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Abstract: We live in a stressful world and a demanding society where the 

ability to quickly adapt is one of the most important and most 

difficult challenges of today. A fairly new phenomenon called 

intranets has evolved to meet this challenge, however many 

examples of corporative intranets are stories about failures and 

systems with poor usability. This study focuses on how the user 

oriented approach to systems design affected upon a system 

development process of an Intranet, solely developed within a 

company, and how it impacts on the intranets popularity among 

the employees in the company. The study starts not from the 

literature but from a survey, which is based upon the Delphi 

method. Which results were used for further in-depth research 

about the subject, by interviewing three representatives from the 

company. Previous research was however called upon to create a 

framework for the analysis. The result showed that the company 

early on involved its employees in the development cycle, and 

allowed them to give input about functionality that they wanted 

the intranet to support. The conclusion is that the intranets 

popularity probably is based upon the functionality that the 

intranet itself provides, and its capability to provide good 

information retrieval instruments. The system development 

process could however have affected the popularity. The process 

was characterized by an early involvement and the information 

provided throughout the process, and by the company’s gamble to 

close down its business for one week, focusing only on creating a 

technical requirements document. 

 

Nyckelord: Intranät, systemutveckling, användarcentrerad systemdesign, 

Knowledge-management, Kunskapsutbyte, information 

 

 



Förord 

Jag vill passa på att tacka mina handledare, Monica Lassi och Katriina Byström för väldigt bra 

vägledning och stort engagemang i denna studie. Jag vill tacka företaget för att jag fick möjlighet 

att göra studien hos dem och framförallt för deras engagemang. Sist vill jag tacka mina föräldrar 

och flickvän för stöd och hjälp under uppsatsprocessen.  

 

Ett stort tack till er alla! 

 
Borås, juni 2010 

Daniel Baagöe-Larsen 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembeskrivning ...................................................................................................................................... 2 

1.2 Informationsarkitekten, intranät och användarcentrerad systemutveckling .................................................. 3 

1.3 Studiens syfte och forskningsfrågor .............................................................................................................. 4 

1.3.1 Forskningsfrågor ................................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar............................................................................................................................................... 4 

1.5 Intressenter .................................................................................................................................................... 4 

1.6 Disposition .................................................................................................................................................... 4 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång ........................................................................................................ 6 

2.1 Intranät .......................................................................................................................................................... 6 

2.1.2 Systemutveckling .................................................................................................................................. 8 

2.2 Ramverk för analys ....................................................................................................................................... 9 

3 Metodkapitel ...................................................................................................................................................... 10 

3.1 Utgångspunkter och upplägg ...................................................................................................................... 10 

3.1.1 Processen för val av undersökt företag. ............................................................................................... 10 

3.2 Urvalsprinciper ........................................................................................................................................... 11 

3.3 Datainsamling ............................................................................................................................................. 11 

3.3.1 Delphimetoden .................................................................................................................................... 11 

3.3.2 Intervju ................................................................................................................................................ 12 

3.3.3 Transkribering ..................................................................................................................................... 13 

3.3.4 Etiska aspekter ..................................................................................................................................... 13 

3.4 Analysmetoden ........................................................................................................................................... 13 

3.6 Utvärdering av forskningsbidraget ............................................................................................................. 14 

4 Beskrivning av webbutvecklingsföretaget och dess intranät .............................................................................. 15 

5 Resultat .............................................................................................................................................................. 17 

5.1 Delphimetoden ............................................................................................................................................ 17 

5.2 Intervjuerna ................................................................................................................................................. 19 



6 Analys och diskussion ........................................................................................................................................ 26 

6.1 Intranätets grundläggande funktionalitet och popularitet. .......................................................................... 26 

6.2 Intranätets systemutvecklingsprocess ......................................................................................................... 34 

6.3 Sammanfattande diskussion ........................................................................................................................ 37 

6.3.1 Slutsatser ............................................................................................................................................. 38 

6.3.2 Begränsningar ...................................................................................................................................... 39 

6.3.3 Vidare forskning .................................................................................................................................. 39 

Källförteckning ..................................................................................................................................................... 40 

Bilaga 1: Enkät 1 ................................................................................................................................................... 42 

Bilaga 2: Enkät 2 ................................................................................................................................................... 49 

Bilaga 3: Intervjuguide .......................................................................................................................................... 54 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Konceptuell skiss av intranätet (skapad av författaren) ........................................................................... 16 

Figur 2. Övergripande beskrivning av systemutvecklingsprocessen (skapad av författaren)................................ 34 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Sammanställning av svar på frågan: "Positiva egenskaper" ................................................................... 17 

Tabell 2. Sammanställning av svar på frågan: "Negativa/sämre egenskaper"....................................................... 17 

Tabell 3. Sammanställning av svar på frågan: "Lista personer som är ansvariga för kvalitén på intranätet" ........ 18 

Tabell 4. Sammanställning av svar på frågan: "Lista personer som var delaktiga i framtagandet av intranätet" .. 18 

Tabell 5. Sammanställning av andra omgångens enkätundersökning ................................................................... 19 



 

 

1. Inledning 

Intranät, som för bara några år sedan skulle fått många att höja på ögonbrynen över 

felstavningen av ordet internet, är idag ett vedertaget och accepterat begrepp. Som 

exempel kan nämnas Guenther (2006) han lyfter upp när han för flertalet år sedan under 

en workshop frågade hur många som arbetade i organisationer som använde sig av 

intranät endast ett fåtal räckte upp handen. Idag tror han att det skulle vara betydligt fler. 

Intranätens inverkan på organisationer är idag stor då de alltid har haft ett behov av en 

effektiv och stödjande infrastruktur för information. Information och de anställdas 

kunskap är en organisations viktigaste resurs. Om företaget använder sig av ineffektiva 

tekniker vid hantering av information och kunskap kan det lätt istället för en resurs bli 

en kostsam börda. Fokuset för organisationer bör därför vara att arbeta med att skapa de 

bästa förutsättningarna för informations-, kunskapshantering och utbyte. Vad krävs för 

att skapa bra förutsättningar och vad är egentligen en effektiv och stödjande 

informationsinfrastruktur ur ett intranäts perspektiv? Pedley (2003) skriver:”Every 

company is different. It has its own structure, identity, and way of doing things; and in 

order to be successful, the intranet needs to reflect these.”(Pedley, 2003 s.138). Om ett 

intranät lyckas med att återspegla företagets struktur, identitet och tillvägagångssätt är 

det då populärt inom de egna leden, eller krävs det något mer? Enligt Telleen (1996) 

krävs det mer än bara teknik för att det skall lyckas, man behöver också leva upp till de 

förväntningar som finns inom företaget för att kunna anse att intranätssatsningen är 

lyckad. Idag lever vi i en stressfylld värld, med en helt annan konkurrenssituation än 

vad som var för 20 år sedan. Organisationer och dess anställda förväntas därför snabbt 

kunna anpassa sig till nya utmaningar (Ba et al., 1997). Dessa utmaningar kan 

genomföras med hjälp av ett bra och funktionellt intranät, det enda som krävs är att 

resurser avsätts inom organisationen för att strukturera informationshanteringen. 

Intranät är idag en stor angelägenhet för de flesta organisationer och kan innebära 

skillnaden mellan vinst eller förlust inte bara ekonomiskt utan också 

effektivitetsmässigt. Därför kommer jag ta fram exempel på vad som gör de anställda 

nöjda med intranätet. Då den undersökta organisationen tagit fram sitt intranät internt 

och haft ett användarcentrerat perspektiv under systemutvecklingsprocessen kommer 

ställningstaganden och kännetecken under denna process att lyftas fram för att urskilja 

om det finns något samband mellan processen och slutproduktens popularitet. Det är 

intressant att undersöka ett system som utvecklats genom en viss metod eller perspektiv 

då många gärna vill arbeta utefter ett beprövat sätt när man själv skall skapa ett system. 

Ibland följer man metoden eller perspektivet till hundraprocent eller så vänder man sig 

till den för råd och tips under vissa delar av processen. Som student i 

informationsarkitektsutbildningen har vi alltid blivit lärda att man helst skall ta den på 

företaget enskilde individens åsikter före ledningens, då det oftast är den enskilde 

individen som aktivt jobbar med systemet. Därmed är det särskilt intressant att utreda 

just detta intranät och dess systemutvecklingsprocess. Hur jag hittade just detta intranät 

går att läsa i kapitel 3.1.1. 
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1.1 Problembeskrivning 

Intranät är ett internt verktyg för organisationer där de dels kan samla information med 

också sprida information. Intranät kan med fördel också användas för att inhämta 

kunskap. Det finns ett flertal olika definitioner av vad ett intranät är och vad ett intranät 

gör, i denna studie används definitionen: ”[ett]… organisationsnätverk… för att stärka 

och utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och 

utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt 

arbetsredskap för att förenkla och stödja processer och arbetssituationer.” (Bark et al. 

2002, s.11).  Till detta lägger studien också kravet att intranätet skall vara skyddat från 

allmänheten. Anledningen till att studien väljer den definitionen är att den bäst 

överrensstämmer med författarens tidigare åsikt om intranät. 

Boutaba et al. (1997) anser att intranät är en av de mest kraftfulla och kostnadseffektiva 

tekniker som utvecklats sedan skapandet av telefonen. Cronholm och Goldkuhl (2009) 

anser vidare att intranät kan användas av individer på företaget för att dela med sig av 

kunskap. Vilket till viss del säger emot Heides (2002) resonemang att intranät är mindre 

lämpat för skapandet av ny kunskap, vilket han anser bäst sker i det personliga mötet. 

Heide skriver dock att det är möjligt att intranät kan bidra till kunskapsutbyte men det 

behöver då kompletteras med möjligheter för användarna att ses personligen. Det verkar 

i många verksamheter idag som att man behöver någon form av kunskapsbank eller 

knowledge-management. Knowledge-management kan betyda flertalet olika saker 

beroende på i vilket sammanhang man använder det. I denna studie används därför 

definitionen:”the broad processes of locating, transferring and more efficiently using 

information and expertise within an enterprise” (Newell et al., 1999, s.1) 
 

Gulliksen och Göransson (2002) lyfter upp att dagens IT-stöd ofta har stora brister och 

är svåra att förstå och att använda, de skriver vidare att en av orsakerna till problemet 

kan vara, att användarna sällan står i fokus för förändringsarbetet. Som lösning på detta 

problem anser de att man bör använda sig av användarcentrerad systemdesign när man 

utvecklar system. Författarna definierar begreppet såhär: ”Användarcentrerad 

systemdesign är en process, ett tillvägagångssätt för att kunna utveckla användbara 

system. Men icke desto mindre är det en attityd som de som deltar i 

systemutvecklingsprojektet måste anamma för att man medvetet skall kunna utveckla 

användbara system.” (Gulliksen & Göransson, 2002, s.313) Denna definition kommer 

studien att använda sig utav när begreppet användarcentrerad systemdesign sker.  

Kring systemutvecklingsprocessen förespråkar Abdallah (1996) en mycket strukturerad 

utvecklingsprocess i fem nivåer där syftet är att man redan inledningsvis skall kunna ha 

möjlighet att kvalitetssäkra systemet och styra processerna mot det slutgiltiga målet som 

är ett bra system. Han betonar dock att det är först i slutet som man verkligen kan 

säkerställa att den kvalitet man eftersträvar har uppnåtts. Systemutveckling är ytterligare 

ett begrepp där studien behöver klargöra vilken definition den antar. Systemutveckling 

och systemutvecklingsprocess definieras i denna studie enligt definitionen: ”Processen 

att skapa ett nytt eller förändra ett befintligt informationssystem”  

(Nilsson, 2010). 
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Det finns inte (vad denna studie kunnat hitta) speciellt många framgångsrika exempel på 

organisationer som använt sig av ett användarcentrerat synsätt i sin systemutveckling, 

där målgruppen är nöjd med slutresultatet. Detta kan leda till bilden att det är 

ouppnåeligt att få ett framgångsrikt intranät när man anlägger ett användarcentrerat 

synsätt. Därför anser jag att det baserat på ovanstående teorier och problem finns ett 

behov av att visa ett framgångsrikt exempel på ett intranät som togs fram genom 

användarcentrerad systemdesigns teorier samt viktiga och framstående funktioner som 

intranätets innehåll. Studien har därför som syfte att undersöka och påvisa faktorer som 

gör att användarna är nöjda med intranätet och koppla detta till hur 

systemutvecklingsprocessen gick till. I utredningen av systemutvecklingsprocessen 

riktar sig studien främst in på hur processen ur en användarcentrerad systemdesign 

synsätt fungerade, samt hur företaget tänkte när man valde att inkorporera funktioner i 

sitt intranät.  

1.2 Informationsarkitekten, intranät och användarcentrerad 

systemutveckling 

En informationsarkitekt kan ta många olika roller och ha många olika syften beroende 

på vilken organisation han/hon befinner sig. Ett av de större områdena som en 

informationsarkitekt har eller ofta kan ha handlar om att utvärdera, förbättra och 

konstruera effektiva informationslösningar inom organisationen. I många organisationer 

är det just intranät som är den svaga länken, då det där oftast cirkulerar en massa 

information som användaren ibland har svårt att ta till sig. Morville och Rosenfeldt 

(2006) anser att en professionell informationsarkitekt skall vara den person i företaget 

som ser till att personalen är nöjda med systemen som används i organisationen och att 

dessa system hjälper den anställde i dess arbetsuppgifter. Evernden och Evernden 

(2003) skriver att en informationsarkitekt måste kunna se en helhetsbild baserat på hur 

informationen hanteras inom organisationen och hur informationssystemen som 

används fungerar. Denna helhetsbild anser dem skall ställas mot flera olika perspektiv 

och därefter utvärderas för att se till att organisationen fungerar på bästa sätt, ur ett 

informationsperspektiv. Detta för att man som skall kunna ha möjligheten att utveckla 

organisationen ytterligare och göra den mer konkurrenskraftig inom sitt 

marknadsområde. Ett sätt att uppnå detta är att använda sig av användarcentrerad 

systemdesign, vilket många gånger innebär att användaren tidigt involveras. (Wodtke, 

2002) Omfattningen i vilken de involveras kan variera från stor till liten, ju mer desto 

bättre huvudsaken är dock att användaren ges möjlighet att påverka processen. Efter att i 

tre år ha studerat till informationsarkitekt har vi studenter på programmet perspektiv och 

kunskap inom områden som passar in på intranät och framför allt intranät som fenomen. 

Eftersom vi kräver information i större eller mindre mängd i alla handlingar vi uträttar 

och alla beslut vi tar, är intranät en ytterst viktig del i företagens interna 

kommunikation. Precis på samma sätt som hanteringen av upphandlingar av olika 

tjänster och material är organiserad, borde även utvecklandet av eller införskaffandet av 

intranät utföras, för att i slutändan göra organisationen effektiv inom sitt område och 

därigenom göra organisationen konkurrenskraftig. 
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1.3 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Studiens huvudsakliga syfte kan delas in i två delar: Att utreda vad användarna är nöjda 

med i intranätet, och varför. Den andra delen handlar om att beskriva hur 

systemutvecklings- processen gick till när intranätet togs fram för att därigenom ta reda 

på om den avspeglar hur användarna ser på intranätet idag. Vilket i sin tur kan leda till 

en identifiering av kritiska beslutspunkter och tillvägagångssätt som kan underlätta vid 

framtida framtaganden av intranät eller liknande system. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Vad gör användarna nöjda med intranätet? 

Vad kännetecknade intranätets systemutvecklingsprocess? 

1.4 Avgränsningar 

Då fokus på uppsatsen ligger i att utreda vad och varför, behöver jag göra en 

avgränsning mot det visuella gränssnittet. Studien kommer därmed inte att utreda varför 

innehållet ligger på specifika ställen och varför färgvalet är som det är. Istället läggs 

tyngdpunkten på att utreda funktionalitet och process, för att på så sätt få svar på 

forskningsfrågorna.  

1.5 Intressenter 

Studiens huvudsakliga intressenter är troligtvis organisationer och då främst 

organisationer som är på väg att eller är i processen att ta fram ett intranät och vill veta 

hur de bör resonera för att få till ett levande intranät som används.  

En annan möjlig grupp med intressenter är forskare och studenter, då studien kan ge 

ingångar för vidare forskning. 

1.6 Disposition  

I det inledande kapitlet beskrivs ämnesområdet intranät, kopplingen till 

informationsarkitektur samt de problem som upptäckts i området. Kapitlet presenterar 

även studiens syfte och forskningsfrågor, hur avgränsningen av studien är lagd samt 

vilka eventuella intressenter som identifierats.  I det nästföljande kapitlet presenteras 

den tidigare forskning som genomförts. I slutet av kapitlet sammanfattas forskningen 

för att koppla tidigare resonemang till studien. Genom att visa hur forskningen används 

som ett analytiskt ramverk för den analys som görs i kapitel sex. Detta kapitel är att 

betrakta som studiens teorikapitel. Kapitel tre redogör för de metoder som används allt 

från insamlingsmetoder till urval av respondenter. I kapitlet redogörs det även för 

analysmetoden och utefter vilka kriterier studien har utvärderats, samt hur utvärderingen 

skett. Kapitel fyra innehåller kortare redogörelse av företaget samt dess intranät, med 

syfte att skapa en förståelse för de möjligheter företaget har och hade vid utvecklandet 

av sitt intranät. I det nästföljande kapitlet redovisas de resultat som 

enkätundersökningen och intervjuerna gett. Dessa redovisas i den ordning som de 

genomfördes. Resultaten från enkätundersökningen är uppställda i tabellform men 
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analyseras inte vidare där utan i nästföljande kapitlet. Kapitel sex är inriktat på analys 

och diskussion här jämförs och analyseras resultaten från enkätundersökningen och 

intervjuerna ställt emot litteraturen för att sedan utmynna i en eller flera slutsatser som 

besvarar studiens forskningsfrågor. I slutet av kapitlet presenteras eventuella brister som 

finns i studien dessutom, ges det förslag på vidare forskning. Det avslutande kapitlet 

innehåller en kortare sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Syfte: att ge en överblick till vilken forskning som bedrivits tidigare inom området samt 

inom områden som kan vara värda att ha och använda som grund i analys och 

diskussionen. 

2.1 Intranät 

Telleen är en stor aktör inom intranät och sägs ha myntat begreppet IntraNet. Han har 

skrivit en del litteratur där resonemanget förs kring hantering och utformning av 

intranät.  

I sin artikel diskuterar Telleen (1996) bland annat vad införandet av intranät kan 

medföra för organisationer och dess medlemmar. Telleen menar att för att lyckas med 

sin intranätsatsning krävs det en hel del mer än bara teknik. Han ser på intranät som 

organisationers infrastruktur där informationsflöden återfinns och styrs, således måste 

infrastrukturen följa med och vara föränderlig för att kunna fungera om organisationen 

förändras. Ett intranät syftar enligt Telleen till att få användarna att dela information 

med andra och själva bidra med information, kräver en organisation som uppmuntrar 

och stödjer detta beteende. Telleen talar även om vikten av att inför en intranätsatsning 

tydliggöra vilka förväntningar man har på intranätet, detta för att kunna utvärdera om 

satsningen lyckats eller inte. 

 

Heide (2002) hade som syfte med sin avhandling att undersöka hur en organisation och 

dess medlemmar såg på intranätet som verktyg för dess lärande. Hans genomförda 

fallstudie av intranätet vid Ericsson Mobile Communications i Lund, visade att 

intranätet i första hand var ett verktyg vars syfte var att sprida information. Han såg 

däremot intranätet som mindre lämpat för skapandet av ny kunskap vilket enligt Heide 

bäst sker i det personliga mötet mellan människor. Intranätet kunde dock bidra till 

kunskapsutbytet men behövde då kompletteras med möjligheter för användarna att 

träffas personligen. Cronholm och Goldkuhl (2009) resonerar på ett helt annat sätt i sin 

artikel där de har undersökt ett flertal IT-konsulter och hur de överför kunskap mellan 

varandra. Då en konsult ofta flyttas mellan flertalet olika projekt och klienter, blir 

därmed kunskapen väldigt individuell, Cronholm och Goldkuhl menar att ett intranät 

eller annat liknande system kan användas för att dela med sig av den individuella 

kunskapen och därigenom göra det lättare för andra konsulter att ta vid där någon annan 

slutat. En liknande undersökning har bedrivits av Newell et al. (1999). De undersökte 

intranät som ett verktyg för att hantera knowledge management-system i företag. 

Undersökningen kom bland annat fram till att intranät kan vara ett integrerande och 

sammanbindande verktyg för personal i ett företag. Standing och Benson (2000) skriver 

i sin artikel mer om hur det grafiska gränssnittet skall utvecklas för att möjliggöra ett 

bra och meningsfullt kunskapsutbyte. De menar att många organisationers intranät växt 

fram ad hoc mässigt. De lägger i artikeln extra vikt på hur man skall kunna förbättra 

kunskapsutbytet genom intranätets gränssnitt. De anser att gränssnittet bör ges samma 

tid, analys och resurser som utvecklingen av funktioner. Heide (2002) såg dock en nära 

koppling mellan lärande och kommunikation, och menade att intranät därför bör 

utformas på ett sådant sätt att de stödjer användarnas möjligheter till kommunikation.  
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Stenmarks (2002a) avhandling undersökte i sin tur hur en organisation bör designa sitt 

intranät för att det bättre ska stödja användarnas utbyte och produktion av kunskap. Han 

kom i avhandlingen fram till att intranäten idag mestadels är gjorda för att lagra 

information och kompetens istället för att aktivera dem. Ett väl utformat intranät bör 

därför enligt Stenmark utgå från användarnas informationsbehov, uppmärksamma 

användarna på såväl ny information som andra användares kompetens, samt underlätta 

medlemmarnas möjligheter till samarbete och kommunikation. I sin forskningsartikel 

skriver Stenmark (2006) vidare att om man har en central person eller roll som arbetar 

med att publicera information på intranätet kan detta skapa en massa problem för 

organisationen. Istället förespråkar han i artikeln en decentraliserad modell, där fler 

användare publicerar information vilket leder till att information snabbare 

kommuniceras, samt att informationen därmed blir mer väsentlig för den anställde och 

stödjer denne i sitt dagliga arbete. En decentraliserad modell är flertalet författare 

tveksamma till bland annat Bansler et al. (2000) som menar att för mycket information 

kan komma att läggas upp vilket leder till kaos på intranätet då användarna hellre lägger 

upp ny information istället för att vidareutveckla och underhålla den redan existerande. 

 

Amcoff Nyströms (2006) avhandling diskuterar hur intranät bör designas, där 

användarna ser intranätet som en viktig och gemensam aspekt. I avhandlingen 

konstaterar Amcoff Nyström att många av dagens intranät är underutnyttjade och menar 

att bästa sättet att öka användandet är att se till att intranäten får fler funktioner som 

stödjer interaktion och samarbete. Interaktion och samarbete är något som även Hills 

(1997) tar upp i sin bok, där nämns olika fördelar man kan ha av att använda sig av ett 

intranät istället för att betala för gruppkommunikationsprodukter (groupware) såsom 

Lotus Notes och Groupwise. Hills, ger i boken flertalet exempel på hur man kan 

använda sig av gruppkommunikation på intranätet och vad man bör tänka på när man 

utvecklar sådana funktioner till intranätet, exempelvis diskuteras vilken funktion som 

delarna bör ha, för att verka som stödjande och användbara i intranätet. Pellegrino 

(2003) för ett liknande resonemang i sin artikel och jämför och redogör för- och 

nackdelar med att använda sig av Groupwise och andra liknande 

gruppkommunikationstjänster, gentemot de tjänster som ett intranät kan erbjuda och hur 

gruppindelningar på intranät kan se ut för att fungera optimalt. Pellegrino menar även 

att det finns flera problem som man kan stöta på vid implementeringen av intranät, då 

det blir en konflikt mellan nytt (intranätet) och gammalt (organisationens kultur). 

Pellegrino anser att i slutändan är teknologi en ursäkt eller ett tillfälle att förhandla och 

skapa en förståelse för organisationens verksamhet och kultur. Dock höjs ett varningens 

finger att intranätet likväl kan bli som en svart låda som spelar in en del av personalens 

liv och därigenom kan komma att kränka personers integritet.  

 

Guenther (2006) beskriver hur man kan förbättra användningen och interaktionen på 

intranätet. Guenther, som är Direktör för University of Virginia Health System Web 

Center, anser att stegen innebär att man först måste informera användarna, för att 

därefter få dem engagerade. Det handlar om att få användarna aktiva på intranätet, när 

de väl är aktiva handlar nästa steg om att få dem att utbyta information. Den sista fasen 

beskriver hur man bryter upp gamla invanda mönster som användarna kan tänkas ha och 

får dem att använda intranätet utan att gå via andra medium såsom att skriva ut ett 

papper som sedan lämnas till en annan. 
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Tredinnick (2006) har i sin artikel utforskat möjligheterna att använda sig av olika webb 

2.0 tekniker i sitt intranät. Tredinnick tar upp några exempel på webb 2.0 tekniker som 

man med fördel kan använda sig av i sitt intranät, men tar också upp frågeställningar 

såsom vem som egentligen äger kunskapen som samlas på intranätet. Slutligen skriver 

Tredinnick att vid användandet av webb 2.0 tekniker, kan företag demonstrera något 

som de ofta säger, nämligen att deras anställda är deras viktigaste resurs, då teknikerna 

tillåter att intranätet byggs på bidraget och den interaktion som de anställda ger till 

intranätet. Edenius och Borgerson (2003) skriver om liknande delar i sin artikel, de 

menar att mycket av organisationers värde kommer ifrån dess personals kunskap och 

hur de är organiserade och mindre kommer ifrån det som organisationen faktiskt 

producerar. Författarna anser att intranät till viss del sköter sig själva, användarna vet att 

allting inte skall läggas i intranätet. De ställer också frågan vad som skulle hända om all 

relevant information skulle läggas in. Skulle då intranätet göra det svårare för 

användaren att skaffa sig ny kunskap?  

Att för mycket kunskap skulle göra det svårare att få tag på det relevanta, ger 

Chowdhury (1999) lösningar på i sin bok. Boken som är betydligt mer inriktad mot 

informations- återfinning redogör för olika tekniker som kan användas för att underlätta 

för användaren att återfinna information. Chowdhury skriver vidare att ett 

informationsåterfinningssystem kännetecknas av att det är designat för att analysera 

processerna och lagra information och informationskällor samt att på begäran hämta den 

information som användaren önskar. 

2.1.2 Systemutveckling 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver i sin bok om användarcentrerad systemdesign 

och hur man kan gå tillväga när man utvecklar det. De lyfter upp flertalet olika principer 

som de anser utmärker en bra process, där deras huvudsakliga slutsats ligger i att 

användarna måste involveras och engageras tidigt. De ger också inom ramen för 

användarcentrerad systemdesign tips på hur man kan säkerställa att systemet de facto 

också blir användarvänligt, de ser främst testning och vidareutveckling som den största 

styrande funktionen. Abdallah (1996) skriver mer ingående i sin artikel hur han anser att 

man kan säkerställa att man utvecklar de saker som beskrivs i kravspecifikationen. Han 

skriver om fem olika nivåer där han exemplifierar i vilka man kan utöva processtyrning 

och i vilka man inte kan det, samt vilken sorts styrning man kan tillföra. Han resonerar 

även om i vilka steg man säkerställer kvaliteten. Dessa steg börjar med att man sätter 

upp kvalitetsmålen för systemet, därefter skapar man utvecklingsprocesser och väljer ut 

metoder och olika dokumentationstekniker som ytterligare skall säkerställa processen. 

Därefter definieras aktiviteter och vilken sorts styrning man skall tillföra dem, till detta 

estimerar man tid och resursåtgång, skapas ett system projektledning för att till sist 

processa driftsättningen. Därefter kan man säkerställa att kvaliteten är godkänd. 

Liknande ställningstaganden anser Chou (1998) att man bör göra när man utvecklar ett 

intranät. I sin artikel skriver Chou om viktiga vägval och frågor som måste besvaras 

innan man ens börjar fundera på att utveckla intranätet; hur skall det driftsättas, hur 

skall säkerheten gå till, samt hur det är tänkt att användarna skall interagera med 

varandra på intranätet. Han menar att dessa delar måste beaktas innan man väljer vilket 

verktyg man skall använda.   

Kring inköp och utveckling av ett intranät skriver Pedley (2003) om hur utvecklingen av 

ett intranät gick till på en global organisation (The Economist group). Han beskriver att 

vid själva utvecklandet av intranätet var en konsult inblandad som svarade till en 

styrgrupp som tillsatts inom organisationen. Styrgruppen var den som beslutade 
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huruvida intranätet var OK eller ej och det var de som i slutändan bestämde att 

intranätet var bra och redo att implementeras. Det viktigaste som Pedley trycker på är 

att alla organisationer är olika, de har sin egen struktur, identitet och sätt att göra saker; 

och för att vara bra behöver intranätet reflektera dessa aspekter. 

2.2 Ramverk för analys 

Syfte: Att ur den tidigare forskningen skapa ett ramverk där utmärkande ståndpunkter och åsikter kan 

användas för att analysera och diskutera det resultat som framkommer inom studien. 

Baserat på Telleens (1996) resonemang kan analysen inriktas mot att undersöka hur 

företaget under systemutvecklingsprocessen arbetade med att ta fram alla förväntningar 

och hur de uppfyllde dessa förväntningar. Därmed är det också intressant att se hur 

intranätet fungerar ur ett användbarhetsperspektiv i enlighet med de principer som 

Gulliksen och Göransson (2002) framhäver. Likväl är det intresseväckande att 

undersöka hur systemutvecklingsprocessen förhöll sig gentemot de teorier som 

Gulliksen och Göransson (2002) har, samt hur kvaliteten av intranätet säkerställdes. 

Användes några av de steg eller tekniker som Abdallah (1996) lyfter fram? Vidare är 

Standing och Bensons (2000) resonemang kring gränssnittet intressant att undersöka för 

att se hur mycket tid företaget tillägnade detta under systemutvecklingsprocessen. Ur 

Pedleys (2003) artikel är det värt att analysera hur företagets identitet speglades in i 

intranätet under den tid som utvecklingen tog. Likväl är det intressant att se om 

systemutvecklingsprocessen har några likheter med den utvecklingsprocess som tog 

rum hos The Economist group.  

Heide (2002), Stenmark (2002a) och Amcoff Nyström (2006) lägger stor vikt på att 

man måste utgå från användarnas behov när ett intranät tas fram. Likväl lägger 

Stenmark (2006) samt Bansler et al. (2000) fram att man inom företaget behöver ha ett 

resonemang kring vem som får publicera information och hur publiceringen av detta går 

till. Därmed är det för studien värt att analysera hur användarnas behov tillgodosågs 

under systemutvecklings- processen, samtidigt som det kan vara av intresse att utreda 

vilken sorts ansvarsmodell som styr publiceringen på intranätet för att se om det kan 

inverka på populariteten. Då företaget som studien genomförts hos har som mål att 

allting skall finnas på intranätet och att alla får lägga upp saker på intranätet är Edenius 

och Borgersons (2003) fråga och resonemang väldigt intressant att ta med sig. Likväl då 

det i denna studie kommer att utredas hur företaget hanterar den individuella kunskapen 

som finns inom företaget för att utbilda och förmedla den kunskapen till resten av de 

olika intressenterna inom företaget, är Sue Newell et al. (1999) samt Cronholm och 

Goldkuhls (2009) resonemang värda att ta i beaktning i denna studie. 

Tredinniks (2006) råd om att föra in webb 2.0 funktionalitet till intranätet kan vara värd 

att utreda vidare i analysen för att se vilka funktioner som kan härledas till webben och 

hur företaget filosoferade när de inkorporerade dessa funktioner. Hills (1997) 

resonemang kring att intranät har flertalet fördelar gentemot 

gruppkommunikationsprodukter (groupware) är definitivt värt att analysera för att se 

hur företagets intranät har löst denna fråga och vilken funktionalitet dessa delar då 

stödjer. Det är även intressant att se hur intranätet möjliggör informationsåterfinning. 

Vilka tekniker som används för att tillgodose detta och om någon eller några av dessa 

tekniker fungerar i enlighet med de råd och tips som Chowdhury (1999) ger. 
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3 Metodkapitel 

Det finns flertalet olika insamlingsmetoder att använda sig av i denna studie används enkät (genom 

delphimetoden)och intervjuer. Nedan beskrivs de olika metoderna samt hur urvalsprocessen fungerade. 

3.1 Utgångspunkter och upplägg 

Utgångspunkten för studien är det vetenskapliga synsättet. Studien använder sig av det 

kvalitativa synsättet då de resultat som framkommer kan vara svåra att tolka i sina olika 

delar, istället behöver delarna tolkas mer som en helhet. Detta beror på att det insamlade 

materialet i huvudsak kommer att ge olika uttalanden och individuella åsikter som 

behöver kategoriseras för att se de samband som finns i materialet för att därigenom få 

se var åsikterna går samman eller isär. I exempelvis den enkätundersökning som 

genomfördes genom delphimetoden samt de intervjuer som genomförts, krävdes det att 

studien tillät att vissa saker likställs då respondenterna menade samma sak men 

uttryckte sig olika. Uppsatsen har som utgångspunkt den enkätundersökning som 

genomfördes enligt delphimetoden, detta möjliggjorde sedan intervjuerna vars avsikt 

låg att undersöka intranätet och dess utvecklingsprocess mer på djupet. De data som 

framkom ur enkäten och intervjuerna ställdes sedan mot de tips och påståenden som 

litteraturen gett i frågorna. Genom att genomföra informationsinhämtande aktiviteter 

som ställs mot litteraturen ges en större verklighets- förankring. Därigenom lyfts olika 

aspekter fram som bör beaktas vid en system- utvecklingsprocess av ett intranät, samt 

vilka funktioner som gör användarna nöjda med densamma. 

3.1.1 Processen för val av undersökt företag. 

När uppsatsens generella ämnesområde hade bestämts till intranät ville jag få tag på en 

organisation att genomföra studien på. Detta skedde genom personliga kontakter detta 

utmynnade i att tre olika företag och organisationer visade sitt intresse. För att utröna 

huruvida det var intressant för studien att använda sig av företagen/organisationerna 

togs en första kontakt med de ansvariga på respektive företag och organisation. Då 

visade det sig att två av dessa företag enligt dem själva hade dåliga intranät, medan det 

tredje företaget hade ett bra intranät. När det tredje företaget rakt ut sade att de hade ett 

bra intranät väcktes genast ett intresse att undersöka vad som gjorde intranätet bra, och 

vad som gjort intranätet bra. Samtidigt inföll känslan av att det måste finnas något som 

var dåligt med intranätet, varvid det blev än mer intressant att undersöka just det 

företaget för att försöka hitta sämre egenskaper. När väl företaget hade bestämts 

preliminärt, togs ytterligare kontakt med företagets chefer för att konkret ställa frågan 

om de kunde tänka sig att ställa upp i studien samt berätta om hur processen skulle 

fungera. Företaget i sin tur var samarbetsvilliga och avsatte arbetstid för sina anställda 

för att säkra att studien fick in ett bra underlag. Det enda som företaget i sin tur ställde 

som motprestation var att de skulle förbli anonyma.  Vilket då tillgodosågs i uppsatsen, 

detta utmynnade i att studien använda sig av enbart det tredje företaget, då ämnet fick en 

intressant inriktning samt att datan till insamlingsmetoderna kunde garanteras.  
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3.2 Urvalsprinciper 

En kvalitativ forskare använder sig ofta av ett icke-slumpmässigt urval, vilket innebär 

att man inte får fram undersökningsgrupper genom slumpen, utan att man som forskare 

selektivt väljer ut gruppen. Studien är upplagd att arbeta utefter icke-slumpmässigt urval 

eftersom endast ett företag kommer att besvara enkäterna. När väl dessa enkäter 

besvarats valdes personer ut utefter de resultat samt referenser som framkommit. Då 

studien bedrivs på ett kvalitativt arbetssätt samt att företaget gjort det obligatoriskt för 

alla 25 anställda att besvara enkäten, ser jag inget som hindrar mig från att göra en 

totalundersökning. Sammanställning av resultatet bör inte ta speciellt mycket tid i 

anspråk. Enkäten gav ett antal referenser vilket därmed kan ses som en sorts snöboll-

samling alltså där man rekommenderar personer som man anser är relevanta för studien. 

Däremot kan det också ses som ett typiskt urval då jag selektivt valde ut personer som 

jag ansåg bäst representerade de åsikter som existerar på företaget.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Delphimetoden 

Delphimetoden baserar sig på ett synsätt som ställs mot ett motsatt synsätt för att sedan 

skapa en syntes. Syntesen blir därefter en ny teori. Såsom Delphimetoden beskrivs i 

forskningsrapporten:”A Delphi study of research needs for Swedish libraries”:  

“The Delphi process typically consists of two or more stages of data 

collection activities (such as questionnaire surveys), in which authoritative 

panel members are asked to indicate the significance of the listed items. The 

first stage results in a ranking, based on the average responses of all panel 

members. The ranked topics are then recirculated to panel members so that 

they now have information on the percieved value of the topic and they are 

asked to reevaluate the significance of the items. This process results in a 

gradual consensus about the most significant research topics.”  

(Maceviciute et. al., 2009, s.10) 
 

Baserat på ovanstående citat tolkar jag det som att en delphimetoden kan hjälpa till att 

skapa en konsensus kring ett speciellt komplext ämne utan att de bidragande personerna 

behöver träffas.  

Användandet av delphimetoden innebar i denna studie att två omgångar med formulär 

skickas ut. För att förklara tillvägagångssättet tydligare är omgångarna beskrivna var för 

sig nedan. 

Enkät ett 

I denna omgång gavs samtliga anställda på företaget möjlighet att fylla i fem 

positiva/bra egenskaper eller funktioner. De gavs även möjlighet att fylla i fem sämre 

egenskaper eller funktioner med intranätet, då huvudsyftet med enkäten var att samla in 

positiva och negativa egenskaper. Utöver detta gavs de anställda möjlighet att fylla i 

referenser på personer de anser är eller har varit involverade i 

systemutvecklingsprocessen av intranätet, samt personer som är ansvariga för 

intranätets kvalitet. Detta för att införskaffa en bas med respondenter som kan 

intervjuas. Se bilaga 1, enkät 1 för kompletta formulärfrågor.  
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Enkät två 

I enkät nummer två hade de olika funktionerna och egenskaperna sammanställts. I 

samråd med personer på företaget hade också vissa saker samlats ihop då 

respondenterna syftat till samma funktion, men uttryckt sig annorlunda. I enkät ett hade 

dock funktioner benämnts både som negativt och positivt, vilket tyvärr påvisade en 

nackdel i delphimetoden. Varvid resultatet blev svårtytt och kunde tolkas på olika sätt. 

Som forskare fann jag dock inte i litteraturen belägg för att man kan ta bort delar ifrån 

varken den negativa eller positiva sidan, eller från båda. Eftersom man då undergräver 

syftet med delphimetoden. Därför hade jag som forskare inget val utan var tvungen att 

ha med dessa för gradering. Själva graderingen skedde i skalan 1-4, anledningen till att 

graderingen sträckte sig mellan 1-4 är för att förmå respondenterna att ta ställning i 

frågan. Se bilaga 2, enkät 2 för kompletta formulärfrågor.  
 

Efter att denna enkät var besvarad kunde resultatet sammanställas. Om resultatet hade 

visat sig vara spritt hade ytterligare enkäter behöva skickas ut, i denna studie räckte det 

dock med bara en omgång då respondenterna gav ganska enhetliga svar. 

Fördelen med att använda sig av delphimetoden är att man enkelt kan få in allas åsikter 

som därefter skapar en konsensus. Genom att man besvarar enkäten enskilt kan man 

dessutom minimera risken för ett solidariskt grupptänk. 

3.3.2 Intervju 

Intervju är en form av insamlingsteknik som sker genom att en intervjuare ställer frågor 

till en intervjuperson i syfte att studera ett visst ämne. Frågornas struktur och 

standardisering beror 

på hur de är utformade, t.ex. i vilken utsträckning de ger upphov till rika eller 

standardiserade svar och i vilken ordning frågorna ges. Intervjufrågorna som används 

kommer sedan att återfinnas under bilagor. En kvalitativ intervju är öppen, intervjuaren 

och intervjupersonen är medskapare under intervjun och graden av struktur och 

standardisering är låg (Patel & Davidson, 2003).  

Själva formen är en bra insamlingsmetod i denna studie då den kan ge mer information 

kring åsikter och tankar som företagets anställda har. Genom intervjuerna framkom en 

form av kunskap och genom den kunskapen kunde slutsatserna dras. Slutsatserna 

kommer dock genom analysen att kopplas till litteraturen för att generera ett värde för 

forskningen. Genom användningen av kvalitativ intervju såg själva intervjuprocessen 

inte exakt likadan ut, då processen styrdes av delar såsom respondenternas intresse och 

kunskap om ämnet, därför användes enbart övergripande intervjufrågor (se bilaga 3 

Intervjuguide).  

 

Förhoppningen var att respondenten skulle våga tala öppet med forskaren, vilket så 

också skedde, därigenom gavs studien nya infallsvinklar på intranät. Dessutom gav 

möjligheten till att öppet tala med forskaren djupare svar på de frågor som ställdes och 

därigenom säkerställdes bra och uttömmande svar som sedan kan användes under 

analysen. 
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3.3.3 Transkribering 

I studien genomfördes tre stycken intervjuer, intervju ett och två genomfördes den 22:a 

april 2010 och tog 35 respektive 38 minuter, intervju tre genomfördes den 23:e april och 

tog 27 minuter. Dessa bearbetades på två olika sätt. De två första respondenterna gick 

med på att spelas in. Detta gjorde att dessa intervjuer kunde transkriberas, vilket gjordes 

i en nära anslutning till själva intervjun. Transkriberingen utfördes på ett sådant sätt som 

Oates (2006) skriver i sin bok; det är viktigt att skriva ut respondentens ord även om det 

är talspråk då man senare under analysen kan behöva citera personen. Den tredje 

respondenten ville inte bli inspelad varvid det under intervjun löpande fördes 

anteckningar. Dessa anteckningar skickades sedan till respondenten för att valideras och 

verifieras.  

3.3.4 Etiska aspekter 

Företaget önskade vara anonyma vilket därmed ställde som krav att jag under studiens 

gång hela tiden ser till att inte skriva ut namn eller beskrivningar som kan härleda till 

företaget. Då studien behöver referenser och personer att intervjua kan anonymiteten 

inte finnas mellan forskaren och de berörda intervjupersonerna. Dock kan jag som 

forskare garantera anonymitet utåt för företaget samt de berörda personerna. 

3.4 Analysmetoden 

Då studien använder sig av ett kvalitativt synsätt analyseras all data kvalitativt. Oates 

(2006) beskriver den kvalitativa analysprocessen på följande sätt:Först läses alla data 

för att skapa en generell förståelse av innehållet. Därefter graderas datan utifrån tre olika 

teman eller nyckelord, den första graderingen som görs är att märka ut irrelevanta 

segment för den forskning som bedrivs. Nästa del består i att finna och märka upp de 

segment eller delar som är av en generell deskriptiv karaktär som kan komma att 

behövas för att beskriva forskningen för de personer som läser studien. Sist märks de 

segment som verkar relevanta för studiens forskningsfrågor ut. På detta sätt 

analyserades både enkätundersökningen och intervjuerna, I enkätundersökningen föll 

det sig ganska lätt. Saker kategoriserades ihop efter vad de i själva verket innebar, samt 

ordnades i två olika generella kategorier:Positiva och negativa aspekter. Efter att den 

andra enkätens resultat hade inkommit skapades en intervjuguide som inkluderade 

mycket av de data som framkommit ur enkäterna. Intervjuerna i sin tur kategoriserades i 

sina olika delar då resultatredovisningen inte skedde intervju för intervju. På detta sätt 

var det enkelt att se var respondenterna tyckte samma och var deras åsikter gled isär. 

Nyckelcitat som identifierats i transkriberingen lades också in för att ytterligare ge 

möjligheten att underbygga den argumentation som fördes under analysen. Under 

analysdelen granskades all data kritiskt vilket innebar att studien i sig själv också 

granskades på samma sätt. Genom detta förhållningssätt ifrågasattes alla tolkningar som 

gjorts, men möjliggjorde att svar framkom från datan som inte hade synts om allting 

hade tolkats ordagrant. Dessutom användes det ramverk som benämns i kapitel 2.2 för 

att ytterligare identifiera viktiga aspekter som bör analyseras. 
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3.6 Utvärdering av forskningsbidraget 

Det finns en mängd olika kriterier som kan användas när man utvärderar en kvalitativ 

studie. Enligt Lincoln och Guba (1985) finns det särskilda kriterier för den 

hermeneutiska forskaren som kan användas parallellt med eller istället för, dem som 

används för den positivistiske forskaren. Forskaren väljer därför att tolka det som att 

han själv kan göra ett urval av olika utvärderingskriterier beroende på vad som anses 

passa in på denna studie. Följande kriterier har använts: Reliabilitet, pålitlighet, 

överförbarhet och relevans. 

Reliabilitet ser till den unika situationen i en forskningsprocess, så om samma företeelse 

får olika svar vid olika tillfällen är detta inte prov på låg reliabilitet utan den kan ändå 

vara hög, då det istället ger underlag till rikare svar. (Patel & Davidsson, 2003). Under 

studien användes reliabilitet genom att intervjuerna tilläts vara öppna vilket också 

bidrog till att respondenterna drogs åt olika håll beroende på vad de var intresserade 

utav. Med hänvisning till detta kunde enkätundersökningen analyseras på ett bredare 

sätt, då svaren kunde vara spridda men ändå syfta till samma sak. Därigenom hölls 

möjligheten till nya infallsvinklar öppen under processen vilket möjliggjorde mer 

teoretiska och filosofiska argument under analys och diskussionskapitlet. 

Pålitlighet innebär att forskaren skall säkerställa att studien är pålitlig genom att påvisa 

en bra redogörelse över hur processen gått till. Oates (2006) säger också att man med 

pålitlighet (Trustworthiness) skall ställa sig frågan hur mycket man kan lita på 

forskningen. Pålitlighet är lite jämställt med validitet då de är varandras motsvarighet 

inom de olika förhållningssätten. I studien utvärderas hela tiden de olika metoderna, 

detta görs tillsammans med handledarna för att säkerställa att metoderna används på ett 

korrekt sätt. Dessutom granskades både enkäterna samt intervjuguiden av handledarna 

innan någon data börjat samlas in. 

Överförbarhet syftar till det resultat som kommer fram bör vara möjligt att använda i 

andra sammanhang. Oates (2006) skriver att forskaren bör ge en tillräckligt 

djup/detaljerad beskrivning så att läsarna kan utvärdera ifall deras egen situation har 

liknande delar att resultaten kan vara relevanta för dem också. Studiens forskningsfrågor 

är av den karaktär att de kan vara intressanta för organisationer som befinner sig i eller 

funderar på att starta en systemutvecklingsprocess eller utvärderingsprocess kring sitt 

intranät. Därför är det viktigt att studien redovisar resultaten på ett sätt som möjliggör 

att åtminstone företagets tankar kring systemutvecklingsprocessen kan användas av 

andra. 

Relevans innebär att forskningen och de resultat som framkommer ur denna är 

framtagna inom ämnesområdets gränser. För denna studie innebär det att resultatet skall 

passa inom området informationsarkitektur. Genom att i kapitlet 1.2 ge en koppling 

mellan informationsarkitektur och intranät, förankras studien inom området. Relevans 

används genom hela studien för att säkerställa att den håller sig till kärnkonceptet, 

nämligen informationsarkitektur och intranät.  
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4 Beskrivning av webbutvecklingsföretaget och dess 

intranät 

I detta kapitel presenteras den undersökta organisationen samt dess intranät. Då organisationen uttryckt 

sin önskan att vara anonyma kommer inte företaget eller något av dess anställdas namn samt någon 

skärmdump att publiceras. 

 

4.1 Webbutvecklingsföretaget 
Det undersökta företaget har sitt huvudsäte i en mindre svensk stad och sysselsätter 25 

personer. Det har varit verksamt sedan år 2000 då de började sin verksamhet med att 

designa webbsidor åt det lokala näringslivet. Företaget startades av tre goda vänner. 

Under 2002 hade företaget växt till att sysselsätta 20 personer och verksamheten hade 

förändrats till att ägna sig mer åt konsultverksamhet. Tydliga roller i företaget 

etablerades och en policy för nyanställningar inrättades. Denna policy innebar att en 

tydlig koppling till IT skulle finnas vid alla nyrekryteringar inom personalstyrkan. 

Företagets organisation kan i nuläget beskrivas som platt, de tre grundarna sitter 

visserligen i de ledande positionerna men det finns utöver dessa tre personer inga 

mellanchefer, man förlitar sig på den enskilde individens egen vilja att arbeta och bidra 

till företagets utveckling.  

Företaget består av följande ”avdelningar”: Ekonomi, utveckling och försäljning. 

Utöver detta finns det också en inofficiell avdelning med de tre grundarna, där fattas 

strategiska- och marknadsföringsbeslut. Grundarna återfinns annars som chefer för de 

tre ”avdelningarna”, där de tar en aktiv del i det dagliga arbetet. Då företaget arbetar 

projektorienterat innebär det att personal ibland kan behöva byta uppgifter vilket ställer 

stora krav på att man lyckas överföra den kunskap man fått om uppdragen mellan 

varandra. Denna kunskapsöverföring sköts genom företagets intranät som beskrivs 

nedan. 

 

4.2 Intranätet 
I samband med att företagets tillväxt inleddes 2002 det massiva arbetet med att ta fram 

ett intranät för företaget. Intranätet skulle stötta personalen i så många delar som möjligt 

och verka för att sprida information såväl som att ha den samlad på ett ställe. 

Intranätet är en levande del av företaget och utökas årligen med ny funktionalitet som 

stöttar den anställde i dess arbete. I dagens intranät finns det egentligen ingen 

rättighetsuppdelning det vill säga administratörer, användare etcetera. Istället kan man 

likställa alla vid administratörer och systemutvecklare, då alla har möjlighet och rätt att 

lägga upp information och alla har möjlighet att utveckla egna funktioner till intranätet. 

Nyutvecklade funktioner måste dock genomgå en testfas i företagets utvecklingsmiljö, 

denna är exakt som intranätet men helt skiljt från den publicerade delen utifall att 

någonting skulle krascha systemet. 

Intranätet i sin tur är helt modulbaserat vilket är en av anledningarna till varför företaget 

kan tillåta utveckling av separata funktioner. Man behöver inte göra om något i den 

grund som finns i intranätet för att installera ny funktionalitet utan detta görs lika lätt, 

om inte lättare, som att installera ett program på en dator. 
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Då företaget bett om att få vara anonyma, går det inte att visa en skärmdump på hur 

intranätet kan se ut. Istället finns nedan en konceptuell bild av hur intranätet kan se ut 

för en anställd. Då intranätet är flexibelt och anpassas efter sin användare innebär detta 

att användaren själv väljer vad den vill ha på sin förstasida, dock finns fortfarande alla 

funktioner tillgängliga via huvudmenyn. 

 

 
Figur 1. Konceptuell skiss av intranätet (skapad av författaren) 

 

Intranätet i sig består av sex huvudsakliga funktioner, som är: En Wiki, ett 

dokumentarkiv, en Microblogg, en kalender, tidsredovisning och en sökfunktion. Nedan 

följer en kortare redogörelse för varje funktion. 

Wikin samlar, om inte all kunskap, så åtminstone så mycket som möjligt av den kunskap 

som konsulterna har kring olika projekt och dylikt, även ordförklaringar och 

begreppsförklaringar samlas in i Wikin. I dokumentarkivet samlas alla företagets 

dokument allt från minnesanteckningar från personalmöten till kravspecifikationer. 

Microbloggen fungerar precis som Twitter och tjänar till att snabbt berätta vad personen 

arbetar med och om denna har några problem. Möjligheten finns då för de andra på 

företaget att hjälpa till med att lösa problemet genom att kommentera inlägget. 

Kalendern är tagen från Google, dess huvudsakliga syfte är att kunna ge möjlighet att 

planera sin arbetstid samt att kunna visa vad var och en gör och var kollegorna befinner 

sig. Tidsredovisningen, då företaget till stor del drivs i konsultform är det inte säkert att 

alla är på kontoret när det är dags att lämna in en tidsrapport, därför finns 

tidsredovisningsfunktionen som ett stöd för såväl ekonomiavdelningen som för de 

anställda. Sökfunktionen är den mest utvecklade funktionen på intranätet och är så 

kallad semantisk, det vill säga att den baserar sig på en ontologi som gör att den kan ge 

betydligt mer relevanta svar till en sökning. 

För att komma åt dessa funktioner krävs det att den anställde loggar in, detta är möjligt 

att göra oavsett om man sitter på kontoret eller om man befinner sig någon annanstans i 

världen. 

 

Längst ner på intranätet i sidfoten finns information om intranätet samt även en 

hjälpfunktion som möjliggör att användarna snabbt och enkelt kan få vägledning och 

hjälp i de problem som kan tänkas uppstå i intranätet. 
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5 Resultat 

I texterna nedan redovisas de resultat som framkommit i enkäterna samt från intervjuerna. Dessa 

redovisas i den ordning som de genomfördes, således redovisas enkätundersökningen först och därefter 

intervjuerna 

5.1 Delphimetoden 

5.1.1 Enkät ett 

Då företaget önskar vara anonymt har namnen på personerna bytts ut mot den titel de 

har inom företaget. I sammanställningarna har vissa svar slagits ihop såsom exempelvis 

Wikin och Wikipedian. Då respondenterna troligtvis menade samma sak men använde 

sig av olika vokabulär, ursprungsfraserna återfinns dock inom parenteserna.  

Positiva egenskaper Antal respondenter som skrev detta 

Wikin (Wikipedian) 24 

Dokumentarkivet 18 

Microbloggen (Twitter) 18 

Kalendern 18 

Tidsrapporteringen 4 

Notisfunktionen (Notifieringarna) 2 

Valmöjligheten (Flexibiliteten) 2 

Sökfunktionen (Sök) 2 

Tabell 1. Sammanställning av svar på frågan: "Positiva egenskaper" 

Negativa/sämre egenskaper Antal respondenter som skrev detta 

Hjälpen 18 

Inloggningen 17 

Vem som är online 8 

Notifieringarna 2 

Ansvaret vem som har hand om vad 1 

Semantiken 1 

Tidsrapporteringen 1 

Tabell 2. Sammanställning av svar på frågan: "Negativa/sämre egenskaper" 
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Personer ansvariga för intranätets 

kvalitet 

Antal respondenter som skrev detta 

Ekonomichef 16 

Verksamhetschef 12 

Säljchef 11 

Konsult – webbprogrammering 5 

Inget ifyllt 3 

Konsult – grafisk utformning 1 

Tabell 3. Sammanställning av svar på frågan: "Lista personer som är ansvariga för kvalitén på 

intranätet" 

I frågan som berördes ovan hade respondenterna möjlighet att ge två svarsalternativ. Tre 

personer redovisade bara en person, en av dessa personer var dock nyanställd och hade 

inte till fullo hunnit sätta sig in i vem som skötte intranätet.  

Personer som var delaktiga under 

systemutvecklingsprocessen 

Antal respondenter som skrev detta 

Inget ifyllt 29 

Konsult – grafisk utformning 18 

Konsult - webbprogrammering 15 

Ekonomichef 9 

Säljchef 4 

Tabell 4. Sammanställning av svar på frågan: "Lista personer som var delaktiga i framtagandet av 

intranätet" 

Även i denna fråga hade respondenterna möjlighet att ge flera svarsalternativ, närmare 

bestämt tre stycken. Två personer angav en anledning till varför de inte svarade på 

denna frågan och det var att de var nyanställda och inte visste vem som hade utvecklat 

intranätet, och inte ville gissa sig till det. 
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5.1.2 Enkät två 

Formulär 2 gick ut på att respondenterna skulle värdera de egenskaper som framkom 

under formulär 1. Nedan finns resultaten sammanställda i tabellform per funktion och 

med antal respondenter samt procent av det totala antalet respondenter. 

Funktion Gradering 

Mycket viktig Viktig Mindre Viktig Oviktig 

Respond. Procent Respond. Procent Respond. Procent Respond. Procent 

Wikin (Wikipedian) 21 84 % 4 16 % 0 0 % 0 0 % 

Dokumentarkivet 19 76 % 6 24 % 0 0 % 0 0 % 

Microbloggen 
(Mikrobloggen, Twitter) 

16 64 % 7 28 % 2 8 % 0 0 % 

Valmöjligheten 
(Flexibiliteten) 

5 20 % 14 56 % 4 16 % 2 8 % 

Kalendern 15 60 % 10 40 % 0 0 % 0 0 % 

Notisfunktionen 1 4 % 1 4 % 15 60 % 8 32 % 

Tidsrapporteringen 4 16 % 8 32 % 13 52 % 0 0 % 

Sökfunktionen (sök) 20 80 % 5 20 % 0 0 % 0 0 % 

Inloggningen 
(inloggandet, inloggning) 

3 12 % 9 36 % 11 44 % 2 8 % 

Vem som är online 
(Vilka som är online, vem 

är online, vilka är online) 

0 0 % 1 4 % 7 28 % 17 68 % 

Semantiken 14 56 % 10 40 % 1 4 % 0 0 % 

Hjälpfunktionen 
(Hjälpen, hjälpavsnittet, 

hjälp) 

1 4 % 13 52 % 11 44 % 0 0 % 

Ansvaret, vem har hand 

om vad 

1 4 % 4 16 % 10 40 % 10 40 % 

Notifieringarna 1 4 % 3 12 % 9 36 % 12 48 % 

Tidsrapporteringen 2 8 % 6 24 % 17 68 % 0 0 % 

Tabell 5. Sammanställning av andra omgångens enkätundersökning 

5.2 Intervjuerna 

Som nämnts tidigare önskar företaget att vara anonymt varvid namnen på personerna 

bytts ut mot figurerade namn. Detta för att få en tydligare och mer lättläst text. Namnen 

som kommer att figurera är Emil, Adam och Bertil. Emil är konsult inom grafisk 

utformning, Adam är ekonomichef, tillika en av de tre grundarna och Bertil är 

webbutvecklingskonsult. Intervjuerna genomfördes var för sig, men kommer att 

redovisas tillsammans för att förmedla de åsikter och känslor som respondenterna har. 

Texten är uppdelad i två stycken en del där resultat som rör företaget och dess intranät 

generellt beskrivs och en del där funktioner och själva systemutvecklings- processen 

återges. Detta för att först underbygga bilden och beskrivningen av företaget, kapitel 4, 

och sedan fördjupa sig i systemutvecklingsprocessen. Uppdelningen är gjord utefter 

intervjuernas innehåll. 
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5.2.1 Företaget och dess intranät 

Intranätet som finns på företaget har som högsta syfte att tjäna som ett 

informationsspridande medium, företaget ser dock inte att det finns något hinder för att 

intranätet även skall vara informationsinsamlande. Det tjänar ingenting till för företaget 

att ha en massa information som ingen använder sig av. När intranätet var nytt hade 

därför företaget som mål att all information skulle finnas på intranätet. Såsom Adam 

beskriver det ”Hade man ett problem, då skulle man gå till intranätet för att få hjälp med 

att hitta lösningen på problemet” På företaget jobbade man alltså hårt med att försöka få 

in all information men också att skapa funktioner som gjorde att användarna snabbt och 

enkelt skulle kunna få ut den information som var relevant för deras del. Företaget ser 

det som att det är deras anställde som är deras viktigaste resurs, att de trivs med sina 

arbetsverktyg där intranätet ingår som en naturlig del är A och O i deras verksamhet. 

Därför är intranätet bland det första som den nyanställde får lära sig. Frågan varför man 

tror att intranätet används besvarar de tre respondenterna i stort sett likadant, att det 

används för att de är väldigt stränga med att alla information skall vara på intranätet och 

ingen annanstans. Själva använder de tre respondenterna intranätet till allting. Skulle de 

inte hitta det som de söker går dem ut på Google och söker upp svaret, varefter dem 

sedan lägger in lösningen i intranätet om andra skulle ha liknande frågor eller problem i 

framtiden. Intranätet hjälper dem i alla relevanta uppgifter som de behöver få hjälp med. 

Det finns ingenting som någon av dem inte skulle använda intranätet till för att lösa. 

När företaget började växa och funderingarna på att ta fram ett intranät började gro 

bestämde man sig för att införa en policy som innebar att man bara anställde personer 

som hade en relevant koppling till IT-området. Antingen genom en utbildning eller 

genom ett brinnande intresse. Man ville att alla skulle prata samma språk på företaget 

och därigenom undvika tidsödande missförstånd i kommunikationen mellan olika parter 

inom företaget.  

Intranätet har en flexibel förstasida vilket innebär att användarna själva bestämmer vad 

de vill ha på sin förstasida. Istället för att rikta intranätet mot en speciell grupp på 

företaget kan man ha ett intranät som är riktat till alla. Alla intranätets funktioner är 

dock oavsett hur ens förstasida ser ut åtkomliga via huvudmenyn. Företaget ser inget 

behov av att reglera vad användarna skall se eller inte se. Dessutom finns det ingenting 

som säger att en anställd som arbetar på ekonomiavdelningen inte är intresserad av 

frågor som rör utvecklingsavdelningen. Anledningen till att ha förstasidan flexibel och 

alla funktioner åtkomliga av alla på företaget är enligt Emil ”för att användaren skall 

känna sig välkommen till intranätet”. Alla tre respondenterna säger dock att det är 

omöjligt att ha ett system som alla användare tycker om, såvida man inte tillåter att 

användaren får anpassa system efter sin personlighet.  
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5.2.2 Systemutvecklingsprocessen 

När företaget bestämde sig för att ta fram ett intranät var alla som jobbade på företaget 

(då 24) involverade i processen. Bertil säger dock att grundarna utmärkte sig som extra 

drivande i processen. Han betonar dock att all drog sitt strå till stacken: 

”Programmerarna hade såklart en större del av utvecklandet men även de 

andra personerna drog sitt strå till stacken, diskuterade färgval, 

funktionalitet, gjorde användartester och så vidare.[…] mycket av det 

praktiska av de anställda och den sammanhållande och strategiska 

funktionen sköttes av de tre ägarna.” 

De tre ägarna, tillika grundarna, såg också till att en tydlig kravspecifikation togs fram 

och att utvecklingen följde denna. Specifikationen i sig togs fram genom att företaget 

stängde i en vecka och samlade alla anställda på kontoret för att varva 

teambuildingaktiviteter med det produktiva i att ta fram kravspecifikationen som alla 

bidrog till. Målet var att alla skulle få göra sin röst hörd, samtidigt som man hade roligt, 

då dylikt arbete enligt respondenterna tyvärr ofta åtföljs av suckar och långa tidsödande 

förhandlingar. Själva processen från beslutet att ta fram ett eget intranät tills dess att 

första versionen var klar gick till som följer: 

De tre grundarna började med att informera alla på företaget om att de kommit fram till 

att man borde ta fram ett intranät och frågade efter personalens åsikter kring det hela. 

Skulle man ta fram intranätet själva eller skulle man köpa en färdig lösning av någon 

annan. Därefter involverades personalen mer aktivt genom att man tillsammans satte sig 

ner och tog fram en målspecifikation över vad man ville att intranätet skulle klara av. 

Denna specifikation omvandlades sedan till en kravspecifikation vilken utvecklarna 

arbetade utifrån. Samtidigt som grafikerna arbetade med att ta fram ett lättanvänt 

användargränssnitt. När väl utvecklarna och grafikerna börjat få funktioner klara fick 

personalen prova på att använda dem och testade därmed om dessa fungerade som det 

var tänkt och att man förstod gränssnittet. Om det inte fungerade bra fick utvecklarna 

och/eller grafikerna jobba vidare med funktionen, visade den sig fungera kunde man gå 

vidare till nästa funktion. När intranätet började bli klart och alla funktioner kunde 

implementeras, fick alla på företaget chansen att testa intranätet. Inga begränsningar 

fanns utan ledningen ansåg att, om man får prova sig fram hittar man fel eller problem 

som man aldrig hade funnit om man bara hade följt uppgjorda testmönster. Genom 

testningen validerades intranätet och man kollade av ifall alla krav i kravspecifikationen 

uppfyllts eller ej. Eftersom intranätet inte slutat att utvecklas har man numera två olika 

intranät, ett där man förvarar all information (det verkliga intranätet) och ett där alla 

funktioner återfinns. Det senare intranätet är till för utvecklarna där de kan utveckla nya 

funktioner utan att vara rädda för att krascha det verkliga intranätet. Det är även på detta 

intranät som all testning sker och först när funktionen fungerar felfritt och fått godkänt 

av ledningen kan den läggas till i det verkliga intranätet. 

Intranätet består utav flera olika moduler som oberoende av varandra ska hjälpa 

användaren i sina arbetsuppgifter några av dessa funktioner är:  
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Wikin, ett stort problem i webbutvecklingsbranschen är att man ofta jobbar 

projektorienterat tills pengarna tar slut eller att projektet avbryts och man då förs över 

till ett annat projekt. Tankarna kring utvecklandet, eller snarare implementeringen av en 

Wiki i intranätet, handlade om att försöka återföra så mycket av den kunskap som 

konsulterna skaffar sig kring olika projekt och olika kunder, men också att den skulle 

tjäna som en ordförklaring för saker som kan vara svåra att förstå. Först och främst 

handlade det om att samla kunskap från olika projekt och kunder i Wikin. Det fanns 

dock en del kritiska röster inom företaget som ansåg att man då skulle göra sig själv 

umbärlig och därmed kunna bli utbytt för lätt. Dessa var dock i en klar minoritet varvid 

ledningen beslutade att man kunde besluta om Wikin genom en röstning. I efterhand har 

dock kritikerna till Wikin tystnat och enligt respondenterna använder nu alla Wikin i 

större eller mindre grad och den används också på de sätt som det ursprungligen var 

tänkt, att samla in kunskap. Alla tre respondenter anser att Wikin är ett av intranätets 

viktigaste funktioner, de säger även att de andra på företaget också ser den som en 

viktig funktion då man alltid har möjlighet att lära sig något nytt. 

Diskussionen kring dokumentarkivet beskrivs som en ganska tråkig diskussion. 

Intentionerna bakom införandet av ett dokumentarkiv grundade sig i att man behövde en 

central plats där företagets dokument kunde sorteras, något som alla på företaget var 

ense om. Det som många dock var oroliga över var att man helt enkelt inte skulle hitta i 

det eller att man inte skulle hitta relevant information i det. Därför utvecklade man en 

form av semantisk motor till dokumentarkivet, denna semantiska motor fungerar 

ungefär som många webbshopar gör idag, det vill säga att man får förslag på andra 

relevanta dokument som personer som läst dokumentet innan också har läst. Genom den 

semantiska motorn löste man många problem då användaren ibland inte exakt vet vad 

den letar efter men om personen i fråga får förslag på andra dokument är chansen större 

att man faktiskt hittar det man egentligen letar efter. Det fanns också andra problem som 

med dokumentarkivet som lyftes upp redan innan den börjat utvecklas. Vilka var att 

man behövde regler över vilken sorts dokument man skulle få ladda upp, då företaget 

arbetar projektorienterar trodde man att det skulle kunna bli svårt att skilja på vad som 

var företagets dokument och vad som var kundens dokument. Det sista man ville var att 

hamna i någon form av rättslig tvist kring att man laddat upp andras dokument på 

intranätet. Därför tog man fram några principer som möjliggör att man snabbt kan 

identifiera vilka dokument som skall laddas upp (dessa vill dock företaget inte 

presentera i uppsatsen). Just den semantiska motorn och tydligheten med vilka 

dokument som får och skall laddas upp tror respondenterna kan vara en bidragande 

orsak till varför användarna ser dokumentarkivet som en viktig funktion.  

Microbloggen är den senast utvecklade funktionen för intranätet och kom upp som 

förslag på en funktion efter att en anställd läst en artikel i Computer Sweden (se: 

Danielsson, 2010). Syftet som företaget såg med funktionen var att den kunde användas 

för att minska det interna mailandet, men man vet att microbloggen också kan användas 

i andra områden. Bertil ger följande förslag på områden: ”Man kan antingen bara berätta 

saker som vad man håller på med eller att man går på lunch. Eller så kan man delge oss 

andra eventuella problem man har och så kan andra kommentera på detta inlägg och ge 

svar eller förslag på lösningar på problemet.” Alla på företaget uppskattar funktionen 

och skriver gärna flera inlägg per dag, inläggens karaktär är också av olika slag 

beroende på vem som skriver. Vissa skriver enbart om vad de för närvarande gör, eller 

om de är på lunch, andra skriver om de har problem med någonting. Anledningen till att 

microbloggen används så frekvent av personalen tror Adam kan bero på att företaget har 

ganska många yngre personer som är vana vid att twittra privat.  
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Flexibiliteten som många anser är en ganska viktig funktion enligt enkätundersökningen 

förklarar respondenterna med att det var en del i ledningens ”hearts and minds” 

kampanj där de helt enkelt ville få alla att känna att intranätet var gjort för dem, för att 

därefter få dem att tänka kreativt på vad de saknade. Man eliminera eller minska risken 

för att användarna blev negativt inställda till intranätet, dessutom anser företaget att det 

är praktiskt taget omöjligt att göra ett intranät som alla tycker om. Men att man tack 

vara valmöjligheten och flexibiliteten lyckats göra ett intranät som användarna 

uppskattar då många upplever att intranätet ”talar till dem”, vilket var syftet med att 

tillåta flexibiliteten på intranätets startsida.  

”Kalendern är helt tagen från Google” säger Emil, detta då företaget gått över till att 

använda sig av Google Apps, Fördelen med kalendern menar respondenterna är att man 

nu har en enda stor massiv kalender där cheferna kan se vad personalen håller på med, 

vilket efterfrågades redan i kravspecifikationen samt att ekonomiavdelningen kan kolla 

av reseersättningar och dylikt stämmer med vad som står inskrivet i kalendern. När 

diskussionerna att inrätta en kalender fördes, var det mycket diskussioner kring om alla 

skulle få se allas aktiviteter, dessa diskussioner landade i att kalendern skulle vara öppen 

för alla. Men en sak som man inte förutsåg när man använde sig av Googles kalendern 

är att användarna själva har möjlighet att fylla i vilka personers kalendrar de vill se. 

Vilket ger fördelen att det också är lättare att förmedla ut företagsgemensamma 

aktiviteter till alla i personalen. Något som fått personalen att verkligen ta till sig 

kalendern och fylla i den med varje aktivitet de gör, vilket också Adam som är 

ekonomichef och en av grundarna ställde som krav. Eftersom kalendern annars enligt 

honom inte fyller någon funktion för vare sig användaren och framförallt inte för 

ekonomiavdelningen 

Notisfunktionen är en väldigt debatterad funktion i intranätet, en del älskar den – andra 

hatar den. Notisfunktionen fördes in i intranätet baserat på att användarna hade problem 

att veta när man hade fått uppföljningar eller svar på frågor och dylikt, men mestadels 

på grund av att tre personer väldigt gärna efterfrågade funktionen och vägrade att släppa 

diskussionen förrän de fått sin vilja igenom. Notisfunktionens problem ligger i att den är 

för generell, den kan ge en notiser om saker som faktiskt inte är av betydelse bara för att 

man varit inne i ett dokument, något som gör att många i personalen stör sig på 

funktionen. Eftersom den fungerar så pass dåligt och dessutom får dåliga omdömen 

bland personalen på grund av att den ger för mycket notiser, kommer den troligtvis att 

arkiveras alternativt arbetas om. 

Tidsrapporteringen är en ytterst väsentlig del i intranätet menar Adam ”Då jag som 

ekonomichef har ansvar för löner och dylikt plus att det är ganska svårt att få in 

underlag för lönerna när folk inte är på plats på kontoret”. De övriga två respondenterna 

anser att tidsrapporteringen är en bra funktion som dock är lite tidsödande och ganska 

svår att hantera, Men att den fyller sitt syfte då han liksom många andra konsulter 

ibland inte är på kontoret i slutet av månaden och därmed inte kan lämna in sin 

tidsrapportering. Bertil säger: ”Den stödjer helt klart oss konsulter, den hjälper 

säkerligen också ledningen i att fatta beslut kring ekonomiska delar.” De som starkast 

efterfrågade funktionen under systemutvecklingsprocessen var ekonomiavdelningen och 

då främst Adam som är ekonomichef, genom att han är en av grundarna tror de andra 

två respondenterna att hans röst vägde lite tyngre och att ingen egentligen vågade säga 

ifrån. Nu i efterhand ser respondenterna inte hur de skulle kunna klara sig utan 

tidsrapporteringsfunktionen. Anledningen till att det i enkäten råder delade meningar 
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kring tidsrapporteringsfunktionen tror respondenterna kan beror på att den är en bra 

funktion men behöver bli lite mer användarvänlig. 

Alla tre respondenter säger att det som de är allra mest nöjda med på intranätet är 

sökfunktionen. Enligt respondenterna utmynnar detta i att människor är lata av naturen 

och orkar ibland inte leta sig fram genom den vanliga navigationen. Det som särskiljer 

intranätets sökfunktion från andra är att den är semantiskt uppbyggd, den vilar på ett 

ontologiskt ramverk. Därmed får man inte bara resultat på sökfrasen utan även resultat 

på vad sökfunktionen faktiskt tror att man vill hitta, eller vad den tror kan vara relevant 

baserat på sökfrasen. Sökfunktionen var det ingen större diskussion kring i 

systemutvecklingsprocessen, alla ville ha en sökfunktion som var funktionell och gav 

rätt svar på sökfrågorna. Däremot har tydligen semantiken fått en hel del kritik genom 

åren och många gånger har man varit nära att lägga ner semantiken då den inte fungerat 

tillfredsställande, detta har man nu försökt att lösa genom bland annat tydligare 

uppmärkning. Detta är en av anledningarna till varför personalen gillar sökfunktionen 

men ogillar det semantiska. Adam berättar att: ”Det skall vara lätt att hitta information 

på intranätet och sökfunktionen gör det löjligt enkelt att hitta det jag sökte efter men 

också det jag inte sökte efter men egentligen ville ha.”  

Att behöva logga in på intranätet är något som irriterar många användare men alla 

respondenter framhäver att detta är ett nödvändigt ont. Då företaget trots allt har 

målsättningen att tjäna pengar och kunna betala ut löner till sina anställda, därför måste 

man också skydda den information som rör ens verksamhet. Det finns dock planer på att 

försöka lägga ihop inloggningen på datorn med inloggningen på intranätet, men dessa 

planer är fortfarande i planeringsstadiet, men man tror att genom att slå ihop 

inloggningarna att man kan göra de anställda belåtna och besvara mycket av de 

klagomål som framkommit. Då det tar tid att utveckla och integrera en sådan funktion 

försöker man föra en öppen diskussion med de anställda för att förklara varför 

inloggningen behövs och samtidigt be dem komma med förslag på hur man skall hitta 

lösningar på problemet, som kan underlätta under tiden som man då arbetar fram den 

ovan nämnda lösningen. 

Vem som är online funktionen är något som graderas väldigt lågt i enkäten och de tre 

respondenterna kan förstå varför då den är en nästan helt bortglömd funktion som man 

har under avveckling från intranätet. Intentionerna var att man skulle kunna se vem som 

var online och om man behövde hjälp med något snabbt skulle man kunna meddela sig 

direkt till den personen, med förhoppningen att de då kunde hjälpa en, samt att försöka 

stödja någon form av social aktivitet på intranätet. Då microbloggen gjort sitt intåg på 

intranätet har denna funktion dock blivit överflödig och skall tas bort omgående. 

Respondenterna är förvånade över att de inte tänkt på att ta bort den funktionen tidigare, 

med tanke på att de varje vecka diskuterar intranätet och dess funktioner. 

Hjälpfunktionen är en funktion som är till för att ge användaren hjälp med funktioner i 

intranätet. Den anpassar sig beroende på var man är på intranätet, exempelvis om man 

är inne på sökfunktionen ger den en bara hjälp kring sådant som rör just sökfunktionen. 

Diskussionen kring att ha en hjälpfunktion grundar sig i att man helt enkelt ville göra 

användaren mer självständig och uppmuntra användaren att hitta lösningar på problem 

hellre än att fråga andra om hjälp. Hjälpfunktionens funktionalitet med att man får upp 

relevant hjälpavsnitt baserat på vart i intranätet man befinner sig hade sitt ursprung i en 

debatt på företaget då hjälpfunktionens sökfunktion slutade fungera och man hade stora 

problem att hitta till sätt avsnitt. En av programmerarna på företaget kom då på idén att 
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låta användarens aktiva funktion bestämma vilket avsnitt i hjälpfunktionen man kom 

till, då sannolikheten att användaren gick till hjälpen för att få hjälp med den aktuella 

funktionen kunde betraktas som hög. Anledningen till att man graderar hjälpfunktionen 

så lågt i enkäten beror enligt respondenterna på att man glömt bort att uppdatera 

informationen, som den ser ut nu saknar den nämligen ett hjälpavsnitt för microbloggen.  

Ansvarsfördelningen är egentligen ingen funktion men lyfts upp i enkäten som ett 

problem, anledningen till att detta ses som ett problem, handlar om att man egentligen 

inte vet vem som ansvarar för informationen plus att funktionerna har små rader där det 

står: ”utvecklat av…” Detta kan nog skapa missförstånd. Detta troligtvis på att man inte 

kommer ihåg det som intranätsintroduktionen gick igenom, vilket är att man själv 

ansvarar för den information man lägger upp. Ledningen ansvarar dock för sådan 

information som rör företaget i stort. All annan information som rör exempelvis kunder 

och dylikt ansvarar den som lägger upp informationen för. Anledningen till att 

utvecklarens namn finns med har att göra med att man ville ge utvecklaren det 

erkännande som han/hon rättmätigt förtjänar, genom att tydligt märka ut vem som står 

bakom funktionen.   

Utvecklingen av intranätet är dock långt ifrån avslutad, som man kan utläsa ovan 

utvecklas det löpande nya funktioner och gamla tas bort eller görs om. Anledningen till 

att intranätet är så populärt inom företaget tror respondenterna beror på just detta att de 

vågar lyssna på sina anställda och att de aldrig slutar utveckla. Bertil säger: 

”Jag tror att populariteten påverkas av hur vi väljer att ta till oss och 

handskas med de problem och dylikt som personalen kommer med. Om 

personalen ser att vi arbetar med deras problem visar man ju också att man 

anser att deras åsikt är viktig, när de sedan ser sitt problem löst på intranätet 

känner de kanske att de påverkat intranätet på ett positivt sätt och att det har 

blivit bättre.” 

Företaget har varje vecka ett personalmöte där man har tagit som vana att lyfta och 

diskutera intranätet, detta för att undvika att användandet och utvecklandet av det skulle 

avstanna. Företagets vision med intranätet är att det skall vara levande i mer än bara 

bemärkelsen att personalen använder det, man vill också att det skall vara levande 

genom att nya funktioner tillförs. Dessutom vill dem att man som anställd aldrig skall 

vara rädd att lyfta upp frågor och kritik mot funktioner som finns, samt om man har 

behov av några funktioner som i nuläget inte finns på intranätet. Genom att dryfta 

intranätet och dess funktion regelbundet tror man att dess popularitet också höjs. Detta 

då eventuell kritik aldrig hinner utvecklas till ett utbrett missnöje. 
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6 Analys och diskussion 

För att göra analysen och diskussionen så tydligt som möjligt kommer den att utföras i 

följande ordning: Intranätets grundläggande funktionalitet och popularitet (knyter an till 

forskningsfrågan: vad gör användarna nöjda med intranätet). Därefter analyseras och 

diskuteras systemutvecklingsprocessen (knyter an till forskningsfrågan: vad 

kännetecknade systemutvecklingsprocessen).  

6.1 Intranätets grundläggande funktionalitet och popularitet. 

Intranätet som i grunden består av ett flertal olika funktioner och delar verkar 

åtminstone enligt enkätundersökningen fungera bra för verksamheten. Det finns 

betydligt fler positiva delar än det finns negativa. Företaget har också aktivt jobbat med 

att det skall vara lätt att hitta information på intranätet, detta har man löst genom en 

välutvecklad semantisk sökmotor. De menar att människor är lata av naturen och alltid 

vill ta den enkla vägen ut, något som alla säkert kan relatera till. Hur många söker inte 

på Google eller liknande när man har ett problem istället för att navigera på sidor man 

tror har svaret.  

Intranätet har också tagit fördel av många av de funktioner som finns på internet idag. 

Bland annat har företaget tagit steget längre i sitt dokumentarkiv då man när man hittat 

ett dokument har möjlighet att se förslag på andra dokument som också kan vara av 

intresse. Dessa förslag baserar sig på vad personer som läst dokumentet tidigare också 

har läst för liknande dokument. Företaget menar att detta gör att man snabbare hittar 

informationen som man verkligen är ute.  Luke Tredinnick (2006) ger i sin artikel 

förslag på olika webb 2.0 tekniker och funktioner som med fördel bör kunna användas i 

intranät och där listar han bland annat bloggar och Wikis. Likväl som bloggar och Wikis 

borde man därmed också kunna klassa intranätets dokumentarkiv som en webb 2.0 

funktion, då flertalet webbshopar idag använder sig av funktionen att visa vad andra 

som köpte produkten också har handlat för andra saker, för att skapa en merförsäljning.  

Under enkätundersökningen verkar det som att de anställda på företaget ser det som en 

funktion som mer eller mindre karaktäriserar intranätet och antagligen också används 

flitigt då 76 procent (19 respondenter) anser att den är mycket viktig och resterande 24 

procent (6 respondenter) anser att funktionen är viktig. Till detta kan man också utläsa 

att de anställda är nöjda med hur dokumentarkivet fungerar då den troligtvis hade fått 

betydligt mer spridda och sämre betyg om de inte varit nöjda med den. Företaget har 

genom dokumentarkivet lyft in kunskap de har ifrån sina olika uppdrag till sitt eget 

intranät. Genom att återanvända lösningar de redan tagit fram har de inte bara lyckats 

spara pengar utan också lyckats spegla företagets ideal och verksamhet in i intranätet.  

Intranätet har dessutom en Wiki där man försöker samla all kunskap, Wikin verkar vara 

det som är mest omtyckt på intranätet, det har i studien inte framkommit något negativt 

om den funktionen. Enligt företaget är det till Wikin man skall vända sig om man har 

problem att förstå begrepp eller helt enkelt behöver sätta sig in i ett tidigare projekt eller 

en tidigare kund som man fått tilldelat sig. Användarna är inte rädda för att dela med sig 

av den kunskap de besitter och uppmuntras också av företaget att dela med sig av denna, 

vilket har lett till att man nu först och främst letar efter förklaringar på sådant man inte 

förstår på Wikin. Om inte förklaringen skulle finnas på Wikin letar man utanför 



 

 27 

intranätet efter en lösning som gör att man kan införskaffa sig kunskap. Därefter läggs 

ofta den kunskapen in i Wikin, dels för att underlätta för sig själv nästa gång man har 

det kunskapsbehovet, dels om någon annan skulle behöva den kunskapen vid ett senare 

tillfälle. Detsamma gäller då konsulterna arbetar med och avslutar ett uppdrag en kund. 

För att föra tillbaka kunskapen som konsulten innehar kring uppdraget och kunden, 

förväntar sig ledningen och resten av de anställda att man lägger in all information i 

Wikin. Detta intranät och dess användning av en Wiki är således ett praktexempel för 

Cronholm och Goldkuhls (2009)  teori om att intranät är ett bra medium där IT-

konsulter kan dela med sig av kunskap. Wikin som uppbyggnad och funktion fungerar 

trots att mängder av information och kunskap nu finns samlad där, detta beror dock mer 

på Wikin som funktion snarare än på grund av företagets modifikationer. I 

Wikipedia.org passerade i mars 2008 10 miljoner artiklar. Företagets Wiki som grundar 

sig på tekniker som kommer ifrån just Wikipedia.org, har kapaciteten att samla alla 

företagets kunskaper, vilket till viss del då besvarar Edenius och Borgersons (2003) 

artikel där de ställer sig frågan huruvida det blir svårare för användaren att inhämta 

kunskap om all information finns lagrad på intranätet. Eftersom Wikipedia.org 

uppenbarligen fungerar med 10 miljoner artiklar och företaget använder sig av samma 

lösning bör kunskapsinhämtningen för de anställda inte kunna hämmas då det i 

enkätstudien inte heller finns några tendenser som visar på att användarna skulle ha 

problem med funktionen eller på något sätt skulle vara missnöjda med den. 

Företaget använder sig inte av någon blogg såsom Luke Tredinnick (2006) ger som 

förslag utan har istället valt att använda sig av en Microblogg, vars funktionalitet 

efterliknar Twitter, fast med möjlighet att kommentera någons status.  

Användningsområdet är att skriva vad man för tillfället arbetar med samt om man har 

problem med något, de andra på företaget kan därmed kommentera och ge förslag på 

lösningar eller helt enkelt ge konstruktiv kritik. Att använda sig av moderna 

internetfenomen såsom microbloggar har ett flertal olika fördelar, en av de största är att 

minska luckorna mellan personalen och försöka använda Microbloggen som ett sorts 

fikarum då all personal inte alltid är på plats på huvudkontoret. Genom microbloggen 

minskas användningen av e-post, då man nu inte behöver skicka adressen till sidor som 

man ofta gör kollegor emellan. Istället kan man nu lägga upp ett inlägg på microbloggen 

och därmed kan mycket av den interna e-postväxlingen minskas vilket innebär att de 

anställda behöver lägga mindre tid på att sortera sin inkorg för att se vad som är relevant 

och inte. I artikeln som företaget nämner i intervjuerna, ger man som tips att arbeta för 

lagom strikta riktlinjer, något som företaget inte använder. Här kan man ha en mer 

tillåtande och fri syn på microbloggen, något som kan komma att skapa konflikter inom 

företaget då en anställd en dag kanske passerar en oskriven gräns. Det är något som man 

dock bara kan spekulera i då det i nuläget inte hänt. Företaget har en ganska homogen 

grupp med anställda som trivs tillsammans. Dessutom säger ledningen själva att man 

litar på sina anställda att de inte missbrukar de instrument som används i intranätet 

vilket kan göra eventuella riktlinjer överflödiga och mer irritera än vad de i själva verket 

hjälper. I enkätstudien ger respondenterna bilden av att de är ganska nöjda med 

funktionen, 64 procent (16 respondenter) svarade att de ansåg att microbloggen var en 

mycket viktig funktion, 28 procent (7 respondenter) svarade att de ansåg att funktionen 

var viktig och 2 respondenter ansåg att microbloggen var en mindre viktig funktion för 

intranätet. Då microbloggar är ett ganska nytt begrepp som börjat florera bara för något 

år sedan på internet, befinner det sig fortfarande i utvecklingsfasen för intranät, varvid 

respondenterna verkar vara försiktigt positiva. Om några år kan samma fråga antagligen 

ge ett annat resultat då microblogg som funktion i intranät förhoppningsvis har landat i; 

struktur, funktionalitet och acceptans bland användarna. 
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Vem som är online är en gammal funktion som enligt intervjuerna är under utfasning 

och inom kort kommer att tas bort vilket antagligen förklarar varför den får så låga 

betyg i enkätundersökningen där enbart 1 respondent anser att det är en viktig funktion, 

medan 28 procent (7 respondenter) anser att den är en mindre viktig funktion och hela 

68 procent (17 respondenter) anser att det är en oviktig funktion. Att ha en funktion som 

visar vem som är online är i sig självt inte en dålig idé, men att använda sig utav två 

sådana funktioner kan nog skapa en viss förvirring och frustration. Eftersom man då 

inte vet vilken funktion man skall vända sig till och kanske inte vet vilken som används 

mest. En kritisk sak för företaget borde vara att få alla att använda sig utav samma 

funktion, nu kommer man enligt intervjuerna då ta bort vem som är onlinefunktionen, 

vilket till viss del löser problematiken. Det som genom intervjusvaret då är intressant är 

att se vad användarna anser om att man skall ta bort funktionen, något som man till viss 

del kan utläsa från enkätstudiens resultat. Resultatet pekar ganska tydligt på att man 

anser att det är en oviktig funktion, varvid man borde kunna göra antagandet att 

användarna troligtvis inte kommer att sakna funktionen utan snarare kommer trivas 

ännu bättre med intranätet. Även om funktionens syfte från början var att visa vilka som 

var online för att möjliggöra att man kunde ställa frågor och snabbt få svar och 

därigenom underlätta användarnas spontana kommunikation. Har detta nu övertagits av 

microbloggen, vilket i sig borde kunna ses som positivt eftersom det visar att man i 

företaget aktivt söker efter sätt där de anställdas interaktion och kommunikation kan 

förbättras. Vilket är något som både Heide (2002), Stenmark (2002) och Amcoff 

Nyström (2006) anser måste vara ett av intranäts största och viktigaste funktion att 

möjliggöra interaktion och kommunikation mellan användarna. För företaget är nog just 

funktionen att kunna få tag på personer som är online eller berätta om problem och 

dylikt en viktig del. Då många projekt bedrivs projektorienterat och ibland händer det 

kanske att personer arbetar på andra orter och med andra arbetstider, att en person som 

arbetar kväll i Stockholm kan få kontakt med en person som jobbar kväll i Göteborg är 

bara ett exempel som visar på att funktionaliteten behövs.  

Kalendern är en annan del som verkar som en sammanbindande funktion på företaget 

Det finns egentligen inte mycket litteratur kring hur en kalender bör vara uppbyggd i ett 

intranät. Hills (1997) har dock skrivit ytligt om kalendrar där han säger att kalendrar och 

andra schemaläggningsverktyg är utmärkta för att underlätta vid mötesbokningar, men 

fungerar även inför och under mötet då man kan påminna deltagarna samt se vilka som 

kommer att delta. Där nämns även några olika delar man bör fundera över när man 

diskuterar kalendrar inom intranät. Företaget har inte utvecklat kalendern själva utan har 

valt att använda sig av en färdig kalenderfunktion som finns tillgänglig via Google 

Apps, vilket är det system som företaget använder sig av för att kommunicera med. 

Kalendern i sig kan användas antingen som bara en egen kalender men också som en 

gemensam kalender, den anställde kan själv bestämma vilkas kalendrar den vill se. Den 

anställde kan också bjuda in personer som inte jobbar på företaget till möten genom att 

via kalendern skicka ett e-postmeddelande med en mötesbokning. Kalendern verkar 

vara en bra funktion då den underlättar för personalen att strukturera upp sin arbetstid. 

Möjligheten för ledningen att snabbt nå ut med information om företagsgemensamma 

aktiviteter avhjälps också genom kalendern och underlättas av att alla har tillgång till 

just företagskalendern. Svaren från enkätundersökningen ger en bild av att 

respondenterna är positiva och nöjda med kalenderns funktionalitet. 60 procent (15 

respondenter) svarade att de ansåg att kalendern var en mycket viktig komponent i 

intranätet. De resterande 40 procenten (10 respondenter) ansåg att kalendern var en 

viktig funktion för intranätet. Det finns säkerligen en massa nackdelar med att använda 

sig av en färdig kalender och framförallt att använda sig av en färdig kalender från 



 

 29 

Google, som stundtals hamnar i blåsväder kring hur de handskas med användarnas 

integritet. För ett företag finns det alltid behov av att hålla vissa ärenden och beslut 

hemliga för att kunna behålla sin ställning på marknaden. Varvid det är relevant att lyfta 

upp farhågan kring Googles ”integritetspolicy”, dock är det så att när det gäller just 

Google Apps för företag så råder det en annan sorts användaravtal än de som 

förekommer när man använder deras gratisläsningar. Många företag använder sig dock i 

dagsläget inte av Google Apps utan av liknande program såsom Lotus Notes, eller 

liknande lösningar från andra företag såsom Microsoft. Problemet ligger i att det kan 

uppstå kompabilitetsproblem vilket innebär att mötesbokningar med andra företag kan 

innebära att bifogade dagsordningar och dokument inte går att läsa av mottagaren. 

Företaget har bestämt sig för att använda sig av Google Apps som kostar pengar, som 

kommunikationslösning. Dessutom ligger kompabilitetsproblemen hos tillverkarna 

vilket gör att det enda som företagen kan göra förutom att byta lösning är att göra 

tillverkaren uppmärksam på problemet och därigenom hoppas att det kommer en 

lösning på problemet. Att använda sig av en kalender är troligtvis en självklarhet för 

många företag då möjligheten till att samordna aktiviteter och möten blir större. För det 

undersökta företaget i fråga är kalendern en viktig funktion, då man som skrivits 

tidigare arbetar projektorienterat och att all personal inte alltid finns på plats på 

huvudkontoret. Det kan vara så att genom att alla inte finns på plats på kontoret, att de 

anställda har insett fördelen med att använda sig av en kalender det är troligtvis därifrån 

som tankarna bakom resultaten finns, som pekar på att de anställda ser den som en 

viktig funktion 

Sökfunktionen beskrivs i intervjuerna som en av de viktigaste funktionerna. På intervju- 

respondenterna låter det som att sökfunktionen är det som de är mest nöjda med. 

Samma svar ger enkätundersökningen där hela 80 procent (20 respondenter) anser att 

sökfunktionen är en mycket viktig funktion och resterande 20 procent (5 respondenter) 

anser att sökfunktionen är en viktig funktion. Chowdhury (1999) anser att en viktig del i 

varje informationsåterfinningssystem är just sökmöjligheten, sökmöjligheten i sin tur 

består av tre olika delar: informationen, användarens sökfråga och matchningen av 

sökfrågan mot informationen i databasen. Vidare anser Chowdhury att ett sådant system 

skall klara av att ge rätt information till rätt användare. Ett intranät kan jämföras med ett 

sådant informationsåterfinningssystem då den samlar in information och skall, enligt 

företaget, verka som ett informationsspridande medium. För att ytterligare förbättra 

möjligheten för användaren att få rätt information har företaget inkluderat semantik i sin 

sökfunktion. Semantiken är dock något som i enkätundersökningens första omgång 

benämns som en negativt/sämre egenskap (se s. 21, tabell 2.). I behandlingen av 

funktioner och egenskaper som framkommit ur en negativ/sämre synvinkel visar istället 

resultatet på att den är omtyckt med siffrorna: 56 procent (14 respondenter) anser att 

semantiken är en mycket viktig funktion för intranätet vilket då innebär sökfunktionen, 

40 procent (10 respondenter) anser att semantiken är viktig och enbart 1 respondent 

graderar semantiken som mindre viktig för intranätets sökfunktion. Anledningen till 

vändningen mellan enkätundersökningsomgångarna kan bero på att användarna anser 

att det semantiska filtret i sökfunktionen inte fungerar optimalt men att man inte kan se 

att sökfunktionen hade varit densamma utan detta filter. Att ändå våga använda sig av 

en semantisk funktionalitet i sökmotorn är ytterst intressant då det är en teknik som inte 

är helt färdigutvecklad ännu, sett till internet som är modern till just semantik i 

sökmotorer. Företaget verkar har funnit en gyllene medelväg där de har en semantisk 

motor som kontinuerligt uppdateras, det enda oroande är att den vägen inte heller enligt 

enkätresultaten då verkar fungera felfritt. I intervjuerna nämns det dock att detta är ett 

problem som man kontinuerligt arbetar med. Genom att vara medveten om ett problem 
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och att regelbundet se över och förbättra kan man säkerligen undvika de nedgångar som 

funktionen tycks ha dragits med. Intranätets semantiska sökmotor kan, om man 

beskriven den enkelt, ses som en enda stor relationsdatabas. Nyckelord från innehållet 

sparas som primärnycklar och sätts in i ett uppmärkningsspråk såsom exempelvis en 

ontologi, där metadatan av dessa nyckelord samverkar med andra nyckelord (dessa kan 

ses som främmande nycklar) metadata. Dels för att skapa det bästa svaret, baserat på 

den sökterm som användaren skrivit in, dels för att hitta alternativa svar eller 

kompletterande svar på det som användaren vill ta reda på. Genom att använda sig av ett 

semantiskt filter, som baserar sig på ett uppmärkningsspråk, kan man använda sig av 

informationens metadata för att hitta samband och därigenom som användare få 

sökningar med mervärde utan att man behöver bredda sin sökfras.  

Ansvaret för intranätet detta är en intressant del av intranätet som kan betyda två olika 

saker. Dels kan den syfta till vem som är ansvarig för kvaliteten på intranätet, dels kan 

den syfta till det faktum att det är oklart vem som är ansvarig för informationen på 

intranätet. Då varje funktion bär sin utvecklares namn kan detta säkert skapa en hel del 

missförstånd. När det rör den funktionalitet som föreslogs i enkätundersökningen kan 

man dra parallellen mot vem det är som är ansvarig för informationen. Det är således 

oklart och antagligen också förvirrande för användaren att ha utvecklarens namn på 

varje funktion. I enkätundersökningen anser majoriteten att det är en mindre viktig och 

oviktig funktion, fördelat på 40 procent (10 respondenter) som anser att det är en mindre 

viktig funktion och 40 procent (10 respondenter) som anser att det är en oviktig 

funktion. 16 procent (4 respondenter) anser att det är en viktig funktion och 1 

respondent anser att det är en mycket viktig funktion. Om man ställer detta mot 

resultatet på frågan: ”lista personer som är ansvariga för kvaliteten på intranätet” där 

framstår ledningen som dominerande med inslag av två konsulter som var med och 

utvecklade några av funktionerna (se s. 21, tabell 3), vilket innebär att deras namn finns 

på några av funktionerna i intranätet. Det är säkerligen så att detta skapar irritation och 

förvirring bland de anställda. Ansvarsfrågan, vem som är ansvarig för informationen 

som läggs upp, är att det är publiceraren som är ansvarig för att informationen är 

korrekt. Intranätet är byggt på att alla får publicera information, då företaget anser att 

detta skapar ett levande intranät använder därmed företaget sig av den decentraliserade 

modellen som Stenmark (2006) förespråkar. Det är dock tydligt utifrån 

enkätundersökningen och intervjuerna att om man skall använda sig av en 

decentraliserad modell måste man vara tydlig med vem som ansvarar för informationen. 

I företagets fall bör man eventuellt fundera över om man ska ta bort utvecklarnas namn 

från funktionerna för att ytterligare tydliggöra ansvarsfrågan. Företagets intention med 

att ha namnet av utvecklaren på funktionen är helt klart hedersvärt men samtidigt 

behöver man också väga in förvirringen det skapar. Istället för namnet kanske en 

symbol skulle kunna användas, en symbol som kännetecknar utvecklaren något man 

kan jämföra med ett slags bomärke. Alternativt kanske man helt enkelt ska gömma 

namnet i källkoden till funktionen, för att på så sätt tydliggöra för användaren vem som 

bär ansvar för vad på intranätet. I intervjuerna nämns dessutom utbildningen och 

introduktionen till intranätet där man får lära sig att man själv ansvarar för material som 

man själv laddar upp. Resultaten tyder på att man kan behöva upprepa detta fler gånger 

och tydliggöra detta, då det är en viktig del i ansvarsfördelningen. Kanske skall man 

inte stanna vid bara introduktionen med att påtala detta för användarna utan man kanske 

även skall ha en text vid uppladdningen som säger att uppladdaren är ansvarig för det 

den är på väg att ladda upp.  
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Notisfunktionen vars syfte är att berätta för användaren vad som hänt sedan sist denne 

besökte intranätet har en väldig spridning av graderingar. Den benämns både i positiva 

såväl som negativa ordalag. Med detta syftar jag till de svar som inkom efter första 

omgången i enkätundersökningen. För att börja med graderingen av det som 

rapporterades in i den positiva delen. Endast 1 respondent ansåg att notisfunktionen var 

viktig, samma siffra präglar även graderingsalternativet om man ansåg att 

notisfunktionen var ”viktig” för intranätet. Desto fler anser att funktionen är mindre 

viktig, detta alternativ fyllde 60 procent i (15 respondenter) medan 32 procent (8 

respondenter) anser att notisfunktionen är oviktig för intranätet. När det gäller hur 

notisfunktionen graderades i den negativa delen är det samma procenttal på 

graderingsalternativet mycket viktig. Beträffande graderingsalternativet viktig har det 

dock skett en förändring här anser nu 12 procent (3 respondenter) att notisfunktionen är 

viktig för intranätet. 36 procent (9 respondenter) graderade notisfunktionen som mindre 

viktig, vilket är en minskning. De som ansåg att notisfunktionen var oviktig har precis 

som graderingsalternativet viktig ökat, här anser nu 48 procent (12 respondenter) att 

notisfunktionen är oviktig. Anledningen till varför resultatet är så spritt och dessutom 

förändrar sig kan man bara spekulera i, men troligtvis har det att göra med att 

användarna vill ha kvar notisfunktionen men inte i samma form och funktionalitet som 

den i dagsläget har. Detta kan vara en konsekvens av den decentraliserade modellen 

som företaget har kring ansvaret på intranätet, en konsekvens som Bansler et al., (2000) 

ger uttryck för. Dock något omvänd mot vad Bansler et al, de facto skriver, då man 

istället för att lägga upp ny information faktiskt editerar på redan upplagd information 

men resultatet blir detsamma som Bansler et al. förutspår, nämligen kaos. Som det 

framgår i intervjuerna ger notisfunktionen ett meddelande om någon förändrat ett 

dokument man varit inne i, även om det dokumentet inte var intressant för en själv. 

Detta är nog en bidragande orsak till varför funktionen får låga och spridda betyg. I 

intervjuerna nämns också att notisfunktionen inte var direkt genomtänkt när den 

inkorporerades utan att den bara kom med, detta visar att på att det finns någon form av 

samband mellan hur genomtänkta funktionerna är i kravspecifikationen sett till hur 

omtyckta de sedan blir i verkligenheten. Även om det var så att det fanns en eller flera 

personer som verkligen ville ha funktionen i början, kan det numera vara så att de har 

slutat eller fått förändrade arbetsuppgifter vilket leder till att de inte har behov av 

funktionen längre. Därmed borde då också funktionen med tanke på enkätresultaten 

snart hamna i filtret där företaget utvärderar om funktionen skall arkiveras eller göras 

om, vilket förhoppningsvis då också förbättrar dess popularitet på företaget. 

Tidsrapporteringens främsta funktion är att se till att ekonomiavdelningen får in 

underlag för allas löner i tid. Genom tidsrapporteringen underlättas samverkan mellan 

ekonomiavdelningen och ledningen kontra personalen. Något som faller inom Amcoff 

Nyströms förslag på hur man skall öka användningen av intranätet, genom att erbjuda 

och stödja interaktion och samarbeta mellan personer och grupper. Detta är en funktion 

som benämns i enkätundersökningen både i en positiv bemärkelse men också som en 

sämre funktion på intranätet. För att börja med den positiva delen anser 16 procent (4 

respondenter) att det är en mycket viktig funktion, 32 procent (8 respondenter) ansåg att 

den är en viktig funktion och resterande 52 procent (13 respondenter) anser att det är en 

mindre viktig funktion. När man ställer detta mot det resultat som framkom ur den mer 

negativa synvinkeln var det 2 respondenter som ansåg att funktionen var mycket viktig, 

24 procent (6 respondenter) som ansåg att funktionen var viktig men de som ansåg att 

funktionen var mindre viktig har utökats till 68 procent (17 respondenter). I intervjuerna 

tror de att den låga graderingen beror på att funktionen är relativt svåranvänd och att 

den behöver förändras för att personalen skall börja uppskatta den mer. 
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Tidsrapporteringsfunktionen fungerar som sagt främst som ett stöd till 

ekonomiavdelningen och ledningen, men indirekt är den också ett stöd till konsulterna 

då de inte alltid finns på kontoret vid slutet av månaden för att kunna lämna in sitt 

löneunderlag. Antagligen är det tillräckligt med motivering för konsulterna att använda 

sig av funktionen och se den mer som ett nödvändigt ont, då all vill ha betalt för sitt 

arbete. Troligtvis är de anställda som arbetar på kontoret mindre motiverade att använda 

sig av funktionen. Då de har betydligt lättare att rapportera in sina löneunderlag, 

eftersom de finns på kontoret. Tidsrapporteringen verkar också vara en följd av att 

ekonomiavdelningen krävde att ha en sådan funktion, det framkommer också i 

intervjuerna att det var mer eller mindre bara ekonomiavdelningen som dikterade 

kraven och funktionaliteten som tidsrapporteringen skulle ha. Detta är antagligen 

grunden till att användarna kan uppleva funktionen som svåranvänd. Om företaget hade 

funderat vidare över funktionen hade säkerligen detta problem kunnat undvikas. Istället 

måste man nu vidareutveckla funktionen och därigenom försöka få en mer 

användarvänlig funktion som alla användarna är mer nöjda med än vad de i nuläget är. 

Inloggningen är enligt enkätundersökningen något som uppenbarligen splittrar 

företagets anställda i olika delar. I omgång ett fyllde hela 17 respondenter i 

inloggningen som något negativt med intranätet. I omgång två graderade 12 procent (3 

respondenter) inloggningen som något mycket viktigt, 36 procent (9 respondenter) 

ansåg att det var en viktig funktion. 44 procent (11 respondenter) anser att 

inloggningsfunktionen är en mindre viktig funktion och 2 respondenter anser att 

inloggningen är en oviktig funktion. Säkerhet är något som är av yttersta betydelse för 

intranät och framför allt för sådana intranät som är webbaserade. All litteratur som 

behandlar ämnet intranät betonar också just säkerheten och inloggningen som ett 

kriterium för ett bra intranät. Då studien dessutom har anlagt definitionen att intranätet 

skall vara skyddat/ avskiljt från allmänheten, kan man bara konstatera att det även om 

respondenterna anser det vara en onödig eller irriterande funktion trots allt är nödvändig 

för intranätet. I intervjuerna framgick det att man på företaget vet om att det finns en hel 

del frustration bland personalen kring inloggningen och att man försöker reda ut detta 

genom att informera om varför man behöver en inloggning. Samtidigt ber man 

personalen att komma med förslag på hur det ska lösas. Detta kan säkerligen förklara 

både spridningen bland svaren i omgång två men också skillnaden mellan omgång ett 

och omgång två. I omgång ett kunde respondenterna svara utan att reflektera speciellt 

mycket över sina svar, varvid frustrationen över inloggningen då fick många att skriva 

om just denna. I omgång två krävdes det mer reflektion och eftertanke av respondenten, 

och resultatet kan därmed också visa på de olika grader av acceptans som personalen 

kommit till när det gäller inloggningen. För ett företag är det alltid av stor betydelse att 

ens material och information är skyddat, annars får man stora svårigheter att bedriva 

någon verksamhet och sett ur en konkurrenssynpunkt är det en stor prioritet att skydda 

sin information. Sett till det undersökta företaget vill kanske inte dem att man skall veta 

exakt alla deras kunder och hur de handskats med problem i olika projekt. Därav finns 

det ett behov av att skydda datan genom en inloggning. 

Hjälpfunktionen är den funktion som skall hjälpa användaren som har problem med 

något på intranätet. Respondenterna benämnde i första enkätomgången denna funktion 

som en sämre funktion på intranätet, men i omgång två säger majoriteten att det är en 

viktig funktion, nämligen 52 procent (13 respondenter). Det är dock bara 1 respondent 

som anser att hjälpfunktionen är mycket viktig, medan 44 procent (11 respondenter) 

anser att det är en mindre viktig funktion. Hjälpfunktionen är en funktion som enligt 

intervjuerna är lite bortglömd, i den bemärkelsen att informationen som återfinns i 
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hjälpen inte är aktuell och dessutom saknas det hjälp om bland annat microbloggen. 

Detta är antagligen en bidragande orsak till varför funktionen i första omgången nämns 

som en sämre funktion, men att den i omgång två väger över till det mer positiva hållet. 

Detta för att den helt enkelt inte fungerar tillfredsställande, men att man ser behovet av 

en sådan funktion eller liknande supportfunktion. Den behöver antagligen tas på större 

allvar genom att se till att den hela tiden är aktuell, annars förlorar den sitt berättigande 

på intranätet. Man skulle kunna se hjälpfunktionen som en funktion som skapar en 

bättre användarvänlighet på intranätet. Gulliksen och Göransson (2002) skriver att: ”En 

produkt har ingen inneboende användarbarhet utan bara en kapacitet att kunna användas 

av specificerade användare som utför specifika uppgifter i ett specifikt sammanhang.” 

(Gulliksen & Göransson, 2002 s.63). Att hjälpfunktionen då används vid specifika 

problem som kan uppkomma och verkar för att ge lösningar på dessa problem borde 

därmed kunna ge funktionen en betydelse som en del vars syfte är att förbättra 

användbarheten på intranätet. Det är bra av företaget att använda sig av en hjälpfunktion 

som jag närmast jämställer med en manual, istället för att ha en skriven manual i en 

pärm. Det upplevs som att man tänkt till med hjälpfunktionen, framför allt när man ser 

till att om man får problem och klickar på hjälp direkt hamnar på det avsnittet som 

behandlar just den funktionen. Att sedan företaget glömt bort eller ignorerat att 

uppdatera funktionen med nytt innehåll är en stor brist, för att en sådan funktion skall 

fungera optimalt tror jag att den måste fungera ungefär som sökfunktionen gör. Den 

måste kunna leverera rätt information till rätt person och i rätt tid, annars är den inte 

funktionell för användaren.  

Flexibiliteten är en följd av att företaget insåg sina begränsningar i att utveckla ett 

intranät som passade alla till 100 procent. Flexibiliteten tillåter att användaren 

specialanpassar sin egen startsida på intranätet till att innehålla de funktioner som den 

antingen använder mest eller tycker bäst om. I intervjuerna framkommer det att 

flexibiliteten beror på en ”hearts and minds” kampanj, det vill säga hjärta och hjärna, 

där man först vill få användaren att älska intranätet för att därefter ta det till sig och 

använda det, för att därefter komma fram till att vissa saker saknas som då kan tas fram. 

I intervjuerna framhålls det också att det är omöjligt att utveckla ett intranät som alla 

tycker om. Gulliksen och Göransson (2002) skriver: ”En allt viktigare aspekt av system 

är att de skall vara utformade för att passa behoven från alla samhällsgrupper oavsett 

kulturella, fysiska eller kognitiva begränsningar.” (Gulliksen & Göransson, 2002, s.86). 

De skriver egentligen detta i bokens kapitel 3.5 som handlar om tillgänglighet och 

design för användare med särskilda behov men detta borde egentligen gälla alla, för alla 

människor har olika behov och behöver olika mycket stöd. Företagets lösning med att 

ha en flexibel förstasida framstår som en bra lösning för att tillgodose användarnas 

behov och stöd, då de har olika arbetsuppgifter och därmed behöver komma åt olika 

saker snabbt. Företaget har någorlunda lyckats med sin så kallade ”hearts and minds” 

kampanj. I enkätundersökningen anser 20 procent (5 respondenter) att det är en mycket 

bra funktion, 56 procent (14 respondenter) tycker att det är en viktig funktion. Däremot 

anser 16 procent (4 respondenter) att det är en mindra viktig funktion och 2 

respondenter anser att det är en oviktig funktion. Det är väldigt spridda siffror, den 

övervägande delen av respondenterna delen lutar åt att funktionen, upplevs som viktig 

för intranätet. Möjligtvis beror de spridda siffrorna på att de anställda har haft olika 

möjlighet och förkunskap att personifiera sin startsida, och majoriteten lyckats på ett 

tillfredsställande sätt, men att några få inte är helt nöjda med sin startsida och därför 

kanske gärna vill se att startsidan hade varit samma för alla. En annan fråga man kan 

ställa sig är om det verkligen finns ett behov av flexibilitet på ett intranät, eller om man 

inte bara skall se det som en bonus? Litteraturen nämner ingenting om det här mer än att 
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man skall underlätta för användaren och stödja denne i dess arbete. Detta kan säkerligen 

göras på många olika sätt, varav ett av dessa är att göra det flexibelt så att användaren 

känner sig bekväm i det. Att använda sig av flexibilitet upplevs dock som att det kräver 

en hel del förkunskap i ämnet varvid den enklaste lösningen kanske är att låta 

användaren bestämma färg själv eller dylikt, dock är nog flexibilitet betydligt mycket 

bättre än just färgval. Eftersom företaget också hade kunskap som möjliggjorde att de 

kunde inkorporera flexibilitet i intranätet gjorde de helt rätt i att använda sig av det. 

6.2 Intranätets systemutvecklingsprocess 

Intranätets systemutvecklingsprocess utmärkte sig framför allt genom att alla på 

företaget i större eller mindre grad var engagerade i processen. Samt att man utvecklade 

intranätet helt inom företaget, man tog inte in någon utomstående person som hjälp i 

processen.  I intervjuerna framstår också de tre grundarna som väldigt drivande, man 

kan närmast jämställa grundarna eller ledningen vid den sortens styrgrupp som Pedley 

(2003) förespråkar att man bör ha. Systemutvecklingsprocessen kan övergripande 

visualiseras på följande sätt för att tydliggöra dess delar. 
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 Figur 2. Övergripande beskrivning av systemutvecklingsprocessen (skapad av författaren)  

Beroende på vad ens mål med systemet är kan man bedriva systemutvecklingsprocessen 

på olika sätt. Företagets mål var redan från början att intranätet skulle stödja användarna 

i deras dagliga sysslor, varvid man kan anse att de anlägger ett användarfokuserat 

designperspektiv. ”Det viktigaste är att de som skall använda systemet också kan 

använda systemet på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. För att nå 

dit är det viktigt att sätta användarna och användningen i centrum.” (Gulliksen och 

Göransson, 2002 s.153).  

Generellt sett följde systemutvecklingsprocessen en ganska logisk bana (se figur 2.) 

Under starten, som i företaget allmänt benämns som Kickoff, informerade ledningen om 

anledningen till varför man kommit fram till att man behövde ett intranät och varför 

man skulle utveckla det själva. Något som kanske kan debatteras som en sorts rädsla för 

omvärlden, att man inte vågade släppa in någon utomstående, detta tillbakavisas dock 

av företaget då man ansåg att eftersom man själva hade möjligheten och kunskapen att 

utveckla det själva, borde man också ta chansen att göra det. Mestadels för att man då 

kunde få ett eget skräddarsytt för företaget intranät. Därefter tog företaget kostnaden för 

att låta sina anställda arbeta med att ta fram en kravspecifikation. Sett till konkurrensen 

kan kanske detta ses som ett dåligt beslut då men förlorar intäkter, men om man 

överväger vad man nu tjänat på intranätet kanske det inte var en dålig idé. Tyvärr är det 

svårt att få fram exakta siffror på hur mycket företaget tjänat på att låta de anställda 

enbart arbeta med intranätet i en vecka, då det ingår flera olika faktorer såsom tid, 

resurser och ekonomi och alla kan mätas på olika sätt. Ledningen på företaget är dock 

ense om att man tack vara denna kostnad nu tjänar mer än om man inte hade tagit sig 
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den tiden och kostnaden. Pedley (2003) skriver att ett intranät behöver spegla företaget. 

När de anställda fick vara med och ta fram ramarna och målen för intranätet speglades 

troligtvis företagets struktur, identitet och arbetssätt in i intranätet genom att användarna 

tilläts att vara med i processen. Genom att ta kostnaden för att entlediga sina anställda 

från alla andra uppdrag lyckades också företaget förankra intranätet vilket gjorde att 

personalen kände sig delaktiga i processen.  Samtidigt fick intranätet sina krav från de 

personer som skulle använda det. Genom att personalen kände sig delaktiga kunde de 

antagligen också bli mer drivande då man kanske fick fram en vi känsla istället för en vi 

och dem känsla. Istället för att det bara var ledningen som ville ha ett intranät utan nu 

ville alla ha ett intranät. Ledande i denna process av inhämtande och sammanställande 

av kravspecifikationen var de tre grundarna, då de i processen tjänade som moderatorer 

i de diskussioner som fördes. Gulliksen och Göransson (2002) skriver att det är viktigt 

att: ”Alla i projektet förstår verksamhetens mål, grunden i användarnas situation, deras 

uppgifter, varför och hur de utför sina uppgifter, etc.” (Gulliksen & Göransson, 2002, 

s.110) om man i systemutvecklings- processen försöker arbeta användarcentrerat. 

Stenmark (2002a) menar att ett väl utformat intranät bör utgå från användarnas 

informationsbehov. När företaget då i sin kravspecifikation utgick ifrån personalens 

idéer och önskemål och tillsammans tog fram kravspecifikationen, kan man mycket väl 

säga att alla i företaget var ense och förstod målet, samt att grunden skapades utifrån 

användarnas behov. Telleen (1996) talar om vikten att tydliggöra vilka förväntningar 

som organisationen har på intranätet för att kunna utvärdera om satsningen har lyckats 

eller inte. Företaget samlade ihop alla förväntningar som de anställda hade under den 

veckan när de arbetade med kravspecifikationen. Förväntningarna omvandlades sedan 

till krav som då lades in i specifikationen. När kravspecifikationen var skriven, 

förankrad och accepterad bland de anställda startade utvecklingen av själva intranätet. 

Att se till att ha en god förankring i om inte hos alla anställda så åtminstone i alla led i 

företaget eller organisationen är otroligt viktigt och något som vi fått lära oss i vår 

utbildning att om någon i företaget sätter sig på tvären blir allting genast mycket 

svårare. När då företaget lade så pass stor vikt på att förankra sitt intranät kan man 

kanske tycka att de lade ned onödig tid på detta, vilket då säkerligen inte är fallet. Det 

kan säkert kännas som att man slösar med tid när man gör något sådant, men för 

slutresultatet betyder det säkerligen skillnaden mellan ett lyckat intranät eller ett 

misslyckat intranät. På företaget vill man också att alla skall trivas, om då någon inte 

hade gillat intranätet hur hade man då skött det, om man inte redan i början verkligen 

förankrat det hos alla anställda? Det vet inte jag och inte heller litteraturen eftersom det 

beror på hur man arbetar som organisation, som tur är slipper dock företaget detta 

problem eftersom man tog sig tiden att grundligt få med alla på projektet och få alla att 

sträva mot samma mål.  

I utvecklingsfasen var det programmerarna tillsammans med grafikerna som var 

motorn, de utvecklade funktionen samtidigt som grafikerna arbetade med det visuella 

detta för att få ett användbart gränssnitt. Därmed gick de helt i linje med den idé som 

Standing och Bensons (2000) förespråkar, att gränssnittet skall ges samma tid och 

resurser som själva kodningen. Återigen avspeglas företagets åsikt att man skulle göra 

allting själva, dock måste man fråga om den lösningen verkligen är den bästa. Visst 

sparar man pengar sett till att hyra in en extern konsult, samtidigt så kanske man inte 

kommer fram med någon världs revolutionerande funktion eller gränssnitt, utan man 

håller sig till funktioner och gränssnitt som man vet fungerar inom företaget. Därmed 

finns det en risk att man kan skapa något som användarna tycker blir för tråkigt, för att 

man som utvecklare blivit för egenkär och inte kunnat se utanför sin personliga sfär. Jag 

kan tyvärr inte avgöra huruvida detta hände under systemutvecklingsprocessen på 
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företaget, med det är ändock en viktig farhåga att lyfta. Gulliksen och Göransson (2002) 

framhäver en liknande ståndpunkt där de säger att gränssnitts- och interaktionsdesignen 

är avgörande för ett interaktivt systems användbarhet. De vill att gränssnittet skall 

utvecklas lika medvetet och strukturerat som resten av systemet. Då företaget startade 

med gränssnittet samtidigt som programmeringen av funktionen, med stöd av den 

välutvecklade kravspecifikationen, hade de ytterligare möjlighet att utveckla 

användarcentrerat såsom Gulliksen och Göransson (2002) skriver om. Utvecklarna 

arbetade dock inte på helt fritt utan styrdes då och då av ledningen, främst i de 

strategiska delarna för att se till att de utvecklade intranätet i enlighet med vad företaget 

kommit överrens om.  

När utvecklarna kommit så långt fram i utvecklingen att användarna kunde testa 

funktionen, kunde de själva kalla personalen till testning. Att testa funktioner och 

gränssnitt är en väsentlig del när man utvecklar ur ett användarcentrerat perspektiv. 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver att man behöver utvärdera den verkliga 

användningen för att kunna styra utvecklingen så långt som möjligt.  Även Abdallah 

(1996) påtalar behovet av testning för att säkerställa systemets kvalitet. För företaget 

innebar kvalitet användbarhet och att den skulle ge stöd till användaren i dennes dagliga 

arbete. Att tillåta utvecklarna att själva kalla till testning, gjorde att eventuella 

flaskhalsar och väntetider i systemutvecklingsprocessen kunde minimeras. Samtidigt 

kan det ur de resterande användarnas synvinkel ha varit irriterande att inte direkt veta 

när man skulle testa, och samordningen kring själva testningen kanske gjorde att man 

fick flera testningar samtidigt. Visst finns det en fördel med att ha testningen mer eller 

mindre ad hoc baserad, sett ur utvecklarnas synvinkel. Dock finns det en risk att man 

bränner ut de resterande användarna eller att det går för lång tid mellan testningarna att 

de tappar engagemanget. Någon form av preliminärt schema borde därför vara att 

föredra, för att då hålla alla användarna engagerade genom hela processen. Företagets 

ledningen hade säkerligen någon form av preliminärt schema och det kan ha varit enligt 

detta som de styrde utvecklarna, även om detta inte uttalats högt misstänker jag att man 

förlitat sig på kravspecifikationen och ett preliminärt tidsschema när man då styrde 

utvecklingen av intranätet. Som grund till testningens låg kravspecifikationen och 

genom testningen beslutades det om funktionen skulle fortsätta att utvecklas eller om 

den var klar för implementation. Om funktionen behövde ytterligare utveckling var den 

tvungen att gå igenom testning igen, detta var något som ledningen höll väldigt hårt på 

och säkerligen kan vara en bidragande orsak till varför intranätet är så pass funktionellt. 

Klarade funktionen testningen kunde den implementeras i intranätet. Dessutom 

skickades ett meddelande till alla användare att funktionen nu fanns tillgänglig.   

Gulliksen och Göransson (2002) förespråkar att man vid användandet av 

användarcentrerad systemdesign i en process inte skall stanna upp när man är klar, utan 

istället måste förnya och vidareutveckla befintliga lösningar. Företaget framhåller att de 

aldrig slutat att förbättra sitt intranät och att det egentligen aldrig blivit färdigt.  Vilket 

också vittnar om att man ser intranätet som ett levande objekt som konstant måste 

underhållas. Något som är viktigt sett till att marknaden hela tiden förändras och för att 

vara konkurrenskraftiga måste man hela tiden utvecklas. Genom att företaget utvecklas 

måste intranätet också utvecklas, då intranätet skall stödja företaget och dess anställda i 

att genomföra sina uppgifter och fatta beslut. Företaget vidareutvecklar inte bara 

funktioner eller skapar nya, utan arkiverar gamla inaktuella funktioner. När nya 

funktioner utvecklas följer dessa samma systemutvecklings- cykel som beskrivits ovan, 

med två undantag. Initiativet till nya funktioner framförs på de personalmöten som 

genomförs varje vecka. Det tillsätts då en arbetsgrupp som skall arbeta med att ta fram 
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funktionen, därefter bordläggs ärendet till nästa veckas möte då man diskuterar fram en 

kravspecifikation. Tanken är att ge alla chansen att fundera över vad man vill att 

funktionen skall göra. Den andra skillnaden är utvecklingen, företaget har numera två 

olika intranät, ett ”skarpt” intranät som man använder i verksamheten och ett intranät 

för utveckling. När man utvecklar nya funktioner gör man detta i utvecklingsintranätet 

detta för att kunna se att alla funktioner fungerar tillsammans och att om någonting går 

snett och intranätet kraschar, man fortfarande kan arbeta med sina arbetsuppgifter. 

Genom att använda sig av dessa två intranät kan man då säkerställa att intranätet alltid 

finns tillgängligt och minimera så kallad ned-tid (downtime). Dessutom kan detta också 

inverka på att man faktiskt fortfarande utvecklar funktioner till intranätet. Om man bra 

hade haft ett intranät hade man kanske inte i samma utsträckning vågat utveckla fler 

funktioner av rädslan för att intranätet skulle krascha. Resten av 

systemutvecklingsprocessen för utveckling av nya funktioner bedrivs enligt de principer 

som beskrivits ovan.  

6.3 Sammanfattande diskussion  

Som i många andra bra system grundar sig detta företags framgångsrika intranät 

troligtvis i systemutvecklingsprocessen. De valde att tidigt involvera sin personal i 

processen och hålla dem engagerade. Dessutom vågade företaget ta den kostnad i att 

låta personalen vara lediga från alla andra uppdrag för att enbart fokusera internt på 

framtagandet av det egna intranätet, något som verkar ha betalat sig flerfaldigt då man 

nu har ett intranät med flertalet omtyckta funktioner. Det finns självfallet några 

funktioner som är mindre omtyckta eller som användarna tycker fungerar lite sämre, 

dessa är kända av företaget och de arbetar kontinuerligt med att förbättra inte bara de 

funktionerna utan alla funktioner på intranätet. Ett val som uppenbarligen fallit väl ut är 

att företaget låter användaren skapa sina egna personliga intranät genom att de kan 

anpassa och välja vilka funktioner de vill ha på förstasidan, där vinner man nog mycket 

popularitet. Att företaget också använder sig av tekniker som finns på internet idag är 

också väldigt intressant då det tyder på en medvetenhet om att man inte behöver skapa 

allting från grunden, utan att man faktiskt kan återanvända och anpassa befintliga 

lösningar till att passa företaget. Genom att använda färdiga lösningar som bara 

anpassas gick systemutvecklings- processen snabbare och därmed sparade företaget 

både tid och pengar. Då tänker jag främst på Wikin som är ett ypperligt verktyg för att 

samla och förmedla kunskap, och som verkar vara en av de funktioner som användarna 

är mest nöjda med. Möjligen har en del av framgången med intranätet sin grund i den 

personalpolicy som företaget införde, vilken innebar att alla skulle ha en relevant 

koppling till IT. Det är bara att blicka ut i det verkliga livet för att se de klyftor som kan 

skapas mellan personer när man inte har samma bakgrund eller samma förkunskap kring 

olika saker. Denna policy, minimerar de kommunikationsklyftor och möjligheter till 

missförstånd, som beror på att kunskapsnivån i olika ämnen helt enkelt är olika stor. 

Samtidigt finns det ju också vissa problem eller risker med att ha en sådan policy sett 

till den övriga verksamheten. Exempelvis när det gäller marknadsföring, många inom 

marknadsföring kanske inte har en koppling till IT, vilket då skulle leda till att företaget 

inte skulle anställa dessa även om de var bra på marknadsföring. Det finns 

uppenbarligen positiva aspekter av en sådan policy internt inom företag, frågan är dock 

hur en sådan policy kan påverka företaget negativt externt. Den frågan är dock svår att 

besvara i diskussionen och det kan säkerligen finnas behov av att undersöka detta på ett 

mer generellt plan och över flera företag och organisationer. Men i denna studie ryms 
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det med hänsyn till det insamlade materialet enbart en sammanfattning att det 

uppenbarligen har fungerat för företaget än så länge, men frågan blir säkerligen 

intressant om företaget skulle fortsätta att växa. Att umgås med människor som inte 

direkt talar ”samma” språk, kan också vara kompetensutvecklande och skapa ny 

kunskap för individerna på företaget.  

I korta drag verkar systemutvecklingsprocessen vara ett bra exempel på hur man 

framgångsrikt kan använda sig av användarcentrerad systemdesign och hur man kan 

utgå ifrån användarnas behov när man utvecklar ett system. Troligen kommer mycket 

av framgången från de tre grundarna som varit drivande i processen och från företagets 

egen kultur, vilket innefattar de anställda och deras arbetssätt. Detta betyder dock inte 

att den framgången var beroende av de tre grundarna som personer eller på grund av 

deras roller i organisationen. Istället har det att göra med att man behöver en eller flera 

drivande personer i ett sådant projekt, samt att dessa personer dels behöver ha arbetat i 

organisationen ett tag och dels kommer stanna i organisationen ett tag framöver. Detta 

på grund av att en person som inte befunnit sig i organisationen innan aldrig kommer 

kunna få en lika bra förståelse för den interna kulturen, samt för att lyckas med en 

implementering behöver man finnas på plats en stund efteråt för att kunna både besvara 

frågor men också försvara ställningstaganden som gjorts. Att företaget lyckades med sitt 

intranät på ovan nämnda premisser är dock ingen garanti för att andra kommer att 

lyckas. För att avrunda diskussionen kan man säga att det alltid finns ett värde i att 

studera hur andra har löst problem med sina intranät, detta får dock aldrig bli avgörande 

när man själv fattar beslut kring sitt egna intranät. Sådana beslut behöver komma från 

företaget och dess egen identitet då alla företag är olika, även om de arbetar i samma 

bransch. Ställningstaganden som görs behöver underbyggas i en förstudie, innan 

utvecklingsprocessen kommit för långt. Bara för att kunskapen finns inom företaget 

behöver det inte heller betyda att man måste utveckla själv. Ibland kan det finnas 

fördelar med att hyra in utomstående då man kan bli hemmablind och missa viktiga 

delar, delar som senare kan visa sig vara viktiga för systemets funktionalitet. 

6.3.1 Slutsatser 

Syfte att i kortare ordalag besvara studiens forskningsfrågor 

Vad gör användarna nöjda med intranätet? 

Troligtvis är det intranätets funktionalitet som gör användarna nöjda, att de stödjer och 

förenklar deras dagliga arbete. Funktionerna för att återfinna information är framförallt 

väldigt utvecklade vilket antagligen är en högst bidragande faktor till att användarna är 

nöjda. Då huvudsyftet för många organisationer idag handlar om att få rätt information, 

i rätt form och vid rätt tid. 

Användarnas möjlighet att regelbundet påverka intranätets funktioner och funktionalitet 

är säkerligen också en sak som höjer populariteten. Dessutom finns möjligheten för 

användaren att mer eller mindre skapa sitt egna intranät sett till den flexibla startsidan. 

Systemutvecklingsprocessen är nog en bidragande orsak till varför intranätet är 

omtyckt, då informationen och förankringen av intranätet verkar ha fungerat och nått 

fram. Användarna tilläts dessutom vara delaktiga vilket säkerligen har en stor inverkan 

på dess popularitet samt att kravspecifikationen var så pass välförankrad i 

organisationen, det är den som legat till grund för hela intranätet. 
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Vad kännetecknade intranätets systemutvecklingsprocess? 

Kännetecknande för systemutvecklingsprocessen var främst att man tidigt involverade 

användarna och att man tydligt informerade om varför man valt att ta fram ett intranät 

och vilken roll användarna förväntades ha i systemutvecklingsprocessen.  

En annan starkt kännetecknande del är att man tog fram intranätet helt själva utan 

utomstående hjälp, vilket dock kräver att kunskapen finns inom företaget. 

Den sista och antagligen den största delen är den fria veckan i början av 

systemutvecklingsprocessen, där företaget pausade alla uppdrag och samlade all sin 

personal för att göra alla delaktiga och möjliggöra att alla fick göra sin röst hörd.  

6.3.2 Begränsningar 

En begräsning i studien var att en av respondenterna inte vill bli inspelad under 

intervjun, istället fick respondentens svar nedtecknas för hand och senare skickas till 

respondenten för granskning av innehållet, för att säkerställa att korrekt information 

nedtecknats. Begränsningen låg främst i problemet att nedteckna så mycket som 

möjligt, samtidigt som flytet i intervjun bibehölls. Troligtvis inverkade inte denna 

begränsning mycket i slutresultatet då de andra två intervjuerna kunde komplettera 

mycket av den information som intervju gett. I och med att intervjun granskades av 

respondenten gavs det möjlighet för denne att ytterligare fylla ut den redan existerande 

informationen. 

Det fanns i början även vissa svårigheter i att få tag på litteratur som beskriver 

utvecklingsprocesser där man använt sig av användarcentrerad systemdesign. Genom att 

använda söksupporten kom det fram några källor, dessa var dock av en helt annan 

karaktär än vad som efterfrågades varvid beslutet att enbart inrikta sig på den studerade 

processen var tvungen att göras. Detta medförde dock att resultatet till en början kändes 

ganska skralt. Vilket åtgärdades genom mer utförligare resultatredovisning av 

intervjuerna samt en djupare analys av resultatet. 

6.3.3 Vidare forskning 

I denna studie lades fokus på ett företag som utvecklat sitt egna intranät genom en 

användarcentrerad systemutvecklingsprocess. En intressant framtida forskningsuppgift 

vore att undersöka ytterligare organisationer som utvecklat sitt egna intranät genom en 

användarcentrerad systemutvecklingsprocess och utreda huruvida de är nöjda med sitt 

intranät idag. Jämförelsevis skulle man undersöka organisationer som utvecklat sitt egna 

intranät men inte använt sig av en användarcentrerad systemutvecklingsprocess för att 

se hur denna upplevs av användarna.  

 

Även organisationer som köpt en färdig intranätlösning eller hyrt in en konsult, kan vara 

av intresse att studera och utreda hur nöjda deras användare är med intranätet och då 

gärna jämföra resultatet mot ett företag som utvecklat sitt intranät själva. Kanske finns 

det vissa faktorer som påverkar hur nöjda användarna är och i vilken grad intranätet 

upplevs som användarvänligt och utvecklingsbart, om man själv fått vara delaktig i 

processen. 
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Bilaga 1: Enkät 1 
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Bilaga 2: Enkät 2 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Vilket syfte anser du att ett intranät skall tillgodose. 

Varför? 

Hur arbetar ni för att uppfylla dessa syften? 

Vem riktar sig intranätet mot? 

Varför riktas intranätet in/inte in mot en särskild grupp inom företaget? 

Hur riktar ni in/ riktar ni inte in intranätet mot en särskild grupp inom 

företaget? 

Under systemutvecklingsprocessen vilka inom företaget var då engagerade i den? 

Varför var dessa personer/rollerna involverade? 

På vilket sätt var de involverade? 

Varför tror du att intranätet används? 

Tror du att intranätet används för att användarna vill det själva eller för att 

de känner sig tvingade till det? 

Vad anser tror du kan påverka intranätets popularitet? 

 Varför? 

Vilken typ av information använder du intranätet för att hitta.  

 Varför? 

Ge exempel på typ(er) av information som du inte använder intranät för? 

 Varför? 

Vilken funktion fyller er Wiki i intranätet? 

Varför valde ni att använda er av en wiki/ Vad gör Wikin till en bra 

funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess när ni 

diskuterade Wikin? 

Varför tror du att användarna ser wikin som en mycket viktig funktion? 

Vilken funktion fyller ert Dokumentarkiv i intranätet? 

Varför valde ni att använda er av ett dokumentarkiv/Vad gör 

Dokumentarkivet  

till en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess när ni 

diskuterade 

Dokumentarkivet? 

Varför tror du att användarna ser dokumentarkivet som en viktig funktion? 
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Vilken funktion fyller microbloggen i ert intranät? 

Varför valde ni att använda er av en microblogg/Vad gör microbloggen till 

en  

bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess när ni 

diskuterade microbloggen? 

Varför tror du att användarna ser microbloggen som en ganska viktig 

funktion? 

Vad innebär valmöjligheten i ert intranät? 

Varför har ni en valmöjlighet i ert intranät? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess när ni 

diskuterade Valmöjligheten? 

Varför tror du att användarna ser valmöjligheten som en ganska viktig 

funktion? 

Vilken funktion fyller kalendern i intranätet? 

Varför valde ni att använda er av en kalender/vad gör kalendern till en bra  

funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade kalendern? 

Varför tror du att användarna ser kalendern som en viktig funktion? 

Vilken funktion fyller notisfunktionen i ert intranät? 

Varför valde ni att använda er av en notisfunktion/vad gör notisfunktionen 

till en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade notisfunktionen? 

Varför tror du att användarna graderar notisfunktionen ganska lågt i 

enkäten? 

Varför tror du att användarna graderar notifieringarna som något oviktigt 

(då den nämns under de sämre delarna av intranätet)? 

Vilken funktion fyller tidsrapporteringen i ert intranät? 

Varför valde ni att använda er av tidsrapportering/vad gör 

tidsrapporteringen till en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade tidsrapporteringen? 

Varför tror du att användarna graderar tidsrapporteringen medelhögt i 

enkäten? 

Varför tror du att användarna graderar tidsrapporteringen som något 

mindre viktigt (då den nämns under de sämre delarna av intranätet)? 
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Vilken funktion fyller sökfunktionen i ert intranät? 

Varför valde ni att använda er av en sökfunktion/vad gör sökfunktionen 

till  

en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade sökfunktionen? 

Varför tror du att användarna graderar sökfunktionen högt i enkäten? 

Vilken funktion fyller inloggningen i ert intranät? 

Varför valde ni att ha en inloggning/vad gör inloggningen till  

en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade inloggningen? 

Varför tror du att användarna graderar sökfunktionen lågt i enkäten? 

Vilken funktion fyller ”vem som är online” funktionen i ert intranät? 

Varför valde ni att ha en funktion som visar ”vem som är online”/vad gör  

Vem som är online funktionen till en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade ”Vem som är online” funktionen? 

Varför tror du att användarna graderar ”vem som är online” funktionen 

som en oviktig funktion i enkäten? 

Vilken funktion fyller semantiken i ert intranät? 

Varför valde ni att ha en semantik/vad gör semantiken till  

en bra funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade semantiken? 

Varför tror du att användarna graderar semantiken högt i enkäten (men att  

den nämns under funktioner som fungerar sämre i intranätet)? 

Vilken funktion fyller hjälpfunktionen i ert intranät? 

Varför valde ni att ha en hjälpfunktion/vad gör hjälpfunktionen till en bra 

funktion? 

Hur gick diskussionerna under er systemutvecklingsprocess där ni 

diskuterade hjälpfunktionen? 

Varför tror du att användarna graderar hjälpfunktionen som en ganska 

viktig funktion (men att den nämns under funktioner som fungerar sämre i 

intranätet)?  
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Hur fungerar ansvarsfördelningen i ert intranät? 

Varför valde ni att dela upp ansvaret/visa upp ansvaret på ett sådant sätt? 

Varför tror du att användarna graderar ansvarsfördelningen ganska lågt i 

enkäten? 

Hur tror du att intranätet utvecklas i framtiden? 

 


