (IT-strateg A). Detta 

innebär att Trafikverket inte själva ska producera den faktiska produkten utan 

skall upphandla detta arbete. Tanken är att öka drivkrafterna för ökad 

innovation och produktivitet på marknaden (Trafikverket, 2012).  

Trafikverket har istället en mer granskande och utvärderande roll (Specialist 
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B). När en produkt är levererad kontrollerar och godkänner en 

besiktningsman att Trafikverket har fått det som beställdes (Trafikverket, 

2013e). Därefter görs en utvärdering av produkten och produktinformation 

lämnas över till verksamhetsområdet Underhåll eller Samhälle, beroende på 

produktens typ (Datasamordnare A). Överlämning av produktinformation 

sker till Underhåll genom olika projektdatabaser, IT-system och fysiska 

dokument (IT-strateg A). 

Avsluta projektet – I detta skede genomförs en utvärdering av projektet och 

därefter produceras en slutrapport. När slutrapporten är godkänd är projektet 

avslutat (Trafikverket, 2013e).  

Följa upp, rapportera, korrigera projektet – Parallellt med planera, genomföra 

och avsluta projekt sker denna delprocess. Den innebär att projektledaren 

löpande kontrollerar projektets framskridning enligt projektspecifikationen. 

Om avvikelser upptäcks diskuteras detta med verksamhetsområdet Samhälle 

och beslut fattas om eventuell förändring (Trafikverket, 2013e; 

Förvaltningsledare).  

Formella samråd har till uppgift att under projektens gång säkerställa att den 

demokratiska processen efterlevs och ge möjlighet för medborgarinflytande 

(Förvaltningsledare). Detta görs genom att informera och föra dialog med 

berörda parter, exempelvis kommun, länsstyrelse och närboende 

(Förvaltningsledare). Hur samråd ska genomföras regleras i olika lagar (IT-

strateg A). 

Planläggning håller på att ersätta delprocessen Formella samråd genom att 

minska antalet moment i processen göra för att förenkla och snabba upp 

processen kring planläggning av investeringar (Förvaltningsledare).  

Markförhandling syftar till att säkra markåtkomst under projektens gång och 

att ersätta berörda parter vid byggande av väg eller järnväg 

(Förvaltningsledare). 

Hur ser organisationens IT-miljö ut? 

Som en följd av sammanslagningen mellan Vägverket och Banverket har 

Trafikverket ett systemarv från dessa organisationer (IT-strateg A). Detta 

innebär att olika system överlappar varandra gällande funktionalitet, 

användningsområde och även gällande regionområde (Datasamordnare A). 

Det sker arbete med att standardisera IT-miljön och skapa gemensamma 

plattformar som ska stödja Trafikverkets processer (IT-strateg A).  

Huvudplattformen som arbete i projekt sker mot är Projektportalen Investera 

(fortsättningsvis kallad PPI), som är en Sharepointplattform och som 
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innehåller stöd för projektmetodik och delande av filer och information 

mellan Trafikverket och dess leverantörer (IT-strateg A).  

Standardinformation som ska matas in till PPI sker i dokument som 

innehåller på förhand specificerade mallar. Dessa används för att underlätta 

lagring av dokument med hjälp av metadata (Datasamordnare A).  

För att leverera information från processen Investera till mottagande 

verksamhetsområde och för att hantera utrymmeskrävande filer används olika 

projektdatabaser beroende på om projekten rör väg eller järnväg 

(Datasamordnare A). Det finns även ett flertal olika specialprogram för att 

stödja specifika uppgifter under arbetets gång (Datasamordnare A; IT-strateg 

A).  

Utöver dessa program används grundprogram som inte är unika för 

Trafikverket, såsom Microsoft Office-paketet och kommunikationsverktyget 

Microsoft Lync (Datasamordnare A). Kommunikationsverktyget Lync har 

stöd för chattfunktion och samtal med och utan videofunktion. Även stöd för 

att dela filer, presentera dokument och skapa gemensamma whiteboards ingår 

i Lync. Trafikverket ställer höga krav på IT-säkerhet och därför utrustas varje 

medarbetare med en arbetsdator och en arbetstelefon som är centralt tillsedd 

(Datasamordnare A; IT-strateg A).  

För att sprida information till allmänhet används bland annat en publik 

webbsida (Förvaltningsledare). För att sprida information internt och för att 

stödja samarbete internt används ett intranät som är ihopkopplat med en 

Sharepointlösning kallad Samarbetsportalen (IT-strateg A). Genom 

Samarbetsportalen kan medarbetare skapa så kallade arbetsrum där delning 

av filer kan ske till specifika grupper och de anställda kan även söka efter 

filer, dokument och information om andra anställda. De Sharepointlösningar 

som finns är av 2007 års version men håller på att uppgraderas till 2010. 

5.2 Kommunikation 

Hur sker organisationens kommunikation? 
För att sprida information inom Trafikverket använder ledning och 

övergripande funktioner olika kommunikationskanaler, såsom intranät, 

särskilda chefskanaler över Sharepoint och direkt information över e-mail till 

de som påverkas (Förvaltningsledare). Kommunikation från ledningen sker 

även genom arbetsplatsträffar som är för de närmsta kollegorna och 

arbetsgrupperna att träffas och diskutera kring olika teman (Datasamordnare 

B; IT-strateg C). 
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I de olika delprocesserna i projekt ser behovet för kommunikationen olika ut. 

De standardiserade arbetssätten för projekt påverkar och bestämmer till viss 

del hur kommunikationen sker i projektens olika delar (Datasamordnare A; 

Datasamordnare B).  

I Analysdelen sker kommunikationen huvudsakligen internt mellan olika 

planerare från verksamhetsområdena Samhälle, Investering eller Stora 

Projekt samt projektledare i mötesform (Förvaltningsledare).  

I planeringsdelen skapas en projektgrupp och kommunikationen sker 

huvudsakligen internt inom projektgruppen i mötesform (Projektledare B).  

I genomförandefasen upprättas en kommunikationsplan för hur 

kommunikation ska ske externt ut mot allmänhet (Projektledare B). 

Kommunikation om projekt ut mot allmänhet sker genom den kommunikatör 

som är tilldelad projektet (Förvaltningsledare). I denna fas tas leverantörer in 

i projekten och kommunikation mellan Trafikverket och dess leverantörer 

sker strukturerat genom förutbestämda möten (Projektledare B). För att 

kommunicera om eventuella förändringar i projektet används även formella 

underrättelser mellan Trafikverket och leverantörerna (Projektledare A). 

Beroende på entreprenadform (se kapitel om samarbete) kan 

kommunikationen mellan Trafikverket och dess leverantörer se något olika ut 

(Datasamordnare A). 

Trafikverket och dess leverantörer använder PPI som gemensam arbetsyta i 

projekt (Projektledare B). PPI har stöd för projektledare att sprida nyheter 

och information till projektgruppen, men hur dessa verktyg ska användas är 

inte detaljstyrt utan det finns ett visst flexibilitetsutrymme för projektledarna 

att bestämma detta själva (Datasamordnare A). PPI:s roll som 

kommunikationsverktyg beror på storleken på projekten (Datasamordnare A). 

På verksamhetsområdet Stora Projekt sker mer kommunikation totalt sett och 

då är PPI viktigare som kommunikationsverktyg (Datasamordnare A). 

I den avslutande fasen sker kommunikation externt med leverantörer för att 

skapa en utvärdering av projektet och internt inom projektgruppen 

(Datasamordnare A). 

Vilka verktyg används inom organisationen för kommunikation? 

Kommunikation externt med leverantörer sker genom e-mail, telefonsamtal, 

Microsoft Lync och fysiska möten (IT-strateg B; Projektledare A). PPI är den 

gemensamma arbetsytan mellan leverantörer och entreprenörer (Projektledare 

B).  
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Den interna kommunikationen under projekten stöds av fysiska möten, 

telefon, e-mail och Microsoft Lync (Projektledare B). Beroende på erfarenhet 

med att använda Lync som kommunikationsverktyg används det olika 

mycket i olika projekt (Projektledare A).  
E-mail används i stor omfattning för kommunikation internt som externt (IT-

strateg A). Anställda använder ofta e-mailgrupper för att löpande informera 

grupper av individer (Specialist A). Outlook används som e-mailklient och 

för att strukturera arbetsdagen genom öppna kalendrar som de anställda kan 

ta del av. 

5.3 Nätverkande 

Hur sker nätverkande i organisationen? 
Nätverkande inom Trafikverket sker både formellt och informellt. Det 

formella sker genom främst tre sätt: arbetsplatsträffar, husmöten och 

nätverksträffar. Dessa är officiellt bestämda träffar från Trafikverket (IT-

strateg C). Arbetsplatsträffar är för de närmsta kollegorna och 

arbetsgrupperna att träffas och diskutera kring olika teman. Husmöten 

innebär att hela regionkontoret träffas och informerar mellan olika enheter. 

Nätverksträffar är träffar som gäller olika intresseområden, exempelvis 

tekniker (IT-strateg C). 
Det informella nätverkandet består dels i att grupper av anställda går samman 

och har regelbundna möten där de diskuterar olika frågor men också i att de 

anställda med tiden bygger upp nätverk genom tidigare projekt och som 

används för att stödja arbete (IT-strateg C). Det finns en tendens menar en av 

respondenterna att de anställda ofta bygger upp “en ryggsäck” med uppgifter, 

där de anställda blir ansvariga för specifika frågor även om de skulle byta 

arbetsuppgifter (IT-strateg B). Detta kan göra det problematiskt för 

nyanställda att veta vem som är ansvarig för vad (Datasamordnare B). Detta 

problem brukar lösas genom att nyanställda pratar med sin respektive chef 

som sedan lotsar personen vidare till rätt person med rätt kunskap (Specialist 

A). 
Vilka verktyg används för att stödja nätverkande? 

Verktyg för att hitta nya kontakter är adressboken i Microsoft Outlook, 

Samarbetsportalen, organisationskartor och chefskanaler (IT-strateg C). 

Samarbetsportalen är ett internt verktyg för Trafikverket och som har stöd för 

anställda att söka efter andra anställda och de anställda kan redigera en egen 

profilsida och lägga till information om sig själv. Detta verktyg används dock 

endast i begränsad omfattning (Datasamordnare A; Datasamordnare B). Det 
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finns uppfattningar om att verktyget skulle behöva ha hårdare styrning och 

tydligare användningsområde för att verktyget ska användas i större 

utsträckning (IT-strateg B). 
Informellt används även andra sociala nätverk för att hålla kontakten med 

kollegor, såsom Facebook, LinkedIn (IT-strateg A; IT-strateg C). 
Hur hittas rätt kompetens för organisationen?  
De kompetenser som är viktiga att hitta internt till projekten är speciellt 

kompetenser kring projektledare, specialister, upphandlare, kommunikatörer 

och markförhandlare (Trafikverket, 2012). 
Valet av projektledare blir aktuellt då projekt tas emot av 

verksamhetsområdena och projektledare behöver tillsättas. För projekt på 

Investering utgår enhetscheferna ifrån ett antal olika faktorer i valet av 

projektledare: kompetens, erfarenhet, geografisk plats samt tillgänglighet 

(Enhetschef A; Enhetschef B; Enhetschef C). Det sker ett arbete med att 

implementera ett ramverk för professionell projektledning vilket ska göra det 

enklare för tillsättning av projektledare med rätt kompetens (Enhetschef A). 

Detta sker genom kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och utbildning 

(Trafikverket, 2013h). 
Projektledaren i sin tur är ansvarig för projektet och tillsättning av dess 

resurser. Projektledaren kontaktar cheferna för de olika typer av 

kompetensresurser som behövs till projektet (Specialist A). Cheferna avgör 

och sätter samman nödvändiga kompetenser till projektet (Projektledare B). 
För tillsättning av specialister utser enhetscheferna på teknik- och miljö både 

nivå 1-specialister och nivå 2-specialister (Specialist B). I denna tillsättning 

ser enhetscheferna till kompetens, tillgänglighet och geografisk tillhörighet 

(Specialist A). För nivå 1-specialister krävs ett bredare kunskapsområde än 

för nivå 2-specialister (Specialist A). 
Utifrån arbetet med Renodlad beställarroll har Trafikverket antagit ett 

ramverk för när interna specialister och när externa konsulter ska kopplas in i 

projekt. Specialisters kunskap har delats in i fyra kategorier, där externa 

konsulter främst ska användas där unik kunskap krävs för icke återkommande 

uppgifter eller när variationer av behov förekommer. Konsulter används även 

då Trafikverket vill att branschkunskap ska spridas utanför Trafikverket 

(Trafikverket, 2012). 
Vilka verktyg används inom organisationen för att hitta rätt kompetens? 
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På Banverket användes ProCompetence som ett verktyg för medarbetare och 

chefer att lägga upp information kring anställdas kunskaper och 

arbetsuppgifter, liknande ett CV (Datasamordnare B). Detta system används 

dock endast i begränsad omfattning på Trafikverket (Datasamordnare A; 

Specialist A; Enhetschef C). 
Enhetschefer använder sig av olika lösningar som ser olika ut beroende på 

distrikt för att hålla koll på projektledares kompetens. På Distrikt Väst 

används exempelvis Excelfiler över vilka kurser respektive projektledare har 

genomgått under tiden de arbetat på Trafikverket (Enhetschef C).  
På enheten Teknik- och miljö i distrikt Väst används Excelfiler för att hålla 

koll på beläggning och stödja tilldelningen av specialister. I andra distrikt 

används andra lösningar (Specialist A). När det gäller specialisters kunskap är 

det en chefsfråga att hålla koll på olika specialisters kunskap och det sker på 

ett personligt plan (Specialist A). 

5.4 Samarbete 

Hur sker formellt samarbete inom organisationen?  

Se inledande avsnitt om Trafikverkets organisation och processer för hur 

formellt samarbete sker internt mellan projektledare och andra roller inom 

projekt. 

Projektorganisationen är indelad i grundbemanning, projektstöd nivå-1 och 

projektstöd nivå-2 (Trafikverket, 2012). Grundbemanningen i projekten 

består av projektledare, projektingenjörer och eventuella delprojektledare. 

Projektstöd nivå-1 är ett projektstöd bestående av specialister, och personer 

inom områdena kommunikation, markförhandling, upphandling och HSQ 

(hälsa, miljö och säkerhet). På denna nivå har specialisterna ansvar för att 

bevaka flera specialistområden (Specialist B). Projektstöd nivå-2 är ett 

fördjupande projektstöd inom varje område och som står i kontakt med nivå 1 

(Trafikverket, 2012). På den nivå-2 har varje specialist i regel ansvar för ett 

eget område. Det kan skilja sig på Stora projekt, där flera specialister kan 

ansvara för samma område (Specialist B).  

Under byggprojekt kan olika entreprenadformer mellan Trafikverket och dess 

leverantörer påverka hur det formella samarbetet sker (Projektledare A). 

Entreprenadformerna kan exempelvis vara totalentreprenad där Trafikverket 

beställer en produkt och entreprenören får lösa uppgiften att leverera 

produkten hur den vill, eller utförande entreprenad där Trafikverket 

bestämmer både vad och hur något ska produceras (IT-strateg A). En tredje 

entreprenadform, utökad samverkan, finns för att öka möjligheterna till 
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samverkan mellan parterna (Datasamordnare A). Beroende på 

entreprenadform ser samarbetet och ansvaret mellan Trafikverket och dess 

leverantörer olika ut (Datasamordnare A). 

Enligt Investeraprocessen levereras ansvar och produktdokument för 

anläggningar över till verksamhetsområdet Underhåll genom olika 

projektdatabaser och IT-system beroende på om produkten är en väg eller 

järnväg (Förvaltningsledare). Överlämningar kan även ske i pappersform (IT-

strateg A). Om produkten är en järnväg skickas produktdokumenten över till 

Underhålls egna projektdatabaser, men om produkten är en väg levereras 

källhänvisningar till databaserna då Underhåll saknar egna databaser i detta 

system (Datasamordnare A). Arbete sker mot att mer leveranser ska ske i 

digital form men ännu finns inget formellt beslut om detta (IT-strateg A). 

Hur sker informella samarbeten?  

Fastän att Investeraprocessen specificerar vilka uppgifter som skall göras är 

dessa på en övergripande nivå. Det finns utrymme för informellt samarbete 

och det kan stödja det formella samarbetet (Datasamordnare B; 

Datasamordnare A). 

Informellt samarbete sker mestadels mellan personer som ingår i varandras 

sociala nätverk (Datasamordnare A). Det informella samarbetet är oftast 

snabbare än det formella och det uppmuntrar dess användning 

(Datasamordnare A). Detta samarbete är ofta svårt att få inblick i utifrån och 

som nyanställd kan det vara svårt att bli en del av det informella samarbetet 

och ta del av dess fördelar (Datasamordnare B; Datasamordnare A). Utan de 

informella nätverken kan en anställd ofta inte vara lika produktiv som en 

anställd med ett större informellt nätverk (IT-strateg A). Idag saknas ett 

systematiskt arbetssätt för att informella samarbeten ska kunna göras på 

formella kanaler (IT-strateg A). Detta gör att informationen ofta blir 

personbunden istället för rollbunden (Datasamordnare B; Datasamordnare 

A).  

På verksamhetsområdet Stora Projekt sitter fler projektmedlemmar i större 

omfattning i samma lokal (Datasamordnare B). Detta innebär att det är mer 

informellt samarbete mellan medlemmarna där än i mindre projekt där 

medlemmarna ofta är mer geografiskt utspridda och är delaktiga i flera 

projekt samtidigt (Datasamordnare A). 

Vilka verktyg använder organisationen för att stödja samarbete? 

För att stödja samarbete mellan projektmedlemmar och mellan Trafikverket 

och dess leverantörer används PPI som en gemensam arbetsyta (Projektledare 
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B). PPI har stöd för projektledare att sprida information till projektgruppen, 

aviseringsmöjligheter om uppdateringar och en karttjänst där olika 

informationskällor kan användas tillsammans grafiskt (Datasamordnare A). 

Instruktioner kring hur PPI ska användas är inte fastsatta i detalj, vilket leder 

till att olika personer använder PPI olika (Datasamordnare B). I större projekt 

används bloggliknande funktioner i PPI för att sprida nyheter oftare än i 

mindre projekt (Datasamordnare A). Detta kan leda till försämrad spårbarhet 

av information (Datasamordnare B). 

Ett grundläggande verktyg för att stödja samarbete mellan olika aktörer är 

Microsoft Outlook som ingår i Officepaketet, där de anställda strukturerar 

arbetsdagen i kalendrar som alla kan boka upp varandra. 

Olika projektdatabaser används för stora filer och för att leverera 

produktinformation till verksamhetsområdet Underhåll, beroende på om det 

rör väg- eller järnvägsprojekt (Datasamordnare A).  

För informella samarbeten och för att samarbeta i uppgifter som inte rör 

specifika projekt används Sharepointlösningen Samarbetsportalen som har 

stöd för dokumenthantering och personliga profilsidor (IT-strateg A).   

Var placerar sig organisationen på Enterprise Collaboration Maturity 

Model? 

Vid tillämpning av Enterprise Collaboration Maturity Model visar 

respondenterna att arbetssättet innebär att arbete inom projekt publiceras till 

en gemensam miljö, motsvarande Groupware. Teknik för att skapa interna 

privata wikis inom projekt finns, men används endast i begränsad omfattning 

på några specifika projekt (Datasamordnare B). Teknik för bloggar finns 

också tillgänglig internt, men används endast i begränsad omfattning. E-mail 

används i mycket hög omfattning för kommunikation internt och även externt 

(IT-strateg A). E-mail används även för att dela dokument med externa 

konsulter då det kan vara problematiskt att som utomstående få åtkomst till 

Trafikverkets system (Projektledare A). 
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Figur 13. Tillämpning av Enterprise Collaboration Maturity Model på 

verksamhetsområdet Investering. 

Tillämpningen av Enterprise Collaboration Maturity Model visar att 

Trafikverket befinner sig ungefär vid Groupware. Vissa indikationer visar att 

de är förbi och har börjat använda wikis medan andra indikationer visar att 

det fortfarande rör sig om någonstans mellan e-mail och Groupware. 

5.5 Verktygskartläggning 

De verktyg som nämns under kolumnen ”Teknik” är hämtade från Cooks 

(2008) 4C-modell. Denna kartläggning är en viktig del för identifiering av 

vilka Web 2.0-verktyg som redan finns i organisationen och är ett bra 

hjälpmedel inför genomförande av SWOT-analysen. 

Denna kartläggning bygger på intervjuer med Datasamordnare A och IT-

strateg A samt egna observationer. 

Område Teknik Produkt i organisationen 

Kommunikation Diskussionsforum 

Bloggar 

 

Instant messaging 

Social presence 

 

 

Virtual worlds 

Sharepoint – begränsad användning  

Sharepoint – begränsad användning 

Microsoft Lync 

Integrerat i Microsoft Office-

plattformen 

Inga etablerade – finns ett FOI-

projekt kallat Urbania 

Nätverkande Social networking 

Tagging 

 

 

Sharepoint – tveksam användning 

Finns formella metadatastrukturer i 

PPI, dock ej ”social tagging”, finns 

stöd för detta i Sharepoint 
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Social Search 

 

Syndication 

Mashups 

Sharepointstöd för sökningar efter 

metadata 

Sharepoint aviseringar 

PPI-kartor 

Samarbete - 

formellt 

Wikis 

Human-based 

computation 

Sharepoint – begränsad användning 

IT-självhjälp (betygssättning av 

svar) 

Samarbete - 

informellt 

Media sharing 

Social bookmarking 

Social cataloguing 

Sharepoint 

Inga 

Ordlista i Samarbetsportalen 

 

 

5.6 SWOT-analys 

En mall för SWOT-analys finns i bilaga 4.  

Denna SWOT-analys bygger på workshops tillsammans med IT-strateg A, 

Datasamordnare A och Datasamordnare B. 

Övergripande 

Styrkor. Det finns en stark styrning om att genomföra inre effektiviseringar 

hos Trafikverket.  

Svagheter. Bristfällig utbildning vid implementering av befintliga verktyg. 

Trafikverkets internetuppkoppling klarar inte alltid av den internettrafik som 

de redan befintliga verktygen kräver. 

Möjligheter. Finns nya versioner av de redan befintliga 

Sharepointlösningarna. 

Ledningen föregår användandet av verktyg för att inspirera dess användande 

hos de anställda. 

Utbilda personalen på befintliga eller nya verktyg för att öka användningen.  

Hot. Bristfällig utbildning och kommunikation av nytta vid implementering 

av nya verktyg. 

Lösning som ökar påfrestningen på personalens arbetstid risker att inte 

användas. Lösningen bör vara enkel att ta till sig och inte vara för avancerad. 
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Kommunikation 

Styrkor. Trafikverket använder Microsoft Lync flitigt. 

PPI som intranät och kommunikationskanal i (främst stora) projekt. 

E-mail används ofta som kommunikationsverktyg och har i princip ersatt 

vanlig post internt. 

Svagheter. PPI har och har haft problem både vad gäller prestanda och 

åtkomstmöjligheter. 

Otydliga regler för användning av PPI. 

Det saknas regler för hur kommunikation med e-mail ska användas vilket 

innebär att det är upp till de anställda hur de hanterar kommunikationen. 

Möjligheter. Bloggar som extra kommunikationskanal för att sprida 

information inom projekt eller av ledningen till organisationen. Erbjuder en 

möjlighet att se hur många gånger inlägget har visats. Kan leda till en 

minskning av e-mail. Finns redan stöd för detta i Sharepoint. 

Diskussionsforum för att ställa frågor och få svar angående generella ämnen. 

Skapar sökbarhet och återvinning av information. Finns redan stöd för detta i 

Sharepoint. 

Officefunktionalitet för flera i realtid (ex. Google Docs, Excel Web Apps, 

Zoho Documents) för att samordna arbete mellan olika projektmedlemmar. 

Hot. Verktyg som inte används flitigt har en risk att rinna ut i sanden, 

exempelvis bloggar och forum. Krävs därför att de anställda avsätter tid och 

att de förstår verktygens nytta. 

Nätverkande 

Styrkor. Informella nätverk som överbryggar avdelningar och möjliggör 

överskridande kommunikation och samarbete.  

Möjligt att söka efter användare i Sharepoint (dock inte alla användare) och 

hitta nya kontakter. 

Taggar eller metadata används i stor utsträckning vid hantering av 

information och dokument.  

Svagheter. Informella nätverk gör det svårt för personal som inte arbetat 

länge inom organisationen att vara lika effektiva och få saker gjort.  

Sociala delar i Sharepoint används endast i begränsad omfattning. 
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Finns verktyg för kompetenshantering och socialt nätverkande som inte 

används. 

Möjligheter. Taggning av dokument och information kan komplettera 

formell metadata med social metadata som kan ligga till grund för bättre 

sökresultat på intranäten. 

Ökad användning eller implementering av mer renodlade verktyg för socialt 

nätverkande (exempelvis Yammer, IBM Connections, Zoho, Social Text) 

skulle kunna öka överblicken och samverkan mellan olika individer och 

grupper. Skulle även underlätta kompetensöverblick då individers kunskap 

kan lyftas fram och göras sökbar. Nya anställda skulle även snabbare kunna 

skapa nya kontakter och sätta sig in i organisationen genom egna 

medlemsgrupper. 

Hot. Trovärdigheten om information i sociala nätverk kan ifrågasättas.  

För att applikationer för socialt nätverkande ska användas krävs en tydlig 

styrning och en tydlig affärsnytta med det. 

En risk med taggning är att det bygger på frivillighet, och att tidspressade 

anställda väljer att inte lägga ner tid på det. 

Samarbete 

Styrkor. PPI som arbetsverktyg, gemensam arbetsyta. 

Informella nätverk används för att samarbeta. Dessa är också oftast snabbare 

än formella sätt att samarbeta på. 

Svagheter. Rollbeskrivningar är otydliga och det kan vara svårt att veta vad 

som förväntas av varje individ. 

Bristfällig introduktion av nyanställda till Trafikverket. 

Finns få verktyg för att underlätta informellt samarbete. Inga formella kanaler 

för informellt samarbete. 

Dålig spårbarhet vid informellt samarbete. Även svårt för utomstående att 

vara en del av informella samarbeten. 

Möjligheter. Wikis kan användas till att förbättra inlärningskurvan hos 

nyanställda, där nyanställd personal tar del av information som finns i en 

“Ny-på-Trafikverket-wiki” som de sedan uppdaterar med ny information 

efter att de har kommit in på arbetsplatsen. Wikis har redan använts till viss 

del i olika projekt och det finns stöd för det i Sharepoint.  
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Human-based computation skulle kunna användas för att vidareutveckla PPI 

och styra medarbetarnas arbete i större utsträckning. Skulle kunna användas 

till att gå ifrån dokumentbaserad information till objektorienterad data.  

Officefunktionalitet för flera i realtid (ex. Google Docs, Excel Web Aps, 

Zoho Documents) för att stödja främst informellt samarbete. 

“Tvinga” spridning information från informellt samarbete på olika kanaler. 

Hot. Vidareutveckling av PPI skulle vara tekniskt som organisatoriskt 

krävande, lång process. 

Utan tydliga bestämmelser om användande av olika verktyg kan det skapa en 

otydlighet för vilka verktyg som skall användas. 

5.7 Slutsats tillämpning 

Under tillämpningen av vår modell på Trafikverket identifierade vi ett flertal 

styrkor i Investeraprocessen men också ett antal möjligheter för hur Web 2.0-

verktyg skulle kunna användas på olika sätt. För att beskriva dessa olika delar 

har vi valt att sammanställa det i form av olika teman. 

Kommunikationsverktyg 

Microsoft Lync är ett kommunikationsverktyg som Trafikverket använder i 

stor utsträckning. Detta verktyg har stöd för ett flertal olika sätt att 

kommunicera på distans och har på flera håll tagit bort behovet att ha fysiska 

möten inom Trafikverket. Samtidigt som det är bra att mötesdeltagare kan 

sitta på geografiskt skilja platser har det lett till prestandaproblem då 

Trafikverkets internetuppkoppling inte alltid klarar av all den datamängd som 

krävs. Vi anser att det är viktigt att sådana problem åtgärdas för att de 

anställda ska kunna använda de möjligheter Lync kan erbjuda. 

E-mail används flitigt och har sedan flera år tillbaka nästan helt ersatt 

behovet av att använda interna brev, vilket är bra. Samtidigt har flera 

respondenter indikerat att e-mail saknar tydliga regler för användande och att 

det är till stor del upp till de anställda att avgöra vilka verktyg de vill 

använda. Vi anser att det vore bra med regler för när och hur e-mail ska 

användas och när andra verktyg bör användas istället för e-mail. 

En styrka med processen Investera är att plattformen PPI används som ett 

centralt arbetsverktyg för Trafikverket och dess leverantörer. PPI bygger på 

Sharepoint och har stöd för dels formella taggar (metadata) som sätts utifrån 

på förhand styrda mallar men också sociala taggar som sätts av individer.  

PPI och vidareutveckling 
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Även om PPI på många sätt är ett bra verktyg så finns potentiella 

förbättringsområden. Plattformen för PPI bygger i skrivande stund på 2007 

års version av Sharepoint. På marknaden idag finns både 2010- och 2013-års 

versioner av Sharepoint tillgängliga och Trafikverket har planerat för en 

uppgradering till 2010.  

Användandet av PPI mellan olika projekt idag skiljer sig beroende på ett 

flertal faktorer bland annat ospecificerad styrning av dess användande, olika 

projekts storlek och behov, samt användarnas kunskap. Som 

utvecklingsmöjlighet på lång sikt för PPI med hjälp av Web 2.0-teknologi 

tänker vi oss en lösning med hjälp av human-based computation som 

förenklat innebär att en dator ”outsourcar” vissa steg i en process till 

människor. Vår idé innebär att inmatning av information till PPI blir mer 

automatiserad genom att PPI vet vad som ska matas in vid varje steg i 

processen. När exempelvis en specialist loggar in, kommer först en startsida 

för projektet upp med nyheter och information. Där finns sedan en lista med 

uppgifter där specialisten ska mata in viss information. Vid 

informationsinmatningen sker detta i webbläsaren genom ett enkelt och 

tydligt gränssnitt som är anpassat för varje delsteg under processen. Systemet 

vet sedan att informationen är inmatad och nästa steg kan ta sin början. Detta 

innebär att PPI går ifrån dokumenthantering till att använda sig av databaser 

där information matas in och taggas upp med metadata. Arbetet sker genom 

att varje roll i projektet har fördefinierade delar för vilken information som 

ska matas in, exempelvis godkännande vid granskning eller ifyllnad av 

teknisk information. 

En förutsättning för detta sätt att arbeta är att det blir tydligare roller i 

projekten samt att projekten mer tydligt arbetar efter en gemensam 

projektmetodik. I vår undersökning har det framkommit av respondenter att 

det finns otydliga rollbeskrivningar och att det kan vara svårt för de anställda 

att veta vad som ingår i deras arbetsuppgifter.  

Ledningen 

På Trafikverket finns det en stark vilja och styrning om att genomföra 

effektiviseringar internt inom organisationen. Detta innebär en möjlighet för 

nya verktyg om det går att påvisa dess nytta till organisationen. 

Samtidigt indikerar flera av respondenterna att det finns ett flertal verktyg 

som har implementerats tidigare men där nyttan av verktygen inte har 

kommunicerats, användarna har inte har fått tillräcklig utbildning i hur 

verktygen fungerar eller vad de ska användas till. Att inte genomföra 

ordentliga implementeringar där nyttan med verktygen är tydlig för 
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användarna och det är tydligt hur verktygen ska användas är riskfyllt då det 

ökar risken att verktygen inte kommer användas. Här anser vi att ledningen 

har en viktig roll, både genom att bestämma vilka verktyg som skall användas 

och hur de skall användas, men också genom att föregå med gott exempel 

och själva använda verktygen. Verktyg som inte används riskerar att “rinna ut 

i sanden” och därför är det viktigt att ledningen aktivt försöker få igång 

användningen av verktyg efter implementation. 

Social networking 

En möjlighet vi har identifierat är teknik för socialt nätverkande. Styrkorna 

med att använda socialt nätverkande är att öka nyttan av informella nätverk. 

Våra respondenter har gett oss indikationer på att informella nätverk är 

vanligt förekommande och att personal med mindre informella nätverk inte 

arbetar lika effektivt då det är vanligt att använda de informella nätverken för 

samarbete. Informella nätverk har förmågan att verka gränsöverskridande 

mellan funktioner, enheter eller verksamhetsområden. Användandet av 

verktyg för sociala nätverk kan ge anställda överblick över kunskap och 

andra personer vilket kan hjälpa personer med mindre sociala nätverk. När 

det gäller kunskapshantering har vi sett att det saknas riktlinjer kring vad för 

verktyg som ska användas för detta och att det är upp till varje chef att hålla 

koll på vad de anställda kan och inte kan. Användandet av verktyg för socialt 

nätverkande skulle kunna öka transparensen hos anställa och kan bidra till att 

organisationen bättre använder befintliga resurser. 

Verktyg för socialt nätverkande kan, med hänvisning till Granovetters (1983) 

teorier om svaga band och dess betydelse för sociala system, öka de svaga 

bandens betydelse genom att förbättra möjligheterna för kommunikation och 

samarbete. Även McAfees (2009) diskussion om potentiella band skulle 

kunna utnyttjas av verktyg för socialt nätverkande. Detta genom att 

överblicken över anställda och deras kunskaper förbättras och möjliggör för 

anställda att få kontakt med andra som de annars inte skulle fått kontakt med. 

Även situationen med att nyanställda har problem att ta del av informella 

nätverk skulle kunna förbättras med sådana verktyg. Nyanställda får lättare 

att hitta andra nyanställda och skulle lättare kunna hitta mötesplatser. 

Wikis 

En annan teknik som skulle kunna fungera väl för att underlätta för 

nyanställda att snabbt komma in i arbetssätt och lära känna de informella 

delarna av Trafikverket vore wikis. En wiki är teknik som möjliggör att flera 

olika personer kan skapa öppna, redigerbara artiklar. Nyanställd personal 

skulle kunna introduceras till en wiki som är dedikerad för nyanställda med 
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allmän information som är viktig att känna till som nyanställd. Efter att de 

nyanställda har läst igenom artiklarna får de även bidra med egen information 

för att förbättra wikin. Fördelarna med en sådan lösning är att nyanställda 

antagligen har en bra bild över vilken sorts information som är intressant att 

känna till som nyanställd. Tekniken skulle även kunna användas på andra 

områden. Exempelvis har wikis redan använts inom stora projekt. Vi anser att 

en riktad kampanj för att öka användandet av wikis och speciellt riktat mot 

nyanställda skulle underlätta kunskapsdelning och integration av nyanställd 

personal. Sett till Enterprise Collaboration Maturity Model visar den att 

Trafikverket befinner sig på steget till att producera gruppskapat material i en 

delad miljö. Vi anser att wikis är ett bra verktyg för att öka IT-mognaden. 

Hot mot Web 2.0-verktyg  

Ett övergripande hot mot Web 2.0-verktyg är att de till stor del bygger på 

frivillighet och det krävs användning av verktygen för att de ska bli 

värdefulla. Vid implementation krävs det att energi läggs på att säkerställa att 

verktygen används för att de ska bli till faktisk nytta för organisationen. Ett 

specifikt verktyg där detta är tydligt är diskussionsforum. Dessa skulle kunna 

fungera väl för anställda att ställa frågor inom vissa områden och få svar av 

andra anställda samtidigt som svaren blir sökbara och tillgängliga över en 

längre tid för andra anställda. Utan ett aktivt deltagande i diskussionsforum 

minskar dock incitamenten att ställa frågor då det är svårt att få svar. För att 

detta verktyg ska användas anser vi att det krävs ett starkt fokus på att 

uppmuntra användningen av ledningen.  

Redan tillgängliga verktyg 

Flera av de verktyg och de möjligheter vi har identifierat för Trafikverket 

finns faktiskt redan idag tillgängliga i den befintliga IT-miljön, men de 

används inte alternativt endast i begränsad omfattning.  

Sharepoint är ett verktyg som innehåller en mängd olika funktioner och 

möjligheter. I våra intervjuer med respondenter har det varit tydligt att flera 

av dess funktioner är okända eller inte nyttjas på grund av att nyttan inte 

verkar vara tydlig. 

Bloggar, diskussionsforum, socialt nätverkande, wikis, taggning, 

sökfunktioner för information, anställda och deras kompetens är alla exempel 

på funktioner som vi har identifierat att Sharepoint har funktioner för och 

som Trafikverket skulle på olika sätt kunna använda i betydligt större 

utsträckning. Vi rekommenderar därför att Trafikverket genomför åtgärder 

för att öka förståelsen och kunskaperna om Sharepoint för att öka dess 

användning. En undersökning bör även göras på Trafikverket för att utreda 
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om de inbyggda funktionerna i Sharepoint är nödvändiga eller om renodlade 

kompletterande verktyg bör införskaffas.  

 

Förslag inför framtiden 

Som förslag till Trafikverket att bygga vidare på de möjligheter vi har 

identifierat rekommenderar att vi att börja med de förslag som upplevs som 

enklast för att därefter gå vidare med de som är svårare att genomföra. 

Genom att skapa ett introduktionspaket för nyanställda där en wiki med ett 

kollektivt skapande är en viktig del anser vi att Trafikverket kan förbättra sin 

förmåga att introducera nyanställda till arbetsplatsen. Då wikis redan finns 

för handen i den befintliga IT-miljön idag bör åtgärden vara tekniskt enkel 

genomförbar där utmaningen ligger i att få de nyanställda att använda wikin. 

Ser vi till de övriga möjligheterna i Sharepoint har vi identifierat ett gap 

mellan vad som finns tillgängligt och vad som används. Detta gäller även ett 

flertal andra verktyg utanför Sharepoint. En lösning på detta är att i framtiden 

bör implementeringar skötas med ett fokus på att förmedla nytta med 

verktygen och förankra dem bland de framtida användarna. För att för öka 

användandet av de befintliga verktygen bör utbildning ske av personalen om 

dess möjligheter. Detta anser vi kan öka IT-mogenheten och sett till 

Enterprise Collaboration Maturity Model möjliggör det att gå ifrån en 

avskiljd miljö mot en mer delad miljö. Ledningen kan själva använda 

verktygen för att förankra dess användande i organisationen.  

Flera av de utmaningar vi har identifierat skulle kunna lösas av verktyg för 

socialt nätverkande. Genom att i ökad omfattning använda befintliga 

funktioner i Sharepoint idag skulle flera utmaningar kunna lösas. Nästa steg 

för socialt nätverkande efter en ökad användning av befintliga funktioner 

skulle kunna vara att utvidga möjligheterna för socialt nätverkande med mer 

dedikerade verktyg för detta. Exempel på sådana verktyg är Yammer, IBM 

Connections eller Zoho. Dessa verktyg har stöd för integration med befintliga 

Sharepointmiljöer och innebär utvidgningar av Sharepoints inbyggda 

funktioner. 

På längre sikt anser vi att Trafikverket bör utreda anpassning av PPI efter de 

möjligheter som human-based computation innebär. Det är ett brett område 

som skulle kunna leda till ökad automatisering och överblick av processen 

Investera. 
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat gentemot teori samt 

en diskussion kring tillämpningen.  

Vid tillämpning av modellen på fallmyndigheten Trafikverket har ett flertal 

styrkor och svagheter med modellen identifierats. Under arbetets gång har ett 

flertal förändringar och kompletteringar behövts göras mot modellen för att 

öka modellens tillämpbarhet. Vi anser att modellen i dess nuvarande form 

inte är begränsad till en viss typ av organisation utan går att använda i ett 

flertal olika situationer. Detta eftersom rubriker och frågor i modellen är 

generellt ställda. Samtidigt går det inte utesluta att modellen efter ett antal 

nya tillämpningar mot andra organisationer skulle behöva förändras då 

eventuella begränsningar i dess tillämpbarhet upptäckts, speciellt med tanke 

på hur vår egen tillämpning har sett ut. Vi har vid ett flertal tillfällen behövt 

ändra frågor och områden för att de skulle bli mer tillämpbara och mer 

utfyllande. 

Modellens fokus på olika områden ger en övergripande generell bild 

samtidigt som den ger en mer detaljerad bild av relevanta områden som Web 

2.0-verktyg kan utveckla. Detta innebär att den har en verktygsfokusering 

samtidigt som den ger en möjlighet att ta in organisationens övergripande 

mål. Det är dock upp till användaren av modellen att göra en hel del 

tolkningar och antaganden under tillämpningens gång. Modellens områden är 

stora och det kan vara svårt att som användare veta vad som är relevant och 

vad som skall fokuseras på. 

McAfee (2009) har sammanfattat vilka nyttor Web 2.0 kan ha för 

organisationer. Det är möjligheterna för group editing, authoring, broadcast 

search, network formation and maintenance, collective intelligence och self-

organization. Modellen som vi utvecklat har stöd för organisationer att 

jämföra sin organisation och ta hänsyn till samtliga av dessa områden och 

därför förstärker möjligheterna för dem att dra fördelar inom de områden 

McAfee (2009) listar. 

Bughin, Chui och Manyika (2012) anser att produktiviteten bland 

kunskapsarbetare kan öka med 20-25% genom användning av Web 2.0-

verktyg. En kartläggning av de olika verktygens nytta med hänseende till 

produktivitet ingår inte i vår modell. Ett ramverk för att bedöma Web 2.0-

verktygs nytta i kvantitativa termer anser vi skulle komplettera modellen väl. 

Vår modell bygger som tidigare sagts till stor del på Cooks (2008) 4C-

modell. Det finns dock ett antal skillnader mellan de två modellerna. Hans 
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modell består av fyra områden, communication, connection, collaboration, 

cooperation. Dessa områden har i vår modell reducerats till tre områden, 

kommunikation, nätverkande och samarbete. Även mellan Cooks (2008) 

område communication och området kommunikation i vår modell finns ett 

antal skillnader. Communication specificerar ett flertal olika former av 

kommunikation, bland annat formell och informell kommunikation, medan 

en sådan uppdelning inte görs i vår modell. Områdena connection och 

nätverkande har också en skillnad då vi expanderade området till att även se 

till kunskap och kompetens. Detta gjorde vi då frågan om att nätverka och att 

hitta rätt personer i praktiken ofta handlar om att hitta rätt kunskap och rätt 

kompetens. Områdena collaboration och cooperation slog vi samman och 

kallade för samarbete eftersom de två områdena hade mycket gemensamt och 

vi resonerade som att det underlättar för användaren om oklarheterna mellan 

dessa områden försvann. Vi gjorde sedan en särskiljning genom att istället 

analysera samarbetet ur aspekterna formellt och informellt. En skillnad 

mellan Cooks (2008) två områden och samarbete i vår modell är att vi har 

lagt till Enterprise Collaboration Maturity Model eftersom den är praktisk 

och enkel för användare att få ökad förståelse för hur samarbete går till i 

organisationer. De verktyg som Cook (2008) nämner inom de fyra områdena 

anser vi dock fortfarande är tillämpbara för de tre områden vi har presenterat.  
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7 Avslutning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras ifrån studien 

Syftet med studien har varit att undersöka hur inom- och interorganisatorisk 

kommunikation, nätverkande och samarbete på ett praktiskt sätt kan 

utvecklas med hjälp av Web 2.0-teknik. 

Den första problemfråga har varit hur en tentativ modell för utveckling av 

organisationers kommunikation, nätverkande och samarbete med hjälp av 

Web 2.0-teknik kan se ut.  

Den andra problemfrågan har varit hur resultatet av en tillämpning av en 

modell för utveckling av organisationers kommunikation, nätverkande och 

samarbete med hjälp av Web 2.0-teknik kan se ut. 

7.1 Slutsats 

Vi lyckades inte identifiera någon praktisk modell för utveckling av 

organisationer med Web 2.0-verktyg. Cook (2008) nämner dock att hans 4C-

modell kan användas för verksamhetsutveckling. 4C-modellen klassificerar 

olika Web 2.0-verktyg efter deras användningsområde och vi ansåg att den 

var en bra grund för att utvecklas vidare.  

Som svar på den första problemformuleringen har vi sammanställt den 

modell vi utvecklat i form av en grafisk bild. 

 

Figur 14. Tentativ modell som skapats under studien.  
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Modellen består av en övergripande beskrivning av organisationen för att 

användaren ska få en grundläggande förståelse av en organisations unika 

förutsättningar. Därefter genomförs djupdykningar mot områdena 

kommunikation, nätverkande och samarbete genom analys av arbetsprocesser 

och en kartläggning av verktyg som används för att stödja dessa områden. 

Nästa steg är en SWOT-analys för att koppla samman organisationens 

befintliga arbetssätt med de möjligheter och hot som Web 2.0-teknik kan 

innebära för den aktuella verksamheten. Modellen resulterar i en slutsats där 

de föregående delarna knyts samman och förslag inför framtiden presenteras. 

Modellen har tillämpats på fallmyndigheten Trafikverket för att illustrera hur 

en tillämpning kan se ut. Som svar på problemfråga 2 presenteras själva 

resultatet av tillämpningen i kapitel 5, men slutsatserna av tillämpningen är 

att: 

Introduktion av nyanställda till Trafikverket skulle kunna förbättras genom 

användandet av wikis. Detta genom att wikin kan innehålla information som 

är bra att veta som nyanställd och som kompletteras med ytterligare 

information av de nyanställda när de väl har kommit in i organisationen. 

Möjligheterna till både formellt som informellt samarbete kan underlättas 

genom användandet av verktyg för socialt nätverkande. Detta då överblicken 

och sökbarheten över personal och dess kunskap underlättas. 

Trafikverket har idag redan tillgång till ett flertal Web 2.0-verktyg genom 

plattformen Sharepoint. Genom utbildningar och ökad kunskap kring 

plattformen skulle användandet och nyttan av Web 2.0-verktygen kunna öka.  

En avslutande reflektion som vi fått under tillämpningen men som inte lyfts 

fram i teorin är att IT-produkter såsom Microsoft Sharepoint innehåller 

funktioner för flera av de Web 2.0-verktyg som ingår som separata verktyg i 

vår modell. Inverkan av detta på modellen bör innebära att kartläggning av 

Web 2.0-verktyg i organisationer underlättas genom att kolla på om någon 

produkt liknande Sharepoint finns tillgänglig. En annan följd är att modellen 

kan användas för att kartlägga vilka av funktionerna i exempelvis Sharepoint 

som används idag och vilka funktioner som skulle kunna användas för att ta 

tillvara nya möjligheter. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Modellen är tentativ och under arbetets gång har vi reviderat den för att den 

ska bli mer allmängiltig. Vidare tillämpning kommer dock antagligen visa på 

ytterligare förbättringar, och vidare forskning är därför att tillämpa vidare. 
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Modellen bygger på en kartläggning av Web 2.0-verktyg som gjordes 2008. 

En ny kartläggning av verktyg inom området skulle förbättra modellen och 

göra den mer aktuell.  

Modellen har tillämpats med en kvalitativ metod mot en myndighet. Även 

om frågorna är utformade för att inte vara begränsade till en viss bransch eller 

en viss typ av företag anser vi att modellens generaliserbarhet bör testas mot 

andra branscher och även en annan metod. 

Kvantifierbarhet av Web 2.0-verktyg är svår att göra, och vidare forskning 

för att kombinera vår modell med en modell för att på ett enkelt sätt bedöma 

värdet på Web 2.0-verktyg tror vi vore bra.  
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Bilaga 1 Respondentlista 

Huvudrespondenter 

Namn: Projektledare A, Distrikt väst, Investering. 

Arbetsuppgifter: Beror på vilken typ av projekt man är ansvarig för. Ansvarig för 

järnvägsprojekt. Enkelt uttryckt leda, styra och koordinera för att säkerställa 

framdrift. Jobbar väldigt olika beroende på hur stort projektet är. Mindre projekt 

innebär mer ”hands on” för projektledarna. 

Namn: Projektledare B, Distrikt väst, Investering  

Arbetsuppgifter: Leda vägprojekt i olika omfattningar och skeden.  

Namn: Specialist A, teknik/miljö, ställföreträdande enhetschef, Investering  

Arbetsuppgifter: Forskningsuppdrag, några investeringsprojekt kring 

vägdimensioneringsfrågor, beläggning. Tar fram ett LCC-verktyg. 

Namn: Specialist B, Geoteknik, Investering  

Arbetsuppgifter: Som specialist jobbar man med 3 saker: projektstöd, löpande 

verksamhet med regelverk samt forskning och innovation. 

Namn: IT-strateg A, Stora Projekt  

Arbetsuppgifter: Som IT-strateg deltar man i centrala funktionen IT:s långsiktiga 

planering av IT och stöttar den egna verksamheten med långsiktiga beslut rörande 

det egna IT-stödet. 

Namn: IT-strateg B, Stora Projekt 

Arbetsuppgifter: IT-strateg på Stora projekt 

Namn: IT-strateg C, Investering  

Arbetsuppgifter: IT-strateg på Investering 

Namn: Förvaltningsledare, Strateg processförvaltning  

Arbetsuppgifter: Förvaltningsledare Investering vilket innebär ansvar för 

förvaltningsobjekt Investering där huvudprocess Investera, sakområdena 

Arbetsmiljö-byggherre och Anläggningsstyrning för Investeringsprojekt samt ca 140 

IT-stöd ingår. I ansvaret ingår ledning av förvaltningen, support och användarstöd, 

ständiga förbättringar och utveckling. 

Namn: Datasamordnare A, Investering 

Arbetsuppgifter: Samköra och samordna information och informera medarbetare, 

och branschen i stort, om hur det bäst kan göras. Att ta fram sätt att på enklast 

möjliga vis möjliggöra för våra medarbetare att ta åt sig stora mängder information. 

Att möjliggöra likriktning av format på information så att den går att använda i alla 

verksamhetsområden. 

Namn: Datasamordnare B, Stora projekt  

Arbetsuppgifter: Införa digitala arbetssätt på Trafikverket. Undvika stuprör  i 

verksamheten genom BIM (Building information model). Ta fram regelverk för vad 

som behöver förändras. 

Tilläggsrespondenter 

Namn: Enhetschef A, Investering 

Namn: Enhetschef B, Investering 

Namn: Enhetschef C, Investering 



 

   
 

Bilaga 2 Enterprise Collaboration Maturity Model 

 

Källa: Cook (2008). 
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Bilaga 3 Mall tekniker 

Område Teknik Produkt i organisationen 

Kommunikation Diskussionsforum 

Bloggar 

Instant messaging 

Social presence 

Virtual worlds 

 

Nätverkande Social networking 

Tagging 

Social Search 

Syndication 

Mashups 

 

 

Samarbete - 

formellt 

Wikis 

Human-based 

computation 

 

Samarbete - 

informellt 

Media sharing 

Social bookmarking 

Social cataloguing 

 

 



 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 Bilaga 4 Mall SWOT-analys 

 


