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Abstract 
Intranet is today a common technical groupware to communicate in many 
organisations. People can interact through the Intranet and communicate within 
the organization and get relevant information according to their workplace. It can 
be difficult to get everybody to use the Intranet as an information- and 
communication tool. This causes problems when people want to reach out with 
information. With these thoughts we entered our work at Luftfartsverket at 
Arlanda airport. The main goal for us has been to find out how they reach out with 
information in a large company where there are many different employees with 
different work situations. We choose to be in a department where the computer is 
not used in their daily work situations. The reason for our choice of department 
was because the problem of information is most common where the computer is 
not used as a natural extension of their work situations. We have also focused on 
how the employees get information today, and which ways they appreciate the 
most. To find out the reasons why the Intranet is not used as much as the head of 
department wishes, we have used several qualitative methods such as interviews, 
mock-up, Future Workshop etc. From the reflections and results of our methods 
we have found several solutions on how the presentation of the information can be 
improved.  
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Introduktion 
Intranät har blivit allt vanligare att använda som en informations- och 
kommunikationskanal i många av dagens organisationer. I den här studien har vi 
undersökt om det fungerar att ha ett intranät på en avdelning där datorn inte är en 
del av de anställdas arbetssituation eller om det används alternativa sätt för att 
informera och kommunicera inom företaget. Vi har genomfört vårt kandidatarbete 
på Luftfartsverket1 på Arlanda flygplats. Arbetes tyngdpunkt är en 
arbetsplatsstudie av internkommunikation på fältavdelningen. Våra 
frågeställningar har främst gått ut på att titta på hur kommunikations- och 
informationsspridningen går till idag, vilka informationssätt som passar de 
fältanställda samt hitta lösningar till förbättringar. 
 
Presentation av oss 
Vi är två studenter som går tredje året på programmet Människor Datateknik och 
Arbetsliv (MDA) på Blekinge Tekniska Högskola2. Under vårterminen 2002 har 
vi gjort vårt kandidatarbete som innefattar 20 poäng, varav 10 poäng är 
datavetenskap och 10 poäng är arbetsvetenskap. MDA-utbildningen är en 
tvärvetenskaplig utbildning med inriktning mot arbetsvetenskap och 
datavetenskap. De arbetsvetenskapliga inslagen i utbildningen behandlar 
människors faktiska användning av IT och teknik. De datavetenskapliga inslagen 
tar bland annat upp användarorienterad design och utveckling av IT. 
 
Fokus och mål 
Kunskapen om intranätet som informationskanal har inte nått ut till alla berörda 
parter på Luftfartsverket och ett mål för oss har varit att hitta orsaker till varför det 
inte används. Ett annat mål har varit att försöka komma på ett sätt för att öka 
interaktiviteten och få fram en diskussion tillsammans med de fältanställda för att 
förbättra den interna kommunikationen. Vi har fokuserat på vilka 
informationskanaler som används idag samt vilka informationssätt som de 
fältanställda är mest tillfredsställda med samt hur och vilken information som 
kommer fram till de fältanställda. Vi har också undersökt i hur stor utsträckning 
intranätet används. En målsättning för oss har varit att skapa ett intresse för datorn 
som en informationskanal och därmed öka användandet av intranätet. Utifrån våra 
fältstudier har vi kommit på möjliga lösningar till hur de anställda vill ta del av 
information som berör dem och funnit alternativa sätt att sprida och presentera 
information.  
 
Rapportbeskrivning 
Vår kandidatrapport är uppbyggd med en inledande del med 
bakgrundsinformation och allmän information om Luftfartsverket samt 
avdelningen där vi har gjort vår arbetsplatsstudie. Därefter beskriver vi dagens 
informationskanaler på Luftfartsverket och hur informationen kommer fram på 
fältavdelningen. Här har vi valt att använda oss av scenarier för att beskriva hur 

                                                 
1 http://www.lfv.se 
2 http://www.bth.se 
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personerna vi har studerat under våra fältstudier använder informationskanaler 
idag. Efter det beskriver vi våra metoder och det vi kommit fram till under våra 
fältstudier. I den sista delen beskriver vi vilka lösningar som vi anser skulle kunna 
vara genomförbara på Luftfartsverket i dagsläget och lösningar som kan 
genomföras i framtiden. Även här använder vi scenarier som jämför hur 
informationskanaler kan komma att användas med hjälp av våra lösningsförslag. 
Vi avslutar arbetet med en slutdiskussion där vi diskuterar vårt resultat.  
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Bakgrund 
En av anledningarna till att vi ville vara på Luftfartsverket på Arlanda var att det 
verkade vara en intressant organisation med många möjligheter och en plats där 
det ofta pågår förändringar. Detta lockade oss och vi tog kontakt med 
Luftfartsverket på Arlanda via e-mail strax innan jul 2001. Efter några veckor 
fick vi kontakt med chefen på tekniska avdelningen på Luftfartsverket. Han hade 
efter vårt första samtal gått in och tittat på MDA-webben3 och tyckte vår 
utbildning med tvärvetenskapliga inriktningar verkade intressant och valde därför 
att kontakta oss igen.  
 
Vårt första möte hade vi tillsammans med chefen på tekniska avdelningen, en 
person från informationsavdelningen och en projektanställd informatör. De 
presenterade Luftfartsverket och vad de ansåg som problem idag samt vad vi 
skulle kunna ha för möjligt fokus på vårt kandidatarbete. Det var främst två 
förslag som diskuterades. Det första gällde problemet med att cheferna får 
okontrollerat många e-mail. De har svårt att hinna med att läsa dessa. Det andra 
förslaget handlade om att det finns vissa avdelningar som inte tar del av den 
information som Luftfartsverket skickar via e-mail samt lägger ut på intranätet. 
Utifrån detta samtal bestämde vi oss för att fundera vidare kring vad vi ville 
fokusera på. Vi tyckte att förslaget om att titta på hur information kommer fram 
och varför inte viss information når fram till alla anställda verkade vara mest 
intressant. Det kändes som en utmaning och att vi skulle få möjlighet att vistas i 
en för oss annorlunda arbetsmiljö. Vi skulle även få möjlighet att tillämpa 
fältstudier och i praktiken undersöka varför de nätbaserade informationskanalerna 
inte används. Detta kunde vi göra med hjälp av de metoder vi lärt oss på MDA-
utbildningen. Under tiden fick vi byta kontaktperson till informationschefen 
eftersom han hade mer anknytning till vårt arbete. Vi träffade informationschefen 
tillsammans med två andra personer från informationsavdelningen. Vi kom 
tillsammans fram till att fältavdelningen skulle vara en intressant grupp att titta på 
eftersom man visste att det där fanns påtagliga problem med 
informationsspridningen. Därefter fick vi träffa fältchefen och biträdande 
fältchefen. De verkade öppna och positiva till att vi skulle vara på deras avdelning 
eftersom de är ”medvetna” om problemet. Detta blev vår startpunkt för att kunna 
börja med vårt examensarbete på Luftfartsverket. 
 
Bakgrund till vårt fokus 
Idag har Luftfartsverket vissa problem gällande den interna kommunikationen. 
Informationsspridningen fungerar på de flesta avdelningarna men tyvärr inte på 
alla.  Detta kan upplevas som ett problem för den person inom organisationen som 
vill nå ut med information till de olika avdelningarna. Informationen kan gälla allt 
från stora organisationsfrågor till att någon kommer på besök. Problemet ligger 
främst hos de avdelningar som inte använder datorn som ett naturligt led i sitt 
arbete. Informationsavdelningen var intresserad av att veta mer om informations– 
och kommunikationsproblemen som finns på Luftfartsverket. Vår uppgift blev 

                                                 
3 http://mda.bth.se 
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därför att titta på hur informationsspridningen går till idag och försöka hitta 
alternativa informations– och kommunikationssätt som fungerar på 
fältavdelningen. Samtidigt var vi tvungna att ta hänsyn till att Luftfartsverket ville 
använda så få informationskanaler som möjligt för att kunna erbjuda de anställda 
information vid samma tidpunkt, trots olika förutsättningar. Kravet på att de 
anställda ska ta del av information har ökat, de förväntas ta del av den, men gör 
fältavdelningen det i den utsträckning som ledningen vill?  
 
Ledningen menar att det ska skapas en möteskultur på Luftfartsverket. Enligt en 
anställd på informationsavdelningen finns idag uppfattningen, ”Man går omkring 
och kan sin lilla bit”. För att öka intresset för information som skickas ut, tror vi 
att det är viktigt att det finns informationssätt som tilltalar de anställda. En av våra 
kontaktpersoner menar att de anställda behöver sätta sig in mer i Luftfartsverket 
och engagera sig mer för vad som händer inom organisationen. Med dessa 
förutsättningar gick vi in i vårt fortsatta arbete med att se hur kommunikations- 
och informationssituationen verkligen ser ut på Luftfartsverket idag.    
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Luftfartsverket på Arlanda 
Flyg känns idag både nödvändigt och naturligt för många, men få kunde föreställa 
sig den snabba utvecklig som nu gjort flyget tillgängligt för de flesta. 1947, då 
Luftfartsverket inrättades, flög cirka 200 000 resenärer per år jämfört med att den 
svenska flygtrafiken år 2000 nådde upp till nya rekordsiffror. Antal passagerare i 
linjefart och chartertrafik uppgick då till 24,5 miljoner. Under de drygt femtio år 
som gått har Luftfartsverket gjort mångmiljardinvesteringar i nya flygplatser och 
flygtrafiktjänster. Idag äger Luftfartsverket 19 flygplatser runt om i Sverige, varav 
Arlanda är Nordens största flygplats. 
  
Luftfartsverket är ett statligt affärsdrivande verk som har till uppgift att vara 
flygplatshållare på Arlanda vilket innebär att ansvara för flygplatser, 
flygtrafikledning och flygsäkerhet. Luftfartsverket har tre övergripande roller. 
Produktionsrollen, som innebär drift och utveckling av statens flygplatser samt 
ansvar för flygtrafiktjänst i Sverige. Säkerhetsrollen, som innebär normer och 
tillsyn inom ramen för Luftfartsinspektionen4. Sektorsrollen, som är en 
myndighetsutövande och trafikpolitisk roll för luftfartssektorn i dess helhet. Hela 
Arlanda flygplats, med bland annat polis, brandkår, pilotskola, posten och alla 
butiker, har omkring 16 000 anställda. Bland dessa finns Luftfartsverket med sina 
cirka 800 anställda som tillsammans med flera av landets flygplatser bildar en 
koncern med cirka 4 000 anställda.  
 
Till skillnad från andra trafikslag måste flyget själv finansiera sin infrastruktur. 
Av Luftfartsverkets intäkter kommer idag cirka två tredjedelar från trafikavgifter, 
bland annat start och landningsavgifter, som tas ut av de 80 flygbolagen på 
Arlanda. Resten kommer från olika kommersiella verksamheter som t.ex. 
lokalhyra från butikerna. Det är Luftfartsverket som äger lokalerna och marken på 
Arlanda. Deras strävan och vision är att skapa ”ett flyg för alla”, för såväl 
privatpersoner som för näringslivet. Flyget är en förutsättning för Luftfartsverkets 
verksamhet och en gynnsam näringslivsutveckling. Prognoserna visar att 
flygtrafiken trots konjunktursvackor, kommer att fortsätta att öka och få en ännu 
större betydelse. Fler flygplan innebär ökad miljöpåverkan och därför driver 
Luftfartsverket ett aktivt miljöarbete både nationellt och internationellt.  
 
Den försämrade konjunkturen och den vikande flygmarknaden förvärrades av 
terrordåden i USA den 11 september 2001. Detta har medfört att Luftfartsverket 
senarelägger sina miljardinvesteringar på Arlanda. Tanken var att en helt ny 
flygplats, ett helt nytt Arlanda, skulle stå klar årsskiftet 2004/2005, men som det 
ser ut nu kommer det att senareläggas. Trots lågkonjunkturen har Luftfartsverket 
förhoppningar om framtiden. Den tillfälliga nedgången av passagerare tror 
Luftfartsverket kommer att ge vika och man menar att antalet resenärer kommer 
att öka. 
 

                                                 
4 Luftfartsinspektionen utfärdar säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten samt granskar, 
auktoriserar och informerar dem som utövar någon form av luftfartsverksamhet. 
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Påverkan av omställningsarbetet  
Luftfartsverket håller sedan flera år tillbaka på att omorganisera och skapa ”den 
nya organisationen”. Under våren 2002 måste Luftfartsverket genomgå ett 
omställningsarbete5 och därmed varsla 120 personer. För att kunna välja ut de 
anställda som måste lämna Luftfartsverket, har det pågått en kartläggning över 
vilken kompetens som finns på arbetsplatsen. Detta innebär att man försöker 
fastlägga kompetenskrav för samtliga roller inom organisationen. 
Omställningsarbetet sker på flera håll. Den tekniska avdelningen, där de 
fältanställda ingår, har fått beskedet att det är 40 anställda som måste lämna sitt 
nuvarande arbete. Enligt en personalstrateg på Arlanda ska de som är övertaliga 
om möjligt omplaceras inom Luftfartsverket.6 De lediga tjänsterna är få, så för de 
flesta väntar uppsägning. För oss som utomstående att komma in i denna tunga 
process, har känts olustigt men samtidigt intressant. Vi har upplevt att många 
inblandade tycker det varit en jobbig period på grund av ovissheten. Vi har märkt 
att detta har bidragit till att många känner en oro och rädsla över att inte veta om 
de får vara kvar på sin arbetsplats. Det har ofta uppkommit diskussioner om 
varslingen och vi har märkt att det är information kring detta som de har varit 
intresserade av. 
 
Om fältavdelningen 
Fältavdelningen är en av fem avdelningar inom Luftfartsverket på Arlanda 
flygplats. Fältavdelningen har drygt 120 anställda och ligger organisatoriskt under 
den tekniska avdelningen.7 Deras huvuduppgift består av att se till att 
landningsbanorna klarar av kraven som ställs för att alla flygplan ska kunna lyfta 
och landa alla dagar året runt. Arbetsuppgifterna varierar stort och kan bland 
annat gälla att hantera avfall, omhändertagning av avisningsvätskor samt 
försörjning av el, värme och vatten. 
 

 
 Fig. 1. Karta över Arlanda. Den högra bilden visar den verkliga placeringen av fältgaraget. 

                                                 
5 Övertalighet av personal och därmed måste anställda inom Luftfartverket om möjligt omplaceras 

eller avskedas. 
6 Härenstam, LFV Tidningen mars 2002 
7 Se bilaga 1 
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Fig. 2. Bilden visar maskiner som står 
parkerade i fältavdelningens 
 maskingarage.  

Fältavdelningen är indelad i fem olika 
grupper med drygt 20 personer i varje 
grupp. Grupperna arbetar i två olika skift, 
ett dagpass och ett nattpass, som de turas 
om med. På fältavdelningen finns det både 
säsongsanställda och fast anställda. De fast 
anställda, som även arbetar under 
sommarhalvåret, utgör cirka 45 personer, 
medan resten är säsongsanställda under 
vinterhalvåret. De säsongsanställdas främsta 
uppgift är att röja snö. För att kunna utföra 
de flesta arbeten, har de tillgång till en 
mängd olika maskiner som finns parkerade i 

deras maskingarage eller utanför deras byggnad. Fältavdelningen har en fältchef 
som har ett övergripande ansvar för alla arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en 
fältmästare som delegerar arbetet och är ansvarig för att gruppen sköter sina 
arbetsuppgifter. Eftersom de arbetar i skift, träffar inte de olika grupperna 
varandra regelbundet och det blir svårt att hålla sig ajour med allt som händer på 
fältavdelningen. Därför har alla fältmästare, tillsammans med fältchefen, 
återkommande möten varannan vecka för att ta reda på vad som händer samt 
förmedla aktuell information.  
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Dagens informationskanaler på Luftfartsverket  
Det finns flera olika informationskanaler inom Luftfartsverket på Arlanda. Vi har 
delat in dessa kanaler i två olika huvudgrupper, muntlig och skriftlig 
kommunikations- och informationsspridning. Vi beskriver först hur 
informationsspridningen går till generellt på Luftfartsverket och sedan hur 
informationen kommer fram på fältavdelningen.  
 
Skriftlig informationsspridning 
Vi har sett att det finns två olika skriftliga tillvägagångssätt vid 
internkommunikation på Luftfartsverket: 
 
Pappersbaserad information 
När det gäller den pappersbaserade spridingen av information, finns det idag två 
olika tidningar. Den ena är Nya Arlanda, som är till för alla som arbetar på 
Arlanda, oavsett om de arbetar på Luftfartsverket eller på något annat företag. 
Den andra är LFV-tidningen, som är en koncerngemensam tidning för 
Luftfartsverket som ges ut en gång i månaden. Här får alla anställda chansen att 
läsa om aktuella händelser och artiklar från andra divisioner.8 
 
Ett vanligt sätt för att förmedla information är att sätta upp utskrivna papper på en 
anslagstavla för att göra folk uppmärksamma. Dessa utskrifter är allt från 
veckomenyer från en viss restaurang till att det har skett en nyanställning. Det är 
personer på avdelningarna själva som sätter upp det som är relevant för deras del. 
 
Nätbaserad information 
Intranätet är det främsta officiella tillvägagångssättet för att sprida information 
inom Luftfartsverket. Det är från ledningens perspektiv ett bra sätt att förmedla 
nyheter till hela Stockholmsdivisionen och de vill ge alla anställda tillgång till 
dessa vid samma tidpunkt. Här ska alla kunna hitta det som de behöver veta om 
organisationen och cheferna ska kunna förmedla vad som händer på sin egen 
avdelning. Enligt informationsavdelningen och dem som vi har talat med, 
fungerar intranätet hos dem som använder datorn som ett naturligt led i arbetet. 
Problemet finns främst där alla inte använder datorn som ett hjälpverktyg i 
arbetet. För dem är det inte självklart att söka upp en dator för att få information.  
 
Nästan alla anställda på Luftfartsverket har en egen e-mailadress. Det är bara de 
fältanställda som inte har enskilda e-mailadresser, de har istället gruppvis e-
mailadresser. E-mail används för kommunikation mellan de anställda och för 
informationsspridning. Varje månad skickar flygplatsdirektören ut ett månadsbrev 
via e-mail till alla anställda vilket också läggs ut på intranätet. Varje 
avdelningschef förväntas lösa sin egen informationsspridning, exempelvis genom 
att skriva månadsbrev eller veckobrev. De adresseras direkt till 
avdelningslistorna9 för att alla berörda ska kunna läsa informationen.  

                                                 
8 Divisioner är de olika flygplatserna inom koncernen Luftfartsverket. 
9 På avdelningslistorna finns de anställdas grupp- och individuella e-mailadresser. 
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Muntlig informationsspridning 
Flygplatsdirektören anordnar fyra gånger om året en så kallad roadshow. Den är 
en och en halv timme, varav max en timme är till för att förmedla information och 
resten är reservtid för fler frågor och diskussion. Innehållet i dessa presentationer 
rör allt från övergripande information om hur det går för Luftfartsverket till olika 
aktuella projekt. Syftet med roadshowen är att de anställda ska ha möjlighet att 
ställa frågor och föra diskussioner direkt med ledningen.  
 
Om den närmaste chefen vill förmedla information som han/hon anser berör de 
anställda, kommer han/hon och informerar avdelningen. Hur detta fungerar beror 
till stor del på vilken relation avdelningen har till sin chef. Vissa vet bara vem som 
är chef till namnet och skulle inte känna igen honom/henne om de skulle mötas på 
flygplatsen. I dessa fall fungerar det mindre bra. Andra har en mycket nära 
kontakt med sin närmaste chef och i dessa fall kommer ofta diskussioner upp om 
aktuella händelser såsom t.ex. nya maskinföreskrifter och ledningsbeslut. Detta 
leder till en tvåvägskommunikation eftersom det uppstår en dialog och de 
anställdas kunskaper fördjupas inom det aktuella området. På så vis är det ett sätt 
för chefen att få mer insikt i området genom de anställdas reaktioner, frågor och 
kommentarer. 
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Hur kommer informationen fram på fältavdelningen? 
Fältavdelningen har flera olika sätt att få och sprida information. Under våra 
fältstudier har vi tittat på vilka informationskanaler som används av de 
fältanställda. Vi har då främst tillbringat vår tid i deras fikarum (se skiss nedan). 
 
 
 

       
 
 
  

    
 
 

 
 
  
   
   
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Fig. 3. Skiss över fältavdelningens fikarum.  
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Blad på bord 
Eftersom de fältanställda själva inte har egna e-mailadresser och kan få 
månadsbrevet på den vägen, har det hittat på ett eget informationssätt som passar 

dem. Fältavdelningen skriver ut månadsbrevet 
i flera exemplar och lägger ut dem på borden. 
Detta sätt uppskattas eftersom alla lägger 
märke till om det ligger ett blad på bordet och 
de får snabbt reda på om det är något nytt på 
gång. Dessa blad innehåller aktuell 
information som berör avdelningen som t.ex. 
att det hålls ett informationsmöte i veckan. De 
kan då sitta vid fikaborden och läsa dem under 
deras raster istället för att använda datorn. Det 
finns även olika tidningar på de fältanställdas 
fikabord. Dessa tidningar är både sådana som 
rör organisationen såsom Nya Arlanda och 

LFV-tidningen och andra tidningar som t.ex. bil- och kvällstidningar.  
 
Anslagstavlor och whiteboards 
Ett annat informationssätt som används är 
anslagstavlor och whiteboards. Den ena 
anslagstavlan är placerad i gången innan man 
kommer in i fikarummet. En whiteboard är 
placerad i maskingaraget (se fig. 5), där 
praktisk information gällande de fältanställdas 
arbetsuppgifter skrivs upp. Det kan t.ex. gälla 
att någon maskin är på service eller behöver 
underhåll. Vid varje skiftbyte träffas 
fältmästarna för att diskutera vad som har hänt 
under föregående skift. Det kan förekomma 
att viss del av information som kommer fram, 
skrivs upp på whiteboarden i maskingaraget. 

Den andra whiteboarden är placerad i 
fikarummet (se fig. 6). Denna används för 
att skriva upp aktuella händelser såsom 
evenemang och möten. Där sätts även 
informationsblad upp som de fältanställda 
tycker är viktiga. Dessa informationssätt har 
fördelar eftersom de fältanställda går förbi 
och kan notera vad som står. De kan också 
själva skriva upp information som de vill 
förmedla till arbetskamraterna.  
 

Fig. 4. Tidningar och blad på ett av de 
fätlanställdas fikabord. Se placering 6 
på skiss. 

Fig. 5. Anslagstavlan som finns i 
maskingaraget. Se placering 7 på 
skiss.  

Fig. 6. Whiteboarden som finns  i 
fikarummet. Se placering 8 på skiss. 
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Scenario 1: Information via  whiteboarden 
Fältmästaren har fått reda på att de ska ha ett avdelningsmöte om tre dagar. Han 
går fram till whiteboarden som är placerad i fikarummet och skriver upp 
informationen. Senare kommer fältanställd A in i rummet och tittar snabbt på 
whiteboarden. Han noterar att det står något nytt och läser om mötet. Därefter 
sätter han sig vid ett bord där arbetskamraterna sitter. 
 
Datorn 
På fältavdelningen är den enda datorn att tillgå placerad i deras fikarum (se fig. 7). 
Där kan de ta del av den nätbaserade informationen som publiceras via intranätet, 
Internet eller e-mail. Enligt det vi har sett är inte den nätbaserade informationen 
något som används i någon större utsträckning. I och med att de fältanställda 
arbetar utomhus har de inte någon direkt anknytning till datorn i deras vardagliga 
arbete. De fältanställda märker inte heller när det har kommit uppdaterade nyheter 

på sidan. För att bli uppdaterade med aktuell 
information, måste de själva sätta sig vid 
datorn och som de själva säger, när de 
arbetar så pass enskilt som de gör, är det mer 
stimulerande att sitta och prata med 
gruppkamraterna. Många anser att det känns 
osocialt att sätta sig vid datorn. Men det 
finns också de som är intresserade och tittar 
på intranätet med jämna mellanrum. Händer 
det något intressant brukar personen som har 
sett eller hört detta, berätta för de övriga 
arbetskamraterna vad som gäller. Det är då 

inte ovanligt att några andra blir intresserade och går till datorn och läser över 
dennes axel. Ett annat tillfälle då fältavdelningen använder intranätet är när det 
kommer upp en diskussion om något och de vill veta mer om ämnet. Finns det 
ingen som vet, används intranätet som ett sätt att försöka hitta mer information, 
men de försöker i första hand söka upp den fysiska källan.  
 
Scenario 2: Information via datorn 
Fältanställd B kommer in i fikarummet och sätter sig vid ett bord där tre andra 
fältanställda sitter och pratar. Efter ett tag kommer det upp en diskussion om vem 
som fick sitt förbättringsförslag belönat10 för några veckor sedan. De kommer inte 
ihåg vem det var och gruppen går bort till datorn. Fältanställd B sätter sig på 
stolen framför datorn och de resterande tre personerna ställer sig bakom och tittar 
över axeln. Fältanställd B startar Internet som har fast uppkoppling och den 
koncerngemensamma sidan på intranätet visas. Nu kommer frågan om var på 
intranätet dessa förslag ligger. Alla är överens om att det borde ligga under 
division Stockholm och klickar där. Sen börjar de diskutera om det ligger under 
knappen Verksamhet eller Personal. Fältanställd B trycker på båda knapparna 
men där står inget som någon känner igen. Han trycker vidare på knapparna i tur 

                                                 
10 Luftfartsverket belönar de anställda som lämnar förbättringsförslag till organisationen. 
Belöningen sker efter hur värdefullt förslaget var. 

Fig. 7. Datorn som finns i fikarummet  
Se  placering 9 på skiss. 
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och ordning och till sist kommer han till knappen Anslagstavlan. Fältanställd C 
känner igen idéforum och de trycker på den länken. Här kommer belönade förslag 
fram och de kan ta reda på vem det var som fick belöning för sitt förslag. 
 
Förmedling av  muntlig kommunikation 
Ett informationssätt som passar de fältanställda är att kommunicera både 
arbetskamraterna emellan och tillsammans med chefen. De sitter ofta i grupper 
och diskuterar under fikarasterna. De grupper som vi har studerat har en nära 
kontakt med den närmaste chefen, fältchefen, 
i och med att han ofta är där och informerar. 
Han menar att det är viktigt att ha en nära 
kontakt med sina anställda för att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer i deras 
arbete. Under våra fältstudier kom det med 
jämna mellanrum upp hetlevrade 
diskussioner om de uppsägningar som skulle 
ske. Dessa spontana möten ger en möjlighet 
för de anställda att ventilera sin frustration 
om den ovissa framtiden och chefen kan i sin 
tur förklara sin och deras roll i denna 
process. Det är viktigt att fältchefen förstår deras interna språk och problematik 
för att kunna skapa en förståelse för de fältanställdas situation.  
  

“In order to know what someone is saying, you need to know how 
they are speaking; or more precisely, you need to know´ the rules of 
the game´ relevant to what they can be saying”11 

 
Fältchefen får i sin tur sin information genom bland annat tidningar och e-mail 
och försöker hela tiden hålla sig uppdaterad med aktuell information. Det han 
anser är viktigt förmedlar han vidare på fältmästarmötena och går ibland direkt till 
grupperna och informerar. Han har inte möjlighet att själv kunna föra vidare all 
information och lägger därför över ansvar till varje fältmästare som i sin tur har i 
uppgift att informera sin grupp. Enligt fältchefen är det skillnad mellan de olika 
fältmästarna. Vissa är aktiva och läser protokoll från möten och tar själva kontakt 
med koordinatorn12, medan andra fältmästare förväntar sig att koordinatorn 
informerar dem. Fältchefen anser att viljan och nyfikenheten måste finnas för att 
”hänga med” i informationsspridningen. Däremot poängterar han att det är varje 
individs ansvar att ta reda på informationen. Detta ansvar kan man inte lägga över 
på någon annan. Han tycker att det bästa sättet är att kombinera de olika 
informationssätt som finns idag och att det ena sättet inte behöver utesluta det 
andra. 
 

                                                 
11 Button , 2000, sid 357 
12 Koordinatorns roll på Fältavdelningen är bland annat arbetsledning, personaladministration,       

semesterplanering och och kontakter med entrepenörer och andra avdelningar på flygplatsen 
m.m.  

Fig. 8. Visar några fältanställda som 
sitter och diskuterar.
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Intranätets roll  
Den nyaste och modernaste kommunikationskanalen på Luftfartsverket är 
intranätet (LFV Nätet), vilket har funnits i två olika versioner. Vi har valt att titta 
närmare på Luftfartsverkets intranät för att få en inblick i dess uppbyggnad och 
utveckling. Vi anser det vara ett viktigt led i att kunna få en tydligare bild av 
intranätets roll på fältavdelningen. 
 
Koncernen Luftfartsverket ställer höga krav på användandet av det gemensamma 
kontaktnätet, intranätet. Enligt ledningen finns där all slags information som på ett 
eller annat sätt rör organisationen. Intranätet är koncerngemensamt och innehåller 
information från alla Luftfartsverkets 19 flygplatser. 
 
För att kunna skapa en förståelse för Luftfartsverkets intranät kände vi att vi ville 
ta reda på vad ett intranät egentligen är. Vi hittade en förklarande beskrivning  
gjord av författaren Guengerich. 
 

”An intranet is a corporate network and the business applications 
that run on it that shares the “DNA” of internet computing 
technologies (e.g., Internet protocol, browsers, Webservers) and 
exists behind the corporate security “firewall.”13  

 
Ett intranät används som en informations– och kommunikationskanal mellan de 
anställda inom företag. Komponenterna som krävs är en intranätserver, ett nätverk 
som kör TCP/IP14 och ett webbläsarprogram på användarnas datorer.15 Intranätet 
fungerar i princip som Internet. Skillnaden är att man från det publika nätet 
Internet inte har tillgång till detta interna nätverk. Däremot är ett intranät oftast 
sammankopplat med Internet.  
 
LFV Nätets uppbyggnad  
Själva LFV-Nätet består av tre delar: intranätet som alla anställda når via 
browsern, publiceringsverktyget och administrationsverktyget. Webbsidorna har 
byggts upp med hjälp av ASP, JavaScript och HTML. Publiceringsverktyget är 
uppbyggt av ASP och HTML medan administrationsverktyget är byggt i Visual 
Basic.  
 
Vi har tittat på vad som finns under varje huvudmeny på intranätet för att få en 
överblick av dess uppbyggnad.16 Vi har också tittat på vilka som har rättighet att 
publicera information. Detta för att se vilka möjligheter det finns att göra 
förändringar. Startsidan innehåller generell information som berör hela 
organisationen (se fig. 9) 
 
                                                 
13 Guengerich. m. fl, 1997, sid 2  
14 Transmission Control Protocol/Internet Protocol, standardprotokollet i Internet som används för 

kommunikation mellan de olika servrarna i nätet. 
15 Eriksson, 1997, sid 37 
16 Se bilaga 2 för information om vad som finns under de åtta huvudmenyerna. 
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Fig. 9. Startsidan på Luftfartsverkets intranät som den såg ut 14 mars 2002. 
 

Därefter kan användaren gå vidare genom att klicka på den egna divisionen. 
Denna sida är generell för den egna arbetsplatsen där information som berör alla 
avdelningarna finns. På intranätet finns bland annat alla original av protokoll från 
möten. Meningen är att intranätet ska ersätta alla papperskopior och tanken är att 
de anställda inte ska behöva ett enda papper på sin arbetsplats. Det finns även 
länkar som t.ex. köp, sälj och byt där de anställda på Luftfartsverket kan köpa, 
sälja eller byta saker. Detta är en av sidorna som de fältanställda säger att de 
använder. Det finns också en nyhetsspalt där de anställda bland annat kan läsa 
nyheter från ledningsgruppen, nyhetsartiklar, pressmeddelanden med mera.  
 
För att gå in på det som berör den egna divisionen går de anställda på Arlanda in 
på menyn och väljer div. Stockholm. Sidorna som berör den egna divisionen är 
uppdelade över de olika avdelningarna som finns på Luftfartsverket. Varje 
avdelning ansvarar för sina egna sidor och att uppdateringar av information sker. 
Det är alltså ingen som kontrollerar att detta blir gjort och här är det stora brister 
på vissa avdelningar. Eftersom varje chef på respektive avdelning har det yttersta 
ansvaret för informationsspridningen innebär det i praktiken att det är det chefens 
intresse för intranätet som avgör om någon sköter uppdateringarna av 
avdelningssidan.  
 
Syftet med intranätet är att cheferna ska kunna förmedla viktig information samt 
att olika avdelningar ska kunna gå in på andras avdelningssidor för att se vad som 
händer. Vi har en förståelse för att de fältanställda inte använder intranätet i så 
stor utsträckning i och med att de har problem med att hitta relevant och aktuell 
information. En förvånansvärd upptäckt vi gjorde när vi skulle titta på 
fältavdelningens egen sida, var att den är svårt att hitta. Det krävdes fem olika 
länktryckningar för att komma till sidan och dessutom fanns inget material utlagt.  
 

De åtta 
huvudmenyerna 

Här väljer man 
profil, d.v.s. 
den division 
man tillhör.  

Den 
gemensamma 
nyhetsspalten 
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Nyheter 
Styrdokument 
1. Verksamhet 
Personal 
Flygfakta 
Projekt 
Hjälpmedel 
Anslagstavla 
 

2. Divisioner/Enheter 
Ekonomi/Inköp 
Energi & Miljö 
Flygsäkerhet 
Föreskrifter/Instruktioner 
Handböcker/Rapporter 
Koncernarkiven 
Kvalitet 
Marknad/Trafik/Statistik 
Planer 
Protokoll/Referat 
Utredningar 
 

ANS 
3. Arlanda 
Brandräddningsskolan 
Bromma 
FPC 
Juniorrådet 
LAC 
LFV-IT 
LFV Resus 
LFV SSC 

Ledningsgrupper/beslutsform 
Visioner 
Staben/SA stab 
Administrativa 
avdelningen/SAA 
Marknadsavdelningen/SAM 
Operativa avdelningen/SAO 
Säkerhetsavdelningen/SA 
SAK 
4. Tekniska avdelningen/SAT

Tider o lokaler för Faciclitys 
avdelningsmöte v 12 
Anders Linbergs nyhetsbrev 
Frågor och svar om ny 
organisation 
Tekniska avdelningens 
(SAT:s) affärsplan 2000-2003 
Information från LFV Mark 
El/tele&Mek avdelning 
5. Fältservice 

Här finns för närvarande  
Inget material! 

 
       Fig. 10. Nummer ett till fem illustrerar länktryckningarna till fältservicesidan. 

 
För ovana datoranvändare blir denna navigering extra svår. För att slippa detta 
vore det fördelaktigt för fältavdelningen om det fanns en direktlänk till deras 
fältservicesida. En annan uppfattning vi har är att en stationär dator inte passar i 
deras kontext. En viktig del är därför att intranätet struktureras så att det passar in 
i deras sammanhang. 
 

”Varje design ska ingå i ett sammanhang och bli en del av en 
befintlig verklighet... De egenskaper som designen ges måste passa 
in i den omgivning där den ska placeras och användas”17 

 
Publicering på LFV Nätet 
När det gäller publicering av nytt material på intranätet såsom artiklar, sker det via 
en publiceringsguide. Denna sparar ner artikeln med eventuella bilder i en SQL 
server-databas. Till den guiden har cirka 120 personer behörighet och vem som 
helst har möjlighet att publicera material. Allt som krävs är en kort utbildning för 
att behärska momenten. Det finns cirka 20 personer inom organisationen som har 
tillgång till administrationsverktyget men Luftfartsverket äger inte källkoden så 
om det är något som ska åtgärdas måste leverantören kontaktas. När det gäller 
funktionalitet är det främst en systemutvecklare som sköter detta eftersom det 
krävs access till filer och struktur som ligger ”bakom” det användaren ser. På den 
koncerngemensamma nyhetsplatsen18 har endast informationsavdelningarna rätt 
att publicera. Varje avdelning har ansvar för att publicera och underhålla sin egen 

                                                 
17 Stolterman m. fl., 1998, sid 70 
18 På nyhetsplatsen finns nyheter som rör Luftfartsverket. 
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sida. Enligt en anställd på informationsavdelningen brukar det vara så att någon 
eller ibland några personer såsom sekreteraren eller någon annan intresserad 
person, publicerar material åt avdelningen. Ibland hjälper 
informationsavdelningen till, t.ex. om någon avdelning inte har någon som kan 
hantera publiceringen. 
 
Införanden av Luftfartsverkets intranät 
Luftfartsverket på Arlanda var tidiga med att introducera ett intranät. 1996 kom 
det första intranätet till Arlanda, vilket var det första inom koncernen. När det 
gällde utvecklingen av det gamla intranätet fick femtio representanter från de 
olika avdelningarna vara med och önska vad de ville att intranätet skulle 
innehålla. Det var varierande vilka personer som representerade avdelningarna, 
allt från intresserad personal till chefer, personalhandläggare och sekreterare. Det 
fanns alltså inget krav på ett visst yrke. Man ville att dessa personer skulle vara 
intresserade, idérika och sociala personer. De personer blev ”ambassadörer” och 
fick, tala om vad de tyckte var intressant och vad de skulle vilja läsa om. De fick 
ansvar att informera sin egen avdelning om intranätet. Enligt en anställd på 
informationsavdelningen var det en mycket uppsökande verksamhet och 
informationsavdelningen var ute och pratade om intranätet. I och med att många 
anställda tillsammans fick vara med och påverka kommunikationskanalen innebar 
det att de kände sig bekanta med det. När intranätet väl kom i bruk, lade Arlanda 
ner mycket tid på att ge de anställda en introduktion om vad det skulle användas 
till och hur. Enligt en av användarna kändes detta intranät mer levande än det 
nuvarande eftersom varje grupp hade en webbansvarig som kunde lägga in nytt 
material på intranätet. Ett annat skäl var att användarna fick delta i 
utvecklingsprocessen. Enligt de personer från fältavdelningen som vi har talat 
med användes denna version av intranät som ledningen hade tänkt. Vi tror en 
anledning till det kan vara att det gjordes mer reportage om aktiviteter som var 
mer knutna till fältavdelningen.  
 
Efter några år, 1998, bestämde koncernen Luftfartsverket att alla flygplatser skulle 
använda sig av ett gemensamt intranät. Syftet med det nya intranätet var att alla 
skulle känna en gemenskap och en samhörighet med hela organisationen. När 
detta kom, ersattes det gamla direkt av det nya, utan att man gav någon form av 
utbildning eller introduktion. Det presenterades bara i personaltidningen tiden före 
införandet samt vid ett stormöte samma dag som det infördes vilket ledde till en 
del problem. I det nya intranätet kunde användarna inte påverka lika mycket 
lokalt. Det är skillnad att göra ett intranät med 800 personer på samma 
geografiska ort som målgrupp, mot drygt 4 000 personer utspridda över hela 
landet. Utvecklingen skedde på huvudkontoret i Norrköping och det ledde till att 
de inte kunde delta lika aktivt i utvecklingen som tidigare. Arlandas 
informationsavdelning tillfrågades till viss del om användning och utveckling men 
det var också allt.  
 
En del upplevde det nya intranätet som en försämring mot det gamla eftersom det 
inte var lika mycket knutet till den egna arbetsplatsen. Vi tror att om en mjukvara 
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ska ersätta en befintlig ska man tänka på att det nya måste var bättre än det gamla 
för att användarna ska bli nöjda. Organisatoriskt ligger koncernledningen över 
Luftfartsverket på varje flygplats och kan därför införa saker som underliggande 
divisioner inte uppskattar. Det var alltså inte Luftfartsverket på Arlanda som 
bestämde att de skulle ha ett nytt intranät, utan koncernledningen.  
  
Vanliga problem vid införande av intranät 
Efter att ha fått vissa fakta om hur det gamla och nya intranätet har introducerats 
har vi valt att titta närmare på vanliga problem vid införande av intranät. Vi har 
hittat samband mellan det vi läst och införandet av Luftfartsverkets intranät.  
  
Många intranät tynar bort för att de inte uppfyller de anställdas behov. Brist på 
användbara tjänster kan vara en avskräckande faktor. Enligt intranätarkitekten 
Howard McQueen är nyckeln till den rätta blandningen av material och tjänster att 
minnas att de anställda är själviska.19 Med detta menar han att det gäller att ge de 
anställda saker som de har användning för i arbetet och inte slösa med deras tid. 
En viktig del är att förstå användarnas behov och vi håller med om det eftersom vi 
under vår utbildning har lärt oss hur viktigt det är att se till hur de verkliga 
slutanvändarna vill att systemet ska vara utformat. Vi kan se ett samband med det 
vi har läst och införandet av Luftfartsverkets intranät eftersom vi inte tror de har 
sett tillräckligt till de anställdas faktiska behov i förgrunden i utvecklandet av det 
nuvarande intranätet.  
 
Ett vanligt misstag med intranät är att upplägget inte är anpassat efter användarna 
och att det därmed är svårt att hitta information. Det är viktigt att de olika 
avdelningarna på ett enkelt sätt kan få tag på information som de behöver. Vi tror 
att det kan vara ett annat samband med att Luftfartsverkets intranät inte används 
av alla avdelningar inom organisationen. Fältavdelningen bryr sig t.ex. inte om 
IT-avdelningen. 
 
Vi kan se likheter med Luftfartsverkets introduktion av det nuvarande intranätet 
och hur Orlikowski skriver hur det gick till när Notes20 introducerades i ett företag 
där hon har gjort fältstudier. De anställda fick inte någon direkt information och 
de flesta kom i kontakt med systemet när det först var installerat på deras datorer. 
 

”Without explicit information about what notes is and why Alpha had 
purchased it, these individuals were left to make their own 
assumptions about the technology and why it was being purchased.” 21 

 
Det är viktigt att de anställda får reda på varför man valt att införa ett nytt system 
och informera om vad det innehåller för att de som ska använda det ska kunna 
skapa en förståelse för systemet. Om användarna får göra sina egna antaganden 

                                                 
19 Daintry, Industry Standard, 21 mars 2002, sid 42 
20 Notes är en utvecklingsmiljö som stödjer kommunikation, koordination och samarbete inom   

grupper eller organisationer.  
21 Orlikowski, 1992, sid 364 
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kan risken finnas att de får fel uppfattning om systemet och väljer att inte använda 
det. 
 
Förbättringar för ökad delaktighet 
Vi har tittat på vad som skulle kunna göras bättre för att användarna ska känna 
mer delaktighet i det nuvarande intranätet. Vi tror att Luftfartsverket intranät 
skulle kunna förbättras om man genomförde användartester på det nuvarande 
systemet och tog till sig resultaten av dessa vid utveckling av intranätet. Genom 
att göra det kan användarnas behov tydliggöras och hitta funktioner som behöver 
förändas. Därefter kan man förbättra gränssnittet och anpassa det efter de 
anställdas situation. Detta kan vara en kostsam process men vi tror att företaget 
tjänar på det i längden eftersom användarna kommer att bli motiverade att 
använda intranätet. En fördel med detta blir att det både ger utbildning och ett 
bättre intranät.  
 
För att lösa problemet med att det är svårt att hitta information kan man skapa en 
kategoriindelning som är speciellt anpassad för verksamheten, ett slags 
företagsvokabulär som hjälper de anställda att hitta vad de behöver.22 Vi anser att 
Luftfartsverkets intranät har en viss kategoristruktur men ibland kan den kännas 
ologisk och vi tycker därför att förbättringar kan göras. Ett exempel är att en 
lathund för intranätet inte ska ligga gömd långt ner i kategorihierarkin som den 
gör idag. Vi tycker att den hela tiden ska vara tillgänglig för att de anställda ska 
veta var de kan hitta information.  
 
För att kunna veta hur mycket intranätet används kan man förse sitt intranät med 
ett slags mätsystem för att veta vilket material som efterfrågas eller vilka verktyg 
som används. Detta tror vi skulle vara bra att genomföra på Luftfartsverkets 
intranät för att kunna utveckla och underhålla en fungerande struktur som passar 
de anställda. 

                                                 
22 Daintry, 21 mars 2002, sid 43 
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Metoder 
Under vår utbildning har vi fått lära oss att hantera olika kvalitativa metoder som 
används för att kunna se vad som verkligen händer i en viss situation. Urvalet av 
metoderna ha skett efterhand när vi har sett problem och funderat över hur vi ville 
bearbeta dem. 
 

”Valet av lämplig metod eller teknik måste alltid göras i relation till 
och anpassas efter situationen och de inblandade personerna.”23 

 
Vårt arbete inleddes med att vi talade med människor från kontorsmiljö och vi 
fick deras synvinkel på varför intranätet inte används av alla. Genom våra 
metoder har vi haft möjlighet att studera en arbetsgrupp där 
informationsspridningen inte fungerar och kunnat ta reda på vad de själva anser är 
orsakerna till varför de inte använder intranätet. Vi kommer här att beskriva de 
olika metoderna vi använt oss av under våra fältstudier. 
 
Observation 
Observationsmetoden har vi använt för att se hur de fältanställda verkligen gör för 
att få information. Vi människor svarar gärna på frågor så att det låter bra istället 
för hur det egentligen är. Detta gör vi för att bättre passa in i den gruppen vi 
befinner oss i. Fältavdelningen är inget undantag och det är därför vi har använt 
oss av observationer. 
 

”…what people say and what they do are not the same ting.”24 
 

Vi har använt oss av aktivt deltagande genom att följa med de fältanställda i deras 
arbetsuppgifter. Vi har även utfört passivt deltagande i deras fikarum som ”the fly 
on the wall”25 vilket har inneburit att vi har suttit obemärkt utanför gruppen och 
observerat deras beteende. Genom att spendera mycket tid i fikarummet har vi 
kunnat se i hur stor utsträckning datorn och intranätet har använts.  
 
Intervju 
Intervjuer är en vanlig metod för att samla fakta inom det område etnografen 
studerar.  
 

”The interview is the ethnographer’s most important data gathering 
technique. Interviews explain and put into a larger context what the 
ethnographer sees and experiences.”26 

 
Vi har använt oss av två olika former av intervjuer, formella och informella. De 
formella intervjuerna används främst när man har ett mål och vet vad det är man 
vill få klarhet i. Dessa intervjuer kan användas när som helst men det vanligaste är 
                                                 
23 Löwgren m. fl., 1998, sid 104 
24 Blomberg, m. fl., 1993, sid 134 
25 Ely, 1993 
26 Fetterman, 1998, sid 37 
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att använda dem under mitten eller senare delen av fältstudierna. Vi valde dock att 
utföra våra formella intervjuer i inledningsskedet för att lättare kunna få kontakt 
med de fältanställda. Vi tyckte att det kändes relevant att ta reda på hur deras 
inställning till datorer är eftersom intranätet är en nätbaserad informationskanal 
och för att det ska fungera måste användarna kunna hantera en dator.  
 
De informella frågorna blandas vanligtvis med en konversation vilket leder till att 
det är det mest naturliga sättet att samla in fakta.27 I vårt fall hade det funnits en 
risk om vi bara hade använt oss av informella frågor. Vi har insett att vi har talat 
med en mindre grupp fältanställda, eftersom en del av dem har sökt kontakt med 
oss. Därför har de formella frågorna varit till stor nytta för oss och vi tror att vi 
hade gått miste om väsentlig information om vi inte använt oss av dem.  
 
Future Workshop 
Future Workshop är en metod som direkt fokuserar på problem och idéer ur de 
anställdas synvinkel. Den består vanligtvis av en eller två ledare med högst 20 
deltagare och delas in i tre olika faser, kritiska fasen, fantasifasen och 
åtgärdsfasen.28 Vi har följt Greenbaums upplägg för vår Future Workshop.29 
 
Kritiska fasen 
Denna fas brukar inledas med att deltagarna ”brainstormar” om vilka problem 
som finns på t.ex. en arbetsplats. Varje problem som lyfts fram skrivs ner i korta 
meningar och placeras på ett sådant sätt så att alla kan se vad de har kommit fram 
till. Deltagarna diskuterade tillsammans kring de problem som de ansåg fanns 
med informationsspridningen. Den andra uppgiften för dem var att betygsätta sex 
olika orsaker30 som hade kommit fram under intervjuerna om varför 
intranätet/datorn inte används. Betygen var mellan ett till tre där tre innebar att 
ordet stämde bäst överens med hur de kände inför problemen med 
intranätet/datorn. 
 
Fantasifasen 
Strukturen på denna fas är liknande upplägget på den kritiska fasen. Här ska 
deltagarna med hjälp av fantasin, komma på olika lösningar på de problem som 
har kommit fram under den kritiska fasen. Även idéer som inte har framkommit i 
förgående fas kan diskuteras. Lösningarna ska vara helt utan gränser och den enda 
gränsen som finns är den egna kreativiteten. Vardagliga begränsningar som 
ekonomi, teknik och organisatoriska aspekter finns inte här. Visionerna ska vara 
något som deltagarna verkligen önskar. Här diskuterade deltagarna de problem 
som hade lyfts fram under den kritiska fasen och deltagarna fick skriva ner idéer 
på vad de helst skulle vilja ha för informationssätt. 

                                                 
27 Fetterman, 1998 
28 Bødker, m. fl., 1993, sid 164  
29 GreenBaum, m. fl., 1993, sid 292-294 
30 Orsakerna var: tidsbrist, ointresse, brist på förtroende, okunskap, rädsla. Vi hade även ett 
alternativ som hette annat som de kunde välja i fall de inte kände igen sig i någon utav de 
förutsagda orsakerna. 
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Åtgärdsfasen 
Åtgärdsfasen innebär att klyftan mellan visioner och verklighet förenas. 
Deltagarna ska bli medvetna om begränsningarna inom ekonomi, teknik och 
organisatoriska aspekter. De ska också bli medvetna om möjligheterna, prioritera 
problemen och komma på genomförbara lösningar. Denna fas kunde vi inte 
genomföra på grund av att vi inte fick tillräckligt med förslag under fantasifasen. 
 
Videofilmning 

 
”One of the strongest arguments in favour of videotaping is that 
human activities unfold so fast that it is impossible to capture their 
complexity by observation alone.”31  

 
Videofilmning är en metod som ofta används som ett komplement till 
fältanteckningar. Den används även för att kunna se på observationen ur en annan 
synvinkel samt få en annan förståelse än under själva observationen. Det händer 
nästan alltid detaljer som observatören går miste om eller inte upptäcker förrän 
videofilmen analyserats. Dessa detaljer är ofta viktiga och intressanta för arbetet. 
En annan fördel är att andra som inte har deltagit i situationen, kan ta del av vad 
som hände vid ett senare tillfälle. Vi valde att videofilma under våra Future 
Workshops eftersom vi båda ledde dem och hade svårt att anteckna under tiden. 
Till en början hade vi tänkt videofilma intervjuerna men vi kom fram till att det 
inte passade vår situation. Vi befann oss inte vid ett och samma bord utan vi 
flyttade runt till de bord där personerna som vi ville intervjua satt. Vi tror därmed 
att det hade känts för obekvämt för de fältanställda om vi hade ”riggat” upp en 
videokamera. 
 
Mock-up 
Mock-up handlar om att bygga fysiska modeller av datorsystem och samtidigt 
forma en inre gemensam bild, för användare och/eller utvecklare, av hur systemet 
ska se ut.32 Materialet som används när man gör mock-up kan vara papper, 
pennor, kritor, tejp, klister etc. Genom mock-upen skapas en förståelse för hur det 
kan komma att se ut i verkligheten och inte något diffust som finns inne i datorn.33 
Vi tyckte mock-up skulle vara en bra metod att använda tillsammans med de 
fältanställda eftersom materialet är lätt att arbeta med och att de själva kunde 
påverka resultatet. Det är många som inte har några datorkunskaper men genom 
denna metod kan de ändå vara delaktiga i designutvecklingen.  
 

                                                 
31 Blomberg, m.fl., 1993, sid 137, citat efter Jordan m. fl. 
32 Preece, 1994  
33 BØdker m. fl., 1993  
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Fältstudier 
 

“For Harry Collins, ethnography involves a relationship between 
two ´internal states´: the observers subjective understanding of 
exotic beliefs and practices, and the actual experience of the 
members of the group studied. The test of a good ethnography is the 
extent to which these two states can be brought to 
correspondence”34 

 
Det var extra viktigt att vi förklarade syftet med vårt fältarbete för fältavdelningen 
eftersom vi kom in i det känsliga skedet med varsling. Det fanns en rädsla hos 
informationsavdelningen för att vårt syfte kunde misstolkas, eftersom våra 
metoder går ut på att studera andras arbete ingående. Informationsavdelningen tog 
på sig detta ansvar, eftersom de ansåg att det var viktigt att informationen om 
varför vi var där kom från rätt håll. Det har känts som detta har framkommit och 
de anställda har inte ifrågasatt våra besök, utan har varit öppna och 
tillmötesgående. 
 
Gruppsammansättning 
Under de tre första månaderna av vårt kandidatarbete utförde vi fältstudier. Vi har 
varit i kontakt med två arbetsgrupper av de fem som finns på fältavdelningen. Det 
som avgjorde uttagningen av arbetsgrupperna var att deras rullande schema skulle 
passa med våra resor till Stockholm eftersom vi har velat ha möjligheten att träffa 
båda grupperna under tre veckolånga besök samt några tvådagarsbesök. Vi har 
studerat cirka 45 personer av de ungefär 120 som finns på fältavdelningen. De två 
grupperna har i sin tur delats upp i mindre grupper under användandet av våra 
metoder. Sammansättningen av dessa personer har berott på vilka som har haft tid 
att delta. Däremot har vi försökt få med vissa i vårt fältarbete eftersom de har haft 
intressanta åsikter om nätbaserad information. Åsikterna har framför allt handlat 
om datorns trovärdighet.  
 
För att kunna få reda på hur kommunikation– och informationsspridningen 
verkligen fungerar kände vi att vi ville försöka komma in i grupperna. Vi var 
medvetna om att vi under en så pass kort tid inte skulle kunna komma in i gruppen 
fullt ut, eftersom vi inte helt följde deras arbetspass och inte är en del av deras 
Community of practice.  
 

”A community of practice is a set of relations among persons, 
activity, and world, over time and in relation with other tangential 
and overlapping community of practice”35  

 
Vi ser fältavdelningen som ett Community of practice eftersom de är en grupp 
med samma arbetsuppgifter och arbetspraxis. Av det vi har sett har de en speciell 

                                                 
34 Lynch. m. fl. 1995, sid 354-355 
35 Lave & Wenger, 1991, sid 98 
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relation till varandra och stämningen är gemytlig. Även om många av dem varit 
öppna och gärna pratade med oss, har vi upplevt att det är svårt för utomstående 
att helt bli en del av gruppen. Däremot existerar bara detta community under 
vinterhalvåret för att sedan splittras under sommaren. De har sagt att det är tråkigt 
när sommaren kommer och alla försvinner på varsitt håll men när hösten kommer 
och de åter samlas blir stämningen sig lik. 
 
Fältavdelningens arbetssituation     
Under vårt första veckolånga besök bedrev vi deltagande observation, det vill 
säga vi medverkade i de fältanställdas arbetsuppgifter för att få en inblick i vad 
det innebär att vara fältarbetare.  
 

”Participant observation combines participation in the lives of the 
people under study with maintenance of a professional distance that 
allows adequate observation and recording of data.”36 
 

En viktig del för oss var att få kunskap om vad de fältanställda gör och hur deras 
vardag ser ut. Genom att göra det kunde vi skapa en förståelse för själva 
arbetsplatsen och dess betydelse för dem. Syftet var även att knyta kontakter med 
de fältanställda för att lära känna dem. Vi tycker det är viktigt eftersom vi har 
befunnit oss i deras omgivning under längre perioder och vi ville inte att våra 
fältstudier skulle kännas besvärande för dem. Vi har bland annat varit med och 
skottat landningsbanorna och följt med bromsvagnen37 för test av banorna. Vi har 
konstaterat att det finns två olika typer av arbetsdagar, de snöiga arbetsdagarna 
och de snöfria dagarna.  
 
Snöiga arbetsdagar 
Kommer det snö blir det full aktivitet på fältavdelningen. Alla ytor där flygplanen 
rör sig ska vara fria från snö och landningsbanorna ska klara ett bromstest. När 
fältavdelningen får reda på att det kommer snö, delar de upp sig i olika grupper, 
som skottar bansystemet. Förarna samlas var och en i de olika maskinerna och 
ställer upp sig diagonalt om åtta och åtta för att kunna täcka hela banans bredd (se 
fig.11). För att få komma ut på landningsbanorna måste de fältanställda ha 
tillstånd från trafikledningstornet som håller reda på var alla fordon befinner sig 
inom området. När de ska skotta landningsbanorna, får de en exakt tid och 
därefter har de åtta minuter på sig att skotta och lämna banorna. Hela tiden sker 
det en kommunikation mellan trafikledningstornet och förarna i maskinerna och 
förarna mellan.  
 

                                                 
36 Fetterman, 1998, sid 35 
37 En bil som testar bromsvärdet på landningbanorna. Bromsvärdet är ett gränsvärde för att mäta 
om flygplanen är tillåtna till att lyfta eller landa. 
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Fig. 11.  Visar de fältanställdas metod för att skotta landningsbanorna på Arlanda flygplats. För att inte 
störa flygtrafiken måste de få klartecken från trafikledningstornet. Därför kommunicerar de kontinuerligt 
med varandra. 
 
Varje maskin är utrustad med en kommunikationsradio och GPS38. GPS 
underlättar för trafikledningstornet och koordinatorn eftersom de behöver kunna 
se de fordon som rör sig på flygplatsen. Vid t.ex. en akut åtgärd kan koordinatorn 
rikta anropet direkt till den person som finns närmast. Med hjälp av 
kommunikationsradion kan den bil som ligger längst fram i kedjan kommunicera 
med trafikledningstornet för att få nya tider att skotta landningsbanorna. Samtidigt 
som gruppen på landningsbanan skottar, åker fältmästaren bredvid i bromsvagnen 
och övervakar hela arbetet och testar bromsvärdet med jämna mellanrum. Skulle 
värdena vara för låga finns det två tillvägagångssätt. Antingen sätts två grupper in 
som skottar banan samtidigt för att få ett noggrannare resultat eller sprutar de på 
ett medel som sänker fryspunkten för att flygplanen ska kunna landa. Detta pågår 
till snöovädret har gått över. 
 
Scenario 3 
När det kommer snö går fältanställd D till en ledig sopmaskin och slår på 
komradion. Han kör bort till samlingsplatsen där han ska möta sin grupp. På plats 
ställer han in höjden på sopborstarna och plogen eftersom det är viktigt att 
inställningarna är riktiga. När de väl är ute på en landningsbana finns det inte tid 
till att justera något och resultatet måste bli bra på en gång. Ur komradion hör han 
hela tiden hur trafikledningstornet kommunicerar med andra fordon som oftast vill 
ha tillstånd att köra ut på landningsbanorna. När fältanställd D trycker på en av de 
knappar som är placerad på komradion kan han tala med de andra i gruppen. Han 
tar reda på vilken plats i ledet han ska befinna sig på och ställer sig där. Därefter 
kör gruppen till landningsbanorna och inväntar starttid för skottning. Den 
fältanställde hör hur personen som kör längst fram, kommunicerar med 
trafikledningstornet om starttider. Fältanställd D sitter och lyssnar på vad de säger 
och kan inte göra någon annat än att vänta vilket han tycker blir långtråkigt efter 
en stund. 15 minuter senare hör han förstapersonen i ledet säga att de ska vara på 
landningsbanan om 20 sekunder och gruppen förbereder sig och börjar därefter 

                                                 
38 Global Position System är ett positioneringssystem för att kunna se var objekt befinner sig. 
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skotta. Denna process upprepas under några timmar tills fältanställd D blir avbytt 
för en kortare rast. 
 
Snöfria arbetsdagar 
Den andra typen av arbetsdag omfattar de snöfria dagarna. Fältavdelningen har 
blivit en allt i allo avdelning, därför är det svårt att beskriva en typisk arbetsdag. 
Enligt de på fältavdelningen som vi har talat med, upplever sina arbetsdagar som 
varierande och att varje arbetsdag är en utmaning i sig. De får göra allt från att 
rulla ut röda mattor när det kommer stadsbesök till att måla skyltar. 
Arbetsklimatet är betydligt lugnare under de snöfria passen än om det snöar, men 
det kommer hela tiden olika arbetsuppgifter som ska utföras. När vi har varit där, 
har de fått arbetsuppgifter som t.ex. att laga stängsel, sopa landningsbanan, laga 
asfalt och hämta gamla flygplansdelar. Det enda som kontinuerligt måste göras, är 
att åka ut med bromsvagnen och göra en visuell överblick för att se om det finns 
föremål eller annat trafikfarligt som t.ex. sprickor i asfalten. Efter att ha gjort våra 
deltagande observationer har vi märkt att det finns en arbetsglädje och en bra 
stämning inom arbetsgrupperna. Det har känts positivt för oss i vårt arbete 
eftersom vi blivit varmt välkomnade och fått bra kontakt med många av de 
fältanställda.  
 
Genomförande av intervjuerna 
Genom att planera den formella intervjun i ett tidigt skede under våra 
fältstudier, fick vi ett bra tillfälle att presentera oss för alla berörda. Vi fick 
dessutom chansen att få namn på varje person och möjlighet att förklara syftet 
med våra fältstudier. Vi har totalt intervjuat 31 fältanställda. De huvudpunkter 
vi hade under den formella intervjun39 var följande: 
 

• De anställdas datorkunskaper 
• Intranätets roll  
• Informationsspridning 
• E-mail 

 
 

                                                 
39 Se bilaga 3. 
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Intervjuresultat 
En av intervjufrågorna gällde hur de anställda anser sig få tillgång till information. 
Utifrån denna fråga kunde vi se att de anställda främst anser sig få information via 
följande informationskanaler: 
 

H ur får de  anställda på fältav de lninge n information?

32%

14%14%
12%

9%
6%

5% 3% 3% 2%

Blad  32% T idn ingar 14%
Muntlig  14% Che fen /fä ltmästa ren  12% 
In tranä t 9% Skva lle r 6%
D ato r 5% PM på  anslagstavlan  3%
Arbe tskamra te r 3% Mail 2%

 
  

Fig. 12. Diagrammet illustrerar vilka informationskanaler som de 31 av de 150 
intervjuade använder. Intervjuerna genomfördes i februari 2002. 

 
Vi har märkt att våra intervjuresultat delvis har påverkats av omställningsarbetet 
som pågår på grund av att många på fältavdelningen känner en oro att de inte får 
komma tillbaka nästa säsong. Det verkar som att denna ovisshet leder till minskat 
intresse inom en del områden och ett av dessa är att lära sig intranätets 
uppbyggnad. Ett exempel på detta är ett av svaren vi fick på frågan som handlade 
om de ville ha någon utbildning på intranätets uppbyggnad: ”Svårt att svara på 
grund av nedskärningar, ja om jag får vara kvar”. Detta svarar inte bara på 
frågan angående intresse för introduktion, utan visar även vilken frustration som 
finns på fältavdelningen. Personen var inte ensam om dessa antydningar. Däremot 
har vi märkt att viljan att lära sig finns hos många, men att intresset inte är 
tillräckligt stort för att lära sig på egen hand. Därför menar en del fältanställda att 
en introduktion till datorn kanske skulle väcka nyfikenheten och därigenom få ett 
ökat användande av datorn. Oavsett intresse eller ej, tycker vi att den bristande 
kunskapen gällande datorer är en stor orsak till varför intranätet inte används i 
den utsträckningen som ledningen önskar. Från början fick vi höra att en orsak 
kunde vara att fältavdelningen enbart har tillgång till en dator men utifrån 
intervjuerna har vi konstaterat att det inte är någon avgörande faktor till det 
minimala användandet.  
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En annan sak som vi har märkt är att många 
inte tänker på att de använder datoriserade 
hjälpmedel i det vardagliga arbetet. De flesta 
nämnde att de t.ex. använder GPS och 
datorstyrd panel i maskinerna men de valde 
att svara att de inte räknar dessa som 
”datoriserade hjälpmedel”. En föreställning 
som vi tycker de verkar ha är att datorn hör 
hemma i en skrivbordsmiljö.  
 
 
 

För att kunna komma på eventuella lösningar under vårt arbete ville vi veta hur de 
fältanställda föredrar att få information vilket kan utläsas i nedanstående diagram.  
 

Hur  vill de  fä lta ns tä llda  få  in form a tion?

42%

17%
14%

9%
6% 6% 3% 3%

Muntlig  42% In tranä t 17%

Papper  14% Fungera r  s om de t ä r  9%

Email 6% Tidn ing  6%

A ns lag tav la  3% A lla  s ä tt 3%
 

 

Fig. 14. Diagrammet  illustrerar hur de 31 av totalt 150  fältanställda föredrar att få sin 
information. Intervjuerna genomfördes i februari  2002. 

 
När det gäller att ta reda på praktisk information, går de fältanställda främst till 
någon chef eller frågar arbetskamrater eftersom denna information inte finns att 
tillgå på intranätet. Denna information rör främst fältarbetarnas vardagliga 
arbetsuppgifter d v s den är handlingsorienterad. Ett exempel kan vara att de ska 
laga asfalten ute på bansystemet och de kan då fråga vilka maskiner som ska 
användas eller hur det praktiska arbetet ska gå till.  
 
En annan infallsvinkel som vi fick under intervjuerna är att det är den officiella 
informationen som publiceras på intranätet. Denna information handlar t.ex. om 
vad som händer inom en viss avdelning eller nyheter om vad som händer inom 
organisationen. Syftet är att alla anställda ska kunna ta del av vad som händer 
inom Luftfartsverket. En åsikt som kom fram var att informationen på intranätet 
uppfattas som inaktuell och att de inte kan påverka den, ”Det är redan klubbat 
och klart”. Det tror vi kan vara en av anledningarna till att motivationen att söka 
information minskas. De fältanställda menar att den inofficiella informationen 
inte kommer ut på intranätet utan behandlas främst via muntlig kommunikation. 

Fig. 13. Den datoriserade 
instrumentpanelen
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Denna information förmedlas till dem innan den publiceras på intranätet vilket 
leder till att de kan ifrågasätta och påverka den innan den fastställs.  
 
Ändring av vårt intervjufokus 
När vi analyserade våra intervjusvar upptäckte vi att vårt intervjufokus hade fått 
en annan vändning från det att vi skrev frågorna till det att vi genomförde dem. 
Meningen var från början att frågorna skulle inriktas mer på e-mail och vilken 
tidigare kunskap de hade fått via datorutbildningar. En faktor som kan ha påverkat 
detta, är att ingen som vi har intervjuat, har fått någon datorutbildning och att e-
mail inte används i någon större utsträckning. Vi visste tidigare att det inte var 
många som hade fått datorutbildning men inte att det var helt uteslutet. Vi har nu i 
efterhand sett att vi inriktat oss mer på frågorna om information och intranätet 
eftersom vi där fick mer ingående svar. Genom dessa frågor kunde vi ställa 
följdfrågor och det kändes som det var här som intervjuerna gav oss viktig 
information.  
 
Efter vi hade sammanställt och analyserat vårt intervjumaterial ville vi gå djupare 
med de problem som de intervjuade hade lyft fram. Vi funderade på hur vi skulle 
kunna gå tillväga och kom fram till att en workshop skulle kunna passa som 
metod i vårt fortsatta fältarbete i och med att vi då skulle få chansen att få upp en 
diskussion om problemen som fanns.  
 
Genomförande av Future Workshop 
Vi genomförde två Future workshops, en i vardera arbetsgrupp och för att skilja 
dessa åt kallar vi dem  futuregrupp 1 och futuregrupp 2. Futuregrupp 1 kunde inte 

se några problem med dagens 
informationsspriding under den 
kritiska fasen och skrev därmed 
inte något på Post-it-lapparna® 
som de skulle placera på ett 
papper som fanns uppsatt på 
väggen (se fig. 15). Meningen 
var att alla skulle kunna se vad 
som hade diskuterats. Vi fick 
känslan av att de var 
oengagerade när det gäller att ta 
reda på information och de 
menade att om de behöver veta 

något skulle informationen komma till dem. De ville bara ha det som berörde dem 
själva och som en fältanställd uttryckte det, ”Resten skiter vi i!”. Vi upplevde att 
många på fältavdelningen enbart är intresserade av det som händer runt omkring 
dem rörande deras arbetssituation och mindre intresserade av vad som händer på 
övriga Luftfartsverket. Senge beskriver detta i sin bok Den femte Disciplinen40, 

                                                 
40 Senge, 1995 

 

Fig. 15. Plakaten som vi använde under de tre workshop-
faserna. Workshopen genomfördes i mars 2002.
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hur man bara ser sin egen verksamhet och inte verksamheten som en del i ett 
större system. 
 
Vissa fältanställda håller med om att de behöver mer information och i det läget vi 
befann oss, gällde det främst information om varslingen. Däremot höll deltagarna 
fortfarande fast vid att de enbart ville ha muntlig information och det var svårt för 
oss att få dem att tänka steget längre. Det finns viss information som måste ske 
muntligt. Exempel på detta är säkerhetsfrågor och arbetsinstruktioner men syftet 
med Future Workshopen var att de inte skulle tänka på den typen av information. 
Det skulle vara sådant som inte är nödvändigt för att arbetet ska fungera men som 
ledningen anser att de bör ta del av som t.ex. organisationsinformation. Vi 
lyckades inte förmedla detta och det var svårt att få igång kreativiteten. 
Diskussionerna stannade ofta kvar vid den muntliga informationsspridningen och 
det blev inte lättare när de använde uttryck som ”Det är bara muntlig information 
man vill ha, inte på papper eller intranät”.  
 
Futuregrupp 2 var ivriga med att komma igång med en diskussion. Den flöt på 
och vi kände att vi skulle avbryta diskussionen genom att tvinga dem att skriva 
upp problemen på lappar. Vi löste detta genom att fånga upp orsakerna och själva 
skriva dem på lapparna för att sedan placera dem på pappret. Även denna 
futuregrupp ansåg att intranätet inte berör dem till någon större del och menade att 
de bara ville veta det som är relevant för deras del. Däremot var det lättare att få 
dem att tänka bortom muntlig informationsspridning och det kändes som de var  
mer aktiva i vårt försök att kartlägga problem och finna lösningar.  
 
Den andra delen i den kritiska fasen då vi ville ta reda på vad futuregrupp 1 ansåg 
vara orsaker till varför de inte använder datorn, fungerade relativt bra men vi 
kände fortfarande att de var en aning oengagerade. Resultatet som vi fick var att 
de ansåg att okunskap om datorer och brist på intresse var de största orsakerna till 
varför inte intranätet användes. Futuregrupp 2 verkade fundera mer på vad de 
skulle skriva och de kom fram till att de främsta orsakerna var brist på intresse 
och att de inte har förtroende för det som läggs ut och kan nås via datorn. Båda 
futuregrupperna var under workshopen överens om att tidsbrist och rädsla inför 
datorn inte var några överhängande orsaker.  
 
Problem som diskuterades 
Att fältchefen förmedlar information till fältavdelningen med jämna mellanrum 
verkar alla uppskatta. Däremot insåg de fältanställda ett problem med att de själva 
inte söker efter information. Fältchefen vidarebefordrar sådan information som 
han anser berör fältavdelningen medan resten sorteras bort. Däremot har han 
ingen möjlighet att veta vad varje individ är intresserad av och därför kan de gå 
miste om information. En följdiskussion blev vem som skulle ha rätten att 
bestämma vad som verkligen berör dem ”det som är intressant för dig kanske inte 
är intressant för mig”. Efter en längre diskussion om vem som skulle ”sovra” 
informationen hade vi fortfarande inte kommit fram till någon lösning på 
problemet. 
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På fältavdelningen finns det en tendens att ”skvaller” uppkommer och futuregrupp 
2 tror att en orsak till detta är att de är många olika grupper som omfattar många 
anställda som sällan träffas. En deltagare uttryckte följande: ”Informationen ska 
vara direkt, det ska inte gå några dagar för då kan den förvrängas.” Får någon 
höra en nyhet sprids den ut och andra grupper har svårt att kunna gå till källan och 
ta reda på hur det verkligen ligger till. Tendensen blir att en historia aldrig blir 
bekräftad av dem som vet hur det verkligen var. För att undvika detta, försöker 
fältmästarna tala om vad som sägs på fältmästarmötena och på så sätt få bukt på 
att felaktig information sprids. Att de arbetar i skift är också ett problem. Under 
vissa perioder med många nätter och helger i rad, kommer de inte i kontakt med 
chefer eller andra utanför fältavdelningen. Futuregrupp 2 blev medvetna om att de 
under dessa perioder måste ha ett komplement till det muntliga. Frågan är bara hur 
de ska få det?  
 
En frågeställning som de båda futuregrupperna diskuterade är om de kan lita på 
informationen som finns på datorn ”Det som du läser på datorn kan du inte få 
samma förtroende för som när du pratar med en person”. De tycker att om man 
inte får träffa personen i fysisk form kan man heller inte lita på den. De 
resonerade att någon kan sitta och diktera ihop något som helt saknar sanningshalt 
och kan därmed lättare gömma sig bakom ett papper. Genom att man inte träffar 
personen, kan man inte ställa honom/henne till svars för att ta reda på om det är 
sant eller inte. Futuregrupp 2 kritiserade enbart datorns trovärdighet, och det 
gällde då inte enbart intranätet utan hela Internetsystemet. Futuregrupp 1 såg 
skriftlig information i ett annat perspektiv. De menade att det inte spelar någon 
roll om det är på datorn man läser en text eller om den är i pappersform. En 
person kan lika väl diktera ihop ett brev som en text på intranätet. Trovärdigheten 
blir densamma. Med detta tankesätt är det svårt för oss att under en så relativ kort 
tid få dem att tänka i nya banor. Man ska inte tro på allt man läser, men vi tror inte 
att man behöver vara så misstänksam mot den information som finns på ett 
intranät och som endast ett specifikt företag kommer åt.  
 
Missnöje 
Introduktionen av Luftfartsverkets intranät kritiserades av futuregrupp 2. 
Metaforen ”Man kan inte bygga ett hus genom en knapptryckning” kom på tal. 
Med detta menade de att ledningen kan inte bara tala om att ett intranät ska 
fungera utan att ha någon form av introduktion till det och sedan förutsätta att det 
ska fungera. De frågade sig själva, hur länge ska detta fungera? Futuregrupp 2 
visade sitt missnöje genom att säga att ledningen är medveten om att alla inte tar 
del av information men att det inte läggs någon större energi på att försöka lösa 
problemet och risken finns att allt raseras till slut.  
 
En annan åsikt som kom fram var att många med chefsposter bara förstår det som 
står på ett papper. Han gav följande exempel på en slags frustration som verkar 
finnas: ”Ledningen säger att alla maskiner ska fungera men vet inte hur det går 
till i praktiken. De måste också ta ansvar för att skaffa information.” De anser att 
sådan information inte går att publicera på intranätet och att ledningen inte förstår 
deras språk och problematik.  
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”Det är lika viktigt att ledningen får en förståelse för hur 
personalen har det som att personalen får insikt i hur företaget mår 
och vad som ligger bakom beslut som tas högt ovan deras 
huvuden.”41  
 

Efter vad vi har förstått har fältavdelningen inte den uppfattningen utan de ser 
intranätet som en envägskommunikation och ett sätt för ledningen att ”smita 
undan” från att ge muntlig information. Ett viktigt steg blir att informera de 
anställda om möjligheterna som finns till att kommunicera. 
  
Framtida förslag 
Under fantasifasen hade vi problem med att formulera oss så att de båda 
futuregrupperna skulle förstå vad vi var ute efter. Syftet var här att vi skulle få en 
mängd olika idéer på kommunikations- och informationssätt som är anpassade till 
de fältanställdas arbetssituation. För att få igång tankeverksamheten och fantasin, 
inledde vi med egna förslag som t.ex. en text-banner på tv:n och hur man skulle 
kunna integrera ett system i deras maskiner. De gav oss några förslag som t.ex. att 
skicka information via SMS, att ha adresser på nyhetslänkar till intranätet i LFV-
tidningen för att där kunna välja att läsa vidare om det som verkar intressant, 
komradion i maskinerna (RDS), varningslampa på datorn vid stora förändringar 
och viktiga nyheter. Meningen var att vi utifrån deras förslag skulle kunna komma 
fram till tre gemensamma lösningar. Resultatet blev dock inte som förväntat 
eftersom diskussionerna ofta stannade vid muntlig information. De få förslag som 
kom upp diskuterades inte vidare och därför beslöt vi oss för att inte gå in i 
åtgärdsfasen utan valde att avsluta workshopen och anpassa oss efter situationen 
som uppstod. Suchman tar upp liknande exempel i sin bok Plans and Situated 
Actions, vi skapar en plan som vi får kringgå då något oförutsett inträffar och 
istället anpassa situationen efter det.42  
 

                                                 
41 Eriksson, 1997, sid 22 
42 Suchman, 1987 
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Genomförande av Mock-up 
Utifrån intervjuerna och workshopen hade vi fått kommentarer såsom att de 
fältanställda tycker att det fanns för mycket ”onödig” information på intranätet 

och att det känns tråkigt och inaktuellt. För 
att kunna tillgodose deras önskemål om att 
de bara vill veta det som berör dem bestämde 
vi oss för att inrikta oss mer på hur de 
fältanställdas egen fältservicesida på 
intranätet skulle se ut. Vi kom därför på idén 
att göra en mock-up som illustrerade deras 
sida för att de skulle känna igen sig i den 
miljön som redan finns på intranätet. Vi 
skrev de hundratals länkar som idag finns 
under varje huvudmeny på Post-it-lappar®, 
samt några förslag som vi själva hade 
kommit på som skulle kunna passa dem. Vår 
förhoppning var att med hjälp av mock-upen 

få idéer på vilken information de anser viktig. På så sätt skulle vi komprimera 
informationen på intranätet. 
 
Vi genomförde fyra mock-up-möten under två dagar och vi hade mellan en till 
sex personer i varje grupp. Kontentan blev att grupperna tyckte det skulle vara en 
bra idé att använda den egna sidan med information som berör dem. De fick 
själva välja mellan de olika lapparna som vi hade lagt fram på ett bord 
(se fig. 16). De gjorde ingen inbördes sorteringsordning vid valet av lapparna utan 
plockade de som de ansåg viktiga för dem.43 De tyckte att vårt upplägg för 
genomförandet av mock-upen var bra och det kändes som de var engagerade och 
tog uppgiften på allvar. Det fanns redan förslag på ämnen och de behövde inte 
själva komma på några om de inte själva kände att de ville det. Vi har märkt att 
det hade varit svårt för dem att ha pressen med att komma med egna idéer och 
förslag och tror därför att denna metod var passande för de fältanställda. Det 
kändes givande eftersom det uppstod diskussioner om de olika förslagen och 
deltagarna kunde vara aktiva i själva utformandet av mock-upen. Även de som 
tidigare har visat ointresse var aktiva. Vi tror att det beror på att de kände sig 
bekanta med materialet. Datorn är ett så främmande begrepp för många och vi har 
ibland haft svårt att förstå varandras språk. Med hjälp av mock-upen kan gruppen 
lättare tala samma språk44, vilket vi upplevde. Vi tror även att det har berott på att 
vi var konkreta och förklarade vad vi ville ha ut och att de därmed förstod 
uppgiften.  

                                                 
43 Se bilaga 4 
44 Ehn m fl, 1991, sid 172 

Fig. 16. Detta är mock-upen som vi 
använde, de rosa lapparna är  
länkarna som de fick välja mellan. 
Mock-up-möterna genomfördes i 
april 2002. 
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Realistiska lösningar 
Utifrån resultaten från våra fältstudier har vi kommit fram till möjliga lösningar 
som vi rekommenderar Luftfartsverket att genomföra i nuläget. Den ena 
lösningen innebär att förbättra fältservicesidan med aktuell och relevant 
information och den andra att genomföra en utbildning av hur intranätet fungerar.  
 
Fältservicesidan som en informationskanal 
Vi anser att det som behövs är att ge en lokal prägel på den generella och 
koncernövergripande informationskanalen. Genom att de fältanställda har sin 
egen fältservicesida med utvald information på startsidan kan de skapa denna 
lokala prägel som är så betydelsefull. Vi tycker att de främsta anledningarna till 
att lägga ut information på deras fältservicesida är att minska komplexiteten av 
information i dagens intranät.  Vi ser detta som en lösning eftersom det är möjligt 
att påverka denna sida och att det inte fanns något material utlagt under vår 
fältstudieperiod. Den är placerad så att förändringarna inte påverkar resterande 
intranät. Det krävs mer om man ska ändra något på de koncerngemensamma 
sidorna eftersom informationen då måste beröra hela koncernen. Ju längre upp i 
intranätets hierarki någon vill göra en förändring, desto mer omfattande är det. 
Vår grundläggande idé var att komma på ett sätt som får de fältanställda att ta del 
av organisationsinformationen som finns på intranätet och även en del praktisk 
information. Vi tycker det är viktigt att informationen ska vara knuten till deras 
behov, förutsättningar och sammanhang. Syftet i slutändan med denna lösning 
blir därigenom att få dem att använda datorn som informationskanal och ta del av 
informationsspridningen som passar dem på ett bättre sätt. För att datorn ska 
fungera som ett komplement till de andra informationskanalerna, tycker vi att 
man ska ta de delar som fungerar och försöka knyta an till datorn. Ett exempel på 
det skulle kunna vara att de fältanställda får höra information från fältmästaren 
via röstmeddelanden på fältservicesidan.  
 
Tanken är att de fältanställda ska kunna gå in på fältservicesidan och kunna få 
reda på den information som de själva har önskat att de vill ha. Det finns 
möjligheter att kunna skräddarsy deras fältservicesida för varje enskild anställd, 
så att de förutom gemensam information kan välja de länkar de anser är viktiga. 
Varje fältanställd behöver då ha ett eget användarnamn och lösenord. Det skulle 
även finnas möjligheter att lägga upp egna meny- och länksystem både på 
fältservicesidan och den individuella sidan. För att göra det måste de först gå in 
på en sida där de kan välja vilka länkar och menyer de önskar ha på sin egen sida. 
De behöver bara göra det innan de använder sidan första gången samt när de 
känner att de vill förnya den med nya länkar och menyer. Detta är möjligt genom 
att deras login är kopplat till databasen som vet vad varje anställd har valt att ha 
för innehåll på sin sida.  
 
Vi hade till en början svårt att komma underfund med hur vi skulle kunna lösa 
problemet med att veta vad de fältanställda vill ha för slags information. Det var 
därför vi valde mock-up som metod, eftersom de själva kunde välja länkar och 
därmed påverka sitt eget resultat. För att denna lösning ska fungera måste de 
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själva bestämma vad sidan ska innehålla. Kommer någon från ledningen och 
säger vad som är ”viktigt” kvarstår problemet med att informationen kan kännas 
orelevant.  Efter att ha analyserat de olika gruppernas resultat visade det sig att 
det finns många olika intressen och att det är individuellt vad man tycker är viktig 
information. Vi kunde dock se vissa gemensamma nämnare: 
 
Gemensamma förslag i samtliga fyra mock-up-grupperna:   

• Aktuellt på fältavdelningen  
• Lathund över intranätet  
• Lediga tjänster  
• LFV Arbetsförmedling   
• Länk till Internet  
• Maskinfakta 
• Personalmeddelanden    

 
Vi trodde till en början inte att vi skulle få ihop så många gemensamma nämnare i 
och med att det fanns ett hundratal olika länkar att välja mellan. Det var intressant 
att analysera materialet och se att de fyra grupperna hade valt sju gemensamma 
länkar. Vi kunde se att Maskinfakta och Aktuellt på fältavdelningen45 var 
populära och vi tror det beror på att det är ämnen som berör dem direkt i deras 
arbetssituation. De ville ha en lathund för intranätet vilket vi upplevde som 
positivt eftersom det tyder på att de har viljan att lära sig intranätet. Men vi tror 
fortfarande att de behöver vägledning och någon som ”pushar” dem framåt för att 
de ska ta första steget. Att de valde LFV Arbetsförmedling och Lediga tjänster 
tror vi beror på deras svåra arbetssituation med varsling och att de därmed ser ett 
behov att hålla sig uppdaterade om vilka nya arbeten som finns. Skillnaden mellan 
dessa är att LFV Arbetsförmedling innehåller Luftfartsverkets lediga tjänster 
medan Lediga tjänster är alla lediga tjänster på Arlanda flygplats. Anledningen till 
att de vill ha möjlighet att gå in på Internet från fältservicesidan tror vi beror på att 
många har olika egna intressen såsom att t.ex. att titta på olika båt– och 
bilannonser. Den sista gemensamma nämnaren var personalmeddelanden och den 
vill de främst ha eftersom de vill hålla sig ajour med det som berör personalen. 
 
Gemensamma förslag i tre av mock-up-grupperna: 

• Fritid och Evenemang 
• Nyhetsartiklar    
• Köp-Sälj-Byt 
• Trafiknyheter 
• Arbetsmiljö/Friskvård 
• Restaurang/Butik 
• Information från fältchef 

 
 
 
                                                 
45 Två av de förslag som vi själva har kommit på. 
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Gemensamma förslag i två av mock-up-grupperna: 
• Flygväder 
• Varsel 
• Pressmeddelanden 
• Planer och visioner 
• Uniformer/Skyddskläder 
• Tidningar 
• Nya Arlanda 

 
Vi kan inte säga att detta är de ämnena som ska visas på fältservicesidan. Det 
personliga intresset varierar och därför känner vi att alla måste få komma med 
sina synpunkter. Vi har varit i kontakt med knappt två femtedelar av all personal 
på fältavdelningen och det känner vi är för få för att dra en slutgiltig slutsats. 
 
Det vi har kommit fram till är att problemet inte ligger i att de fältanställda inte 
vill veta vad som händer utan det är snarare presentationen som inte är anpassad 
efter de fältanställdas situation. Med hjälp av vårt förslag har de möjlighet att 
själva kunna påverka det som ska presenteras. Vi tror inte att detta är lösningen 
på problemet och att alla därmed skulle börja använda intranätet. Det är snarare 
ett försök att ge dem en inblick i hur mycket fakta som finns där och väcka ett 
intresse och därmed öka användandet. Även om det skulle resultera i att det bara 
är några få som börjar använda intranätet är det ett framsteg. Det blir fler som är 
uppmärksammade om det har hänt något nytt och kan sprida informationen vidare 
till sina arbetskamrater. 
 
Utformning av fältservicesidan 
För att fältavdelningens egna ämnesområden ska kännas aktuella har vi tänkt oss 
att det kommer att vara en eller flera administratörer på fältavdelningen som 
sköter själva utformningen och uppdateringen av fältservicesidan. Uttagningen av 
dessa personer sköter varje fältmästare om. Det som fältavdelningen själv måste 
underhålla är de länkar som inte redan finns på intranätet som t.ex. maskinfakta 
och aktuellt på fältavdelningen. De andra länkarna är kopplade till befintliga 
dokument som andra avdelningar har ansvar för. En idé vi har, är att de skulle 
kunna ha fältservicesidan som startsida på datorn eftersom det är mer intressant ur 
deras synvinkel då den informationen berör dem mer än den 
koncerngemensamma sidan.  
 
Det är viktigt att tänka på deras kunskaper och behov vid design och 
implementering av sidan. En viktig del i utformningen av fältservicesidan46 är att 
det ska vara lätt att förstå hur man ska gå tillväga för att söka efter information. 
Vi har tänkt att de ska känna igen sig i ”datormiljön” och valde att göra den så lik 
övriga intranätet men på ett förenklat sätt. Vi har till exempel valt att placera 
länkarna i bokstavsordning och som ett komplement till detta gjort en 
sökfunktion. Vi tror att fältavdelningen skulle vara hjälpta av 

                                                 
46 Se bilaga 5 
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t.ex. hjälpdialogrutor med förklarande text när de navigerar på sidan. Eftersom 
många fältanställda inte är vana datoranvändare behöver de stöd på vägen. De ska 
känna igen sig i miljön och veta var de kan hitta relevant information. Därför 
valde vi t.ex. att ha bilder som de kan associera till i ett utav våra lösningsförslag. 
Detta är något som Norman anser är viktigt för ett informationsverktyg, att det 
ska vara enkelt att använda, när han skriver följande:  
 

”Design the tool to fit the task so well that the tool becomes a part 
of the task, feeling like a natural extension of the work, a natural 
extension of the person”.47  

 
Genom att ha en kunskap om vad som finns på sidan kan de få upp intresset och 
därmed lockas till att använda den. 
 
Utbildning 
 

”How users change their technological frames in response to a new 
technology is influenced by (i) the kind and amount of product 
information communicated to them, and (ii) the nature and form of 
training their receive on the product.”48 

 
Vi håller med Orlikowskij i citatet ovan. Det är viktigt att användarna från början 
får en bra uppfattning om den nya tekniken och att de informeras om vikten av 
den. Genom att användarna får en introduktion och utbildning av den nya 
tekniken ändras referensramarna de har av t.ex. omvärlden, organisationen och 
teknik.  
 
Efter genomförandet av våra fältstudier, har vi förstått att en utbildning är något 
som är efterfrågat av de flesta på fältavdelningen. De har uttryckt att de måste 
veta hur man kommer in på datorn för att kunna få fram den information som 
finns. Det finns de som inte vet hur man navigerar inom intranätet. Vi ser därför 
ett behov av att erbjuda en grundläggande introduktion om hur man använder 
datorn till dem om önskar. En del av utbildningen skulle kunna vara en 
genomgång av Officepaketet samt hur Internet används. Efter detta skulle det 
vara lämpligt att genomföra en utbildning av intranätet. Vi har två olika idéer om 
hur utbildningen skulle kunna utföras. Den ena är att någon eller några personer 
håller i den och den andra är att med hjälp av t.ex. simuleringar ha en nätbaserad 
utbildning. 
 
En tanke vi hade var att vi skulle genomföra en utbildning tillsammans med de 
fältanställda. Vi valde att inte göra det på grund av att vi  kom fram till att det inte  
passade i arbetets skede, vilket berodde på två olika saker. Den ena var att många 
av de fältanställda slutade sin vintersäsong i mitten av april. Detta skulle innebära 
att vi inte skulle ha någon möjlighet att följa upp och utvärdera om utbildningen 
                                                 
47 Norman, 1998, sid 52 
48 Orlikowski, 1992, sid 364 
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gett något resultat. På ett vis skulle det kännas som den skulle gå förlorad 
eftersom, det dröja ett halvår innan de kom tillbaka nästa gång. Den andra 
anledningen var att de befann sig i en svår situation då de hade blivit meddelade 
om varslingen och därmed inte visste vilka som skulle förlora arbetet. Vissa säger 
att deras motivation att lära sig intranätet sjönk. De såg inget behov att lära sig det 
om de inte skulle vara kvar på Luftfartsverket. Av dessa anledningar har vi 
kommit fram till att det vore mer effektivt att genomföra utbildningen när de 
kommer tillbaka till hösten. 
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Framtida lösningar 
Vi har konstaterat att dagens presentationssätt av intranätet inte fungerar för alla 
och har därför valt att titta på alternativa lösningar. Det har hänt mycket inom 
dagens teknik som vi skulle kunna använda oss av för att få en bättre fungerande 
internkommunikation på de avdelningar där den inte fungerar idag. Däremot är 
den nya tekniken i många lägen kostsam och det kan vara svårt att få företag att 
investera i den. Detta gäller även Luftfartsverket som under vårt arbete befann sig 
i besparingsskedet och därmed har svårt att motivera nya investeringar. Trots det 
har vi tagit fram två framtida lösningar som vi anser skulle hjälpa Luftfartsverkets 
internkommunikation. Det är inte meningen att de ska införa dessa inom den 
närmaste tiden utan ska snarare ses som förslag i framtiden. Vi kan även tillägga 
att när vi har tagit fram dessa lösningar, har vi tänkt att intranätet ska vara kvar 
som en informationskanal eftersom det måste finnas möjlighet att nå all 
information på intranätet.  
 
Administrering med det tänkta systemet 
Vi har koncentrerat oss på vad Luftfartsverket kan göra för att erbjuda sina 
anställda den information som berör dem och som de är intresserade av att ta del 
av. Utifrån våra mock-up-möten, såg vi att det fanns en del områden som alla 
tyckte var intressanta samtidigt som vissa hade egna individuella önskemål om 
vad de ville ha för information. Vi ansåg att det är lika viktigt att ta till vara på de 
gemensamma intressen som de enskilda, varav vi kom på iden att kunna sköta 
urval och sortering av både de gemensamma och de individuella önskemålen. För 
att förklara hur vårt tänkta system fungerar har vi valt att kalla den person som 
vill skicka ett meddelande till intranätet för administratör. Det är denna som har 
ansvaret för att lägga ut information. 
 
För att kunna erbjuda Luftfartsverkets anställda möjlighet att minska flödet av 
information, har vi tänkt att ett webbaserat administrationsverktyg ska kunna 
hantera urvalet. Administratören arbetar med en trädstruktur som finns på ett 
formulär vilket är baserat på avdelningar och ämnesområden. Här kommer 
han/hon att kunna välja till vilka uppdateringen ska nå ut. Administratören kan 
välja att skicka informationen till en hel avdelning eller ämnesvis. En databas49 
sköter om till vilka uppdateringen ska till.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 I databasen finns de olika ämnes- och gruppindelningarna lagrade. 
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Bilden nedan är det formulär50 där administratören lägger ut information till 
berörd grupp. 
 

 

Fig. 18.  Detta är ett exempel på hur administrationsverktyget skulle kunna 
 se ut. Här vill administratören skicka ett meddelande till väder-gruppen.  
Uppdateringen skickas som ett meddelande till databasen som sedan skickar  
meddelandet till de personer som har valt att veta väderprognoser. 
 

Alla anställda kommer att ha möjlighet att anmäla vilken typ av information de 
vill ha. I vardera ämnesgrupp finns information som är likvärdig. Ett exempel på 
en ämnesgrupp kan vara flygfakta och kan innehålla ämnena flygsäkerhet, 
flygväder och Svenska flygsäkerhetsregler. Så fort det kommer ny information, 
skickas det ut till rätt person inom respektive ämnesgrupp. Administratören 
behöver inte veta vilka anställda som ingår i en viss ämnesgrupp utan han/hon 
behöver enbart veta till vilken ämnesgrupp uppdateringen ska. Däremot kommer 
det alltid att finnas information som alla bör ta del av. Administratören har 
möjlighet att kunna nå hela Luftfartsverket genom en ”alla-grupp” vilka alla 
anställda måste tillhöra. Denna gruppering får inte missbrukas genom att skicka 
oväsentlig information. Den ska enbart innehålla uppdateringar som är av intresse 
för hela Stockholmsdivisionen som t. ex Nyheter. Det är administratörens ansvar 
att det inte missbrukas. Om det ändå sker, finns det en risk att de anställda tappar 
förtroendet för systemet och då faller Luftfartsverket tillbaka till den struktur som 
de har i dagsläget. De anställda kan då börja ignorera ”alla-meddelande” och om 
det då kommer ut något viktigt går de miste om det. 
 
En metafor till detta system är Blekinge Tekniska Högskolas e-mailsystem. Alla 
studenter har möjlighet att ansluta sig till en mailinglista för en specifik kurs. 
Studenterna få då alla e-mail som skickas till listans e-mailadress. På så sätt 
behöver vi inte ta del av en kurs som inte ligger i vårt intresse och det är lättare att 
ta till sig det som är relevant. Vi går heller inte miste om viktig information. 
Däremot finns det en lista som alla måste tillhöra. Denna innehåller sådan 
information som berör alla studenter som t. ex att skolans bibliotek byter 
                                                 
50 Själva formuläret fungerar som ett mail. Administratören gör uppdateringen och skickar den till 

databasen som sedan skickar till vidare den till de personer som har valt att få informationen. 

Alla 

Ekonomi Fältet Flygfakta 

Väder Säkerhet 

1 april 2002 
Solsken nordvästlig vind 
Vindstyrka: 2 m/s 

Skriv text 

Skicka 
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öppettider. Precis som vi hanterar e-mail, ska de anställda kunna läsa, spara och 
radera meddelanden.  
 
Hur fungerar systemet?  
Vårt system är helt oberoende av vilka så kallade klienter man använder. En 
klient kan t.ex. vara en dator, mobiltelefon eller en PDA51 och används för att 
kunna presentera information. Detta innebär att Luftfartsverket kan använda de 
klienter som redan finns. 
 
Vi kan dela upp vårt system i tre olika delar, ett administrationsverktyg, en 
databas vilken innehåller informationen och till sist klienter. Delarna är 
oberoende av varandra. Fördelen med detta är att man lätt kan göra ändringar i en 
del utan att den förändringen påverkar de andra delarna. Ett exempel kan vara att 
man vill byta utseende på administrationsverktyget. Om alla delarna skulle vara 
beroende av varandra skulle man vara tvungen att göra ändringar i hela systemet. 
Med denna uppdelning, räcker det att göra ändringar i administrationsdelen. I och 
med att de är oberoende av varandra kan de inte kommunicera med de andra 
delarna. Därför finns det så kallade protokoll som är länken mellan delarna så att 
de kan kommunicera med varandra.52  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
1.Administratören lägger in information i databasen. 2. Klienter interagerar med 

servern via protokoll (t.ex. 
HTML) för att klienten och 
servern ska förstå varandra. 

 
3. Servern skickar ut information till de klienter  4. Användaren får information 
 som är berörda. Klienterna är olika sätt för att   exempelvis via mobiltelefonen. 
kommunicera med servern. Användaren väljer själv   Användaren kan välja att spara 
det presentationssätt som passar.   meddelandet eller radera det.  
 
 
Fig. 19. Illustrerar hur det tänkta systemet kommer att fungera. 

                                                 
51 En handdator 
52 Hedemalm, 1998, sid 103 
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Olika presentationssätt 
Tidigare har vi beskrivit hur selektering av informationen är tänkt att hanteras. 
Det finns många olika sätt att presentera detta på. Vi har valt att nämna tre olika 
tillvägagångssätt, mobiltelefon, badge53 och handdator. 
 
Mobiltelefon 
Eftersom Luftfartsverket har många olika arbetsområden passar inte en 
skrivbordsdator för alla avdelningar. En del kanske föredrar att få informationen 
via mobiltelefonen. Många på fältavdelningen har alltid med sig den.  
 
De flesta av dagens mobiltelefoner använder sig av nätverket GSM men det nya 
mobila nätverket GPRS kommer mer och mer. Skillnaden mellan dessa nät är att 
GPRS är ett snabbare och säkrare sätt att skicka data på och dessutom det går att 
skicka större mängd data till ett billigare pris.54 Detta gör att det blir enklare att 
skicka information till mobiltelefonerna. Däremot går det inte att skicka ett 
meddelande med GPRS till en telefon som endast stödjer GSM eftersom de 
använder sig av olika protokoll. För att Luftfartsverket inte ska behöva köpa nya 
mobiltelefoner till hela Stockholmsdivisionen måste de därför se till att det finns 
protokoll som stödjer både GPRS och GSM.  
 
Badge 
Vi har funderat på hur man skulle kunna integrera kommunikation och 
information i de fältanställdas arbetssituationer. Ett tillfälle då det finns tid att ta 
reda på intranätets uppdateringar är när de sitter i sina maskiner och väntar på 
starttider för att få komma ut på bansystemet. Detta är deras vardagliga 
arbetsmiljö och det är ett tillfälle då informationen ska finnas tillgänglig. För att 
kunna genomföra detta behövs en terminal i varje maskin samt någon 
identifikation. Eftersom alla anställda på Arlanda flygplats måste bära med sig en 
badge när de vistas inom säkerhetsområdena ser vi detta som ett alternativ. 
Badgen skulle skannas av terminalen så att användaren får tillgång till den 
önskade informationen. Det skannade materialet presenteras antingen via en 
skärm eller läses upp som ett röstmeddelande. Det finns dock en nackdel med att 
ha det röstbaserat. Som vi tidigare nämnt förekommer det tät kommunikation 
mellan de fältanställda i maskinerna och fältanställda i maskin till 
trafikledningstorn. Ljudet från komradion är näst intill konstant och det som sägs 
är viktigt för det pågående arbetet. Vi tror att om det skulle vara ytterligare en röst 
som läser upp information skulle det bli rörigt och risken finns att förarna ”slår 
dövörat till”. Skulle det vara så att de lyssnar mer på röstuppläsaren än på 
trafiktornet, kan det utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. Kontakten med trafiktornet 
är ett måste så fort de fältanställda är ute och arbetar i bansystemet. Därför kan 
det vara en fördel med skärm där de själva kan läsa när det finns tillfälle. 
 

                                                 
53 Ett passerkort som visar identitet samt vilken access de har inom de olika områdena. 
54 Lin m. fl, 2001 
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Scenario 4:Information via badge 
Fältanställd D går ut till maskinen som han ska använda under snöröjningen. 
Arbetsprocessen har inte ändrats utan han kör till den mötesplats som hans grupp 
tidigare har bestämt. Där kontrollerar han så att alla inställningar är rätt och tar 
genom komradion reda på sin position i ledet. När alla är samlade åker de bort till 
landningsbanan och väntar på att få tillstånd att skotta. Han hör att 
trafikledningstornet ger dem en starttid 10 minuter senare. Detta ger honom tid att 
titta om det har kommit något nytt på intranätet. Fältanställd D tar fram sin badge 
och placerar kortet i en terminal som finns under instrumentbrädan. Skärmen som 
finns till höger om honom blir aktiv och han startar Internet. Badgen fungerar som 
ett login och gör det möjligt att enbart visa sådan information som fältanställd D 
har valt. Denna sida visas nu på skärmen. Det har skett två uppdateringar sedan 
sist han var där, en på fältavdelningen och en på nöje. Skärmen är en touchscreen 
och med ett finger trycker han på fältavdelnings-länken. Där står det att 
avdelningen kommer att få nya arbetskläder och tider när de ska provas. Efter det, 
trycker han på nöje-länken där veckans matsedel på en utav 
personalrestaurangerna visas. Nu är det dags att skotta igen men han låter badgen 
sitta kvar i terminalen så att han kan fortsätta läsa vid nästa väntetid. 
 
Handdator  
Ett annat presentationssätt skulle kunna vara en handdator för att kunna få tillgång 
till intranätet, Internet, kolla mail eller föra anteckningar ute på fältarbete. 
Handdatorn skulle öka tillgängligheten till information eftersom de via den kan få 
information mer kontinuerligt än idag. Fördelarna med denna är att de kan ha med 
sig den överallt och använda den när de har tid över. Ett exempel på en 
användarsituation är när de fältanställda sitter i maskinerna och väntar på att köra 
iväg och skotta snö. En annan fördel är att de kan använda den hemma och hålla 
sig uppdaterade om vad som händer inom organisationen, trots deras 
oregelbundna arbetstider.  
 
En variant, av flera, som vi tycker skulle passa är Pocket PC 200255, vilket är en 
handburen dator som bland annat innehåller mediaspelare, Office och Internet. En 
handdator kan användas för att ansluta sig mot interna 
databaser, Internet eller företagets intranät. Genom 
handdatorn kan användaren arbeta säkert mot intranätet över 
en krypterad förbindelse. Det finns en klient för servern vilket 
gör att den systemansvarige kan komma åt den, utföra 
systemunderhåll och kontrollera loggar.56 Detta skulle någon 
eller några på fältavdelningen ha ansvaret över. Det kommer 
förmodligen att dröja ett tag innan man kan arbeta lika 
naturligt med handdatorer som med dagens mobiltelefoner. Vi 
tror däremot att vi inom en snar framtid kommer att ha konstant 
tillgång till Internet. Vi tror på användandet av handdatorn 
främst för att vi ser möjligheter för de fältanställda att kunna 

                                                 
55 Senaste versionen av  Microsofts Windows Pocket PC 2002.  
56 Andersson, Win2000World 

Fig. 20.  
Pocket PC 2002 
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använda den när som helst och var som helst. Den skulle förmodligen också bidra 
till utvecklingen av en ”kommunikationskultur inom fältavdelningen”. 
 
Scenario 5: Information via handdator 
När fältanställd B kommer in i fikarummet sätter han sig vid sina arbetskamrater 
och ”småpratar”. Fältanställd C säger att han har hört att de ska få nya 
arbetskläder men han vet inte när de ska få dem. Det finns ingen i rummet som de 
kan fråga så fältanställd B tar upp sin handdator ur fickan. Han slår på strömmen 
och startar Internet. Han har valt att ha sin personliga sida som startsida som nu 
visas på displayen. Han kan se att det inte har kommit något nytt inom hans 
intressegrupper. Däremot har han inte valt ämneskategorin som 
uniformer/arbetskläder tillhör och måste därför besöka intranätet. Det känns 
fortfarande komplext och han vet inte vart länken ligger. Han väljer att utnyttja 
sökfunktionen och skriver ordet skyddskläder varav den rätta sidan visas. Nu ser 
han att det är den 2 november som de kommer för provning av kläderna och 
förmedlar detta till sina arbetskamrater. Han stänger av handdatorn och lägger 
tillbaka den i fickan. Eftersom han har kunnat göra sin sökning vid bordet hos de 
andra arbetskamraterna, har han hört vad de har talat om och kan snabbt komma 
tillbaka in i samtalet igen.    
 
Anslagstavla 
Den andra framtida lösningen, bygger på deras nuvarande whiteboard (se sidan 
15) som är placerad i fikarummet. Under våra observationer har vi sett att det är 
många som tittar till den för att se om det har hänt något som de själva känner att 
de bör ta del av. Detta tyder på att whiteboarden är ett kommunikations- och 
informationssätt som passar bättre in i deras arbetssituation än en stationär dator. 
Vi började därför fundera på om det inte går att integrera denna tavla med 
intranätet. En artefakt som kan vara användbar i denna situation är smartboard (se 

fig. 21). Det är en storbildskärm som är kopplad 
till en projektor som i vårt fall visar intranätet. 
Projektorn har svårt för att utnyttja hela skärmen 
och därför används speglar som monteras bakom 
skärmen. Fördelen med detta är att det inte bildas 
några skuggor på skärmen och interaktionen kan 
ske utan störningar. Genom en fingertryckning på 
skärmen går det att navigera till de sidor som de 
vill läsa mer om. En annan funktion som finns är 
att det går att skriva på skärmen med hjälp av 
pennor som innehåller elektroniskt bläck. De 
skulle kunna ha en genväg längst upp till höger 
på skärmen för att kunna skifta mellan intranätet 

och dokumenten där den praktiska informationen skrivs. Smartboarden har även 
möjlighet att spara dessa anteckningar vid behov.  Det är möjligt att behålla och 
vidareutveckla vår tanke med att sortera informationen efter varje individ. 
Skärmen ska fortfarande visa den generella startsidan och först när någon 
identifierar sig, visas den personliga informationen. För att kunna identifiera sig 

Fig. 21. En smartboard 
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kan de exempelvis använda tummen eller sin badge. Tumidentifikationen är en 
metod som har använts på Rinkebyskolan i Stockholm för att logga in på skolans 
nätverk.57 Den har medfört två fördelar, dels en minskning av 
administrationskostnaderna genom att de slipper underhåll av lösenord och dels 
ökad säkerhet.  
 
Scenario 6: Information via smartboard 
Fältanställd A fyller år idag och ska bjuda arbetsgruppen på tårta klockan 15.00. 
Han vill att alla ska vara med och fira hans dag och vill därför skriva upp 
informationen där alla kan se den. Han går fram till smartboarden som visar 
intranätets generella startsida. I det högra hörnet finns det en knapp där det står 
Meddelande på och med hjälp av fingret trycker han på knappen. Ett blankt 
dokument visas och han tar en penna som innehåller elektroniskt bläck och skriver 
sitt meddelande. Han kan om han vill, spara meddelandet men han anser att det 
inte är så pass viktigt att han vill göra det. Senare kommer fältanställd B in i 
fikarummet och noterar texten som står på Smart boarden. Han vill också veta vad 
som har hänt på intranätet och går fram till Smartboarden. På knappen i det högra 
hörnet står det nu LFV Nätet istället för Meddelande och sidan ändras till 
intranätets generella startsida. Fältanställd B vill bara se om det har skett något 
nytt på sina personliga sidor och behöver därför först identifiera sig för 
Smartboarden. Längst ner till vänster finns det en ruta där han ska trycka sin 
tumme mot skärmen. Detta är den så kallade tumidentifieraren. Först nu visas 
hans personliga sida. Han ser att det har kommit in en uppdatering i kategorin 
Aktuellt på fältavdelningen och med fingret trycker han på den för att se vad det 
står. Det visar sig att fältchefen har skrivit ner det som sades på morgonmötet i 
fall någon inte var närvarande. För att den fältanställdes arbetskamrater ska se att 
det bjuds på tårta idag, trycker han tillbaka meddelandet via knappen Meddelande. 
Han loggar ut från sina personliga sidor genom att åter trycka tummen mot 
tumidentifieraren. Dialogrutan som nu visas frågar ”Är du säker på att du vill 
logga ut?” och fältanställd B bekräftar med att trycka på Okey-knappen. 
 
Detta var de förslag på framtida lösningar som vi har kommit fram till. Vi har 
tyvärr inte haft någon möjlighet att få de fältanställdas kommentarer på våra 
lösningar. Det beror främst på att de säsongsanställda slutade arbeta i mitten av 
april och vi hade då inte hunnit samla in allt material som har lett till våra 
lösningar. Vi hoppas att förslagen kan väcka till diskussioner och stimulera till 
nya tankar och idéer om vad som kan komma att vara möjliga informations- och 
kommunikationssätt i framtiden. 
 

                                                 
57 Andersson, Win2000World 
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Slutdiskussion 
När vi inledde vårt arbete hade vi fått uppfattningen att det fanns vissa problem 
med informationsspridningen på fältavdelningen. Vi har kunnat konstatera att 
användandet av intranätet är minimalt. Vi har försökt hitta möjliga orsaker till 
detta. Det går inte säga att det finns en enda orsak, utan det är många faktorer som 
bidrar och tillsammans förstärker motviljan hos de avsedda användarna. Vi har 
kommit fram till att det finns fyra huvudorsaker varför intranätet inte används i 
någon större utsträckning på fältavdelningen.  
 
1. Ingen introduktion 
Det vi tror blev fel från början var att Luftfartsverket inte hade någon utbildning 
om hur deras intranät fungerar. Det hade förmodligen inte varit nödvändigt på alla 
avdelningar, men vi har sett att det finns ett behov av utbildning på 
fältavdelningen. Där finns det många som inte har datorvana och för dessa 
personer blir det extra svårt att använda intranätet utan introduktion.  
 
2. Bristande användarmedverkan i utvecklingen av intranätet 
De anställda på fältavdelningen talar ofta om att de känner att informationen som 
finns på intranätet inte berör dem. Vi tror att om de hade medverkat i utvecklingen 
och fått påverka innehållet, hade detta bidragit till en ökad känsla av samhörighet 
med intranätet. Känslan av att man själv har fått vara med och säga sin mening är 
betydelsefullt i sammanhanget. Det är inte alltid den egna åsikten får vara med i 
den slutgiltiga lösningen, men man har i alla fall fått möjligheten att påverka och 
det är viktigt för den egna självkänslan.  
 
3. Ett komplext intranät 
Vi har förstått att koncernen har gjort ett intranät som ska passa alla vilket innebär 
att mycket information placeras på ett och samma ställe. Det leder till att det kan 
uppfattas som komplext och därmed svårt att veta vad som berör varje enskild 
målgrupp. För att kunna utnyttja intranätet, måste var och en veta hur man ska 
leta. Det är viktigt att man tar hänsyn till delgruppens specifika behov för att 
knyta an till deras arbetssituation och därmed göra innehållet på intranätet 
intressant för dem. 
 
4. Datorn  inget naturligt led i arbetssituationen 
En annan orsak som vi har sett är att en stationär dator inte ”smälter in” i 
fältarbetarnas kontext. Den stationära datorn ingår inte som ett naturligt verktyg i 
fältavdelningens verksamhet. Deras arbetsplats är över hela Arlandaområdet och 
det finns inget i deras arbete som gör att de måste uppsöka en dator för att kunna 
lösa en arbetsuppgift och därför får de heller inte någon kontinuerlig kontakt med 
datorn.  
 
Vi har också tittat på hur internkommunikationen fungerar samt vilka 
informationssätt som passar de fältanställda. Här har vi kommit fram till att 
fältavdelningen främst får sin information när någon kommer och framför den 
muntligt. Det som ingen talar om går de på så sätt miste om. Alltså, de söker inte 
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själva upp information i någon större utsträckning. Vi har kommit fram till att det 
på fältavdelningen finns en medvetenhet om att det finns information om 
organisationen som de går miste om. Som en fältanställd uttryckte sig: ”-Man vet 
ju inte om man vet allt, det antar jag att vi inte får information om allt. Men då 
finns det ju intranätet.” Under större delen av våra fältstudier hade vi fått 
uppfattningen att många inte är intresserade av vad som händer inom 
organisationen. De har hävdat att de enbart vill veta det som direkt eller indirekt 
berör dem. Men efterhand fick vi en annan uppfattning. Under mock-up-
momentet, där de själva skulle säga vilken information som de tycker är 
intressant, var det flera som ville ha information som vi anser är 
organisationsfakta. Vi tror därför att de är mer intresserade än vad de är medvetna 
om. Det kan även vara så att mentaliteten på fältavdelningen har blivit att de 
väljer att inte ändvända datorn eftersom ingen annan gör det. Hade fler 
fältanställda använt den, kanske fler upptäckt att det finns information av intresse. 
Vi har upptäckt att det är viktigt att förklara vad det är för slags information man 
talar om, eftersom olika kommunikationssätt passar för olika sorters information. 
Det gäller främst att skilja mellan praktisk information och 
organisationsinformation. Vi har märkt att det är den praktiska informationen de 
anställda på fältavdelningen vill få muntligt medan en del kan tänka sig att få 
organisationsinformation nätbaserat.  
 
Det finns främst två kommunikations– och informationssätt som uppskattas bland 
de fältanställda. Dessa är muntligt framförande samt papper på borden. 
Anledningen till att många föredrar muntlig information, är att det är en 
tvåvägskommunikation där båda parter har chansen att utbyta information. Vi har 
upplevt att det är en viktig del, men det finns en rädsla att denna kommunikation 
helt försvinner och ersätts av nätbaserad information. Vi håller med 
fältavdelningen om att det finns viss information som måste framföras muntligt 
för att undvika missförstånd. Vi tycker att en kombination av nätbaserad och 
muntlig information blir ett fungerande sätt som skulle passa fältavdelningen. Den 
personliga kontakten är ett viktigt inslag för att känna förtroende men det finns 
inte alltid möjlighet att tillhandahålla, bland annat på grund av de fältanställdas 
skiftarbete och att cheferna inte alltid har tillräckligt med tid. Ett viktigt 
kommunikationssätt som lätt glöms bort är gruppernas interna kommunikation. I 
de grupper vi har studerat finns det en väl fungerande gruppdynamik, vilket 
medför att de lyssnar och tar till sig information från varandra. Utifrån det vi har 
sett finns det på så vis en väl fungerande informell internkommunikation på 
fältavdelningen.  
 
När vi hade insett att intranätet inte används i någon större utsträckning, bestämde 
vi oss för att försöka komma på idéer om hur vi kunde skapa ett intresse för 
intranätet och därmed förbättra informationsspridningen. En lösning menar vi, är 
att göra intranätets utformning och innehåll mer knutet till deras verklighet och 
vardag. Genom att fältavdelningen får skapa sin egen sida, kan de välja det som 
berör och intresserar dem mest. Dessutom kommer de därigenom förmodligen att 
känna större delaktighet i bestämmandet av vad den ska innehålla. Utifrån detta 
har vi kommit fram till, att en kombination av dagens och framtidens 
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valmöjligheter kan underlätta informationsflödet på fältavdelningen. Genom att 
kunna välja ett presentationssätt som passar den enskilda individen, tror vi att de i 
längden kommer att bli mer insatta i aktuell information på intranätet.  
 
Möjligheten att anpassa nätbaserade verktyg till individens behov ökar. Detta 
innefattar även möjligheten att utforma nätbaserad information för att passa till 
olika klienter som t. ex mobiltelefoner, handdatorer och digitala anslagstavlor etc. 
Därmed har vi sett en öppning för de fältanställda att alltid kunna ta del av 
information, oavsett var de befinner sig. Däremot tror vi att det kan vara svårare 
att förstå denna teknik för ovana datoranvändare. Därför är det viktigt, att 
användarna utvecklar en förståelse för hur den nya tekniken används. Det man 
bör tänka på är att dessa nya kommunikationsmedel införs gradvis och med aktiv 
användarmedverkan i utformningen för att övergången inte ska bli allt för 
drastisk.  
 



   
 
 
 
 
 

- 53 - ( 

Litteraturlista 
 
Bødker, S., Grönbæk, K., och Kyng, M. (1993). Cooperative Design: Technique 
and Experiences From the Scandinavian Scene., ur boken Participatory Design: 
Principles and Practices, Schuler D.(red), Namioka A. (red.), Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc. Hillsdale, New Jersey 
 
Ehn, P., Kyng, M. (1991). Cardboard Computers Mocking-it-up or Hands-on the 
Future, ur boken Design at Work Cooperative Design of Computer Systems, 
Greenbaum, J. (red), Kyng, M. (red),  Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New 
Jersey 
 
Ely, M., Anzul M. (1993). Kreativ forskningmetodik i praktiken: cirklar inom 
cirklar, Studentlitteratur, Lund 
 
Eriksson, I. (1997). Intranet Strategi, taktik och teknik, Docendo Läromedel AB, 
Stockholm 
 
Fetterman, M. D. (1998). Ethnography: Step by Step, Second Edition, SAGE 
Publications Inc., London 
 
Greenbaum, J., Kyng, M. (1991). Design at Work, Cooperative Design of 
Computer Systems, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey 
 
Greenbaum, J., Madsen, H., K. (1993).Small Changes: Starting a Participatory 
Design Process by Giving Participatans a Voice, ur boken Participatory Design: 
Principles and Practices, Schuler D.(red), Namioka A. (red.), Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc., Hillsdale, New Jersey 
 
Guengerich, S., McDonald, S. (1997). Building the corporate Intranet, John 
Wiley & Sons, Inc., Canada  
 
Hedemalm, G. (1998). Nätverk från grunden, Pagina, Sundbyberg 
 
Kyng, M., Mathiassen, L. (1997). Computers and Design in Context, The MIT 
Press, London 
 
Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated Learning Legitimate peripheral 
participation, Cambridge University press, Cambridge 
 
Lin, Y-B., Chlamtac, I. (2001). Wireless and Mobile Network Architectures, John 
Wiley & Sons, Inc., Canada 
 
Löwgren, J., Stolterman E. (1998). Design av informationsteknik –materialet utan 
egenskaper, Studentlitteratur, Lund 
 



   
 
 
 
 
 

- 54 - ( 

Norman A. D. (1998). The Invisible Computer, The MIT Press, London  
 
Preece, J., Keller, L (1990). Human-Computer-Interaction, Prentice Hall in 
association with The Open University, Hemel Hempstead 
 
Senge, P. M. (1995). Den femte disciplinen, Nerenius & Santérus Förlag, 

Stockholm 
 
Suchman, L. (1987). Plans and situated actions The problem of human-machine 
communication, Cambridge University Press, Cambridge  
 
Artiklar: 
 
Andersson, N., Trådlösa finesser I tät version av Pocket PC, Win2000World 
 
Button G. (2000). ´The Ethnographic Tradition and Design´, Design Studies, vol. 

21, no 4, 319-332. 
 
Button, G. Sharrock, W. On simulacrums of conversation: Toward a clarification 
of the relevance of conversation analysis for human-computer interaction, 
 
Duffy, D., Englund, J. Ill., Vägen till ett lönsamt intranät, Industry Standard, 21 
mars-18 april 2002 
 
Härenstam, N., Allt fler berörs av omställningsarbetet i LFV, LFV Tidningen 
mars 2002 
 
Lynch, M. E. (1995) ´Collins, Hirschauer and Winch: Ethnography, exoticism, 
Surgery, Antiseptis and Dehorsification´, Social Studies of Science, vol. 24, no 2, 
354-369 
 
Orlikowski, J.W, (1992). Learning from Notes: Organizational Issues in 
Groupware Implementation, CSCW 92 Proccedings , 362-369 
 
Internet källor: 
 
http://www.bth.se (2002-04-28) 
 
http://www.imagecenter.se/is/inwall.html (2002-04-22) 
 
http://www.lfv.se (2002-02-28) 
 
http://mda.bth.se (2002-05-12) 
 
http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/pocketpc2002 (2002-04-19) 
 
http://pagina.se/itord/default.asp (2002-05-02) 



Bilaga 1 
Organisationshierarkin på fältavdelningen 
Schemat visar de fem olika avdelningarna som finns på Luftfartsverket på 
Arlanda. Vi har valt att visa vad som finns under den tekniska avdelningen 
eftersom fältavdelningen ingår i den. Sista ledet är antal ältmästare och 
fältgrupper som ingår i fältavdelningen. 
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       Bilaga 2  
Övergripande innehåll på intranätet 

För att få en inblick i vilken typ av information det finns på intranätet finns här 
en lista på de länkar som finns under de åtta huvudmenyerna: 
 
Nyheter 

  Nytt-ledningsgruppen 
  Nyhetsbanken 
  Nyhetsartiklar 
  Nyhetsblad 
  Pressmeddelanden 
  Tidningar/Omvärld 
  Veckans ordspråk 
  Styrdokument 

   Personal 
Jämställdhet o. Mångfald 
Arbetsmiljö o. Friskvård 
Fackliga organisationer 
LFV Arbetsförmedling 
LAVA 
Omställningsarbete 
Personalmeddelanden 
Personalutveckling 
Uniformer/Skyddskläder 

 
Verksamhet 
Divisioner/Enheter 
Ekonomi/Inköp 
Energi & Miljö 
Flygsäkerhet 
Föreskrifter/Instruktioner 
Handböcker/Rapporter 
Koncernarkiven 
Kvalitet 
Marknad/Trafik/Statistik 
Planer 
Protokoll/Referat 
Utredningar 

 
Hjälpmedel  
Argumentationsplattform 
DocuLive 
Intern service 
IT-Kundstöd och Lathund 
Kartor 
LFVNätet 
OH-presentationer 
Prodok 
Register o. Avtal 
Reseplanering 

   Språkforum 
 



   
Anslagstavlan 
Diskussionsforum 
Fritid & Evenemang 
Hem-PC 
Ideforum 
Testbibliotek 
Internet 
Köp-Sälj-Byt 
Profilsortiment 
Restaurang/Butik 

 
    

 
Styrdokument 
Beslutslogg 
Direktiv o. Anvisningar 
Ekonomi 
Internationella regelverk 
K-handböcker/Manualer 
Planer-Visioner 
Protokoll/Referat 
Regleringsbrev 2002  
Svenska regelverk 
Svenska flygsäkerhetsregler 

Projekt 
ELOF 
Kompetensstrategi 
Miljöledningssystem 
Nya Arlanda 
Projektledare 
RAKET 

    Övriga projekt 
 

Flygfakta 
Flygbasen 
Flygbranchen  
Flyglänkar 
Flygorganisationer 
Flygplanskännedom 
Flygväder 
Incidentorganisation 

   Myndigheter 
 
 



Bilaga 3 
Intervjufrågor 

Här är våra intervjufrågor som vi genomförde med 31 fältanställda under mars 
2002. 

       
Generella frågor 
• Hur länge har du arbetat på Luftfartsverket? 

 
 

• Är du fast eller säsongsanställd? 
 

 
-    Om säsongsanställd, har du något arbete vid sidan om, i så fall vilket? 

 
 

• Vilka arbetsuppgifter har du? 
 
 
Datorkunskaper 
• Har du någon tidigare datorvana? 

 
 

• Har du fått någon datautbildning på Luftfartsverket? 
 

 
• Vad använder du huvudsakligen datorn till?  

 
 

• Har du någon hemdator? 
 
 

-     I så fall vad använder du den till? 
 
 

• Använder du mobiltelefon/handdator i ditt arbete? 
 
 
• Använder du något datoriserat hjälpmedel i ditt vardagliga arbete? 

 
 

-    I så fall, vad använder du den till? 
 

 
 
 
 



Intranätet 
• Hur ofta tittar du på Intranätet? 

 
 

• När du vill använda Intranätet, i vilket syfte är det då? 
 
 

• Har du fått någon genomgång om Intranätets uppbyggnad? 
 
 
-    Om inte, skulle du behöva det? 

 
 

• Skulle du använda Intranät och mail oftare om det fanns fler datorer? 
 
 

• Tycker du att det finns tillräckligt med tid för att använda datorn? 
   
 

Information 
• Hur får du information som rör Luftfartsverket idag? 

 
 

• Om du vill ta reda på viss information, hur går du tillväga idag? 
 
 

• Hur skulle du helst vilja få information om du själv fick välja? 
 
 
• Använder du mailprogrammet? 

 
 

-    I så fall, hur ofta? 
 
 
• Vad använder du mailprogrammet till, främst för att fråga 

saker eller att få information eller i annat syfte? 



Bilaga 4 
Resultat av mock-up 

De länkar som de fältanställda valde ut den 10-11 april 2002.  
Grupp 1       Grupp 2 
Fritid & Evenemang  Nyhetsartiklar    
Karta över Arlanda Lediga tjänster 
Lediga tjänster Aktuellt på Fältavdelningen 
Flygväder Diskussionsforum 
Aktuellt på Fältavdelningen    Planer & Visioner 
LFV Arbetsförmedling     LFV Arbetsförmedling 
Personalidén      Arbetsmiljö/Friskvård 
Varsel       Veckans ordspråk 
Lathund för Intranätet     Utredningar 
Maskinfakta      Restaurang/Butik 
Pressmeddelande      Personalmeddelanden 
Internet       Information från fältchef 
Nyhetsblad      Lathund för Intranätet 
Uniformer/Skyddskläder     LFVNätet 
Köp-Sälj-Byt      Internet 
Personalmeddelanden     Pressmeddelanden 
Tidningar      Maskinfakta 
Trafiknyheter      Flyglänkar 
Myndigheter      Beslutslogg 
 Fackliga organisationer 
       Flygnyheter 
 
Grupp 3      Grupp 4    
Uniformer/Skyddskläder     Restaurang/Butik  
Lathund för Intranätet     Maskininstruktion NY!! 
Maskinfakta      Varsel 
Nyhetsblad      Trafiknyheter 
Personalmeddelanden     Personalmeddelanden 
Nya Arlanda      Karta över Intranätet 
Idéforum      Maskinfakta 
Fritid & Evenemang     Nya Arlanda 
Aktuellt på fältavdelningen    Köp-Sälj-Byt 
Rikskuponger      Aktuellt på fältavdelningen 
Information från fältchefen    Information från fältchefen 
Arbetsmiljö/Friskvård     Fritid & Evenemang 
Säkerhetsfrågor      LFV Arbetsförmedling 
Incidentorganisation     Internet 
Planer & Visioner     Lediga tjänster 
Tidningar      Arbetsmiljö/Friskvård 
Trafiknyheter 
Skyddsombud/Arbetsskador 
Internet 
Tidningar/Omvärld 
Restaurang/Butik 
Flygväder 
Köp-Sälj-Byt 
Lediga tjänster 
Flygplanskännedom 
LFV Arbetsförmedling 
Viktiga datum 
Haveri/Incidentinfo NY!! 



Bilaga 5 
Illustrering av fältservicesidan 

Här visar vi våra två förslag på hur fältservicesidan skulle kunna se ut. 
  

Förslag 1 
 

 
 
 
 

Förslag 2
 

       



TACK ! 
 

Vi vill tacka alla på Luftfartsverket som har gjort det möjligt för 
oss att genomföra vårt kandidatarbete. Våra kontaktpersoner, 
Anders Almerud, Catharina Lundin, Karin Magnusson, Jan Lindqvist 
och Lars-Erik Jansson har ställt upp både när det gäller praktiska 
detaljer och att ge oss betydelsefull information.  
 
Vi vill speciellt tacka Leif Landström, Arne Fred och deras 
arbetsgrupper för ett varmt mottagande. Vi har fått chansen att 
medverka i deras vardagliga arbete och det är minnen som vi alltid 
kommer att bära med oss. ”Snögubbarna” har varit hjälpsamma och 
ställt upp i vårt etnografiska arbete. De har delat med sig av sina 
historier som har gett oss många skratt vilket har lett till att vi 
har känt oss välkomna och omhändertagna.  
 
Vi vill även tacka våra handledare på skolan, Sara Eriksen och 
Betty Bergqvist, för ett stort engagemang och uppmuntran i både 
upp- och nergångar.  
 
 
 
 


