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Sammanfattning 
Studien handlar om hur företag bör gå tillväga för att kunna säkerställa att ett 
intranät kommer att användas av dem tilltänka slutanvändarna. Det handlar 
inte enbart om att se till att intranätet faktiskt kommer att användas, utan 
även att det används på rätt sätt och att alla dess funktioner utnyttjas. För att 
samla in empirisk data har vi genomfört fyra intervjuer med personer som har 
erfarenheter av intranätsimplementationer. Genom en litteraturgenomgång 
kom vi fram till att intranät är ett högst väsentligt inslag i dagens moderna 
organisationer, men att dess användare sällan utnyttjar dess fulla kapacitet. 
Det är allt för vanligt att företag helt förlitar sig på tekniken och 
implementerar ett intranät utan att egentligen tänka på de ”mjuka” delarna. 
Genom att gå in på djupet i fem stora icke-tekniska områden 
(implementation, User Experience, User Education, User Acceptance och 
Change Management) har vi i denna studie sökt svar på vad som bör göras för 
att säkerställa användningen. Genom våra intervjutillfällen har vi funnit att 
grunden för en lyckad implementation ligger i att kunden och leverantören 
måste bygga upp en god relation och skapa ett förtroende för varandra samt 
att analyser av slutanvändaren bör vara av högsta prioritet. Dock är det inte 
alltid lätt att uppnå i verkligheten, då för höga kostnader och företag med för 
lite kunskap om bl.a. User Experience och User Education inte är medvetna 
om dess oerhörda betydelse. Tekniken i sig har inget värde utan det är 
användaren som använder sig av tekniken som skapar värde, därför måste 
användarupplevelsen och utbildning prioriteras.
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1. Inledning 
 

 
I det första avsnittet av uppsatsen återfinns en introduktion till vad 

uppsatsen handlar om, då denna del innehåller en bakgrund som i sin tur 
leder fram till en problemformulering och en forskningsfråga. Avsnittet är 

till för att läsaren ska skapa sig en första uppfattning om vad uppsatsen ska 
innehålla. 

 

 

1.1 Bakgrund 

De flesta stora företag har idag implementerat eller håller på att implementera 
stora IT-system, vare sig det är ett Enterprise Resource Planning (ERP) 
system eller om det är ett intranät, kostar det ofta miljontals kronor att 
implementera det i ett stort företag. Det är viktigt att intranätet integreras och 
blir en del av företaget det implementeras i. Oftast kopplas intranätet ihop 
med informationssystem inom organisationen. (Rikhardsson & 
Kræmmergaard, 2005) 
 
För att intranätet ska kunna bli en del av organisationen och för att företaget 
ska kunna få ut någon vinning av det förutsätts det att intranätet används av 
personalen. Framgången för ett IT-system likt ett intranät hindras ofta av att 
de tänkta användarna inte vill eller har svårt för att använda det. Människor 
tenderar att använda systemet till den grad de tror att det kan hjälpa dem i 
deras dagliga arbete, perceived usefulness, dvs. att det används enbart om det 
underlättar för individen och att det i sin tur genererar i någon vinning. En 
annan faktor som gör att systemet inte används är att det helt enkelt är för 
svårt att använda dvs. användbarheten är inte tillräcklig, perceived ease of 
use. (Davis, 1989)  
 
Ny teknologi inom en organisation måste accepteras av användaren. Utan 
acceptans av ny teknologi kommer det troligtvis uppstå ett missnöje i 
organisationen vilket kan leda till dålig effektivitet. Det gäller inte bara i det 
nya systemet utan det kan även påverka det vardagliga arbetet. Historiskt har 
de styrande i organisationerna kunnat förlita sig på att den auktoritära 
makten sett till att ny teknologi användes genom att förespråka ackordslöner. 
Detta fungerar däremot inte i dagens samhälle då arbetskulturen har 
förändrats mycket sedan ”scientific managements” fader Fredrick Taylor levde 
(år 1856-1915). (Dillon & Morris, 1996) 
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I dagens samhälle används teknologi allt mer frekvent och har blivit en del av 
vardagen. Det är allt från Facebook, YouTube och Twitter till användning av 
surfplattor och smartphones. Design och användbarhet hamnar därför i fokus 
för att locka användare. Dagens verksamheter förlitar sig mer och mer på 
informationssystem över lag och användare tar för givet att systemen ska 
fungera som de ska. Det spelar ingen roll om ett intranät är väldigt 
iögonfallande och har många trevliga funktioner, det som är av betydelse är 
att de tilltänka användarna utnyttjar det till fullo. (Dillon & Morris, 1996) 
 
Det är inte bara användbarheten som måste uppmärksammas vad gäller 
acceptansen av ett intranät. Även vilken typ av användare, ålder, erfarenhet 
och social påverkan är viktiga faktorer som direkt eller indirekt påverkar 
användarens beteende (Venkatesh et al., 2003). Ett annat kriterium för 
acceptans och användning är att de tänkta användarna får en bra utbildning 
av intranätet, för om användarna inte vet hur systemet fungerar kan de inte 
använda det. Vid t.ex. en ERP-implementation bör ungefär 20 procent av 

budgeten gå till utbildning och träning av användare (Monk, 2009).  
 
Eftersom användningen av IT-system ständigt växer har ett viktigt inslag i 
dagens verksamheter blivit IT-management, där de tekniska resurserna ska 
hanteras i företaget. I en studie gällande hur ett företag hanterar snabb IT-
förändring blev resultatet fem olika mekanismer där en av dem var 
”utbildning & träning” (Benamati & Lederer, 2001). Personer med hög IT-
kompetens måste ha uppdaterade färdigheter för att kunna hantera systemen, 
där ständig träning och utbildning krävs. Det innebär att det inte bara krävs 
träning och utbildning vid införandet av ett nytt system, utan det bör ske 
kontinuerligt för att försäkra användaracceptansen. (Benamati & Lederer, 
2001) 
 
Att få de tänkta användarna att använda systemet är en lång process som ofta 
måste planeras från början. Det går inte att komma underfund med i slutet av 
en implementeringscykel att det faktiskt behövs utbildas personal. Det är 
möjligt att en implementation inte bara medför förändringar i själva IT-
systemen utan även på sättet en organisation arbetar och därför bör det finnas 
utbildning för båda delarna (Cooper & Zmud, 1990).  
 
I dagens kunskapssamhälle har det blivit viktigare att dela med sig av 
information inom organisationer så att så många som möjligt ska kunna 
tillägna sig kunskap (Heide, 2002). En typ av IT-system som får allt större 
plats är intranätet, som bidrar med sätt att styra och handskas med kunskap 
och informationsflöden (Telleen, 1997). Att göra den tysta kunskapen explicit 
är en av många utmaningar som dagens organisationer står inför (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). I intranät är det människorna som är i fokus då det är dem 
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som innehar kunskaperna och där är intranätet är ett verktyg för att dela med 
av dessa kunskaper.  
 
En stor del i en lyckad implementation är att välja rätt 
implementeringsmetodik som ska ligga till grund för säkerställningen av ett så 
högt användarantal som möjligt inom organisationen. Det är en sak att få 
personal att använda systemet, men att få användarna att använda systemet 
på rätt sätt är en annan problemdimension.  

 
Hittills har vi berört det faktum att det är svårt att få de tänkta användarna att 
använda ett nyimplementerat system. En organisation skulle kunna tvinga sin 
personal att använda systemet och om inte får de inte arbeta kvar, dvs. att det 
ingår i deras arbetsuppgifter. Det leder eventuellt till att personalen endast 
använder systemet till få specifika ändamål, t.ex. bara till att skicka e-mail. 
Det sägs att i bästa fall använder en organisation tio procent av funktionerna i 
Microsoft Word eftersom de inte kan alla funktioner (Zetlin, 2008).  
 
Ett intranät är mycket mer än bara ett intranät där personal kan ha en egen 
sida och skicka e-mail till varandra. Det finns många funktioner som många 
överhuvudtaget inte använder, främst för att personalen inte vet att de finns 
eller för att de inte tror att dem behöver använda dessa (Davis, 1989). Lägger 
en organisation ner så pass mycket pengar som de gör på 
intranätimplementationer bör de säkerställa att användningen av intranätet 
borde vara så stor som möjligt sett till funktioner det har att erbjuda. 
Använder personalen bara tio procent har 90 procent gått till spillo.  
 

1.2 Problematisering 

Det finns många faktorer som spelar in när ett intranät ska bli omtyckt och 
utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt inom en organisation. Det går inte 
enbart att förlita sig på systemets funktioner eller dess design. Introduceras 
och implementeras det inte på ett sätt som passar organisationen och 
människorna som jobbar där kommer det mest troligt inte användas på rätt 
sätt eller till den grad det tänkt att intranätet ska. (Davis, 1989) 
 
Får personal inom organisationen inte tillräcklig träning och utbildning på det 
nya systemet vet de inte heller hur det ska användas och vilka fördelar det kan 
ge. Vet en användare inte vilka fördelar och vilken vinning som kan komma 
utav det nya systemet tenderar de att heller inte använda det (Davis, 1989). 

Målet med att en implementeringsprocess är att det nya systemet ska 
implementeras på smidigaste sätt, där systemet först introduceras för 
användarna innan det sätts in som en del av organisationen (Cooper & Zmud, 
1990). Det har ingen betydelse om det är ett av världens bästa och mest 
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avancerade intranät som implementeras om det inte är någon som är villig att 
använda det. 
 
Finns det ingen valmöjlighet för användarna, måste de använda det nya 
systemet. Dock är det inte säkert att de använder det fullt ut och utnyttjar det 
som de bör ändå. Som nämnt ovan är det mycket möjligt att en organisation 
bara använder ett fåtal procent av systemets funktioner. 

1.3 Forskningsfråga och Syfte 

Med utgångspunkt i vår problematisering vill vi redogöra för hur en 
organisation och konsultgrupp går tillväga när de säkerställer att ett intranät 
kommer att användas inom en organisation. Det handlar inte bara om själva 
användningen, utan att intranätet och alla dess funktioner ska användas i så 
stor utsträckning som möjligt och på rätt sätt. Främst är vi intresserade av att 
se hur pass stor inverkan och betydelse de icke-tekniska aspekterna har. 
 
Det leder till följande frågeställning: 
 
Hur organisationen och konsultgruppen går tillväga när de lanserar ett nytt 
intranät för att säkerställa att det verkligen kommer att användas till fullo 
av de tilltänkta användarna? 

 
1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att innefatta ett stort företag dvs. ett företag med mer 
än 500 anställda från den privata sektorn och i vårt geografiska område, 
västra Skåne (EKN, 2010). Företaget studien innefattar är globalt och är bl.a. 
verksamt inom området intranätsimplementationer. 
 
Orsaken till att vi har valt ett stort företag som är verksamt i närheten av vårt 
geografiska område är att vi vill genomföra en kvalitativ studie med intervjuer 
ansikte mot ansikte.  
 
Uppsatsen är vinklad från ett implementerar- & konsultperspektiv dvs. vi har 
intervjuat personer som genom konsultuppdrag har kunskaper och 
erfarenheter från tidigare intranätimplementationer. Samtliga 
intervjupersoner kommer från ett och samma företag. 
 
Vi kommer inte att gå in på de tekniska aspekterna av en implementation, 
t.ex. vilket plattform som är bäst, hur programmering bör genomföras osv. 
utan det är de mjuka delarna som står i fokus i uppsatsen.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

 
I litteraturgenomgången berörs teorier och modeller som ligger till grund 
för att analysera vår empiri. Denna genomgång består bl.a. av intranätets 

historia, implementeringsstrategier, användaracceptans och Change 
Management. Genomgång ligger till grund för en undersökningsmodell som 
redovisas i slutet av detta avsnitt. Vissa rubriker, ord och uttryck anses som 

vedertagna inom IT-området och därför är de inte översatta till svenska. 

 
 

2.1 Vad ett intranät är 

Kortfattat är ett intranät en virtuell plats där personer inom en organisation 
kan kommunicera och utbyta information, till skillnad från Internet, som är 
öppet för alla. Genom brandväggar skyddas intranätet från att obehöriga kan 
göra intrång i nätverket. (Heide, 2002)  

 
Personerna som använder sig utav intranätet är de som är anställda och 
verksamma inom organisationen. Det sträcker sig från personalen till 
företagsledningen. Själva uttrycket “intranätanvändare” är dock en aning 
missvisande, då det antyder att samtliga användare har samma 
informationsbehov. Beroende på vilken specifik roll och vilka arbetsuppgifter 
en anställd har uppstår det speciella informationskrav. (Heide, 2002) 

 
2.1.1 Olika definitioner 

 
Det finns en uppsjö av böcker, teorier och artiklar som behandlar begreppet 
intranät. Även om en del teorier liknar varandra finns det ingen enighet kring 
definitionen av vad ett intranät är. Begreppets betydelse påverkas bl.a. av 
intressen och utgångspunkter. (Heide, 2002) Den påstådda grundaren till 
begreppet "Intranät", amerikanen Steven Telleen, delar i sin bok "Intranet 
Organization" med sig av sin tekniska definition av vad ett intranät är: 
 
"An Intranet is a communication infrastructure. It is based on the 
communication standards of the Internet and the content standards of the 
World-Wide-Web. […] The distinguishing feature of an Intranet is that access 
to information published on the Intranet is restricted to clients in the Intranet 
group." (Telleen, 1998b, kap 4, s.1) 
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Då hans definition ovan endast tar hänsyn till de tekniska delarna valde 
Telleen att omformulera sig, och kom istället fram till en mer övergripande 
och kortfattad definition av begreppet intranät: “An intranet is a set of content 
shared by a well-defined group within a single organization” (S. Telleen, 1998a, 
s.1) 
 
Gonzalez (1998) har en annan teori om vad som är signifikativt för ett 
intranät. Hon pekar främst på tre olika aspekter som måste existera. Den 
första är “det fysiska mediet”, vilket syftar till hårdvara (t.ex. servrar, datorer, 
kablar m.m.). Då hårdvaran utgör mediets infrastruktur, vilket bygger på en 
“klient-server-struktur”, är det en grundförutsättning för att ett intranät ens 
ska kunna existera. Med klient-server-struktur innebär det att klienterna 
utgörs av en användares webbläsare, som hämtar information från olika 
servrar, vilket sökts upp av ett nätverk. (Gonzalez, 1998, enligt Heide, 2002) 
 
Den andra aspekten är “en uppsättning webstandarder och protokoll, som kan 
användas för att skapa och att överföra innehåll” (Gonzalez, 1998, enligt 
Heide, 2002, s.84). Detta syftar till att kommunikation och 
överföringsprocesser mellan datorer är ännu ett perspektiv i ett intranät 
(Heide, 2002). 
 
Den tredje och sista aspekten är att ett intranät är “en virtuell plats där 
människor kan utbyta information och kommunicera” (Gonzalez, 1998, enligt 
Heide, 2002 s.84). Denna medför att intranät möjliggör nya sätt att arbeta, 
kommunicera, organisera och styra verksamheter. De ovannämnda 
aspekterna kan ses som tre grundpelare som krävs för att kunna skapa ett 
intranät, då de kompletterar varandra. (Gonzalez, 1998, enligt Heide, 2002) 
 
Som framgår av Gonzalez (1998), enligt, Heide (2002) ovan bygger intranät 
på Internetteknik. Det existerar endast ett Internet, men när det kommer till 
intranät så finns det en hel mängd olika (Heide, 2002). Intranät erbjuder 
precis som Internet, ”En uppsättning verktyg för människor att använda för 
att hämta information och kommunicera individuellt, i grupp eller med en 
större mängd människor” (Heide, 2002, s. 85). Det vanligaste verktyget som 
ofta förknippas med intranät är webbsidor vilka är tillgängliga genom 
webbläsaren. Genom webbläsaren kan användaren komma åt i princip all 
information som är publicerat på intranätet. Dock behandlar intranät inte 
enbart om informationshantering, utan det förkommer även interna dialoger 
och interaktion i olika former (t.ex. E-post, chatt m.m.). (Heide, 2002) 

 
Robertson (2007) har en egen bild över vad ett intranät är och vad som är 
utmärkande. Förutom att hårdvara är ett måste för att ett intranäts existens, 
finns det fler specifika intranätegenskaper som är viktiga. Det är vanligt att 
fokus ligger på en eller två nyckelaspekter beroende på vem som styr nätet, 
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vilket gör att intranätet sällan uppnår den optimala hållbarhet och effektivitet 
som eftersträvas. Han menar dock att det finns tre nyckelaspekter som 
samtliga måste beaktas för att ett intranät ska bli lyckat (Robertson, 2007): 

 
• Innehåll (Content) - Ett intranät ska fungera som en förvaringsplats 

för information, men att tänka på att upprätthålla intranätet som ett 
arkiv innebär även andra delar. Det inkluderar att definiera intranätets 
styrningspolitik (governance) och att implementera 
ett "content management system". 

• Kommunikation (Communication) - Intranätet måste fungera 
som en kommunikationskanal för de olika användarna. 

• Aktivitet (Activity) - Intranätets syfte ligger inte i att en användare 
enbart ska kunna dumpa sina dokument där, utan det ska gå att 
interagera och utföra saker på detta nät. Det kan t.ex. handla om att en 
användare ska kunna använda olika samarbetsverktyg. (Robertson, 
2007) 
 

Den stora utmaningen är att utforma ett intranät som omfattar de tre olika 
punkter och komma fram till ett sätt att kunna samordna dessa i praktiken 
(Robertson, 2007). 
 
Utöver den kortfattade beskrivningen av Heide (2002) kommer denna 
uppsats att utgå ifrån Robertsons (2007)  teori om tre nyckelaspekter som bör 
ingå i ett intranät (innehåll, kommunikation, aktivitet). Motiveringen för detta 
val är att uppsatsen kommer att behandla hur det kan gå till när en 
organisation arbetar för att uppnå Robertsons (2007) krav på innehåll, 
kommunikation och aktivitet via intranätet. Med det menas att ett intranät 
ska användas i sin fulla utsträckning för att bli framgångsrikt där innehåll, 
kommunikation och aktivitet är de tre nyckelelementen.  

 
2.2 Intranätets bakgrund och historia 

Det sägs att den amerikanske datorkonsulten Steven Telleen under sommaren 
år 1994 uppfann uttrycket "IntraNet". Det var under 1990-talet som intranätet 
började ta form då Telleen arbetade för en verksamhet som sysslade med 
lösningar över Internet. Han arbetade främst med att försöka lösa olika 
organisationers externa problem med kommunikationen hjälp av 
Internetteknik. Till slut insåg Telleen att denna form av teknik även kunde 
hjälpa hans eget företags interna kommunikationsproblem. Under våren år 
1994 konstruerade Telleen tillsammans med ett par arbetskamrater den första 
prototypen för intranät, som sedan lanserades under sommaren 1994. (Heide, 
2002) 
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När initiativen till att starta intranät växte fram under 1990-talet var det inte 
genom strategiska beslut från ledningen, utan snarare från enskilda individer i 
organisationen. Många av de första intranätprojekten växte fram som 
gräsrotsföreteelser och saknade ofta stöd eller intresse från företagets ledning. 
Intranäten har med åren växt successivt och har blivit ett väldigt viktigt 
element i dagens organisationer. Företagsledningar är nuförtiden ofta pålästa 
och medvetna om intranätets fördelar och potential. (Heide, 2002) 
 
Intranäten har haft en stor tillväxt och är nästintill en självklarhet inom de 
flesta verksamheter idag. Det stora intresset för intranät överlag, gav 
framförallt under år 1996-1998, upphov till en mängd litteratur och artiklar. 
Idag existerar intranät inom alla olika typer organisationer och branscher 
såsom: sjukhus, offentliga myndigheter, universitet, konsultföretag, 
byggföretag, småföretag m.m. (Heide, 2002) 
 

2.3 Ett gemensamt intranät 

När en organisation tar beslutet att införa ett intranät finns det ofta en del 
baktankar och mål. I de flesta fall eftersträvas bl.a. att uppnå en 
rationalisering av den interna informationsspridningen, effektivisering av 
organisationslärandet, förbättring av såväl den vertikala som den horisontella 
kommunikationen i organisationen samt att spara pengar. (Heide, 2002) 
 
Möjligtvis den största anledningen till att ett stort (och ofta globalt) företag 
vill införa ett gemensamt intranät är en strävan efter att förena hela 
organisationen. Det är vanligt att organisationer idag använder en uppsjö av 
olika system och intranät, som emellanåt inte ens är integrerade med 
varandra. Följden av detta problem är ofta att företaget känns splittrat, 
informationen inom företaget är utspridd och ostrukturerad samt att företaget 
tvingas till onödiga kostnader för bl.a. licenser, underhåll och utveckling av 
samtliga system som används. (Nielsen & Norman, 2012) 
 
Det globala IT-företaget Logica, med kontor i bl.a. Malmö, införde år 2007 sitt 
intranät, kallat “OneLogica”. Anledningen var att de tidigare använde sig av 25 
olika intranät världen över och ville skapa ett gemensamt för att kunna infria 
känslan av att Logica är ett företag. OneLogica, som är baserat på Microsoft 
SharePoint, har visat sig vara väldigt populärt och framgångsrikt. Liknande 
problem som Logica, hade den svenska byggjätten Skanska när de valde att 
implementera sitt intranät, kallat “OneSkanska”. Även deras intranät har visat 
sig vara väldigt framgångsrikt. Som belöning och bevis på deras framgång var 
både Skanskas och Logicas intranät med på listan över världens tio bästa år 
2012. (Nielsen & Norman, 2012) 
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2.4 Varför en strategi behövs 

Att implementera ett intranät kräver en strategi och den bör delas upp i olika 
steg, stegen tar en från första implementering till ett fullständigt 
implementerat intranät. Implementationen sker ofta utan någon vidare plan 
där varken ledningen eller IT-avdelningen tar större ansvar. (Damsgaard & 
Scheepers, 2000) 
 
Genom att definiera vad organisationen vill uppnå med implementationen är 
det enklare att värdera kostnader och budgetar. Med en ordentlig plan kan 
organisationen fasa ut de existerande systemen på ett lättsammare sätt. Utan 
en strategi blir det svårare att ha kontroll över kvalitén och besvärligare att 
upprätthålla denna. (Damsgaard & Scheepers, 2000) 

 
2.4.1 En stegmodell 

 
Nolan (1973), fader till den deskriptiva stegmodellen var en av de första som 
insåg att en modell behövdes angående planerings-, organiserings- och 
kontrolleringsaktiviteter för att hantera datoriserade resurser. Teknologin har 
gått framåt sedan dess. Det handlar inte längre enbart om betalningssystem 
utan det finns ett konkurrenskraftigt värde i att implementera ett internt 
intranät i en organisation. Det finns nu uppdaterade versioner av Nolans 
“stage model”. Nedan används Damsgaards och Scheepers (2000) 
modifierade modell. 
 
För att ett intranät ska kunna genomtränga en organisation krävs det att den 
utvecklas i organisationssyfte under tiden implementationen sker. Varje steg i 
modellen representerar en mognadsnivå.  
 
De fyra olika mognadsnivåerna är:  

• Initiation (Initiering) 
• Contagion (Spridning) 
• Control (Kontroll) 

• Integration (Integration) 

Dessa nivåer används för att representera de utvecklingsstadier 
organisationen befinner sig i, där varje steg ska påvisa vad som behövs göras 
för att komma till nästa steg (Damsgaard & Scheepers, 2000). Utifrån studien 
om danska och sydafrikanska företag identifierar Damsgaards och Scheepers 
(2000) tre “kriser” som uppstår eller behöver hanteras när ett intranät 
implementeras. 
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Den första krisen behandlar de resurser som intranätet kräver för att kunna 
implementeras. Den andra berör användaracceptans där användarna och 
innehållet i intranätet måste existera tillsammans i harmoni, annars tenderar 
utvecklingen att stagnera. Den tredje krisen innefattar planeringen och de 
procedurer som måste finnas vid implementering. Finns det ingen konkret 
plan och om denna inte förmedlas till personal i organisationen, kan det 
resultera i att användarna misstror systemet och söker andra vägar att 
genomföra sitt arbete. Detta leder i sin tur till att det finns en del inslag i varje 
steg som bör uppfyllas. (Damsgaard & Scheepers, 2000). 
 
Intranet initiation phase 
I den första fasen av mognadsnivåerna introduceras intranätet in i 
organisationen genom en eller flera “technology champions” som kan liknas 
vid superuser eller en projektledare. Den första fasen karaktäriseras av få 
intresserade användare. Det handlar om att sälja in produkten i 
organisationen så att så många som möjligt ska bli intresserade. För att det 
ska kunna göras krävs det sätts av resurser för implementeringen ska ha en 
möjlighet gå framåt. Detta bör ha planerats innan själva implementeringen 
påbörjats. Viktigt för alla typer av implementationer av IT-system är att någon 
eller större delar av ledningen står bakom som stöd och ser potentialen i 
systemen. En ovannämnd kris kan uppstå om det inte finns tillräckligt med 
resurser. Det kan vara resurser för att t.ex. marknadsföra intranätet eller om 
det inte finns tillräckligt med folk avsatta, sen kan det även vara dåligt med 
avsatt tid. (Damsgaard & Scheepers, 2000) 

 
Intranet contagion phase 
I denna fas bör allt fler användare tillträda. Eftersom ett intranät kan ses som 
ett socialt medium (likt Facebook) är det inte framgångsrikt om inte många 
användare använder systemet. Det finns inget mellanting, antingen ansluter 
sig personal till intranätet eller så gör de inte det (Markus, 1987). Finns det 
ingen som använder det, fyller det inte sin funktion. Om vi tänker oss att 
endast en eller två utav tio avdelningar använder intranätet når systemet inte 
sitt mål. Visserligen kan det fungera bra inom dessa två avdelningar men 
resten står utanför och använder det gamla systemet. Under den här fasen av 
implementationen bör det tillsättas en grupp som driver projektet framåt. 
Gruppen kan bestå av vanlig personal från olika delar av organisationen. 
Marknadsföringen fortsätter och demonstrationer av systemet sker, allt för att 
fler ska bli intresserade. Kommunikationen är viktig då systemet kan spridas 
på ett informellt sätt. (Damsgaard & Scheepers, 2000) 
 
Intranet control phase 
Tredje fasen handlar om att sätta upp protokoll för hur information bör 
behandlas inom organisationen. Finns det information som inte bör vara där 
eller om det finns gammal information som inte är relevant, bör detta tas bort. 
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Om informationen inte är korrekt kan användare börja tvivla på intranätets 
kapacitet och återigen använda sig av andra källor för information. Grupper 
som ansvarar för intranätet bör tillsättas, även roller bör tilldelas, t.ex. en 
koordinator eller en person som enbart har ansvar för kvalitén (Damsgaard & 
Scheepers, 2000). Här kan även “legacy systems” anslutas med det nya 
systemet. Denna process behöver ständig kontroll och borde hanteras 
varsamt, arbetsledarkompetens avgör framgången. (Damsgaard & Scheepers, 
2000) 
 
Intranet integration phase 
Teknologin ska i denna fas blivit ett med organisationen där den är en given 
del i det vardagliga arbetet. Intranätet är fortfarande inte helt implementerat 
men endast få justeringar behövs göras, något användarna ofta inte lägger 
märke till. Intranätet integreras med de organisatoriska processerna och blir 
organisationens “organisatoriska minne”. (Damsgaard & Scheepers, 2000) 

Intranätet används för att sprida, dela med sig och få kunskap, därför blir 
knowledge management viktigt. Har implementeringsprocessen nått hit har 
även de kritiska faktorerna och utmaningarna uppfyllts. (Damsgaard & 
Scheepers, 2000) 
 
Därmed är det inte sagt att varje implementation behöver följa varje steg 
enligt denna modell, men de flesta liknande implementationer är någon gång 
inne i någon av faserna. Hur implementationen hanteras beror på om det är 
“in-house” utveckling eller om implementationen ”outscourcas” till en tredje 
aktör. Vare sig en utomstående leverantör eller egenutveckling väljs, krävs det 
att strakt ledarskap som driver implementationen framåt (Damsgaard & 
Scheepers, 2000). 
 

2.5 User Acceptance  

2.5.1 Definition 

 
Användaracceptans kan definieras som; “the demonstrable willingness within 
a user group to employ information technology for the tasks it is designed to 
support” (Dillon & Morris, User Acceptance of information technology: 
theories & models, 1996, s.1). Informationsteknologi kan idag förbättra en 
organisations prestationer avsevärt. Dock står ofta användarnas villighet att 
acceptera och använda teknologin i vägen som en del i verksamheten. Det har 
därför utförts en rad studier kring ämnet och otaliga modellerna har tagits 
fram. (Dillon & Morris, 1996) 
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2.5.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

 
UTAUT skapades för att förklara användarens intentioner med att använda ett 
IT-system och efterföljande beteende. Teorin grundar sig på fyra 
determinanter som ska ligga till grund för användarintentioner och beteende. 
De fyra är: performance expectancy, effort expectancy, social influence och 
facilitating conditions. Som komplement till dessa fyra determinanter finns 
ytterligare fyra faktorer (Gender, Age, Experience and Volutariness of Use). 
Teorin är baserad på åtta tidigare modeller som tagits fram för att beskriva 
“User Acceptance”. Exempel på modeller är: Technology acceptance model 
(TAM) och Theory of reasoned action (TRA). (Venkatesh et al., 2003) 

 
 

 
Figur 2.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model (Venkatesh et 
al., 2003, s.447)  
 
Performance expectancy - Definieras av användarens tro om att 
teknologin ska hjälpa honom eller henne att göra ett bättre och effektivare 
jobb. Detta kan kopplas till Davis (1989) “perceived usefulness” som tidigare 
nämnts. Performance expectan kan mätas utifrån: hur användningen av 
systemet kommer underlätta arbetet, öka produktiviteten, effektivisera 
arbetet samt öka användbarheten. Det som tyder på att kön och ålder skulle 
påverka relationen mellan performance expectancy och användarens 
intentioner är att effekten kommer att vara starkare för män och speciellt 
yngre män, vilket innebär att män har lättare för att ta till sig ny teknologi och 
se fördelar med den (Venkatesh et al., 2003).  
 
Effort expectancy - Hur enkelt är systemet att använda, eller snarare hur 
enkelhet associeras till systemets användning. Här kan Davis (1989) 
“perceived ease of use” anknytas. Vilken effort expectancy som finns, mäts 



  Litteraturgenomgång 
 

 
13 

utifrån: hur lätt systemet är att lära sig, att få systemet att bete sig enligt 
önskemål, att bli bra på det och i största allmänhet att använda det 
(Venkatesh et al., 2003). Effort expectancy är mer framträdande under det 
första stadiet efter utbildningen och tenderar att stagnera efter den initiala 
kontakten med systemet. Vad gäller könsrollerna är effort expectancy mer 
framträdande hos kvinnor, speciellt äldre som har lite erfarenhet, vilket 
innebär att de har svårare att lära sig att använda systemet (Venkatesh et al., 
2003).      
 
Social influence - Handlar om vilken grad en individ tror att andra anser 
det vara viktigt att han eller hon ska använda systemet. Den sociala påverkan 
kan mätas efter svar på följande aspekter som en individ bör reflektera över:  
 

• Om människor som är viktiga för individen anser att han/hon ska 
använda systemet.  

• Om medarbetare anser att han/hon ska använda det, om ledningen 
anser att han/hon ska göra det.  

• Om användningen kommer att medföra större gemenskap eller 
prestige.  

• Om vad andra tycker om vad personen i fråga ska göra spelar en större 
roll om det är tvingade omständigheter. (Venkatesh et al., 2003) 
 

De olika aspekterna är framförallt väsentliga under ett tidigt stadie vid 
individens kontakt med systemet. Förhållandena förändras ju mer erfarenhet 
någon har eller erhåller under tiden. Teorin betonar att social påverkan har 
störst inflytande på äldre kvinnor i en tvingande miljö där lite erfarenhet 
förekommer. (Venkatesh et al., 2003) 

 
Facilitating conditions - Berör hur organisationens infrastruktur uppfattas 
för att stödja användning av systemet samt om det finns det tillräckliga 
resurser (både tekniska och organisatoriska) inom organisationen. Exempel 
på resurser och infrastrukturella medel är: instruktioner för att använda 
systemet, en projektgrupp man kan vända sig till för hjälp, kompatibilitet med 
andra system som används och planer att anpassa systemet för olika 
arbetsprocesser. (Venkatesh et al., 2003) 
 
Enligt teorin påverkar inte facilitating conditions de beteendemässiga 
intentionerna. Dock kan facilitating conditions påverka användarbeteendet ur 
en ålders- och erfarenhetsvinkel då äldre personer ofta tenderar att behöva 
mer hjälp genom instruktioner och annan assistans. Ju mer erfaren en individ 
blir desto fler vägar kan han eller hon hitta för hjälp och support inom 
organisationen. (Venkatesh et al., 2003)  
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2.6 User Experience (UX) 

Användarupplevelsen blir allt mer aktuell i dagens verksamheter eftersom att 
en lösning inte passar alla. Varje intranät eller system som implementeras bör 
skräddarsys efter hur företagets affärsverksamhet och deras verkliga syfte 
(Conroy, 2011). 
 
Användarupplevelsen innefattar samtliga delar som berör digitala produkter 
och tjänster som användaren interagerar med genom utbildningen och 
användning. Det inkluderar även innehållet och systemets beteende. Faktorer 
som bidrar till användarupplevelsen är hur lätt systemet är att lära sig, 
använda, hur användbar den är och givetvis den estetiska aspekten. (Gabriel-
Petit, 2012) 
 
För att veta vad slutanvändaren och organisationen har för önskemål, 
kunskapsnivå, erfarenheter m.m. krävs det att det genomförs en s.k. ”user 
research”. Två viktiga aspekter att ta hänsyn till är att identifiera vem 
slutanvändaren verkligen är och deras syfte och mål. (Kravitz, 2011) 
 
Vidare finns det en historia som beskriver det ovannämnda väl, vilken lyder 
följande: Det var två skoförsäljare som åkte till Afrika för att sälja skor. Den 
ena skrev snabbt hem och sade att han hade gjort ett misstag. Nästan alla i 
Afrika går barfota, ingen använder skor och alltså finns det ingen marknad 
antog han. Den andra skrev hem och sade att han kommer att bli rik eftersom 
alla gå barfota, dvs. den andra såg det som att människor var i behov av skor. 
Historien visar två olika synsätt, men utan att ha gjort någon form av 
undersökning går det inte att avgöra vem som har rätt. Genom en 
undersökning möjliggörs det att ta reda på vad slutanvändaren faktiskt vill 
och anser, vilket är ett säkrare tillvägagångssätt än att göra egna antaganden. 
(Kravitz, 2011) 
 
För att skapa en bra användarupplevelse krävs att sätta sig in i användarens 
situation och se det från dennes perspektiv. Det är skillnad på användare och 
användare. Ett vanligt antagande om användarupplevelse är att tänka på den 
visuella biten dvs. designen. Det är mycket arbete som ligger bakom denna 
design, och det handlar om att veta hur användaren vill ha det. Det handlar 
om människor och deras beteende, och inte IT. (Conroy, 2011) 
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2.7 User Education 

Precis som andra informationssystem och s.k. ”business applications” är 
intranätet ett verktyg som de anställda inom hela organisationen behöver lära 
sig. För att de ska kunna lära sig hur intranätet bör och ska användas krävs 
det utbildning eller någon typ av assistans. Det är en utmaning att få anställda 
att använda och bidra till att intranätet används korrekt. (Robertson, 2004) 
 
I många fall är företags intranät underanvänt, då de anställda ofta inte är 
medvetna om dess fulla potential och hur det kan underlätta i deras 
vardagliga arbete. Att anställda får stöd och träning för att kunna bidra till 
intranätet är mer eller mindre ett kriterium för att det ska kunna bli lyckat. En 
fördel när det kommer till att utbilda personal för ett nät är att ta reda på mer 
om deras behov, tidigare erfarenheter och förväntningar. Informationen kan i 
framtiden bli nyttig då utveckling av ett mer användbart och nyttigt intränat 
kan bli aktuellt. (Robertson, 2004) 
 
Användare utnyttjar mestadels endast ett fåtal delar av intranätet, vanligtvis 
de som direkt relaterar till deras egen avdelning och arbetsuppgifter. Träning 
av användare kan vara så simpelt som att visa vilka funktioner som finns eller 
vilken information som finns tillgänglig. Utbildning och träning borde 
inkluderas redan vid implementationen av ett nytt intränat. Genom att 
prioritera utbildning vid ett tidigt stadium kan den tilltänkta användaren få 
chansen att bekanta sig med den nya designen och innehållet. Utbildning som 
aktivitet kan antingen ingå i en "vanlig" lanseringsaktivitet för intranätet eller 
istället inkorporeras i det vardagliga arbetet. (Robertson, 2004) 
 
Utbildning och träning kan ske på olika sätt. Det kan röra sig såväl formella 
som informella former av lärande. Vi kommer inte att ta upp de informella 
formerna eftersom en konslut inte direkt kan påverka dem. Det är något som 
måste ske i organisationen och genom företagskulturen. De formella formerna 
kan t.ex. bestå av följande: 
 

•   Klassrumsutbildning - En klassisk utbildningsform med en 
väldefinierad läroplan. Kortfattat innebär det att en eller flera personer 
med väldigt goda kunskaper föreläser och redogör för intranätets olika 
funktioner. Den eller dem som föreläser kan antingen vara inhyrda 
eller s.k. superusers, som förklaras som ett fåtal personer som först får 
en utbildning om intranätet, för att sedan kunna lära ut till dem 
tilltänka användarna. (Boye, 2009) 

•   Interaktiva workshops – "Learning by doing" - Den tilltänkte 
användaren får vara med och själv interagera med intranätet. Under 
t.ex. en halv arbetsdag får de lära sig så mycket som möjligt för att 
kunna bemästra de viktigaste delarna av nätet. (Boye, 2009) 
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•   E-learning - Ett relativt nytt fenomen som har växt fram på senare tid. 
Det kan stundtals vara svårt att få användare att genomföra utbildning 
under ordinarie arbetstid. Genom denna metod kan en användare själv, 
via en dator och onlineverktyg, lära sig det nya nätet. E-learning 
tenderar att vara populärt hos geografiskt utspridda organisationer, då 
pengar sparas in på bl.a. resekostnader. (Boye, 2009) 

•   Quick guides/kompendier - Genom små kortfattade 
guider/kompendier innehållande det mest väsentliga om intranätet får 
användaren det den information som krävs för att kunna interagera. 
(Robertson, 2004) 

• Kortare sessioner och demonstrationer - Exempelvis 
introduktionskurser eller management training kan vara bra tillfällen 
att genomföra mer informella tränings-/utbildningsmoment, som 
behandlar större och övergripande delar av intranätet. (Robertson, 
2004)  

• Datorcertifiering/utbildningkontroll – Om det är någon i 
organisationen saknar och behöver ny kunskap eller om företaget bara 
behöver få en certifiering på att användarna verkligen kan det de bör. 
Var och en kan ta certifieringen i sin egen takt, de som redan kan 
mycket kan få en modifierad version av certifieringen och på så sätt går 
det snabbare. (Positive Connexions, 2009) 

 

2.8 Change Management 

För många organisationer kräver en implementation av ett intranät 
organisatoriska förändringar för affärsprocesserna men även gällande hur 
kommunikationen sker. “Change Management is a planned approach for 
integrating technological change” (Goff, Change Management, 2000, s.1)  
 
Change Management (CM) kan användas för att bedöma hur personal inom 
organisationen påverkas gällande nya arbetsuppgifter och hur de utför sina 
jobb. CM innehåller även tekniker för att få användarna att acceptera den nya 
teknologin och använda de fördelar som kommer med teknologin. Som 
tidigare nämnts tenderar människor bara att använda teknologin till den grad 
de tror att den kan hjälpa dem och därför måste det kommuniceras vilka 
funktioner systemet har och hur de kan användas (Davis, 1989).  
 
Det gäller att få människor intresserade, tro på den nya teknologin, att utbilda 
och assistera dem. Det är inte teknologin som gör jobbet, utan det är 
människorna som ska använda teknologin som ett redskap (Goff, 2000). Det 
är alla faktorer som Change Management handlar om dvs. att sälja och 
marknadsföra teknologin. Genom att planera för Change Management redan 
från början kan projektet leda till större framgång (Goff, 2000). Hur mycket 
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tid och pengar det bör läggas på detta har att göra med vilken typ av projekt 
det är. Är det ett litet projekt som inte innebär stora förändringar behövs 
det inte lika mycket, men vid större projekt där t.ex. ett helt nytt intranät ska 
implementeras bör förändringshanteringen vara mer omfattande. (Goff, 
2000) 
 
Några av nyckelelementen för Change Management är att tillsätta en 
“business champion” (en typ av superuser) för projektet som kan lite mer än 
alla andra. Vidare bör nyckelanvändare längre ner i organisationen fastställas 
och inkluderas i utformningen och designen av systemet. Kommunikationen 
är alltid viktig gällande projektets framgång, om det finns svårigheter och vad 
som går bra respektive mindre bra. Sist, men definitivt inte minst, kommer 
utbildning och träning som är en stor del i att få användarna att acceptera 
teknologin. Frågor som kan ställas kontinuerligt är; hur påverkas användarna 
som ska använda systemet och hur relaterar dem till det. (Goff, 2000) 

 

2.9 Sammanfattning av litteraturgenomgång och 
Undersökningsmodell 

Vår problemformulering och forskningsfråga behandlar hur en 
organisation/projektgrupp kan garantera största möjliga användning av 
intranätet som implementeras. Vi har under vår litteraturgenomgång förklarat 
viktiga inslag i en lyckad implementation av ett intranät. Teorier och 
reflektioner i litteraturgenomgången har återgett implementeringsmodeller, 
användaracceptans, utbildning, User Experience och Change Management.    
 
Vi har själva valt ämnesområdena: Implementation, User Acceptance, User 
Education, User Experience och Change Management. Utifrån dessa 
ämnesområden har vi skapat en undersökningsmodell, som har legat till 
grund för vårt arbete med att analysera och bearbeta intervjudata. Modellen 
är framtagen med syftet att hjälpa oss att besvara forskningsfrågan och ge oss 
bättre struktur i arbetet. 
 
Nedan visas undersökningsmodellen som har använts för att genomföra 
denna studie. Vi valde att göra en egen modell för att på så sätt kunna 
skräddarsy vår undersökning till det vi ville uppnå. En motivering till varför 
modellen ser ut som den gör följer efter bilden nedan. 
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Figur 2.2 Undersökningsmodell (Wentzel & Karlströmer, 2012) 

 

2.9.1 Genomgång av ämnesområden  

 
Implementationsprocessen har sin utgångspunkt i stegmodellen (se stycke 
2.9.1) som behandlar de olika mognadsfaserna i en implementation av ett 
intranät. Faserna är: initiation, contagion, control, integration. Dessa faser är 
viktiga att uppfylla i varje stadie för att kunna gå vidare till nästa. Vi har 
jämfört dessa med vad våra respondenter har sagt. 
 
Användaracceptansen (User Acceptance) har sedan analyserats utifrån 
Venkatesh et al. (2003)  ”Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology” samt User Experience och User Education. Vi har sett till de fyra 
“grundpelarna” i modellen och använt de fyra påverkande faktorerna som ett 
komplement. 
 
Utöver användaracceptans finns det ytterligare två centrala element i vår 
undersökningsmodell: User Education och User Experience. Vi har undersökt 
hur olika utbildningssätt och User Experience arbete kan leda till större 
användaracceptans.  
 
User Education, User Experience och User Acceptance har stått i fokus för vår 
modell och dessa tre nyckelelement har varit centrala under hela vår 
undersökning. Utgångspunkten i vår undersökningsmodell är att User 
Education och User Experience mer eller mindre ska påverka graden av User 
Acceptance. Det ska dock inte tolkas som en vattenfallsprocess där företaget 
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har utbildning och arbetar med User Experience för att tillslut få en 
slutprodukt. Ett intranät är ständigt levande och kan därmed definitivt inte 
ses som färdigarbetat bara för att det är implementerat i organisationen. De 
tre nyckelelementen ska representera en iterativ process.  
 
Dessa tre centrala punkter ska inte tolkas som enskilda element som inte 
påverkar implementeringsprocessen eller Change Management. Utan 
punkterna har funnits i åtanke genom hela uppsatsen och allt som skrivits 
berör mer eller mindre dessa. Utanför navet av modellen finns en 
implementeringsprocess för ett intranät som består av ett antal faser. Faserna 
ska inte ses som skilda från varandra utan vi har i uppsatsen behandlat dessa 
faser som en helhet. Det beror på att faserna inte stämmer in på varje 
implementation utan istället kan delar från varje fas användas i olika steg i en 
implementation. Implementationsprocessen har därför också behandlas så 
därefter. Vi har inte tagit upp faserna var för sig vidare i uppsatsen utan de ses 
som en helhet, där referenser till de olika faserna har gjorts vid enstaka 
tillfällen. 
 
För att omsluta undersökningsmodellens centrum ligger Change Management 
runt om. Detta för att tydliggöra hur förändringarna bör hanteras under ett 
implementeringsprojekt. Det går inte att sluta arbeta med intranätet bara för 
projektet är färdigt. I denna studie är det inget vi lägger större vikt vid, men 
det är viktigt att ha det i åtanke. 
 
Vidare återkopplar vi till denna undersökningsmodell i diskussion och 
slutsats. 
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3. Metod 
 
 

Nedan redovisas metodiken angående uppsatsen. Först nämns en kort 
sammanfattning över vårt tillvägagångssätt, följt av en beskrivning av hur 

våra intervjuer för att samla in data har gått till. Vidare förklaras 
analysmetoden och hur vi försäkrar validitet & reliabilitet på våra reslutat. 
Sist i detta avsnitt reflekterar vi över etiska aspekter gällande intervjuer och 

datainsamling. 
 

 
 
Den forskningsfråga vi har valt handlar om intranät och hur en 
organisation/projektgrupp säkerställer användningen av detta då det 
implementeras. För att få ut så mycket av studien som möjligt har vi intervjuat 
personer som har varit delaktiga och haft en viktig roll i verkliga case. Detta 
för att de har varit med i implementeringsprocessen och därmed fått bättre 
insyn än många andra som möjligtvis inte deltog lika mycket i just den 
implementationen. Som grund för intervjuerna använde vi 
litteraturgenomgången och undersökningsmodellen för att kunna rikta in oss 
på det vi ville få ut av intervjuerna. 
 
Därmed har vi förhållit oss till en deduktiv ansats till datainsamlingen. Vi 
började med att skapa oss en uppfattning om hur en implementation av ett 
intranät bör gå till. För att sedan se om verkligheten stämmer överens med de 
teorier vi fann (Jacobsen 2002). Studien har fokuserats till ett fåtal enheter 
där vi har försökt gå in på djupet för att få så många nyanser som möjligt av 
varje enhet, dvs. en explorativ ansats. En sådan metod är lämplig för 
insamling av kvalitativ data och därför valde vi en kvalitativ undersökning. 
Den kvalitativa undersökningen sätter få begränsningar för vilken information 
som kan fås fram och kan därav ge fler nyanser. (Jacobsen, 2002)  
 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi kom i kontakt med en projektledare på ett stort globalt IT-företag, 
stationerade i bl.a. Malmö, som har varit med och implementerat intranät i 
stora globala organisationer. Personen var villig att dela med sig av sina 
erfarenheter och berätta om olika exempel från en verklig implementation av 
ett intranät. Vi ansåg att detta var ett bra sätt att få mer verklighetsförankring 
i vår uppsats. För att kunna använda vad vi fick ut genom intervjuerna och för 
att kunna utforma intervjufrågor, skaffade vi oss en större förståelse för hur 
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intranät fungerar och som nämnt ovan, hur ett sådant implementeras i en stor 
organisation med många användare. Detta gjorde vi genom att använda oss av 
tidigare kurslitteratur, artiklar inom ämnet samt genom att söka information 
på internet. Viktiga aspekter runt implementeringsarbetet analyserades för att 
kunna undersöka fler nyanser av arbetet.  
 
Litteraturen berör framförallt delar som är relaterade till vårt problemområde 
och vår forskningsfråga, därför belyses två implementeringsstrategier, User 
Acceptance, User Experience, User Education och till sist Change 
Management. Det är många delar som bidrar till att användningen av ett 
intranät ska vara så stor som möjligt, såsom design, utformning, funktioner 
m.m. (Heide, 2002). Dock fastnade vi för hur ett intranät ska lanseras och 
säljas in i organisationen genom t.ex. utbildning och användarupplevelse 
genom olika analyser av användaren. Det är viktigt att påpeka att vi har valt 
att tolka detta ur ett konsultperspektiv. 
 
Utifrån den litteratur vi samlade in och sammanställde, utformades en 
undersökningsmodell och en intervjuguide som lade grunden för våra 
intervjuer och fortsatta arbete (se Bilaga 1 och tabell 3.1). Med tanke på den 
kvalitativa ansatsen har vi endast intervjuat fyra personer, då den kvalitativa 
ansatsen kräver mer djupgående intervjuer där flera nyanser ska genomgås 
och analyseras (Jacobsen, 2002). För att kunna analysera den information 
som intervjuerna gav oss använde vi vår undersökningsmodell, vilken grundar 
sig i litteraturen och vårt problemområde. Denna har använts för att 
presentera och diskutera empirin från intervjuerna. Nedan visas en figur över 
hur vi har gått till väga och vad vi har strävat efter. 
 
 

 
Figur 3.1 Modell över arbetsgång (Wentzel & Karlströmer, 2012) 
 
Sammanfattning av figuren ovan: Modellen visar hur vi började med att samla 
in teori, som sedan användes för att skapa en undersökningsmodell samt 
intervjufrågor. Genom våra intervjuer fick vi ut svar från våra respondenter, 
som gjorde det möjligt att skapa ett avsnitt för diskussion och ett för våra 
slutsatser. I diskussion och slutsats har vi försökt att återkoppla till alla de 
tidigare delarna (Se figur ovan). 
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

 
Vi genomförde fyra längre intervjuer, ansikte mot ansikte, med en väldigt 
erfaren projektledare, två Senior Consultants och en User Experience-arkitekt 
(UX). Samtliga intervjupersoner har flera års erfarenhet och är väldigt 
kunniga inom området intranätsimplementationer. Genom personliga 
intervjuer och den kvalitativa metoden har vi kunnat skapa en god relation till 
våra intervjupersoner. Med ärliga och tydliga svar från varje enskild intervju 
fick vi ihop tillräckligt med empiriskt underlag för att kunna genomföra denna 
studie. Den kvalitativa modellen syftar till att relationen mellan 
undersökningspersoner och forskare bygger på ömsesidig förståelse och tillit. 
Båda parterna ska känna sig trygga och ha förtroende för varandra. (Holme & 
Solvang, 1991) 
 
Med hjälp av de personliga intervjuerna fick vi även tillfälle att ställa 
eventuella följdfrågor. Vid våra personliga möten öppnades även möjligheten 
upp för att få saker och ting demonstrerade, som minimerade risken för 
missuppfattningar. Något vi ville undvika var att respondenten skulle styras 
för mycket av frågeställningarna, vilket är mycket vanligt vid kvantitativa 
undersökningar. (Jacobsen, 2002) 
 
Jacobsen (2002) skiljer på strukturerade och ostrukturerade intervjuer där de 
strukturerade karaktäriseras av frågor med stängd karaktär, medan den 
ostrukturerade innehåller mer öppna frågor. De öppna frågorna leder som 
nämnt ovan till eventuella följdfrågor, vilka kan ha en mer stängd karaktär för 
att försäkra att saker som sagts uppfattas korrekt. Ostrukturerade intervjuer 
bör dock inte vara helt ostrukturerade utan bör ha sin grund i t.ex. en 
intervjuguide (Jacobsen, 2002). Om vi inte haft något ramverk för intervjun 
hade vi riskerat att missa de frågor som kunnat vara viktiga för en fullständig 
intervju. Något som har varit viktigt för oss är flexibiliteten den kvalitativa 
ansatsen kommer med. Efterhand som intervjuerna utfördes, analyserades 
datan utifrån vår undersökningsmodell. Utifrån analysen justerades ibland 
frågorna och bytte karaktär för att kunna genomföra en ännu bättre intervju 
med kommande person. (Jacobsen, 2002) 
 
Då vi inte påtvingade intervjupersonerna några fasta frågor med givna 
svarsalternativ, blev det istället till viss del vår respondent som bestämde 
vilken information vi skulle få in. Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras av 
öppenhet och vi försökte att ställa frågor av öppen karaktär. Följdfrågorna vi 
sedan ställde blev lite mer av sluten karaktär då vi ville ha ett mer exakt svar. 
Vi eftersträvade att upprätthålla en dialog under våra möten, vilket skapade 
en transparens genom hela vår studie. (Jacobsen, 2002) 
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En nackdel med den kvalitativa metoden och dess intervjuform är att det är 
tidskrävande och tar ofta lång tid att utföra. Därför har det varit viktigt att 
komma väl förberedda med tydliga mål inför varje intervjutillfälle. En 
personlig intervju är resurskrävande, vilket har resulterat i att vi endast har 
kunnat genomföra ett fåtal intervjuer. Något som kan ses som ett problem är 
att det är svårt att göra generaliseringar i vårt empiriska material eftersom det 
gäller ett fåtal respondenter. (Jacobsen, 2002) 
 
Risken med att välja en kvantitativ metod är att informationen som har 
samlats in kan missbrukas och feltolkas. Kvantitativa metoder bygger, precis 
som kvalitativa metoder, på kunskaper och värderingar. Ett problem som 
ständigt uppstår är att människor tenderar till att ha för stor tilltro till vad 
som beskrivs i siffror. Bara för att något specifikt kan beskrivas i siffror 
innebär det inte per automatik att det är mer trovärdigt eller sant. (Holme & 
Solvang, 1991) 

 
3.2.2 Intervjuguide 
 
Vår intervjuguide bestod av ett antal huvudfrågor vilka var indelade i olika 
kategorier för att det därefter skulle bli enklare att analysera insamlad data. 
Kategorierna byggdes efter undersökningsmodellen. Intervjuguiden började 
med ett antal allmänna frågor för att självmant få respondenten att berätta så 
mycket som möjligt och belysa det som han eller hon tyckte var aktuellt att 
beröra. (Jacobsen, 2002)  
 
Vi ville inte gå in och styra för tidigt i intervjuerna, utan valde istället att 
längre in ställa följdfrågor på viktiga delar som vi ansåg vara väsentliga och 
inte ännu besvarade. Intervjuerna avslutades med att vi frågade om det var 
något som vi hade glömt, som skulle kunna vara viktigt för oss att anteckna till 
nästa intervju. På så vis kunde vi skapa oss en mer nyanserad vy än den 
ursprungliga. (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden skickades ut till 
respondenterna i god tid innan intervjuerna inträffade, vilket gjorde att hon 
eller han skulle kunna vara väl förberedd. (Jacobsen, 2002). 
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Tabell 3.1 – Intervjuguidens relation till undersökningsmodell och 
litteratur 

 
Ämnesområde Litteratur Intervjufrågor 

Implementations
process 

Damsgaard & Scheepers, (2000) 
Cooper & Zmud, (1990) 
Kwon & Zmud (1987) 

Fråga: 3, 4, 5, 6 

User Education 
Robertson, (2004) 
Boye, (2009) 
Positive Connexions, (2009) 

Fråga: 7, 8, 9 

User Acceptence 
Venkatesh et al. (2003) 
Dillon & Morris, (1996) 

Fråga: 10, 11, 12 

User Experience 
Conroy, (2011) 
Kravitz, (2011) 
Gabriel-Petit, (2012) 

Fråga: 13, 14 

Change 
Management 

Davis, (1989) 
Goff, (2000) 

Fråga: 15 

 
 

3.2.3 Urval av informanter & sammanställning över informanter 

 
Kriterier för våra informanter var att de skulle ha varit med och deltagit i en 
implementation av ett intranät på något sätt. Det kunde vara att de har varit 
projektledare eller ingått i projektgruppen och därmed har haft en betydande 
roll. Vi har inte intervjuat vanliga användare dvs. slutanvändare, eftersom vi 
har haft ett konsultperspektiv på samtliga informanter och datan vi fick av 
dem är sett från deras synvinkel. Det var dock inte ett kriterium för våra 
informanter att de skulle arbeta med intranät i dagsläget.  
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Tabell 3.2 - Tabell över informanter  
 

Informant P1 Manager, Business Consulting 
 
Kön: Man 
Ålder: 46 
Utbildning: Ingen högskoleutbildning, är självlärd. 
 
Arbetar som projektledare för införande av intranät. Är ansvarig för 
den del som kallas Portal & Collaboration inom enheten Applied 
Business Insight och har arbetat med detta i ca ett år. Innan detta 
arbetade han med en annan grupp som också var verksamma inom 
intranät-området. Han har bl.a. varit projektledare för ett av 
världens största intranät. Har för övrigt ett genuint intresse för 
intranät, dock inte ur ett tekniskt perspektiv utan ur ett 
nyttoperspektiv. 
 

Informant P2 User Experience (UX) architect, Business Consuliting 
 
Kön: Man 
Ålder: 46 
Utbildning: Magister i interaktionsdesign, samt läst 
beteendevetenskap. 
 
Ingår i informant P1’s projektgrupp. Arbetar med människor och att 
tolka deras beteende, vilket han har arbetat med UX de senaste tio 
åren. Har haft sin nuvarande position i ca två år och har tidigare 
frilansat och varit anställd på andra företag. Arbetar inte med de 
tekniska aspekterna av ett intranät, utan bara med människor som 
använder det och deras användarupplevelse.  
 

Informant P3 Senior Business Consultant 
 
Kön: Man 
Ålder: 49 
Utbildning: Ingen högskoleutbildning. Certifierad 
verksamhetsutvecklare. 
 
Har tidigare erfarenhet från intranätsimplementationer men arbetar 
idag som projektledare för ERP-implementeringar. Är även 
applikationskunnig med affärssystemet M3 som specialitet. Har 
väldigt goda kunskaper samt flera års erfarenhet av processer och 
implementationer. Är själv en väldigt flitig användare av sitt företags 
intranät. 
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Informant P4 Senior Business Consultant & Business Analyst SharePoint 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 32 
Utbildning: Har läst till lärare på högskola, men fullföljde inte. Har 
ingen formel utbildning inom IT, utan har arbetat sig till sin 
position. 
 
Har arbetat på sin nuvarande position sedan ca ett år tillbaka. 
Tidigare har hon arbetat med IT i ca fem år på ett annat stort företag 
i Sverige. Idag har hon bl.a. som uppgift att vara kundkontakt, göra 
kravinsamlingar från kunden och att förmedla krav mellan de som 
sköter det rent tekniska och de som sitter ute i verksamheten. 
Arbetar endast med Intranät och Microsoft SharePoint, 50 procent i 
Sverige och 50 procent i Storbritannien (London). 
 

 

3.3 Datainsamling & analysmetod 

Det går att skilja på olika typer av data som samlas in, antingen primärdata 
eller sekundärdata. Primärdata kommer direkt från källan dvs. i vårt fall 
intervjupersonerna där vi samlade in informationen för första gången 
(Jacobsen, 2002). Vad gäller sekundärdata är det inte forskaren själv som har 
samlat in informationen, utan istället baseras data som är insamlat av andra 
än forskaren själv. Vi har valt att skilja på primärdata och sekundärdata 
genom att tydligt referera till intervjupersonen eller caset vi har tagit del av. 
(Jacobsen, 2002) 
 
Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer, där varje tillfälle har varit 40-
80 minuter långa. Anledningen till att intervjuerna inte var kortare eller 
längre beror på att vi ville ha svar på det vi hade funderingar kring, men även 
för att vi inte ville ta upp för mycket av informantens arbetstid. Samtliga 
intervjuer har genomförts på respondenternas arbetsplatser, eftersom att 
kräva så lite jobb som möjligt från intervjuobjektet.  
 
När varje intervju var slutförd satte vi oss ner tillsammans, lyssnade igenom 
intervjun, transkriberade den, för att sedan kunna sammanfatta och anteckna 
all information som ansågs relevant för vår studie. De transkriberade 
intervjuerna skickades sedan till intervjupersonen för godkännande, om så 
önskades. Frågan om de ville ta del av transkriberingen ställdes vid samtliga 
intervjuers slut. (Jacobsen, 2002) 
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Efter ett godkännande från respondenten påbörjades analysen av den data vi 
fick ur intervjuerna. För att summera den insamlade datan var metoden för 
analysen av det insamlade materialet vår undersökningsmodell. Vi valde ut 
data utifrån undersökningsmodellen för att kunna använda så relevant data 
som möjligt. Undersökningsmodellen legat till grund för analysen av 
empiriavsnittet i denna studie. Vi kunde även skicka frågor i efterhand till 
våra respondenter om det var något vi undrade över. 
 

3.4 Validitet & Reliabilitet 

Vid kvalitativa undersökningar krävs det ett kritiskt förhållningssätt till 
kvaliteten på den data som insamlas, dvs. giltigheten (validitet) och 
tillförlitligheten (reliabilitet) på datan ska ses över (Jacobsen, 2002). I detta 
avseende skiljer Jacobsen (2002) på intern- och extern giltighet. Den interna 
giltigheten berör resultatets giltighet, vi ställde oss därför frågan om vi fick 
korrekt data. Det bästa sättet att garantera giltighet är att flera personer anser 
samma sak i t.ex. en viss fråga. Detta är något som tydligt speglas i vår empiri 
och diskussion. Jacobsen (2002) nämner två saker som kan göras för att 
pröva den interna giltigheten: 1) att kontrollera undersökningen och 
slutsatsen mot andra och 2) att kritiskt granska resultaten. 
 
Extern giltighet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras. 
Kvalitativa undersökningar har inte intentionen att generalisera till en större 
grupp, utan syftet är att förstå och fördjupa begrepp och företeelser. I och med 
att vi endast behandlar ett företag kan inte resultatet generaliseras till någon 
större grupp. (Jacobsen, 2002)  
 
Vad gäller tillförlitlighet bör vi ställa oss frågan: är det något i själva 
undersökningen som kan påverka resultatet? dvs. val av undersökningsmetod 
som kan påverka resultatet. Samtidigt som vi kan påverka den intervjuade kan 
även han eller hon påverka oss. (Jacobsen, 2002) Vår undersökningsmetod 
har styrt vårt resultat på sättet att den har legat till grund för intervjufrågorna 
och till viss del svaren. En kritisk granskning av vår undersökningsmodell görs 
i slutet av diskussionen.  
 
Det första vi gjorde för att garantera validitet var att vi var väldigt noggranna 
när vi transkriberade och analyserade våra intervjuer. Vi har fört en ständig 
dialog och kommit överens om att svaren verkligen är korrekta och riktiga. 
Har båda uppfattat en sak på samma sätt och våra informanter har godkänt 
transkriptionen, kan validitet med största sannolikhet garanteras. Med tanke 
på att intervjupersonerna var få, samtidigt som att intervjuerna har varit 
djupgående och att de har genomförts ansikte mot ansikte, har kvaliteten 
säkrats. Vi har varit noggranna med att skriva ner allt som har sagts och sett 
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till att inget var oklart. För att ytterligare försäkra den interna giltigheten har 
våra informanter väldigt god kunskap inom området, detta kan vi se genom 
t.ex. den erfarenhet som de har. 

 
Med tanke på att vår studie endast behandlar fyra intervjupersoner kan inte 
resultaten utifrån empirin generaliseras till implementering av intranät i 
större utsträckning. Den kvalitativa ansatsen kan inte vara representativ för 
andra implementationer, dock har vi jämfört och diskuterat resultaten från 
intervjuerna med de teorier som tas upp i litteraturgenomgången. (Jacobsen, 
2002) 
 
Resultatet kan tolkas som en vägledning till hur en implementation bör går 
till, men det finns inget svar som kan anses korrekt. Vi har utfört intervjuer 
och tagit del av verkliga fall samt erfarenheter från personer som är kunniga 
inom området. Hur tillförlitligheten på slutsatserna är, har till stor del berott 
på vår analytiska förmåga och att sammanlänka det empiriska materialet till 
vår teorigrund och undersökningsmodell. 
 

3.5 Etiska aspekter 

Det finns viktiga etiska aspekter som måste beaktas vid ett genomförande av 
en studie av denna typ. Dessa aspekter, vilka behandlar relationen mellan 
intervjupersonen och den som genomför forskningen, kan delas upp i tre 
grundkrav. Jacobsen (2002) anser att dessa tre är: informerat samtycke, rätt 
till ett privatliv och krav på riktig presentation av data.  
 
Med informerat samtycke menar Jacobsen (2002) att den personen som 
intervjuas frivilligt får välja att delta i vår studie, är fullt informerad, samt 
förstår vad studien går ut på och dess syfte är. Vi har löst detta genom att 
tydligt formulera vårt syfte och vad vi vill få ut av våra intervjuer i ett mail som 
skickades ut. För att undvika misstankar om undanhållna avsikter, beskrev vi 
hur intervjun skulle gå till, vad vi ville diskutera och behandla under ett 
eventuellt intervjutillfälle. För att säkerställa att båda parter var överens 
ställde vi frågan om vår intervjuplan lät rimlig. (Jacobsen, 2002) 
 
Grundkrav nummer två är att intervjupersonens privatliv ska beaktas noga. Vi 
som genomför intervjun måste ha i åtanke att information som respondenten 
lämnar ut kan vara känslig och klassas som privat. För att inte strida mot 
denna punkt har vi valt att låta alla våra personer vi har intervjuat vara 
anonyma. Vi har heller inte skrivit ut namn på det case som har nämnts i 
empirin och transkriberingen. (Jacobsen, 2002) 
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Det tredje och sista kravet på riktig presentation av data syftar till att den 
information som har erhållits under studien inte ska tas ur sitt sammanhang. 
För att minimera risken för missförstånd har vi varit noga med att be om 
utförliga förklaringar och exempel samt att vi har kunnat fråga dem saker i 
efterhand genom mail. Då vi sammanfattat vårt empiriska material valde vi 
att maila en transkriberad version till intervjupersonerna, som då fick 
möjligheten att läsa igenom vår version och påpeka felaktigheter. (Jacobsen, 
2002) 
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4. Genomgång av empirisk data 
 

 
I detta avsnitt kommer vi presentera den emiriska datan vi har fått utifrån 
de intervjuer som gjorts tillsammans med våra informanter. Vi kommer att 
använda oss av vår litteraturgenomgång och vår undersökningsmodell för 

att strukturera detta avsnitt. Informanternas åsikter kommer att 
presenteras och de kommer att kopplas till litteraturen. 

 

 

4.1 Inledning 

Som tidigare nämnt i metoden inleddes intervjuerna med en aning mer 
allmänna och övergripande frågor från vår sida. För att få en bra blick över 
vad personerna hade för roller i företaget ställdes frågor om deras 
arbetsuppgifter osv. Person P1 och P3 är båda projektledare och har många 
erfarenheter av att driva såväl stora som små projekt. Medan intervjuperson 
P2 och P4 inte hade erfarenheter av någon projektledarroll utan istället hade 
andra betydande roller i projektet. Arbetsspecifikationer kan det läsas om i 
tabell 3.2 – Tabell över informanter.  
 
Enligt P1 har det flesta stora företag redan intranät i sina organisationer, även 
om de inte används korrekt eller används överhuvudtaget. Något som är 
gemensamt för många företag idag är att de har flera olika nät som är 
verksamma samtidigt och det egentligen inte finns någon som har koll på 
strukturen bakom ”röran”. Det är en av de stora anledningarna till att företag 
behöver konsulthjälp, just för att få rätt på denna röra. 
 
Det bästa är när företag kommer och vet vad de vill göra, vad användarna ska 
göra och vad som är bäst för organisationen och användarna. P1 säger då att 
det blir lättare dem och då kan det utarbetas en lösning som passar företaget.  
 
”De kunderna är roligast att arbeta med och där får man också mest 
respons.” P1. 
 
Den andra aspekten varför organisationer behöver ett intranät kan vara rent 
teknisk. P1 nämner att det kan vara att företagen har en gammal teknisk 
plattform som inte längre kan underhållas och därför behövs hjälp att 
implementera en ny.  
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Både intervjuperson P1 och P3 tog fasta på funktionalitetsaspekten, att 
företagen ser nyttan med ett intranät där åtkomst av aktuell information 
tolkas som en viktig funktionalitet. P4 menade att den främsta anledningen 
till varför kunderna vill ha ett intranät är att de vill konsolidera sina system 
och samla all information på samma plats.  
 
P3 beskrev sin användning av sitt intranät enligt följande:  
 
”När jag vill ha reda på något går jag till intranätet, t.ex. när jag vill ha 
rapportering av tid, när jag vill debitera till kund, vill jag veta något om en 
person går jag in på intranätet. Där ligger alla våra tools, där ligger alla 
våra personnel policies och news, ja rubbet.” P3.  
 
Något som var genomgående för samtliga intervjuer var att de inte handlade 
mycket om själva teknik- och IT-delen, utan det som stod i centrum för en 
intranätsimplementation var människorna. Relationerna mellan 
projektgruppen på konsultföretaget och projektgruppen hos uppdragsgivaren. 
Relationerna mellan projektgruppen hos uppdragsgivaren och slutanvändarna 
var också viktig. Kommunikationen stod i centrum och det var en av 
huvudfaktorerna till en lyckad implementation. Som nämnt i 
litteraturgenomgången är kommunikationen även ett av de tre 
nyckelelementen i ett intranät. Mer om detta i kommande stycken.  
 
Vi kommer under denna empiriska genomgång referera till ett företag, 
Företag A, detta företag har sedan en tid tillbaka infört ett intranät i 
samarbete med två av dem konsulter vi har intervjuat. Företaget är globalt och 
projektet omfattade 18 månader.  

4.2 Implementationsprocessen 

Hur projektet drivs 
 
Implementationerna bedrivs i projektform och de två projektledarna nämnde 
båda att de arbetade agilt med kunden om de inte sade något annat specifikt. 
P4 instämde och sade att vattenfallsmetoden näst intill aldrig gav bra reslutat 
eftersom krav hinner förändras under tiden. P1 sa att kundens önskemål inte 
kommer vara detsamma under hela projektet. Önskemål förändras och då är 
det bra med små leveranser där kunden kan se något konkret. När kunden får 
något konkret, kommer tankar och idéer om eventuella förändringar fram och 
då måste saker och ting prioriteras om.  
 
En svårighet med agilt, enligt P2, är att det är besvärligare att göra 
prioriteringar på rätt sätt om s.k. effektmål/affärsmål inte har satts upp. Det 
är viktigt att de finns, annars är det svårt att prioritera när nya förslag ständigt 
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uppkommer, menar P2. P4 ansåg att problemet med den agila metoden var att 
det inte direkt går att avgöra kostnaden för systemet. Det går endast att göra 
estimeringar vilket många företag har svårt att acceptera. 
 
I början skriver alltid P3 en projektdefinition som beskriver hela 
projektgången. Den beskriver resurser, tidsplanen, en mycket grov lösning 
och väldigt tunga stolpar över vad kunden vill få ut av implementationen. 
 
P1 menar att många företag missar att sätta upp dessa effektmål från början. 
Det är viktigt att ha kunskap om vad företaget vill uppnå med en 
implementation av ett intranät. Även P3 och P4 påpekar att affärsmål är av 
stor betydelse redan i början av projektet. Alla var överens om att frågan 
”varför?” var väsentlig.  
 
P1 och P2 tycker inte att IT handlar om teknik utan om att skapa ett 
affärsvärde och skapa nytta i en organisation. Många företag idag köper ett 
system bara för tekniken skull och glömmer sedan att anpassa det.  
 
”Det är skrämmande.” P1. 
 
Som tidigare nämnts, drivs implementationerna i projektform där det tillsätts 
en projektgrupp på båda sidor. P3 berättar att de matchar personer i deras 
projektgrupp med personer hos kundes projektgrupp för att därför ha 
liknande kompetens på vardera sida. P1 menar att genom det agila 
arbetssättet blir kunden involverad på ett helt annat sätt och det kräver mer 
av kunden samt att det också blir mycket bättre.  
 
I Företag A var det personer som ansvarade för intern kommunikation och 
utbildning som ingick i projektgruppen, dvs. de kom inte från IT utan från 
intern kommunikation, och det är de som ska ställa kraven, menar P1. 
 
 ”IT kan tekniken, men de kan inte organisationen.” P1. 
 
Det gäller att det finns en nära relation mellan projektgrupperna och att det 
sker en ständig kommunikation dem i mellan. Om vi igen analyserar fallet 
företag A blev det 16-17 leveranser och leveranserna var i tid varenda gång. 
Projektgruppen var nöjda men personer nere i företag A var mindre nöjda 
beroende på att de fick för lite information. Det är inte något som konsulter 
kan göra något åt förutom att sätta riktlinjer för hur kunden bör förmedla 
information ner i organisationen menar P1.  
 
”Den biten är lätt att underskatta om man börjar med den för sent.” P1 
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Vidare var P1, P2, P3 och P4 alla överens om att utbildning måste finnas med 
från början i projektet. 
 
Resurser 
 
Ett projekt kräver resurser. Ofta uppfattas resurser i form av pengar men den 
viktigaste resursen, enligt P3, är tid. Det är alltid viktigt att kunden har tid. P3 
påpekar att företag idag är så pass hårt slimmade att de inte ha råd att avsätta 
personer att jobba 100 procent med projektet. Därför är det viktigt att tiden 
planeras noga och att det verkligen avsätts tid till projektet. Att kunden 
avsätter tid blir extra viktigt när en agil metod används.  
 
”[…] kunden måste lägga ner väldigt mycket tid i omgångar.” P4.  
 
En annan resurs är rätt personal, vilket innebär att projektgruppen sätts ihop 
för att representera hela företaget och inte bara en del.  
 
En annan faktor som blir en resurs är samarbetet mellan projektgrupperna, 
dvs. att det skapas en relation där dialoger kan hållas och möjligheter att 
diskutera olika förslag finns. Det var samtliga (P1, P2, P3 och P4) 
intervjupersoner överens om. Det måste finnas en förståelse och respekt för 
varandra, därför blir rätt personal i projektgruppen viktig. Krav på intranätet 
kan på detta sätt växa fram och det kan uppstå en slags synergieffekt genom 
samarbetet.  
 
Kontakt med slutanvändare 
 
Som konsulter hade våra respondenter inte mycket kontakt med 
slutanvändarna förutom de som ingick i själva projektgruppen hos kunden. P1 
och P3 kom i kontakt med andra slutanvändare genom utbildning senare i 
projektet. Det är främst kundes projektgrupp som ska ha kontakt med sin 
organisation och alla dess slutanvändare. Vanligtvis består projektgruppen 
bara av fem till sju personer på vardera sidan. P4 ansåg att det bör ske mer 
kontakt med de slutgiltiga användarna för att skapa en bättre förståelse.    
 
På kundens sida har projektgruppen således kommunikation att sköta på två 
olika håll. Det är de som ska veta vad slutanvändarens önskemål är och de ska 
få den interna organisationen engagerade och intresserade samtidigt som de 
ska föra en dialog med konsultgruppen. P1 och P3 var överens om att det inte 
var deras ansvar att göra organisationen engagerade och intresserade. Dock 
menade P3 att det var hans ansvar berätta vad de måste tänka på när de för ut 
information i organisationen annars finns det risk för misslyckande. Därför 
hjälper han till med att driva en utbildningsplan. 
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Integration 
 
En del av implementationsarbetet är att integrera intranätet med nuvarande 
system och processer.  
 
”Det blir allt vanligare med integrationer där system ska jackas in i 
varandra” P1.  
 
Det krävs att kommunicera med de som har ansvar för varje system och skapa 
krav tillsammans med dessa.  
 
”Det bästa är ju att allting går genom intranätet för att sedan ta sig ut till de 
andra systemen och applikationerna, dvs. där intranätet blir det centrala.” 
P1.  
 
P4 instämmer och tillägger att det stundtals är enklare att införa ett helt nytt 
system än att försöka integrera med det nuvarande.  
 
P3 menar, för att på bästa sätt integrerar systemet med organisationen, krävs 
utbildning. Det gäller att beskriva processerna och tillvägagångssätt i det nya 
systemet. Bara för en organisation byter system byter de inte arbetssätt, vilket 
innebär att det gäller att visa och beskriva hur det nya systemet fungerar och 
visa vad som gäller framöver. 
 
Det absolut vitigaste är att komma fram till varför kunden vill implementera 
ett intranät, vad de vill uppnå, vilken nytta det ska generera osv. 

4.3 User Education 

Under våra intervjuer var det framförallt P1 som fördjupade sig och berättade 
mer utförligt om hur utbildning sker, vems ansvar det är osv. 
 
Enligt P1 och hans tidigare erfarenheter kan det antingen vara dem själva, 
någon annan eller kunden själv som sköter utbildningen av slutanvändare. 
Det är upp till kunden hur de väljer att sköta utbildningen och vem som 
kommer att genomföra den. P1 lägger till att de ibland kan komma med 
rekommendationer och tips om kunden frågar på hur utbildning av 
slutanvändare bör ske.  
 
P4, som själv under flera år arbetat inne i verksamheten, menade att 
utbildning är något som det aldrig finns tillräckligt med och det alltid är något 
som måste förbättras. När hon fick frågan om det läggs tillräckligt stor vikt på 
utbildning så svarade hon bestämt:  
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”Nej absolut inte, jag har inte sett ett företag hittills som jag tycker har lagt 
tillräckligt med tid på utbildning. Det kan inte påtryckas tillräckligt; att utan 
utbildning så använder inte personalen systemet.” P4 

 
Samtliga intervjupersoner (P1, P2, P3 och P4) var klart överens om att 
utbildning måste finnas i åtanke redan från starten av ett projekt. De som 
sköter utbildningen vill gärna så tidigt som möjligt vara delaktiga. P1 lade till 
att bemanningen för utbildning behöver inte vara särskilt tung till en början, 
utan det kan vara så att det ökas desto längre projektet fortlöper.  
 
Val av utbildningsform 
 
Det finns ingen klar standard för vilken utbildningsform som är bäst utan det 
beror på situationen, var P1 och P3 överens om. De menade att företag ser 
olika ut och situationerna är olika, dock i slutändan är det alltid kundens val. 
Ibland är inte kunden särskilt kunnig och ställer därför frågor om 
utbildningssätt. Fast stundtals får inte P1 eller P3 frågan alls eftersom kunden 
inte ser dem som en utbildningsleverantör. De lade även till att kombinationer 
kan vara smart tidvis, som t.ex. att skicka ut små ”quick guides”/kompendier 
till de ”vanliga användarna” och sedan möjligtvis ha en kortare 
klassrumsutbildning för t.ex. publicerare som ska utföra avancerade uppgifter. 
E-learning är även ett alternativ som förekommer emellanåt, precis som 
kortare demonstrationer och workshops, enligt P1. P3 hävdade att E-learning 
som hjälpverktyg förekommer allt oftare, men inte riktigt har fått den 
genomslagskraft som alla kanske hade hoppats på. 
 
P1 hävdar även att om en kund får för sig att ha en klassrumsutbildning för 
alla intränats slutanvändare är kunden ”ute på hal is", eftersom att 
klassrumsutbildning som utbildningsform är väldigt dyrt och att ett intranät 
ofta har väldigt många användare. P2 höll med P1 om punkten att 
klassrumsutbildning inte var en smart idé för utbildning av intranät. Han 
berörde framförallt det stora problemet i kostnaderna.  
 
P3 tillägger att klassrumsutbildning förmodligen är lämpligare till system som 
är mer komplexa och där användarantalet är betydligt mindre än vid ett 
intranät, t.ex. vid ERP-system. Detta med tanke på att inte lika många 
personer behöver utbildas, vilket leder till lägre kostnader. 
 
P4 var överens med övriga intervjupersoner om att utbildningsformen skiljer 
sig mellan olika projekt och det är många saker som spelar roll. Dock menade 
hon att ”face-to-face” utbildningar är det absolut bästa sättet att utbilda 
användare. En stor anledning till detta är att det då finns möjligheter för 
användaren att ställa frågor och få saker och ting demonstrerade, vilket inte är 
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lika lätt om användaren sitter framför en datorskärm eller med ett 
kompendium i handen. 
 
P1 ville även passa på att tillägga att typen av företag som dem implementerar 
ett intranät i samt vilka arbetsuppgifter en användare har spelar roll. T.ex. så 
är det skillnad på om det är ett IT-företag eller ett företag där 80 procent av 
personalen arbetar på lagret eller produktionen. Det är även viktigt att 
identifiera och ta reda på vilka typer av användare som finns och att vara 
medveten om att t.ex. administratörer, vanliga användare och publicerare inte 
är i behov utav exakt samma utbildning. 
 
P1 berättade att det finns kunder som väljer att inte ha någon utbildning alls, 
vilket han ansåg delvis var okej. P1 uttryckte det själv som:  
 
"Många kör ju ingen utbildning alls vilket jag kan tycka är helt okej, ska inte 
ett intranät vara så pass lättanvänt att det inte ska behövas en utbildning?" 
P1 
 
P3 påpekade att vanliga anställda på ett företag inte har tid för att gå dessa 
typer utbildningar när som helst. En vanlig anställd arbetar ofta heltid och 
därför krävs det att väldigt precis planering när utbildning ska ske. Han 
exemplifierar med: 
 
 ”Om vi tar en industri här i Landskrona, de kör treskift och de vill såklart 
hem. De vill inte gå på någon utbildning efter arbetstid.” P3. 
 
P1 nämnde ett specifikt exempel på ett verkligt case där han hävdade att 
kunden (Företag A) agerade smart vad gällde utbildningen av sina 
slutanvändare. Han sade:  
 
”En sak som "Företag A" gjorde väldigt bra och smart var att, när man 
körde utbildning så utbildade man inte i SharePoint. De som ska använda 
intranätet behöver givetvis inte veta vad SharePoint är. Tekniken är inte det 
viktiga, utan användarna ska enbart lära sig att använda systemet. 
Publicerare ska inte lära sig SharePoint, de ska bara lära sig hur man 
publicerar dokument på intranätet. Alltså struntar man i tekniken och 
istället fokuserar på vad det är man ska utföra.” P1.  
 
Att ha med superusers i projektgruppen 
 
Att ha med superusers i projektgruppen är en mycket bra idé tycker såväl P1 
som P3 och P4. Superusern får då vara med i projektet och lära sig intranätet 
och dess funktioner, för att sedan förmedla kunskap vidare till resten av de 
tilltänkta användarna. 
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P1 hävdade att endast ett fåtal superusers räcker i en projektgrupp för har 
man för många så blir det ”polsk riksdag”. P1 kommenterade att:  
 
”Människor är inte så unika som vi kanske vill tro att vi är”. P1 
 
Med det menade han att vanliga användare av intranätet utför uppgifter 
ungefär på liknande sätt. Därför behövs det endast ett fåtal superusers som 
ska representera olika användare av intranätet.  
 
P2 håller med om att superusers är mycket bra att använda sig av, då dessa 
kan fungera som interna ambassadörer och föra vidare kunskaper inom 
organisationen. Något som P2 även ville tillägga var att en superuser 
förmodligen kommer att läsa och möjligtvis vara tekniskt intresserade, vilket 
eventuellt inte speglar alla ”vanliga användare”. Det är därför viktigt att denne 
ska kunna tolka och sätta sig in i en ”vanlig användares” situation. Detta för 
att kunna avgöra och förstå vad dessa verkligen vill och behöver lära sig. 
 
P4 tyckte att superuser-konceptet, eller ”train the trainer”, är väldigt bra. Där 
kan hon vara med och utbilda en grupp användare som är utvalda av företaget, 
vilka implementerar ett intranät. De får sedan i uppgift utbilda resten av 
slutanvändarna. Det innebär att kostnaderna inte behöver så stora, eftersom 
endast ett få antal får utbildning av leverantören jämfört med klassiska 
klassrumsutbildningar. P4 avslutade med att säga:  
 
”Det är alltid en fråga om kostnad och tid. Det är synd.” P4 

4.4 User Acceptacne 

Förmedla intentioner och användbarhet 
 
En del i att införa ett intranät är att få användarna att acceptera den nya 
teknologin. Även att de ska tycka om den så mycket att de är villiga att ta till 
sig den nya teknologin och vilja lära sig mer om den. Samtliga våra 
respondenter påpekar att detta är en viktig del i införandet av ett intranät och 
att det är frågan ”varför?” som är viktig. Vad ska implementationen bidra med 
och hur detta bör förmedlas ner i organisationen, säger P1. Kritik från 
användare kommer ofta från personens osäkerhet inför det nya systemet, 
enligt P1. 
 
Det kommer jämt finnas vinnare och förlorare. Därför är det bäst om det 
förklarar varför företaget har gjort på ett specifikt sätt, menar P3. Det är dock 
kundens ansvar att förmedla detta till organisationen. Det finns ofta en 
generell kommunikationsplan sade P4. Dock trodde hon inte att det görs 
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skillnad på vilka personer som ska ta del av informationen dvs. i avseende till 
ålder, kön och erfarenhet. På något sätt måste kommunikationen läggas på en 
generell nivå. 
 
Enkelhet 
 
Ett intranät ska vara enkelt att använda och lära sig, men ofta görs det inte 
tillräckligt för att detta ska bli möjligt, menar P1. Det är dels en design fråga 
men även en fråga om människor, hur de fungerar och vad de vill ha. Det 
bästa är att ha en UX-arkitekt säger P1, han eller hon kan människor och vet 
hur de fungerar och de kan med sin kompetens göra att intranätet blir 
användbart och att det används maximalt.  
 
”Man måste tolka människor.” P2.  
 
Navigeringen ska vara enkel i ett intranät och det som används mest ska vara 
högst upp i navigeringen. Det handlar mycket om design men även att veta 
vad de tänkta användarna vill ha högst upp i sin navigering, vilket inte en 
designfråga enligt P2. P3 instämmer,  
 
”[…] att intranätet är designat på ett sätt som är attraktivt och roligt att 
använda, och även enkelhet. T.ex. som att det du själv är mest intresserad av 
ska finns högt upp och lättåtkomligt på något sätt.” P3.  
 
”En superuser är viktigt för att driva projektet och informera användare 
men de måste tillsammans med projektgruppen tolka sin organisation” P2.  
 
Tyvärr bryr kunden många gånger sig inte om detta eller ens är intresserade 
och anser att det kostar för mycket. Med Företag A använde P1 sig av en UX-
arkitekt och det blev jättebra, enligt P1. 
 
Sociala faktorer 
 
P4 berättade hur det skulle gå att påverka personal att använda intranätet 
genom såkallade ”morotsmetoder”, liknande tävlingar där det utges en slags 
belöning om en person t.ex. har gjort flest inlägg på en månad. Dock 
förutsätter det att de anställda redan vet hur de ska använda intranätet och att 
de vet vilka funktionaliteter som finns. Då kommer vi tillbaka till begreppet 
superuser, finns det någon i organisationen som förespråkar intranätet och 
använder många funktionaliteter dagligen, är det möjligt att fler och fler 
anammar detta, vilket ökar användandet av intranätets alla funktioner, menar 
P4. Finns det någon i verksamheten som använder det dagligen behövs det 
inte tryckas lika hårt på utbildning. En superuser är inget nytt utan alla 
respondenter har ansett att det har varit en bra idé med en “inre pådrivare”. 
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Resurser 
 
Vad gäller användaracceptans och resurser handlar det om hur väl projektet 
är planerat och att det finns planer för hur informationsstrukturen ser ut osv. 
P4 nämner att företag i dagsläget börjar se fördelar med att ha personer som 
faktiskt arbetar med informationsfrågor och strukturer. Att tillsätta en person 
som arbetar med informationsstrukturer kostar pengar och tid. Det är en 
fråga om det finns tillräckligt med tid avsatt redan från början. P3 frågar alltid 
om de verkligen har stämt av med cheferna så intressekonflikter 
intressekonflikt mellan det vanliga arbetet och själva projektet uppstår.  
 
Det kostar resurser att tillsätta personal till ett projekt utanför arbetet. Dock 
är det något som är viktigt att ha i åtanke redan från början menar P1. Det är 
klart att kunden måste vara involverade annars blir det svårt för dem att 
acceptera systemet, vilket i sin tur kan leda till dålig utbildning av resten av 
organisationen. Enligt P1 och P3 är det en ordentlig plan redan från början 
som är den bästa lösningen på problemet. Krav måste tas fram och alla delar 
måste definieras, även risker och avvikelseplaner. För att få resurser måste 
ledningen vara involverad och stå bakom projektet. 
 
Användaren 
 
Hur pass acceptansbenägen användaren är beror inte enbart på själva 
intranätet utan även faktorer som kön, ålder och erfarenhet har betydelse. 
Enligt samtliga respondenter (P1, P2, P3 och P4) var erfarenhet den största 
faktorn och spelade störst roll gällande hur väl användarna tar till sig den nya 
teknologin. P3 och P4 nämnde dessutom ålder som en påverkande faktor, de 
äldre har svårare att ta till sig ny teknologi menade de. Ingen hade direkt 
märkt någon skillnad gällande genus. 
 

4.5 User Experience (UX) 

Alla fyra informanter såg vikten av en bra användarupplevelse och hade 
kommentarer om UX, men det var framförallt P2 (som är UX-arkitekt) som 
uttalade sig om ämnet och gick in mer på djupet. 
 
Både P1 och P2 berättade att det är de ”mjuka” frågorna som mestadels är 
viktiga, men ofta missas. För att kunna skapa en god användarupplevelse 
krävs det att kunna tolka människor. P2 sitter inte och programmerar, utan 
han arbetar med människor och att tolka deras beteende. Enligt både P1 och 
P2 är det inte särskilt lätt att göra detta dock.  
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P4 pekade speciellt på vikten av att genomföra analyser av den tilltänkta 
slutanvändaren. Som Business Analyst (BA) är hon bl.a. ute i verksamheter 
och gör analyser av användare, men sällan hinner eller kan hon göra en 
tillräcklig och ingående analys. Anledningen till detta anser hon vara att det 
finns för många roller i ett projekt och då faller ofta BA och UX bort. 
 
För att kunna tolka måste P2 kommunicera med användarna och även se hur 
de arbetar. Han menade att människor stundtals säger en sak, men sedan gör 
en annan. Ett problem som uppstår emellanåt är att P1 och P2 inte får vara i 
kontakt med slutanvändaren överhuvudtaget, vilket framförallt försvårar P2s 
möjlighet till att genomföra en bra user research. 
 
P3 nämnde att user research är något som han har använt sig av tidigare och 
ser som oerhört viktigt. Det är framförallt av betydelse att identifiera vem den 
tilltänka slutanvändaren är samt vilka behov och önskemål denne har. 
 
Precis som P4 tidigare var inne på, kommenterade hon under punkten ”user 
research” att det är högst väsentligt och sa:  
 
”T.ex. be folk att faktiskt skriva ner vad de använder intranätet till, och 
sedan göra en lista där man kategoriserar den allmänna användaren. Då 
framkommer användarens egna åsikter och kommentarer, istället för att 
någon ska behöva tala för dem.” P4. 
 
Vad gäller att skapa användarvänlighet och en god användarupplevelse 
understryker P1 och P2 att intranätet ska vara konsekvent, logisk och 
anpassat. Användaren ska enkelt se logiken i intranätets utformning, det ska 
vara lätt att navigera sig och även kunna anpassa ”sin inloggning” efter egna 
önskemål.  
 
Med anpassning, som P1 kommenterade, syftade han bl.a. på att uppgifter 
som intranätanvändaren ofta vill ha tillgång till ska finnas ”högt upp” och 
lättåtkomligt i strukturen just för att underlätta och effektivisera arbetet. Han 
liknade det vid en bil:  
 
”Om du jämför med en bil så finns det ju en anledning till att ratten sitter där 
den sitter och inte sitter bak i kofferten, eller att växelspaken sitter fronten. 
Det är för att jag behöver den när jag kör, jag vill ha den nära mig. Tittar 
man på layouten i en bil så vad är det jag har närmast? Jo, ratten och saker 
jag använder ofta när jag kör, där sitter ju inte värmen till stolen, utan där 
sitter blinkers helljus, spolare och vindrutetorkare.” P1. 
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P1 menade att hans exempel är väldigt logiskt, men det är sällan kunden själv 
förstår hur viktig användarupplevelsen är och därför inte heller är villiga att 
lägga ner pengar på det. Han sade kort:  
 
”Glada användare är nöjda användare”. P1  
 
P3 höll med om att en god användarupplevelse bidrar till användarens åsikt 
och uppfattning om intranätet. Skulle användaren få en dålig upplevelse 
kommer denne får en negativ bild och inte att vilja använda det igen. P1 
kommenterade och gav ett kort exempel om väntetiden som uppstår när en 
användare klickar på en knapp för att komma till en ny sida i intranätet. Han 
menade att det i realtid inte handlar om många sekunder, men när 
användarna väl sitter vid datorn kan det kännas som en evighet. Denna enkla 
sak menade P1 kan bidra till en dålig användarupplevelse, vilket i sin tur leder 
till att intranätet är mindre bra eftersom det inte motsvarar användarens 
förväntningar och önskningar. 
 
P1 gav ett exempel om vikten av att förstå hur användare använder intranätet:  
 
”T.ex. Om jag köper en maskin till min fabrik, då vill jag ju använda den så 
optimalt jag bara kan. Men många gånger när IT-system väljs så gäller inte 
den regeln. Då kan man köpa en dyr-dyr maskin, men bara utnyttja 20 
procent av dess kapacitet. Det enda sättet är då att förstå hur användarna 
använder intranätet, det är där man måste börja. Tekniken i sig har inget 
värde. Det är användarna som använder sig av tekniken för att skapa värde, 
det är det man ska jobba med.” P1. 
 
Något som samtliga av våra informanter var överens om var att det handlar 
om en kostnadsfråga. P4 kommenterade att vi just nu inte befinner oss i en 
högkonjunktur och företag överlag har inte hur mycket pengar som helst. 
Anledningarna till att företag överlag struntar i UX är att de inte förstår hur 
viktigt det är och vad det kan innebära för slutresultatet. Istället väljer man att 
vara ”dumsnål” och spara på kostnaderna. 
 
När vi till slut ställde frågan hur detta problem hade kunnat åtgärdas, dvs. vad 
som borde göras för att UX ska bli mer populärt och mer attraktivt för 
marknaden och kunderna. Det visade då sig att ingen av intervjupersonerna 
hade någon rimlig idé eller klar lösning på detta problem. 

4.6 Change Management 

”Ibland så tror företag att bara för att man är klar med projektet så är man 
klar med intranätet.” P1.  
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Dock är så inte fallet, utan det krävs Change Management både under och 
efter projektet. Det måste finnas ett sätt att samla in krav under och efter 
implementation. Företag A gjorde det genom en metod kallad ”Change 
Control Board” där samtliga i organisationen kunde skriva vad de ville 
förändra och därmed täcktes hela organisationen.  
 
P2 menade att något som hänger ihop med Change Management 
är ”governace”, och att dessa överlappar varandra.  
 
”Någonting som vi ofta stöter på är att man kommer till ett företag som har 
olika avdelningar och ägandeskapet av systemet är utspritt. Sedan när man 
går in lite djupare så märker man varför det är splittrat, för att det inte 
finns en central organisation som sköter detta. Det finns inga centrala regler 
för hur detta ska skötas.” P2.  
 
Dålig governance kan hämma Change Management processerna.  
 
Vad gäller att kommunicera projektets framfart genom organisationen är det 
oftast kundens projektledare eller en projektadministratör som ansvarar för 
detta, menade P3. P3 har vanligtvis med en kommunikationsplan som visar 
vid vilka tidpunkter saker och ting ska rapporteras m.m. P4 hävdar att 
kommunikationen främst måste gå till ”senior management”. Det gäller att 
ständigt kommunicera framfarten och vad som händer. Det kan t.ex. handla 
om att visa vad användarnas kommer att få, berätta när det ska ”deployas”, 
när det är personalen tur osv. P4 avslutar med att säga:  
 
”Det gäller att ha en stadig ström och hålla intresset uppe under hela 
projektet.” P4. 
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5. Diskussion 
 

 
I detta avsnitt tar vi upp resultat från vår studie och diskuterar dessa i 

relation till ämne och undersökningsmodell. Informanternas åsikter och 
svar fortsätter att vägas och jämföras mot varandra för en så nyanserad vy 

som möjligt. Strukturen följer vår undersökningsmodell och varje avsnitt 
avslutas med en övergång till kommande stycke. 

   

 

5.1 Implementationsprocess för ett intranät 

Genomgående för vår analys av empirin var att en implementation av ett 
intranät mestadels handlar om det de mjuka delarna dvs. de som inte är rent 
tekniska. De delar som enligt våra informanter är viktigast är följande: att 
skapa en bra relation med kunden där det går att kommunicera och samarbeta 
med varandra, att sätta upp tydliga mål för vad implementationen ska bidra 
med (dvs. svara på frågan ”varför?”), att göra en grundlig analys av kunden 
och dess organisation innan en projektdefinition och projektplan utformas. 
Definitionen och planen ligger sedan till grund för hela projektet och det vore 
underligt om en grundlig analys inte görs för att definitionen ska bli så korrekt 
som möjligt. 
 
Något som också är viktigt är att det finns någon som tar ansvar på kundens 
sida, dvs. att det finns en projektledare och någon form av superuser som 
driver projektet framåt. Även att kundens ledning står bakom projektet och 
avsätter resurser till det. En god planering och avsatta resurser är två av de tre 
kriser Damsgaard & Scheepers (2000) nämner som måste hanteras under en 
implementation annars kan projektet fallera. Den tredje krisen är User 
Acceptance och tas upp i avsnittet ”User Acceptance”. 
 
Ytterligare en viktig resurs enligt våra informanter är tid. Några betonade det 
mer än andra, även om samtliga överlag ansåg att det var en viktig faktor. Det 
handlar om att avsätta tid till själva projektet, men även till de som ska arbeta 
i projektet som möjligt sköter sitt vanliga arbete parallellt. Vi kan se att det 
finns ett tydligt samband mellan avsatt tid och ett lyckat projekt. Dock är 
problemet att tid är pengar. Damsgaard & Scheepers, (2000) syftar istället 
mer till att de fysiska och tekniska resurserna ska finnas till hands. Tid anses 
som en immateriell resurs, vilket innebär att det endast inte går att fokusera 
på att exempelvis rätt teknik ska finnas tillgänglig. 
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De som ska delta i projektet på kundens sida bör bilda en projektgrupp som 
ska representera kunden, föra dialoger och samarbeta med konsulterna. 
Denna grupp ska driva projektet framåt och kan bestå av vanligt personal från 
olika avdelningar (Damsgaard & Scheepers, 2000). På så vis kan flera delar av 
företaget bli representerade och förhoppningsvis leder det till att fler röster 
blir hörda vid beslutsfattande. När en agil metod används blir det viktigare att 
avsätta tid, något våra informanter var överens om. En agil metod kräver mer 
av kunden. De ska delta på ett annat sätt än i exempelvis en vattenfallsmetod, 
där det inte sker lika mycket kommunikation mellan uppdragsgivare och 
konsult.  
 
Något som inte nämns vidare i vår litteraturgenomgång är vikten av att 
kommunikationen i ett systemutvecklingsprojekt fungerar. En av våra 
informanter menade att relationen mellan projektgrupperna blir en resurs i 
sig, då de kan hålla dialoger och diskutera lösningsförslag. Det innebär att det 
måste finnas en förståelse och en respekt för varandra. Att skapa en förståelse 
och respekt är inte något som inträffar över en natt, utan det kräver arbete och 
att grupperna verkligen kan kommunicera och diskutera med varandra. Ju 
längre projektet fortskrider, desto mer förståelse skapas förhoppningsvis. Som 
vi har förstått det så går samma förståelse mest troligt inte att uppnå i lika stor 
utsträckning vid en vattenfallsmetod då uppdragsgivare och konslut inte 
träffas och kommunicerar lika mycket. Uppdragsgivarens projektgrupp är 
dessutom ansvarig för att förmedla information till resten av organisationen. 
Detta resonemang ligger i linje med (Damsgaard & Scheepers (2000) 
”Contagion Phase”.  
 
Slutanvändarna måste få information om projektets fortskridande för att de 
ska kunna bli engagerade och intresserade. Detta behandlas även i Change 
Management och Goffs (2000) resonemang om att kommunicera ner i 
organisationen. Leverantören måste ta hänsyn till slutanvändarnas önskemål. 
Det rådde inte fullständig konsensus mellan våra informanter gällande 
konsultkontakt med slutanvändarna. Någon ansåg att det borde ske mer 
kontakt, medan andra menade att det var kundens ansvar att sköta kontakten 
med dem. Kontakt skulle främst ske vid utbildning i så fall. Kundkontakt är 
högst individuellt och skiftar från företag till företag. Vi anser att kundkontakt 
är viktigt, speciellt i analysfasen. Efter analysen är det möjligt att därefter 
välja ett utbildningssätt där kundkontakt varierar beroende på utbildning. 
 
Analyser visar att det var viktigt att det definieras varför organisationen vill 
implementera ett intranät dvs. att det definieras effektmål där det står vad 
organisationen ska uppnå med implementationen. Effektmålen ska ligga till 
grund för hela projektet. De behöver inte vara exakta, men bör vara 
övergripande för att ha något mål att sträva efter. Målen är även viktiga att 
definiera för intranätsimplementationen. En implementationsprojekt ska inte 
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bara bli av för sakens skull, utan det bör leda till önskade fördelar för 
organisationen. Effektmålen kan dessutom hjälpa till att i någon form övertala 
ledningen hos uppdragsgivaren att avsätta resurser till projektet. Detta då de 
inser vad implementationen skulle kunna bidra med om denna lyckas. 
 
Sist men inte minst ska intranätet integreras med nuvarande system på ett 
smidigt sätt. Tre av våra informanter uttryckte sig i denna fråga och samtliga 
åsikter föll till viss del i linje med Damsgaard & Scheepers (2000) ”integration 
phase”. De nämnde vikten av att integrera intranätet med organisationens 
nuvarande processer och tillvägagångssätt, dvs. en slags anpassning till 
kundens organisation. Integreras intranätet på detta sätt blir övergången 
smidigare och användarna kan säkert känna igen det gamla i det nya. Dock 
förändras en organisation ständigt och därför ska inte ett intranät byggas helt 
efter kundens arbetssätt, då det kan innebära att intranätet är inaktuellt efter 
enbart ett år. En lösning på detta problem enligt två av våra informanter är att 
kommunicera exakt vad som kommer att förändras, hur det påverkar olika 
roller i företaget osv. En av informanterna nämnde att det råder en stor 
osäkerhet hos slutanvändarna då ett nytt intranät införs. För att minska 
denna osäkerhet bör ledingen därför kommunicera vad som komma skall. 
Återigen berör detta område Change Management. 
 
Lärdomarna från implementationsprocessen är för det första att varje 
implementation eller projekt ser annorlunda ut, att effektmål är viktiga samt 
kommunikation och samarbete projektgrupperna emellan är av stor betydelse. 
Det krävs en grundlig analys av kunden och slutanvändarna som i sin tur ska 
rendera i en projektdefinition och projektplan. Precis som i andra projekt 
krävs det ett starkt ledarskap och att ”senior management” står bakom, dvs. 
att det ska finnas ett starkt stöd från dem. Det leder in på hur en analys bör se 
ut för att nå en hög användaracceptans hos kunden. Utifrån våra intervjuer 
med grund i undersökningsmodellen har vi kommit fram till att ”User 
Experience” och ”User Education” spelar en stor roll för 
användaracceptansen. 
 

5.2 User Education & User Experience (UX) gemensamma 
påverkan 

Det är svårt att sätta en standard för hur användarutbildning bör gå till, 
eftersom det ena projektet inte är det andra likt. Företag är idag väldigt olika 
och har därmed olika typer av användare, därför är det omöjligt att påstå att 
endast en typ av utbildning är bäst och mest lönsamt. Våra intervjupersoner 
var överens om att företag vill uppleva ett så högt användarantal som möjligt, 
och att intranätets olika funktioner används i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta är dock väldigt svårt att uppnå, då allt för många kunder förlitar 
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sig på tekniken. Det är istället de mjuka frågorna som är viktigast och är 
egentligen det som kunderna borde lägga störst fokus på. 
 
Det är alltid upp till kunden att själv avgöra hur utbildning ska genomföras. I 
en del fall blir leverantören av intranätet ombedd att sköta utbildningen och i 
en del fall väljer kunden själv att hantera utbildningen. Något som tydligt 
framgick av intervjuerna var att det sällan läggs ner tillräckligt med resurser 
på utbildning. De tre stora anledningarna till detta ansåg våra 
intervjupersoner vara: att det är dyrt, att det är svårt för anställda att få tid 
över till utbildning och att företag helt enkelt inte riktigt är medvetna om hur 
viktigt utbildning faktiskt är. Detta stämmer väl överens med Robertsons 
(2004) syn på utbildningens betydelse och vad detta kan leda till. 
 
Robertsons (2004) teorier om utbildning överlag stämmer väl överens med 
hur det är i verkligheten. Det är uppenbart att utbildning nästintill är ett krav 
för att kunna säkerställa användandet av så många användare som möjligt. 
Slutanvändare ska inte lära sig att använda ett intranät enbart för att de fått 
det i uppgift av ledningen, utan för att lära sig dess olika funktioner och för att 
inse intranätets stora nytta och värde i det vardagliga arbetet. 
 
En av våra intervjupersoner vågade ändå uttala sig om vilken typ av 
utbildning som var att föredra och menade att ”face to face”-utbildning är det 
bästa alternativet. Användaren får då en möjlighet att ställa frågor till 
personen som agerar lärare och kan därför lättare skapa sig en bättre 
förståelse. Läraren kan samtidigt se hur användaren reagerar i olika 
situationer, vilket gör det enklare för läraren att förstå vad användaren har 
svårt respektive lätt för.  
 
De olika utbildningsformerna som kommit på tal under våra intervjuer 
stämmer bra överens med de som nämnts i litteraturavsnittet under rubriken 
"User Education". I litteraturöversikten framhävs dessutom utbildningens 
betydelse och påverkan på användaren, och väldigt mycket av detta 
överensstämmer med våra intervjupersoners kommentarer och åsikter. Det 
som vi tyckte var mest noterbart var att någon sorts quick guide brukar vara 
ett populärt alternativ, där bilder och text tillsammans guidar användaren 
igenom en procedur (Robertson 2004). En quick guide är lätt att tillverka och 
kostnaden blir eventuellt bara pappersutskrifter. Det behöver inte heller 
spenderas tid på klassrumsutbildningar eller workshops, utan när någon 
behöver hjälp finns guiden som svar. Guiden bör konstrueras så att det enkelt 
och smidigt går att slå upp det relevanta problemet utan att behöva läsa sig 
igenom en hel manual. 
 
Två av informanterna menade att om kunden väljer att använda sig av 
klassrumsutbildningar för ett intranät är de fel ute, pga. att det är väldigt dyrt 
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och att det tar upp mer tid än andra utbildningssätt. Då kan det istället vara 
smartare och smidigare att kombinera olika utbildningssätt, anpassade efter 
användartypen. T.ex. att ge ut quick guides till användare med enklare 
arbetsuppgifter och ge muntliga och/eller visuella demonstrationer till de som 
har mer komplexa arbetsuppgifter. Dock var samtliga intervjupersoner 
överens om att kunden sällan delar samma åsikt, då de ofta inte är särskilt 
pålästa eller inser utbildningens betydelse. Det är anmärkningsvärt att 
kunden sällan förstår vikten av utbildning, samtidigt som utbildningen 
givetvis kostar pengar. En väl avvägd planering kan vara ett sätt att minska 
kostnaderna.  
 
För att komma fram till vilket eller vilka utbildningssätt som är lämpliga krävs 
det att identifiering och ingående analyser av den tilltänkta slutanvändaren 
genomförs innan projektarbetet startar, enligt samtliga informanter. Dvs. en 
user research Kravitz, (2011). Det krävs att det nya intranätet motsvarar 
användarnas mål och krav. För att leverantören ens ska kunna skapa en 
förståelse om vilka dessa mål och krav är, måste de få tillåtelse av kunden att 
tala och vara i kontakt med olika slutanvändare. Detta är en viktig del som 
många kunder inte prioriterar. Ett vanligt misstag är att kunden anser att de 
kan sin egen organisation så väl att de inte behöver fråga användarna om vad 
som önskas. Kunden måste ha ett förtroende för konsulten och inse vad han 
eller hon kan bidra med. 
 
I litteraturöversikten nämns det att bl.a. att User experience (UX) blir allt mer 
aktuellt för dagens företag och att en lösning inte fungerar för alla (Conroy, 
2011). Kravitz (2011) tillägger att user research är av betydelse med två viktiga 
aspekter: att ta reda på slutanvändarens syfte och mål det nya intranätet. 
Detta stämmer väl överens med vad samtliga informanter berättade.  
 
Dock ville alla informanter lyfta fram UX-rollen möjligtvis lite mer än vad vi 
förväntat oss. Samtliga, men framförallt den informant som arbetar just med 
UX, gav långa och ingående motiveringar för varför UX är viktigt, men inte 
alltid prioriteras. Användarvänlighet och användarupplevelse är något som 
måste få större uppmärksamhet, vilket många företag inte förstår. Det är dyrt 
att hyra in UX-arkitekter, vilket många företag inte har råd med. Problemet 
ligger mestadels i att kunden inte är tillräckligt kunnig och medveten om att 
UX behövs i ett utvecklingsprojekt. Är kunden inte medveten om vad UX-
arbete kan bidra med är de heller inte beredda att lägga ut stora summor på 
det, menade en av våra informanter. Det krävs ett väldigt övertalningsarbete 
och inte ens då är det säkert att kunden är villig att lägga pengar på det. 
Något som kan tänkas vara relevant för UX-området är att arbeta för att dess 
roll och betydelse ska få mer uppmärksamhet. Företag bör uppmuntra sina 
kunder till att ta en närmare titt på vad UX kan bidra med. Ett arbete med mål 
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att göra UX-arbete självklart vid en implementation, istället för den 
anspråkslösa roll som många kunder idag uppfattar. 
 
Sammanfattningen av UX- och User Educationavsnitten är att UX och en user 
research är hjälpmedel som gör det betydligt enklare att komma fram till ett 
eller flera utbildningssätt, något som behövs i ett intranätprojekt. Det är UX 
och user researchen, med betoning på användarvänlighet och 
användarupplevelse, som är grunden. Dessa gör det lättare för leverantören 
att anpassa intranätet och uppfylla användarnas krav och till slut komma fram 
till utbildningssätt. Ett väl genomfört UX-arbete tillsammans med en 
välanpassad användarutbildning ger väldigt goda förutsättningar för att 
användaracceptansen (User Acceptance) bland användare blir hög. UX blir 
därför startpunkten för lyckat projekt. Vi hävdar inte bestämt att det inte går 
att lyckas utan UX, utan snarare är chanserna att lyckas är mindre. UX kan 
ses som en form av förlängning på den sedvanliga förstudien. 
 

5.3 User Acceptance  

Som diskuterat i föregående avsnitt kan utbildning och ett UX-arbete 
resultera i större användaracceptans av teknologin och intranätet. 
Användarna måste få information om vad det nya intranätet kan bidra med 
och om det används på rätt sätt, som i sin tur ska leda till större 
användarmedverkan. Detta resonemang stämmer väl överens med Venkatesh 
et al. (2003) teori om ”Performance expectancy”.  Användare har varierande 
preferenser på vad ett intranät bör innehålla och därför bör dessa olika typer 
av användare, enligt våra informanter, ”pin-pointas” för att täcka så många 
användare som möjligt.”. Det är en del av det arbete som en UX-person skulle 
kunna utföra. 
 
Tidigare i diskussionsavsnittet berördes tre kriser som är viktiga att ta hänsyn 
till under en implementation, där User Acceptance var den tredje. För att 
intranätet ska accepteras i större grad krävs det att detta är enkelt att använda 
(Venkatesh et al., 2003). Det ska dels designas på ett bra sätt, dock enligt 
några informanter är det även en fråga om vad människor vill ha och hur de 
fungerar. Att klargöra vad människor vill ha kan många göra, men det är få 
som kan tolka människor. Med hjälp av en UX-expert går det att tolka 
användarna och sätta riktlinjer för hur intranätet bör utformas för att skapa 
stor användningsprocent. Personalen säger inte alltid exakt vad de vill ha, 
vilket kan leda vaga definitioner på vad som bör finnas med i intranätet. Med 
sin erfarenhet vet UX-experten vad användaren vill ha och vilket beteende de 
uppvisar. De vet vad som har varit lyckat respektive mindre lyckat i tidigare 
projekt och kan därför avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Det 
handlar om människor och deras beteende (Conroy, 2011). 
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Detta arbete hade kunnat utgöras av en superuser tillsammans med 
projektgruppen. Dock utesluts detta ofta eftersom att de till skillnad från UX-
experter inte riktigt vet vad ett UX-arbete kan bidra med eller att de inte har 
kunskapen att genomföra en sådan analys. Att intranätet är enkelt att använda 
och navigera sig i är högst väsentligt. Enkelheten blir användarens första väg 
in i intranätet och blir denna väg för svår finns det risk att tid för acceptans 
blir lägre. Enkelheten är en av de faktorer som Gabriel-Petit, (2012) menar 
bidrar till användarupplevelsen. 
 
Ett förslag som kom fram under våra intervjuer för att öka användningen av 
ett intranät var att införa små tävlingar där personalen mer eller mindre tävlar 
om vem som använder intranätet mest. Den som vinner får någon form av 
belöning. Det kan dels bli en rolig grej samtidigt som intranätet används i 
större utsträckning. Ett annat alternativ för större användning är att 
förespråka en blogg eller liknande där användare skriver om i princip vad 
som. De kan ladda upp underhållande historier, bilder och liknande. Detta 
förutsätter att användarna vet hur de kan göra inlägg i intranätet. Vi faller 
ständigt tillbaka på utbildning och vikten av att utbildning faktiskt har skett i 
stor utsträckning, vilket givetvis skiftar från företag till företag.  
 
Venkatesh et al. (2003) menar att social påverkan är en del i 
användaracceptansen och att fler skulle börja använda intranätet om bara 
andra i företaget gör det. Detta var inte något som våra respondenter höll med 
om, utan de trodde mer på att ha personer ute i organisationen som använder 
intranätet och dess funktioner dagligen. Då skulle personal kunna se vad 
intranätet kan bidra med på ett informellt sätt och känns därför inte så 
tvingande. Det skulle heller då inte krävas lika mycket utbildning. På så vis 
blir det en slags informell social påverkan även om personen är placerad för 
att sprida intranätet och dess funktioner. Det underlättar dessutom om dessa 
personer har varit med i implementationen av intranätet.   
 
Genom vår analys av empirin har vi förstått att det är viktigt att ha en ”inre 
pådrivare”, en slags superuser inne i kundens organisation. Vad gäller User 
Acceptance kan det dels vara för att bistå med hjälp och dels att marknadsföra 
intranätet genom att kommunicera information till slutanvändarna. Det 
nämndes i en intervju att det kunde vara lämpligt att ha en 
informationsansvarig som arbetar med informationsstrukturen, dvs.  hur 
information ska förmedlas i företaget. Det är åter igen en fråga om tid och 
pengar. Men finns konkreta planer från början tillsammans med ett 
välplanerat projekt, skulle det kunna finnas någon som delvis var ansvarig för 
informationsfrågor. Det skulle inte behöva betyda någon större arbetsbörda, 
utan bara om att information kontinuerligt skulle förmedlas till hela 
organisationen. I samtycke med våra informanter uppfattas det som tråkigt 
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att skicka ut massutskick till hela personalen där meddelandet inte är riktat 
mot någon förutom den stora skaran. Skulle det finnas en person som 
anpassar utskicket efter en användartyp skulle de som mottar utskicket 
troligtvis känna sig mer utvalda och därför läsa det mer ingående.  
 
Som tidigare nämnt berörs olika användartyper och att anpassa utbildning 
och intranät efter dessa. Venkatesh et al. (2003) påpekar att kön, ålder, 
erfarenhet och frivillighet skulle vara en del av användaracceptansen. Vi 
ställde frågan till våra informanter som delvis höll med. Erfarenhet är en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Beroende på om det är ett industriföretag eller 
ett It-företag, har de anställda olika erfarenheter inom datoriserade system 
och detta måste tas hänsyn till i utbildningen och intranätets utformning.  
 
Ålder var en annan faktor som två av våra informanter nämnde. Äldre 
människor som inte har växt upp med modernare teknologi har vanligtvis 
svårare för att lära sig eftersom att det inte kommer naturligt för dem. 
Utbildningen skulle kunna utformas efter deras erfarenheter, men då finns 
det dels risk för diskriminering och dels risk för att utbildningen tar upp för 
mycket tid. De övriga två faktorerna nämndes aldrig eftersom respondenterna 
inte fullt ut vågade svara på dem. Kön har förmodligen ingen större påverkan. 
Frivillighet kan definitivt påverka. För känns intranätet påtvingat skulle vi 
själva inte använda det i någon vidare utsträckning. Det är bättre om 
personalen själv blir intresserade och börjar använda intranätet. 
 
För att omsluta implementationsprocessen och dess samtliga delar beskriver 
vi nedan Change Management. Det är en mindre del i studien, men samtligt 
av stor betydelse och därför nämns den. 
 

5.4 Change Managements övergripande roll 

Change Management är en övergripande del som är väsentlig för kunden att 
ta hänsyn till och förstå. Som tidigare nämnt är arbetet kring intranätet inte 
avslutat enbart för att implementationsprojektet är färdigt. Kravinsamlingar 
är viktiga såväl under som efter implementationen. Eftersom att det är 
kundens uppgift att sköta sitt eget Change Management och se till att detta 
upprätthålls, har leverantören egentligen inte speciellt mycket med det att 
göra.  
 
I litteraturöversikten nämns det mycket om de viktigaste utgångspunkterna 
och elementen för Change Management. Stora delar av detta stämde överens 
med intervjupersonernas egna uppfattningar angående ämnet, som att t.ex. 
tillsätta en business champion som får i uppgift att driva och kommunicera 
vidare projektet genom organisationen. 
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6. Slutsats 
 
 

Detta sista avsnitt kommer att besvara vår forskningsfråga. 
 
 
Avsikten med denna studie var att besvara forskningsfrågan: Hur bör 
organisationen och konsultgruppen gå tillväga när de lanserar ett nytt 
intranät för att säkerställa att det verkligen kommer att användas till fullo 
av de tilltänkta användarna?  
 
Det centrala i vår fråga var användaren. Hur användaren och kunden blir 
nöjda var det som var viktigt att svara på. Implementationen styrs utifrån ett 
projekt, en projektdefinition och en projektplan som utarbetas av en 
konsultgrupp i samarbete med uppdragsgivarens representanter. Den bör 
framförallt innehålla de effektmål som satts upp för intranätet. 
 
Det som ligger till grund för vilka funktioner som bör vara med i intranätet 
och hur intranätet bör utformas är hur kunden uppfattar vad slutanvändaren 
vill ha. Det inträffar ofta att kunden missuppfattar sina egna användare och 
har svårt att tolka dessa, vilket leder till att de inte får en korrekt bild över vad 
som önskas. Det krävs att göra en analys och undersöka användarna tidigt i 
projektet: vad de vill ha, vilka typer av användare som finns, hur mycket kan 
de osv. För bästa resultat bör analysen göras i samarbete projektgrupperna 
emellan. Då kan konsulterna bidra med sin expertis och kunden kan bidra 
med sin kunskap om den egna organisationen. 
 
I konsultgruppen bör det finnas en UX-arkitekt som kan tolka människor. 
Dessa kan ta reda på vad användarna verkligen vill ha och därefter sätta 
riktlinjer för hur intranätet bör utformas. De kan dessutom ta reda på vilka 
typer av användare det finns och vad dessa har för färdigheter. För UX-
arkitekten är det användarupplevelsen och användarvänlighet som står i 
centrum. Målet är att slutanvändaren ska tycka om att använda det nya 
intranätet och det ska motsvara förväntningarna. Skulle användaren få en 
dålig upplevelse innebär det mer eller mindre att systemet är dåligt, oavsett 
hur väldesignat eller avancerat det är. Användarupplevelsen är oerhört viktig, 
vilket inte tillräckligt många kunder inser. 
 
Utifrån analysen av användaren är det möjligt komma fram ett eller flera 
utbildningssätt som passar för situationen. Alla projekt är olika och det 
uppstår ständigt nya situationer. Utbildning för intranätet bör inte ske utanför 
dess funktioner. Det är sällan relevant att en användare måste ha kunskap om 
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tekniken bakom ett intranät, istället är det viktiga hur funktionerna fungerar. 
Utbildning av användare är av betydelse. För vet de inte hur de ska använda 
systemet eller vilka funktioner som finns kommer intranätet inte utnyttjas 
maximalt. 
  
Under projektet bör det finnas en dialog projektgrupperna emellan för att 
diskutera lösningsförslag och andra beslut som tas under implementationen. 
Det är viktigt att kunden och leverantörer bygger upp en god relation och att 
tillit skapas, därför är samarbete av stor betydelse. Är kunden inte involverad 
kommer resultatet att bli sämre. I den agila projektmetoden krävs det mer av 
användaren än vid t.ex. en vattenfallsmetod. Dock blir resultatet samtidigt 
bättre då kunden kan ge respons på det som leverantören har gjort fram tills 
varje möte. Kommunikation bör ske under hela projektet. Att ha en superuser 
som är ansvarig för kommunikationen om hur projektet framskrider och att 
sprida intranätet är att föredra.  
 
Därför är det viktigt att det avsätts tillräckligt med tid, något som är relaterat 
till projektplanen. Det måste tydligt definieras hur mycket en person från 
kundens sida kan och ska jobba med projektet, annars finns det risk för en 
intressekonflikt. Vet ledningen vilka effektmålen är och har en klar bild över 
vad ett intranät kan och ska bidra med, tenderar de att avsätta mer resurser, 
såsom tid. En grundlig analys av användarna och organisationen resulterar i 
att projektet kan definieras, att rätt utbildningsmetod kan väljas och anpassas 
efter vem användaren är. 
 
I vår undersökningsmodell omsluter Change Management hela modellen och 
dess samtliga områden. Dock sett till vad vi har fått ut av våra intervjuer har vi 
insett att det är svårt för att dra några större slutsatser. Våra intervjupersoner, 
som inte har Change Management som huvudområde, kunde inte klargöra 
vad som är exakt rätt eller fel. Utan de fick mer eller mindre instämma eller 
säga emot om våra påståenden stämde överens med deras egna uppfattningar. 
Våra informanter kommer ofta in som konsulter och de kan egentligen inte 
påverka organisationen så mycket att de kan säga exakt hur projektet bör 
styras. Det enda vi kan betona är att Change Management är väldigt viktigt 
och kunden bör ha en klar plan över hur de väljer att sköta detta. 
 
Tekniken i sig har inget direkt värde, utan det är människorna som med hjälp 
av tekniken skapar värde. 
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6.1 Kritik mot vår genomförda studie 

Ovan har vi försökt att återkoppla diskussionen till vår litteratur, 
undersökningsmodell, intervjufrågor och svaren från våra respondenter. 
Tanken var att User Experience, User Education och User Acceptance skulle 
ha störst fokus. Implementationsprocessen och dess samtliga faser skulle 
uppfattas som en helhet och slutligen skulle Change Management rama in 
hela modellen.  
 
Efter att ha genomfört studien har vi kommit fram till att ytterligare fokus 
kunde ha lagts vid de centrala delarna av modellen (User Experience, User 
Education och User Acceptance). I efterhand kan det tyckas lite väl ambitiöst 
att först lägga fokus på tre stora användarområden för att sedan försöka väva 
in en implementationsprocess samt Change Management. Vi anser ändå att 
implementationsprocessen var viktig att ha med i någon form ha en process 
att utgå ifrån. Change Management däremot känns i efterhand inte lika 
väsentligt, mycket pga. det konsultperspektiv vi använde oss av.  
 
Vad gäller intervjuguiden anser vi att vi kunde ha ställt mer ingående frågor 
angående User Experience istället för de övergripande vi gjorde. Vi kunde 
ställt frågor om t.ex. vad som bör göras för att UX ska bli mer attraktivt eller 
hur leverantören ska få kunden att inse nyttan och värdet av UX. 
 
Som tidigare nämnt har fyra intervjuer genomförts med personer som arbetar 
på samma företag. Vi misstänker att resultatet av vår undersökning kunde 
varit en del annorlunda om vi valt att intervjua personer från flera olika 
företag istället. Detta då deras olika synsätt och arbetssätt hade kunnat skifta 
en aning och därmed påverka resultatet. Vi anser dock inte att vi hade gjort 
någon banbrytande upptäckt om vi hade intervjuat fler företag.  
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6.2 Sammanställning av vår slutsats 

• Effektmål måste sättas upp i början av projektet. 
• Användare bör tolkas och definieras i t.ex. en user research. 
• Utbildning är av största betydelse för User Acceptance. 
• Kommunikation mellan projektgrupperna och organisationen krävs för 

ett lyckat projekt. 
• Slutanvändaren behöver inte ha några kunskaper om tekniken utan 

enbart om hur de ska använda sig av intranätet. 
• Användarupplevelsen är något som inte prioriteras tillräckligt. 
• För många företag prioriterar tekniken när det i själva verket är de 

mjuka frågorna som är de mest väsentliga. 
• På kundens sida måste tid avsättas till projektet. 

 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

För vidare forskning inom och runt om detta område föreslår vi: 
 

• En kvalitativ studie, lik vår, fast sett ur kundens perspektiv istället för 
konslutens. Då hade t.ex. Change Management haft en större roll och 
mer påverkan på slutresultatet. 

• Att undersöka vilken roll ”Governance” har vid ett 
systemutvecklingsprojekt. När ett intranät är implementerat ska det 
fortsätta att utvecklas, då är det viktigt att bestämma vem som äger vad 
och hur något ska bestämmas. 

• Att genomföra en kvantitativ undersökning som behandlar User 
Acceptance, User Education och User Experience för att kunna komma 
fram till mer generella slutsatser.  

• En studie som enbart handlar om användarupplevelse och 
användarvänlighet, med syfte att lyfta fram dess stora betydelse. 

• En undersökning om hur ett systemutvecklingsprojekt ska drivas för 
att inte störa kundens vardagliga affärsverksamhet i så liten 
utsträckning som möjligt. 
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I denna del finns alla bilagor som det står refererat till i texten. Avsnittet 
innehåller en intervjuguide samt transkriptioner från samtliga intervjuer 
som genomförts under denna studie. 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
1. Ålder, utbildning, arbetsuppgifter/roll, anställd sedan  

2. Vad är oftast anledningen till att era kunder vill ha ett intranät? 

 

Implementation 

3. Skulle du kunna beskriva en generell implementationsprocess av ett 
intranät i en stor organisation, följer ni någon speciell strategi/ramverk. 

4. Critical success factors under en implementation? 

5. Har ni någon kontakt med de tilltänkta användarna under processen? 

• Hur får ni information om deras önskemål? 
• Hur får ni organisationen intresserade och engagerade? 
• Finns det någon som driver på projektet inne i organisationen 

(superuser)? 

6. Hur integrerar ni intranätet med nuvarande systems för att på bästa sätt få 
en smidig övergång? 

 

User Education 

7. Vems uppgift är det att sköta utbildningen av slutanvändarna? 

• Finns det en konkret plan för utbildning från början? 
• När sätts vanligtvis den första utbildningen igång? 
• Ingår det i er uppgift att sköta utbildningen? 

8. Hur kommer man fram vilket utbildningssätt som passar bäst in för 
situationen? 

9. Hur stor vikt/del lägger man på utbildning? 
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User Acceptance 

Tar man hänsyn till kön, ålder, erfarenhet och frivillighet i nedanstående 
frågor. 

10. Hur förmedlas det till användarna vad det nya systemet kommer att bidra 
med? (Underlätta arbetet, produktivitet, effektivitet, användbarhet) 

11. Vad görs för att intranätet ska vara enkelt att lära sig och använda? 

12. Finns det tillräckliga resurser (både tekniska och organisatoriska) inom 
organisationen? Exempel på resurser och infrastrukturella medel är; om det 
finns tillräckliga instruktioner för att använda systemet, någon speciell 
projektgrupp man kan vända sig till för hjälp osv. 

13. Hur ser ni på begreppet User Experience och dess betydelse för 
utformningen av ett intranät? 

14. I samband med User Experience så talas det om User Research, alltså en 
noggrann användarundersökning, är det något som ni genomför? 

 

Change Management 

15. Tillsätta en Business Champion (superanvändare) som kan lite mer och 
driver projektet framåt? 

• Kommunicera projektets framfart ner i organisationen? 
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Bilaga 2 – Intervjuprotokoll 1 

 
Intervjuprotokoll 1, 3.e april 2012 
 
J = Johan Karlströmer 
W = Jesper Wentzel 
P1 = Intervjuperson 1 
 
Vi började med att beskriva vår uppsats och vad den handlade om för att 
intervjuperson P1 skulle få en bättre uppfattning om vad intervjun gick ut på 
och skulle leda till. Vi berättade lite om hur vi ville få reda på hur man 
säkerställer att användare använder intranätet fullt ut och det är här P1 börjar 
prata i intervjun. 
 
P1: Det hjälper ju inte att säga till användarna att de är tvingade att använda 
det, för då kommer de bara göra precis det lilla som man absolut måste göra, 
t.ex. bara rapportera sin tid. Det är ju intressant att prata om vad man vill få 
tillbaka med den investeringen jag gör, det vill jag alltid göra med varje 
investering jag gör. Jag köper ju inte en produktionsmaskin och ställer den 
ute i fabriken och sen bara låter den stå där. Då kunde man lika bra lastat 
pengarna på en skottkärra och kört ner den i sjön. Det hade gett lika mkt. Man 
vill ha tillbaka något av intranätet. Det gäller att göra det så pass bra att 
användarna inte blir irriterade av att använda det. Sen om man lyckas att få 
någon tycka det är kul att använda det, vet jag inte. Jag menar ett intranät är 
ett intranät, så upphetsande är det inte. Men det ska vara så pass bra att ingen 
bli irriterad när de använder det.  
 
W: Då kan vi väl börja gå igenom vår intervjuguide? 
 
P1: Ja, det kan vi göra. 
 
P1: Nu under intervjun kommer jag säkert att referera till mitt gamla projekt 
med ett stort globalt företag. Namnet på detta företag (Företag A) får ni inte 
nämna i uppsatsen men ni får gärna ta med exempel som jag nämner bara ni 
inte använder namn. Jag kan ju berätta exempel från det projektet i och med 
att jag är rätt insatt, hur vi gjorde där som ett konkret exempel. 
 
1. Ålder, utbildning, arbetsuppgifter/roll, anställd sedan? 
 
P:1 Jag är 46, ingen utbildning att tala om. Jag är det vi kallar manager 
business consultant. Jag är alltså ansvarig för den del inom Logica som vi 
kallar Portal & Collaboration inom en enhet som heter Applied Business 
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Insight och jag har jobbat på Logica sedan 2007 december. Det jag jobb jag 
har idag har jag haft ungefär ett år. Innan dess var jag ansvarig för en annan 
grupp som också höll på med intranät. Körde projekt med Företag A ungefär 
18 månader. Tidigare erfarenhet som utbildare på bank och inom Telecom. 
Alltid varit intresserad av ett intranät, men inte ur ett tekniskt perspektiv utan 
ur ett nyttoperspektiv. 
 
2. Vad är oftast anledningen till att era kunder vill ha ett intranät? 
P1: Den frågan är jäkligt bra, man kan egentligen dela upp det i två läger. 
Alla dem företag vi jobbar med har ett intranät idag, problemet är väl kanske 
att dem har 10,20,30,40,50 intranät som dem jobbar med. Och så säger dem 
att; detta håller inte vi behöver ha bättre koll och säger att dem ska ha ett 
intranät. Det var caset med Företag A. Dem hade massa olika nät, det nät dem 
hade var inte speciellt bra, det användes inte och det användes inte på rätt 
sätt. Många gånger blev det dubbletter och många gånger blev det fel. Så 
användarna hade helt enkelt inte något förtroende för intranätet. Aspekt 
nummer 2 är den tekniska, man kanske har en gammal teknisk plattform och 
att den inte supportas längre och att man behöver en ny plattform. Den andra 
(tekniska) handlar om ökad funktionalitet, man ser nytta med ett intranät, 
man ser nyttan av att göra mer. Sen finns det ett rent teknikperspektiv, ”vi har 
läst Computer Sweden och vi vill ha det här, det verkar bra”, det är något man 
kan skratta åt eftersom det förekommer ganska ofta.  
 
Sen finns det dem som lägger ner väldigt mycket tid innan, som Företag A 
som lade ner mkt tid innan de ens valde en teknisk plattform. De tittade på 
vad: vill vi göra, vad ska användarna kunna göra, vad är viktigast för 
användarna. De gjorde läxan och tänkte verkligen till, de kunderna är roligast 
att arbeta med och där får man också mest respons. Vi kan få förfrågningar 
som är allt ifrån två sidor där det står: vi vill ha ett intranät, till förfrågningar 
där det kommer 300 sidor där det står exakt vad kunden vill ha. Det ger oss 
lite rum för att tillföra vår expertis då göra vi bara vad vi blir tillsagda. Det 
bästa är att kunden säger vad det här vill vi göra (inte ur ett tekniskt 
perspektiv).  
 
3. Skulle du kunna beskriva en generell implementationsprocess av 
ett intranät i en stor organisation, följer ni någon speciell 
strategi/ramverk? 
 
P1: Vi arbetar agilt, helst. Om inte kunden säger något annat så arbetar vi 
definitivt agilt. Vi delar upp projektet i mindre bitar, små leveranser. För vi vet 
att ett intranät längs vägen kommer att förändras, det kunden sa från början 
kommer inte vara samma vid slutet. Det ändras efterhand som de ser saker 
utvecklas. För när vi jobbar agilt så kör vi i sprintar om fem veckor och så har 
vi en leverans. Och då visar vi det för kunden efter hand. Och när dem ser 
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någonting, det är då tankar och idéer kommer. När de ser något verkligt så 
tänker dem annorlunda, nu ska vi göra såhär istället. Nu vill vi kanske 
prioritera om våra krav. Därför väljer vi att jobba agilt. Sannolikheten att 
kunden blir nöjd är större då. Med vattenfallsmetoden levereras allt vid ett 
tillfälle och det är svårt för kunden att ha så detaljerade krav. Då 
implementerar vi det och går till kunden när vi är färdiga, såhär blev det. 
Kunden kommer alltid att säga: det är inte det här vi vill ha, men det är så ni 
har sagt till oss. Hamnar i en diskussion om ändringar. När vi jobbar agilt 
skrivs krav om, nya krav kommer fram, krav prioriteras om och det sker 
kontinuerligt.  
 
J: Så ni har kontakt med kunden genom hela projektet? 
 
P1: Kunden är involverad på ett helt annat sätt. Det skrämmer vissa kunder, 
de tror att vi kommer suga resurser. Det kräver mer av kunden, diskussioner 
blir så mycket roligare och bättre. Man diskuterar det som kommer och inte 
det som har hänt. 
J: Har kunden tillsatt någon speciell grupp för att hantera kommunikationen 
med er? 
 
P1: Ja, ett fåtal personer som vi pratar med som sen har diskussioner som sin 
organisation. Ett väldigt fåtal personer som är tighta med oss. Det var så vi 
jobbade med Företag A. Då kan vi leverera precis det kunden vill ha och vi 
levererar i tid inom budget. Om vi tittar på fallet Företag A så gjorde vi 16-17 
leveranser, alla i tid. Företag A var väldigt nöjda med det vi levererade, i alla 
fall dem vi har pratat med. Sen var inte organisationen helt nöjd beroende på 
att det finns en historik med det gamla där dem känner att det nya kanske är 
sämre än det gamla, inte för att det är sämre utan för att det är nytt och det är 
annorlunda. Det här med: på det andra hittade jag och nu hittar jag inte det 
jag ska. Det beror på att de inte har lärt sig strukturen, då är det egentligen 
inte intranätets fel utan då är det ett informationsproblem eller ett 
utbildningsproblem. Tittar vi på Företag A så var det här dem tog lärdom, just 
informationsbiten av projektet. Dels att dem skulle migrera innehållet i det 
gamla till det nya så att resurserna fanns där men också att dem inte 
informerade användaren tillräckligt mycket. Den biten är lätt att underskatta 
och man börjar med det för sent. Utbildning och information måste vara med 
från början. Sen kanske det inte är så tungt bemannat i början men sen ökar 
bemanningen efter hand.  
 
J: Då kommer vi lite in på vår sista fråga; att kommunicera ner i 
organisationen. 
 
P1: Ja den frågan är jätteviktig, i Företag A:s fall så tryckte dem upp 
tuggummiförpackningar, stora banners i receptionen. 
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W: Kan inte det hänga ihop med att dem är ett framgångsrikt företag, att dem 
har resurser att lägga på sådana grejer?   
 
P1: Dem har resurser men framför allt handlar det om förståelse, alla resurser 
är begränsade men det gäller ju att göra det på bästa möjliga sätt. Att skicka ut 
ett mail eller att lägga ut en blänkare på det gamla intranätet kostar ju inga 
större pengar. Men sen som det Företag A gjorde var väldigt ambitiöst. Det är 
kanske överkurs men man måste göra det och måste bygga upp det redan 
tidigt och göra det möjligt för användaren att följa projektet. Visa att det finns 
och det här kommer att hända för att skapa en medvetenhet. Måste även 
berätta varför, ”varför gör vi det här” så man är tydlig. Det gäller all 
kommunikation.  
 
4. Critical success factors under en implementation? 
 
P1: Mycket handlar om relationer, det är egentligen det allra viktigaste. 
Relationen med kunden är jätteviktigt, har vi en god dialog med kunden så 
kommer det att bli bra. Har vi en förståelse och en respekt för varandra så 
kommer det också bli bra, det är viktiga faktorer. Ofta är det bäst om vi får 
vara delaktiga. Vi ska kunna säga till kunden; vi förstår vad ni vill ha med, 
men det kanske inte är det bästa sättet utan ni bör kanske göra såhär istället. 
Om kunden inte är villig att lyssna på den kompetens vi har kan dem lika bra 
gå ut och köpa in en utvecklare på gatan. Det bästa är när krav växer fram 
under tiden. 
 
W: Händer det inte att det blir för mycket, att för många krav läggs fram hela 
tiden? 
 
P1: Det är upp till projektledaren att hantera det, pengasäcken är inte hur stor 
som helst utan där får man prioritera. Det kan vara en jobbig process för 
kunden att välja bort för oftast vill man ju ha allting. Ofta blir det så att 80 
procent får prioritet 1 medan det bör vara 20 procent som är prioritet 1. 
 
5. Har ni någon kontakt med de tilltänkta användarna under 
processen? 
 
P1: Helst inte, det är kunden som ska ha den. Det är våra kontaktpersoner 
som ska ha den kontakten. Har vi någon kontakt med dem kan det t.ex. gälla 
slutanvändarutbildning. Tittar vi på projektet med företag A så var det 
internal communication som hade det dvs. våra kontaktpersoner. Vi har 
kontakt med 4-5 personer, det var dem vi pratade med.  
 
J: Hur var denna grupp sammanställd? 
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P1: Det var framför allt människor som jobbade med intern kommunikation 
och utbildning. De kom inte ur IT utan ur intern kommunikation. Och det är 
ju dem som ska ställa kraven. IT kan tekniken men dem kan inte 
organisationen.  
 

• Hur får ni information om deras önskemål? 
P1: Det är inte vårt jobb, vi kan naturligtvis bistå med erfarenheter och 
så vidare men det är den interna organisationens jobb att göra det. Det 
är ju dem som har kommunikationen med sin egen organisation.  

• Hur får ni organisationen intresserade och engagerade? 
P1: Samma som ovan 

• Finns det någon som driver på projektet inne i organisationen 
(superuser)? 
P1: Ja oftast finns det en intern projektledare, uppdragsgivare, det kan 
vara den som har ansvar för intern kommunikation. Sen kan det finnas 
en IT-projektledare. Det variera väldigt mkt beroende på hur stor 
organisationen är men vi har alltid någon huvudperson som vi 
kontaktar. 
 

6. Hur integrerar ni intranätet med nuvarande systems för att på 
bästa sätt få en smidig övergång? 
 
P1: Det varierar väldigt också, det blir vanligare och vanligare att det blir 
integrationer. Är det ett stort företag gäller det att jacka in alla delar, det gäller 
att prata med de som ansvarar för de olika delarna och systemen hur det bör 
jackas in. Det leder till många möten och diskussioner som i sin tur genererar 
krav. Det bästa är ju om allting går genom intranätet för att sedan ta sig ut till 
de andra systemen och applikationerna, dvs. där intranätet blir det centrala. 
 
7. Vems uppgift är det att sköta utbildningen av slutanvändarna? 
 
P1: Den som faktiskt gör jobbet kan vara vi, någon annan eller företaget själv, 
det beror på hur man gör utbildningen. Det behöver inte vara en 
klassrumsutbildning, jag kan tycka att om man behöver en 
klassrumsutbildning för hur man använder ett intranät är man snett på det. 
Ibland körs kortare demonstrationer eller workshops, men många gånger 
handlar det kanske om att ta fram utbildningsmaterial t.ex. E-learning eller 
någon form att lathund. Vidare kan man göra olika certifieringar på 
personalens datorkunskaper.  Till sist ren information.  
 
J: Finns det någon som är bättre än den andra? 
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P1: Nä, det beror lite på situationen. Det är inte så att man slänger ut quick 
guides till hela organisationen, det är kanske så att man kör quick guides till 
de vanliga användarna men de som ska publicera på intranätet de kanske får 
en klassrumsutbildning för hur de ska göra och för hur det fungerar. De ska ju 
in och använda systemet när de andra egentligen bara ska titta på det. 
 
W: Det finns liksom ingen standard för utbildning? 
 
P1: Det varierar, många kör ju ingen utbildning alls vilket jag kan tycka är helt 
okej, ska inte ett intranät vara så pass lättanvänt att det inte ska behövas en 
utbildning. Sen kommer det här med integrationer, på intranätet behöver man 
kanske inte så mycket utbildning men de system som man har integrerat, där 
behöver man kanske utbildning över exakt hur man arbetar med dem osv. 
 
J: Sätter ni några riktlinjer för hur utbildningen bör gå till? 
 
P1: Det beror på hur förfrågan från kunden ser ut. Ibland vill dem ha och 
ibland inte. Det beror på vad vi vet om kunden, ofta ställer vi frågan om hur de 
har tänkt göra med utbildningen och det i sin tur kan generera att behov hos 
kunden.  
 
J: När i implementationsprocessen bör man börja tänka på att utbilda 
användarna? 
 
P1: Egentligen så tidigt som möjligt, helst vill de som jobbar med utbildning 
komma in från början och fortsätta under hela projektets gång. Men de är inte 
fullt bemannade utan det är kanske bara en person som sitter med det i början 
och fångar upp och förstår, då blir det mycket bättre. 
 

• Finns det en konkret plan för utbildning från början? 
Svar ovan 

• När sätts vanligtvis den första utbildningen igång? 
Svar ovan. 

• Ingår det i er uppgift att sköta utbildningen? 
P1: Det beror helt och hållet på förfrågan, ibland får vi en förfrågan där 
vi ska vara ansvariga för att utbildning genomförs och då tar vi betalt 
för det också. Många gånger får vi kanske inte den förfrågan då vi inte 
ses som en utbildningsleverantör.  

 
J: Om ni skulle lägga sköta utbildning, hur mycket tid läggs på det då? 
 
P1: Det varierar, en halv dag till en dag. Allt ifrån stora möten av ren 
informationskaraktär till mindre utbildningsdagar för publicerar osv. de som 
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använder systemet och blir superusers. Där vi förklara för dem osv. hur de bör 
tänka, hur de göra för att publicera dokument, den typen.   
 
8. Hur kommer man fram vilket utbildningssätt som passar bäst in 
för situationen? 
 
P1: Det beror helt på hur situationen ser ut, det finns så mycket man kan göra. 
Sen så får man se hur mogna användarna är. Är de väldigt omogna så kanske 
man måste göra betydligt mer, är de relativt mogna behöver man göra mindre.  
 
J: Så det är skillnad på om man utbildar på ett IT-företag kontra ett företag 
där 80 procent jobbar på golvet? 
 
P1: Ja det är väldigt, väldigt stor skillnad. Och vilken typ av användare det är, 
vanliga användare, publicerare, superusers, administratörer osv. de har olika 
behov av utbildning. 
 
9. Hur stor vikt/del lägger man på utbildning? 
Svar ovan. 
 
Tar man hänsyn till kön, ålder, erfarenhet och frivillighet i 
nedanstående frågor. 
 
P1: Kön och ålder har jag aldrig varit med om men erfarenhet definitivt och 
frivillighet vågar jag inte svara på. Erfarenhet är en viktig bit och det styr 
väldigt mycket. Det styr framför allt utbildningsbiten.  
 
10. Hur förmedlas det till användarna vad det nya systemet 
kommer att bidra med? (Underlätta arbetet, produktivitet, 
effektivitet, användbarhet) 
 
P1: Det är inte vi som gör det, utan det är kunden som förmedlar det. Den 
frågan är jätteviktig, jag har inte ett svar där jag kan säga exakt. Det är långt 
ifrån alla som kommunicerar det. Det är den berömda frågan varför? Varför 
gör man detta? Förstår man det så förstår man det bakomliggande syftet. 
Annars blir det bara en förändring för förändringens skull och det blir inte 
speciellt väl mottaget och risken är stor  
 
J: Kommunicerar ni för projektgruppen vad intranätet kommer att bidra 
med? 
 
P1: Oftast har de ju lärt sig de under tiden när de har suttit och jobbat med det 
och förhoppningsvis har de rätt klart för sig vad det kommer att bidra med. 
Annars blir det bara floskler man kommunicerar men man kommer ju rätt 
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långt med floskler också. Det är inte science att berätta vad det bidrar med 
men det gäller att lägga orden rätt så att det inte uppfattas som en massa 
floskler. Så det här varför är jätteviktigt. 
 
11. Vad görs för att intranätet ska vara enkelt att lära sig och 
använda? 
 
P1: Inte tillräckligt, många gånger. Idealt är när man har någon som är UX 
arkitekt (User Experience arkitekt) tidigt i projektet. Då kan han eller hon 
med sin kunskap och kompetens göra så att ett intranät blir användbart och 
används på maximalt bästa sätt. Men många gånger så tänker kunder inte så 
långt och de är inte intresserade eller beredda att ta den kostnaden. Hur svårt 
kan de vara tänker dem. Och det är ju rätt svårt, vi lägger ofta med det i 
offerten men det är ofta som kunde plockar bort det för att spara pengar.  
 
J: De vet kanske inte riktigt vad en sådan person kan bidra med? 
 
P1: Nej precis, vi har diskuterat detta mycket. En UX människa kan 
människor, han eller hon har studerat hur människor fungerar, inte hur 
tekniken fungerar. Det kan ofta vara så att det blir en kollision mellan UX och 
en utvecklare. Detta kommer att vara skitsvårt att göra, ja men det måste 
göras för att det ska bli bra. Tittar man på fallet företag A så lades jättemycket 
tid ner på just detta, att förstå vad det är användarna använder mest. Det som 
används mest ska ligga så tidigt i navigeringen som möjligt, det som ligger 
tidigt i navigeringen är det som användaren kommer att använda mest. 
 
 Det är idioti att lägga det långt bak i navigeringen och lägga nått annat skit 
som inte används så ofta högt upp. Då kommer användaren bi irriterad, glada 
användare är nöjda användare, förbannade användare är dåliga användare. 
De kommer att snacka skit i utvärderingen. Detta handlar inte om teknik utan 
om förståelsen för hur människan fungerar. Det gäller att ta sig tid och bege 
sig ut och förstå vad användaren vill ha och hur de använder det. De 
funktioner som används mest ska vara bäst tillgängliga.  
 
W: Kan du ge ett exempel? 
 
P1: Om du jämför med en bil så finns det ju en anledning till att ratten sitter 
där den sitter och inte sitter bak i kofferten, eller att växelspaken sitter 
fronten. Det är för att jag behöver den när jag kör, jag vill ha den nära mig. 
Tittar man på layouten i en bil så vad är det jag har närmast? Jo, ratten och 
saker jag använder ofta när jag kör, där sitter ju inte värmen till stolen, utan 
där sitter blinkers helljus, spolare och vindrutetorkare. Det är det jag 
använder när jag kör, knappen till stolen sitter där men den använder jag 
kanske bara en gång och det är i början när jag sätter mig i bilen. Så det här 
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med ergonomi (kallas inte så när man bygger ett intranät) är jäkligt viktigt. 
Det är den ena aspekten, en annan är att skapa en struktur som gör det lätt att 
hitta så att letar jag efter produktblad ligger det under produkter och inte 
under HR. 
 
J: Hur blev Företags A:s navigering till slut? 
 
P1: Jag kommer inte ihåg exakt men de gjorde en vänsternavigering och en 
toppnavigering, det var en hel vetenskap för de gjorde inte en navigering som 
var baserad utifrån företaget och organisationen utan de gjorde en navigering 
baserat på något helt annat, en helt annan struktur. Där kommer problemen 
för att organisationen har svårt att vänja sig när det inte är uppbyggt efter 
organisationen. 
 
W: Vad är anledningen till att man inte bygger efter organisationen? 
 
P1: Bygger man efter organisationen är det sannolikt att man får bygga om 
den efter 6 månader då företaget har organiserats om. Därför vill man inte ha 
ett intranät som är uppbyggt efter en organisatorisk struktur. Man vill ha en 
struktur som håller. 
   
12. Finns det tillräckliga resurser (både tekniska och 
organisatoriska) inom organisationen? Exempel på resurser och 
infrastrukturella medel är; om det finns tillräckliga instruktioner 
för att använda systemet, någon speciell projektgrupp man kan 
vända sig till för hjälp osv. 
 
P1: Ofta inte, det är generellt att resurser är alltid ett problem, Företag A hade 
tillräckligt med resurser, vi hade bra respons från dem. De var dedikerade och 
de hade folk utsatta att jobba med intranätet på heltid.  
 
W: Har du någon gång varit med om att ett företag tror att det ska lösa sig av 
sig själv?  
 
P1: En gång när vi kom med vår projektmetodik dvs. jobba agilt frågade de 
hur mycket de var tvungna att vara involverade. Det är klart att man måste 
vara involverade om de ska få ett bra intranät. Tittar vi på Företag A var de 
väldigt dedikerade och jag kunde få till ett möte samma dag, de var 
exemplariska när det gällde detta.  
 
J: De ni hade kontakt med, då jobbade de bara med intranätet? 
 
P1: Ja, de hade stor kunskap om intranätet i vissa fall kunde de mer än vad vi 
kunde.  
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W: Är det ofta så att den vanliga businessen hamnar i konflikt med 
intranätets? 
 
P1: Nja, det är oftast så att du har en person som jobbar 100 procent med sina 
vanliga arbetsuppgifter sen så ska de bli involverade i ett sådant här projekt. 
Det fungerar ju inte, man kan bara jobba 100 procent. Det är allt för vanligt, 
du måste ha någon som har tid avsatt för att jobba. Sen kanske det inte är på 
heltid utan kanske på 50 procent, det ska finnas tid dedikerat till det när 
projektet sätts igång. Visst det kostar resurser, det krävs att det finns någon på 
andra sidan som man kan diskutera med. T.ex. när vi ska diskutera krav från 
kunden, hur vill vi ha det, det här vi trodde skulle fungera fungerar inte utan 
vi måste ändra i kraven som vi inte kan uppfylla och här är alternativen, snälla 
välj. Det måste finnas någon på andra sidan som kan diskutera med oss så att 
vi inte lanserar och det då kommer en massa folk som har synpunkter på 
intranätet.  
 
13. Tillsätta en Business Champion (superanvändare) som kan lite 
mer och driver projektet framåt? 
 
P1: Ibland så tror företag att bara för att man är klar med projektet så är man 
klar med intranätet. Nej, så är det inte. Därför gillar vi intränat, för det suger 
konsulter och det lever hela tiden. Man måste jobba med Change 
Management hela tiden, det måste finnas ett sätt att samla in kraven. Idag är 
intranätet en så stor del utav ett företag, det måste hanteras. 
Företag A hade ett CCB (Change Control Board) för Change Management där 
alla förslag på förändringar kommer in. Förändringar och önskemål från hela 
organisationen, högt och lågt. 
 
J: finns det fler exempel än CCB?  
 
P1: CCB är ett mötesforum. Det finns hur många verktyg som helst som 
hanterar förändring. Man kan t.ex. göra lösningar i SharePoint. 
 
W: Finns det något som du vill lägga till som du känner att vi helt har missat 
eller glömt bort? 
 
P1: Nej, jag tycker ni har tagit med det mesta. Men vi kan ju sammanfatta det 
såhär: Det tekniska jobbet, att programmera, är det lilla och enkla biten. Det 
är bara att koda. Det är det andra är allting annat. Att skapa ett intranät som 
är användarvänligt som underlättar för användaren i vardagen. Det är 
de ”mjuka bitarna” runt omkring som ofta är det viktiga, men som ofta 
hamnar i skymundan. Mycket p.g.a. att människor tror att tekniken kommer 
att lösa alla problem, vilket den inte gör. 
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J: När ni kör utbildning, sätter ni upp några riktlinjer för hur det sedan ska 
föras ner i organisationen? 
 
P1: Det beror helt på vad kunden vill osv.  
 
P2 kommer säkert att prata om effektmål. Det ger en möjlighet att kunna 
mäta och avgöra om intranätet verkligen har uppnått det man ville från första 
början. 
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Bilaga 3 – Intervjuprotokoll 2 

 
Intervjuprotokoll 2, 3.e april 2012 
 
J = Johan Karlströmer 
W = Jesper Wentzel 
P1 = Intervjuperson 1 
P2 = Intervjuperson 2 
 
P2: Okej, då börjar jag väl högst upp då. Jag är 46 år Magister för 
interaktionsdesign, och har även läst beteendevetenskap i Lund. User 
Experience (UX) architect. 
 
P1: P2 kan inte knacka kod, utan P2 jobbar med människor. De som arbetar 
med UX och som är utbildade programmerare tänker kod, P2 tänker 
människor. Det är en stor skillnad. Även om vi arbetar för ett IT-företag så 
slåss vi för en förståelse av UX, det är en uppförsbacke men det är under 
tillväxt. 
 
W: Vi fastnade alltså för frågan hur ett intranät kommer att användas, med 
mer fokus på utbildning. 
 
J: Ja precis, vi har fokuserat på utbildning, User Acceptance och att 
marknadsföra ett intranät.  
 
P2: Det finns ett begrepp som heter "acceptanstest" som kan betyda lite olika 
saker i olika sammanhang. Ibland talar man om acceptanstest när kunden har 
tagit emot och accepterat det man levererat. Men ett acceptanstest kan vara 
att man tittar på om användaren verkligen kan hantera det, men det är väldigt 
sälen sådana tester görs.  
 
När man snackar om SCRUM och "agile" så talar fler och fler om att det är 
väldigt svårt att göra prioriteringar på rätt sätt om man inte har satt effektmål, 
som man vill uppnå. Det är väldigt viktigt att det finns, vad är det man vill 
uppnå? Annars är det väldigt svårt att prioritera vad som ska utvecklas först. 
 
P1: Man kan skilja på att prioritera på fakta gentemot prioritera på magkänsla. 
Där kommer effektmålen in. Effektmålen kan säga att vi ska köra vänstervarv, 
men ett krav kan vara att köra höger varv, då uppstår en konflikt. 
 
Effektmål är intressant, många gånger missar man det. Ett företag kan rulla ut 
ett intranät, men man vet inte vad det är man vill uppnå. Bara för ett projekt 
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är slut innebär det inte att man ska sluta mäta mot effektmålen man hade i 
början av projektet. Många gånger sätts det inga mål, de har inte klart för sig 
vad de vill. Har man gjort ett business case internt för intranätet så ska där 
förhoppningsvis finnas med effektmål.  
 
Ett mål kan t.ex. vara att man vill spara tid genom intranätet. Det kan handla 
om hur strukturen ser ut i intranätet. De saker och uppgifter som en 
användare fot genomför ska ligga högt upp i strukturen, och inte längst ner. 
Det kan man mäta så enkelt som att räkna "klick". Det finns en massa andra 
sätt. Ju större intranät desto viktigare blir detta. T.ex. har jag tio användare 
som förlorar en minut i månaden så blir det tio minuter. Men har vi 100 000 
användare så blir det 100 000 minuter i månaden, det blir mycket pengar. 
 
P2: Men många företag fattar inte detta, tyvärr. Och de som företag som 
förstår det plockar ofta bort det när de ser vad det kostar. "då var det helt 
plötsligt inte så viktigt längre", men det är jätteviktigt. 
 
P1: T.ex. Om jag köper an maskin till min fabrik. Då vill jag ju använda den så 
optimalt jag bara kan. Men många gånger man väljer IT-system så gäller inte 
den regeln. Då kan man köpa en dyr-dyr maskin, men bara utnyttja 20 
procent av dess kapacitet. Det enda sättet är då att förstå hur användarna 
använder intranätet, det är där man måste börja, tekniken i sig har inget värde. 
Det är användarna som använder sig av tekniken för att skapa värde, det är 
det man ska jobba med. 
 
IT handlar inte om teknik, det handlar om att ge ett affärsvärde och skapa 
nytta. Det är skrämmande hur ofta ett företag köper ett system bara för 
teknikens skull. Och även glömmer att anpassa det. 
 
W: Vad görs för att intranätet ska vara enkelt att lära sig att använda? 
 
P1: En sak som är väldigt viktig för att det ska vara enkelt att lära sig att 
använda är att intranätet är konsekvent. Att intranätet fungerar konsekvent 
gör det mycket lättare att lära sig. Men det är inte alltid så lätt att uppnå. För 
ofta har man en "legacy", man har kanske en massa andra system som man 
inte kan migrera över. 
 
Ett strålande exempel är Bang Olufsen. Hur degar valt att designa sin 
knappsats till telefoner, "tvärtom". Jag struntar i om deras sätt är det mest 
användarvänliga sättet, jag är van vid att använda den knappsats som finns på 
en vanlig telefon, därför är det faktiskt det enklaste sättet för mig. 
 
När jag jobbade med mobiltelefoner så hade vi en diskussion angående 
externa antenner på mobiltelefoner. Vilken antenningenjör som helst vet om 
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att en extern antenn ger bättre mottagning, jämfört med en intern antenn. 
Problemet var bara att de telefoner med extern antenn uppfattades av 
slutanvändaren som sämre. "det är ju mycket bättre om man kan bygga in 
antennen i telefonen, än om den sticker utanför, det måste vara mycket bättre 
ju", tänkte användaren. Det jag vill säga är att det inte handlar om fakta, det 
handlar om hur det uppfattas. 
 
P2: För att förstå hur saker och ting uppfattas, det är inte det enklaste.  
 
 
P1: Det enda sättet att förstå hur saker och ting uppfattas är att prata med de 
som ska uppfatta det. 
 
P2: Och sedan även titta på vad människor gör. För människor säger ofta en 
sak, men gör en annan. Man måste tolka.  
 
P1: Man behöver inte prata med så många användare. Det räcker med ett 
mindre antal. För att människor skiljer sig inte så mycket åt. Man måste prata 
med rätt folk, om man ska köpa ett ordersystem så ska man ju prata med de 
som kommer lägga ordrar och inte de som "går på golvet". När man väl har 
identifierat vilka som är användare så behöver man inte prata med så många, 
för de kommer jobba rätt så lika. Människor är inte så unika som vi kanske vill 
tro att vi är. 
 
Nu kommer vi till det igen. Det svåra med ett intranät är inte att "knacka kod", 
det är att förstå hur det här systemet kommer att användas. Det är där 
utmaningen ligger. Men felet som görs är att man lägger krutet på att knacka 
kod. Alltså kommer vi tillbaka till att; man köper en maskin, men utnyttjar 
bara 20 procent av dess kapacitet. 
 
P2: Det är så sanningen ser ut idag.   
 
W: Borde ni inte ha mer kontakt med slutanvändaren då? 
P1: Det finns de exempel där vi förbjuds att tala med slutanvändaren. 
 
W: Vad beror det på?  
 
P1: Ja, säg det. Det är ju det vi slåss för. Vi säger att vi måste gör en ordentlig 
förstudie.  
 
P2: Många gånger anses det att de "stakeholders" som redan är med i 
projektet redan kan det och förstår det. Trots att de kanske inte ens jobbar 
med IT överhuvudtaget. De anses ofta kunna området. Men samtidigt är det 
någonstans uppenbart att de sitter i "skiten". Det är precis som när vi cyklar, 
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vi tänker ju inte på hur det är för en nybörjare att cykla fast att det är en 
otroligt komplicerad sak. Och för de som är tänker inte på de små momenten. 
De tänker ju inte på att i det slutgiltiga systemet så kommer man kanske ta 
bort vissa grejer, och helt plötsligt cyklar man inte längre. 
 
J: Är det så att en slutanvändare kan vara med i den projektgruppen ni pratar 
med? 
 
P1: Det är en jättebra idé att ha med ett antal superusers från olika 
avdelningar. Sen vill man inte ha med för många för då blir det "polsk 
riksdag". Man kommer aldrig att nå hela vägen, men det gäller att nå så långt 
som möjligt. Det kommer alltid att finnas de användare som är missnöjda osv. 
Återigen, något som är roligt att använda är en bra användarupplevelse. Man 
måste jobba med användarupplevelse. Det är jätteviktigt. 
 
P2: Man måste tolka. Superusers är bra, för att driva, informera användare 
och vara som en intern ambassadör. Men man måste ha klart för att en 
superuser kommer att läsa på och säkert vara teknisk intresserad, vilket är bra, 
men de har sina begränsningar, de måste tolka.  
 
P1: Ibland kanske det är bättre att ha en som är så kunnig med i 
projektgruppen, för att denne personen kanske speglar den stora 
användarskaran bättre.  
 
J: Kan det vara så att det finns vissa avdelningar tycke intranätet är jättebra, 
men vissa använder det inte alls? 
 
P1: ja, det är inte alls omöjligt. 
 
P2: En sak som egentligen inte berör mitt område men som jag kom att tänka 
på är governance.  
 
P1: Det är ett jättestort område och skrivs mer om det hela tiden. när 
intranätet väl är på plats, hur ska vi bestämma, vem ska få bestämma, så att 
det inte krackelerar. för intranätet ska ju fortsätta att utvecklas och blomstra, 
och inte sakta men säkert raseras. Governance är en hel vetenskap, inte 
särskilt kul, men viktigt.  
 
P2: En felaktig governance kan döda ett intranät.  
Någonting som ofta stöter på är att man kommer till ett företag som har olika 
avdelningar och ägandeskapet av systemet är utspritt. Det är en väldigt 
splittrad upplevelse. Sen när man går in lite djupare så märker man varför det 
är splittrat, för att det finns ingen central organisation som sköter detta, det 
finns inga centrala regler för hur detta ska skötas. Det går "igenom" på t.ex. 
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hur information uppdateras och hur den är organiserad.  
 
J: Det hänger alltså ihop lite med Change Management? 
P1: Ja, någonstans måste de mötas. Det kommer hela tiden att krävas 
förändringar och det måste man kunna hantera. Men just att ha en tydlig 
ägare som har sista mandatet och sista ordet som fattar sista beslutet är 
jätteviktigt. 
 
P2: Vi har stött på större problem hos kunder där vi har stött på detta problem. 
Man vill komma i och hjälpa dem men man märker att det finns olika ägare 
och det är supersplittrat, det hämmar ju Change Management.  
 
P1: Det kan vara så att det finns olika ägare av den tekniska plattformen och 
själva applikationen. Men till sist måste där någonstans högst upp måste där 
vara någon högst upp som bestämmer. Till slut kommer det annars uppstå en 
konflikt mellan plattformen och applikationen. De som äger plattformen vill 
ha pengar för t.ex. uppdateringar och de som äger applikationen vill ha pengar 
för att kunna för förändringar eftersom organisationen förändras. Men det 
finns kanske bara en säck med pengar, vem ska få den? 
 
Återigen, inte teknik. Men förr eller senare slår det tillbaka på tekniken. 
Tekniken i sig tillför inget värde, det är hur du använder tekniken som är det 
viktiga.  
 
Man måste ha förståelse för vilken nytta, vad bidrar detta med, blir det bättre 
av att göra detta eller blir det sämre? Det är "mjuka frågor", enkla frågor, inget 
konstigt alls, men det missas så ofta. 
 
P2: Ni snackar en del om utbildningar här ser jag, lite olika sätt osv.  
 
J: Ja, vi har gått ingen om nämnt lite olika former. Häftet du håller ska vara 
som grund för vår empiriska studie.  
 
P1: vi har gått igenom lite utbildningar innan. Man kan lägga det på lite olika 
nivåer. Om man får för sig att köra en klassrumsutbildning för ett intranäts 
slutanvändare så är man ute på hal is. Då har man ett problem. 
 
P2: Framförallt ett kostnadsproblem. 
 
P1: En sak som Företag A gjorde väldigt bra och smart var att, när man körde 
utbildning så utbildade man inte i SharePoint. De som ska använda intranätet 
behöver ju inte veta vad SharePoint är. Tekniken är inte det viktiga, utan 
användarna ska bara lära sig att använda systemet. Publicerare ska inte lära 
sig SharePoint, de ska bara lära sig hur man publicerar dokument på 
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intranätet. Alltså struntar man i tekniken och istället fokuserar på vad det är 
man ska utföra. 
 
P1: Ett intranät upphör ju inte att finnas bara för att projektet är slut. 
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Bilaga 4 – Intervjuprotokoll 3 

 
Intervjuprotokoll 3, 13.e april 2012 
 
J = Johan Karlströmer 
W = Jesper Wentzel 
P3 = Intervjuperson 3 
 
Vi började även denna intervju med att beskriva vad vår uppsats och vad den 
handlade om för att intervjupersonen skulle få en bättre uppfattning om vad 
intervjun skulle leda till. Vi berättade lite om hur vi ville få reda på hur man 
säkerställer att användare använder intranätet fullt ut och det är här P3 börjar 
svara på de frågor vi ställer. En delfråga har tillkommit sedan den senaste 
intervjun och den handlar om User Experience.  
 
1. Ålder, utbildning, arbetsuppgifter/roll, anställd sedan?  
 
P3: 49, utbildning, jag är certifierad verksamhetsutvecklare vilket innebär att 
jag har rätt att gå in på företag för att göra analyser om deras verksamhet som 
nu nästa vecka ska jag ut på ett företag och se över hela deras lösning. Sen är 
jag applikationskunnig också, jag kan hela applikationen M3. Jag är anställd 
sedan 2000. Jag har varit i kontakt med intranätsprojekt tidigare i min karriär 
men nu är det ERP-system som gäller för min del. Men jag tror nog att jag ska 
kunna svara på era frågor ändå. Då var jag projektledare och det är jag även 
nu. Jag kommer inte göra så stor skillnad på intranätprojekt och ERP-projekt 
utan kommer att berätta mer generellt hur jag går till väga. 
 
2. Vad är oftast anledningen till att era kunder vill ha ett intranät? 
 
P3: Min uppfattning är att det är för deras information och åtkomst, åtkomst 
av information. T.ex. policys på företaget, vill man komma åt dokument 
snabbt så har man det på en plats precis som på internet. Förut så mailade 
man en massa och visste inte var den senaste upplagan var, det vet man när 
man har ett intranät. I rent informationssyfte. 
 
J: Hur använder du ert? 
P3: När jag vill ha reda på något går jag till intranätet, t.ex. när jag vill ha 
rapportering av tid, när jag vill debitera till kund, vill jag veta något om en 
person går jag in på intranätet. Där ligger alla våra "tools", där ligger alla våra 
”personnel policies” och "news", ja rubbet.  
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3. Skulle du kunna beskriva en generell implementationsprocess av 
ett intranät i en stor organisation, följer ni någon speciell 
strategi/ramverk? 
 
P3: En implementationsprocess är för det första ett projekt ju och det första 
man ska göra är ju självklart ta reda på vad kunden har. Du kan liksom inte 
starta något om man inte vet vad kunden efterfrågar exakt. När man har gjort 
den biten klar då och rätt ut detta skickar man oftast en slags rapport där du 
beskriver hur du har uppfattat situationen, så här ser jag på det. Är man då 
överens då är nästa steg att skriva en projektförklaring, en projektdefinition 
där man berättar om hur vi ska göra, såhär kör vi projektet. 
 
J: Har du då vanligtvis milstolpar som du sätter upp? 
 
P3: Ja en bit där då är leverans av en förstudierapport, godkännande av 
förstudierapport. 
 
W: Är det alltid ni som tar reda på vad kunden vill ha? 
 
P3: De lämnar ju ett krav också, det är rätt så skiftande. Ibland vet inte 
kunden vad den vill har eller så kanske den tror sig veta någonting men så 
visar det sig att det riktigt inte är så. Då får jag försöka reda ut dessa bitar 
tillsammans med dem och ställa rätt frågor.  
 
J: Specificerar du vilka resurser som kommer att krävas? 
 
P3: Det gör jag i den här projektdefinitionen då som egentligen beskriver hela 
projektgången, den beskriver resurser, den beskriver tidsplanen, den 
beskriver en väldigt grov lösning, väldigt tunga stolpar över vad kunden vill få 
ut av implementationen. Så skriver jag projektplanen, rollerna i projektet, 
vem gör vad, avvikelserapportering, kvalitetsplaner osv. Det är för att 
specificera: såhär driver vi projektet: med start den 1 januari och slutar sista 
december 2012. Under den här tiden ska vi då göra detta och då består denna 
av ett antal milstolpar, ett antal leveranser kallar vi det för. Där vi ska leverera 
en förstudie, en projektplan, en lösning, ett lösningsförslag rent tekniskt. Vi 
levererar en färdig lösning som är testad och godkänd och sen levererar vi en 
slutlig lösning och driftstart och sen ett avslut. 
 
J: Har ni någon projektgrupp som ni har kommunikationen som i sin tur för 
vidare information ner i deras organisation.  
 
P3: När vi formar projekt ser vi alltid till att ha en projektledare och sedan 
kartlägger vi vilka enheter som finns inom verksamheten så dedikerar vi 
personer dels på kundens sida och dels på vår. Så vi liksom mappar upp att vi 
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har stöd på vår sida och på kundens sida. Kunden sitter med en projektledare 
och så sitter vi med en projektledare också. Så vi liksom matchar varandra. Vi 
jobbar ju som ett team, så inte vi bara blir den som levererar och de sitter med 
armarna i kors och säger: detta är ju inte det vi har tänkt oss. Vi samarbetar 
med kunden så att de känner att… 
 
W: Ni jobbar väldigt nära kunden alltså? 
 
P3: Ja väldigt nära.  
 
Så, det var implementationsprocessesen väldigt kort, jag har jättemycket 
dokument över hur en sådan bör drivas med vilka grindar som gäller osv. men 
det går jag inte in på här utan det kan ni få om ni behöver.  
 
 
4. Critical success factors under en implementation? 
 
P3: Det är också en sådan här bit. Jag ser till att i projektdefinitionen alltid ta 
med dessa kritiska faktorer för att lyckas, jag ser även till att säkra upp det 
med en plan och en riskplan, vad händer om det inte blir som vi hade tänkt 
oss.  
 
W: Skulle du kunna ge exempel på faktorer som är vanliga? 
 
P3: Då talar vi projekt, något som alltid är viktigt är det är att kunden får tid, 
för det är ju så: när ni kommer ut till kunden sen så är alltid det första 
problemet hos kunden tiden, alla företag är så hårt slimmade nu förtiden så 
de har inte råd att sätta ut personer som arbetar endast med projektet, eller jo 
hos vissa men merparten har inte det. Vilket innebär att den här personen har 
ofta en arbetsuppgift vid sidan om så han eller hon måste lösa dvs. sitt dagliga 
arbete. Och det som alltid är A och O är att den personen har fått tid och back-
up och sett till att det verkligen finns tid för projektet. Det är verkligen A och 
O, finns inte det så är det kört. Det brukar jag alltid säga, det är den viktigaste 
biten av allt, att kunden verkligen har tid. Vi har alltid tid, vi tjänar ju pengar 
när vi sitter där ute men kunden har ju inte alltid tid. Det skulle jag vilja lägga 
under denna punkt: att kunden har tid. Sen är det också då att samarbetat ska 
fungera till 100 procent så inte vi levererar något som vi trodde kunden ville 
ha och att det verkligen är samarbete.  
 
J: En av våra första intervjuobjekt sa att kommunikationen var absolut 
viktigast. 
 
P3: Ja, det är jättevanligt att vi tolkar dem på ett visst sätt och sen så är vi helt 
överens hela vägen till de liksom får ner det på PC och ska köra det och sen så 
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säger de att: det var ju inte såhär vi hade tänkt oss. Det är jättevanligt. Därför 
gäller det att validera, verifiera och diskutera med kunden.  
 
5. Har ni någon kontakt med de tilltänkta användarna under 
processen? 
 
P3: Ja det har vi på sätt och vis, när vi driver projektet då, så driver vi det 
tillsammans med utsedda personer från företaget och normalt är det ju 
användarna och slutanvändare också, normalt. Men under processens gång 
involverar vi fler och fler personer ju närmare driftstart vi kommer och innan 
vi driftstartar på riktigt då har vi kört igenom utbildningen fullt ut. Om det 
dock bara är 5 minuter, 10 minuter eller en hel dag. 
 
W: Detta kommer vi till sen men vem bestämmer vilken utbildning som 
gäller? 
 
P3: Det är projektet som bestämmer det, så först involverar vi 5-7 personer 
och sedan tillkommer det fler. Det är som ni skriver, det är alltså superusers 
de utsedda som vi tar kontakt med först. Det är dem som sedan för ut 
information i företaget.  
  

• Hur får ni information om deras önskemål? 
P3: Det får vi genom projektgruppen, det är deras ansvar. 

• Hur får ni organisationen intresserade och engagerade? 
P3: Jag ser inte det som mitt ansvar utan jag kan bidra med min 
erfarenhet och rekommendera saker till dem. Men sen så är det mitt 
ansvar att berätta; detta måste ni tänka på när ni för ut det i 
organisationen för gör ni inte det så finns det risk att det blir pannkaka. 
Och då hjälper jag till med att driva en utbildningsplan.  

• Finns det någon som driver på projektet inne i organisationen 
(superuser)? 
Svarat på ovan 

 
6. Hur integrerar ni intranätet med nuvarande systems för att på 
bästa sätt få en smidig övergång? 
 
P3: Utbildning, beskriva de här processerna/tillvägagångssätt, det är ju så, 
bara för du byter system så byter du inte arbetssätt. Försöka beskriva hur man 
gör med det nya systemet kontra det gamla systemet i hur man går tillväga för 
att använda det. Såhär gör ni när ni ska göra detta osv. 
 
W: Brukar ni behålla funktioner från gamla system/ legacy systems? 
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P3: Nja, det är lite beroende på komplexiteten i systemen, det kan ha varit så 
att vi har varit tvungna att behålla vissa delar beroende på att det inte har 
passat in med nya. Det kan vara både och.  
 
7. Vems uppgift är det att sköta utbildningen av slutanvändarna? 
 
P3: Det är kundens, det brukar jag hålla stenhårt på, det är kunden som ska 
utbilda slutanvändarna. Jag utbildar projektet och superusers men kunden 
måste själv utbilda slutanvändarna.  
 
J: Sätter ni några riktlinjer för hur utbildningen ska se ut? 
 
P3: Ja, det gör jag också. Om inte kunden vet det så berättar jag hur man gör.  
 
W: Vilken form av utbildning är det oftast? 
 
P3: Jag tittar ju på vad företaget har för förutsättningar, vissa företag vet ju 
inte ens vad E-learning är för något. Sen har vi ju vanliga worddokument med 
beskrivningar och "screen dumps" och de brukar vara mest gångbara. Så 
användardokument finns alltid. Sen är det lite beroende på hur företaget ser 
ut, vissa har tid till klassrumsutbildningar där man då får några timmars 
utbildning sen har vissa inte tid alls. Klassrumsutbildning lämpar sig nog 
bättre till system där användarantalet inte är lika högt som vid ett intranät och 
där systemet är lite mer avancerat, som t.ex. vid olika ERP-system. Det kan 
bero på att det är så pass enkelt att man bara slänger ut en dummy-manual, 
intranät ska ju vara enkla. E-learning börjar komma mer och mer tyvärr har 
det inte slagit ut så mycket som man hade hoppats på.   
 

• Finns det en konkret plan för utbildning från början? 
P3: Ja det finns alltid. I början på projektet kanske man inte har den 
konkreta planen för den lever ju lite eftersom vi inte har satt lösningen 
till 100 procent. Däremot så har vi tiderna färdiga, organisationen 
måste ju veta månader i förväg, när de behöver personer för utbildning.  

• När sätts vanligtvis den första utbildningen igång? 
P3: För projektet är det ju direkt när det drar igång, för slutanvändarna 
är det rätt nära driftstarten av intranätet. Man vill inte ha för lång tid 
mellan utbildning och start annars glömmer man det. 

• Ingår det i er uppgift att sköta utbildningen? 
Svar ovan. 

 
8. Hur kommer man fram vilket utbildningssätt som passar bäst in 
för situationen? 
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P3: Det nämnde jag ju lite, det är lite beroende på hur företaget ser ut. Det jag 
har lyckats se på de flesta företag är användandet av användarmanualer med 
bilder. Så det skiftar lite. 
 
9. Hur stor vikt/del lägger man på utbildning? 
 
P3: Nu säger jag såhär: detta är något alla företag förringar och var man än 
går så gnäller det på att de har fått för lite utbildning. Så hur stor del man 
lägger på utbildningen är väldigt liten, hade frågan ställts: hur stor del bör 
man lägga på utbildning så ska man lägga mycket tid. I dagens organisationer 
lägger man kanske 2-3 procent av budgeten på utbildning, det är allt. Det 
beror alltid på dålig planering. Om vi tar en industri här i Landskrona, de kör 
treskift och de vill såklart hem. De vill inte gå på någon utbildning efter 
arbetstid. Det gäller att vara så grymt välplanerad. Sen är det ju så också om 
man får välja mellan utbildning och inte kunna leverera till en kund så är valet 
rätt så enkelt för kunden. 
 
W: De förlitar sig alltså mycket på tekniken, att den ska lösa allt? 
 
P3: Precis, men det gör den aldrig. 
 
P3: Okej vad har vi nu då? 
Tar man hänsyn till kön, ålder, erfarenhet och frivillighet i 
nedanstående frågor. 

10. Hur förmedlas det till användarna vad det nya systemet 
kommer att bidra med? (Underlätta arbetet, produktivitet, 
effektivitet, användbarhet) 

 
J: User Acceptance. Vi har använt en modell som antyder att kön, ålder, 
erfarenhet och frivillighet spelar en roll vid användandet. Under en tidigare 
intervju hävdade intervjupersonen att han erfarenheten hos användare var det 
element som spelat störst roll. 
 
P3: Ja, det stämmer. Det är ju en sorts pedagogisk övning. Det finns en 
klassisk modell över en persons ”acceptans-kurva”. I början uppstår rädsla, 
följt av nyfikenhet och sedan att man känner sig säker osv. Och till slut kan 
man börja komma med nya idéer. 
 
W: Hinner projektgruppen på företaget går igenom alla dessa steg från den 
modellen du nämner för att sedan komma med förslag osv?  
 
P3: Nja, idéer och förslag brukar komma fram när man har kört det nya 
systemet ett tag. Det behöver inte vara så att den mest kritiska personen är 
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hopplös, utan kanske bara osäker Jag har varit med i projekt där den mest 
kritiska har varit den som egentligen är den mest kunniga. Kritiken har ofta 
sin grund i att personen är väldigt osäker på det nya systemet, eftersom 
han/hon var så bra på det gamla och inte vill lämna det. 
 
Att underlätta arbetet och användbarhet/användarvänlighet är faktiskt de två 
viktigaste bitarna som kunderna ser.  
 
J: Användarvänlighet, är det lite mer utav en design-fråga? 
 
P3: Ja precis, det är designmässigt. Att man på ett enkelt och förståeligt sätt 
kan arbeta sig igenom det du ska genomföra. Enkelhet, det är jätteviktigt. Här 
gäller det att vara oerhört pedagogisk när man för ut detta i organisationen.  
 
När man inför ett nytt intranät finns där ”vinnare” och ”förlorare”, så enkelt är 
det. Alla kan inte tycka om det nya systemet. Vissa kommer få en lite enklare 
vardag, medan vissa får det lite svårare. Därför är det viktigt att förklara för 
användaren varför man gör si och så, för att undvika att hon/han känner att 
det är onödigt och meningslöst. Alltså att man är en kugge i en lång kedja, 
därför är din del viktig osv.. 
Det är även viktigt att beskriva vad användarens jobb är och vad det bidrar till 
i en stor process. 
 
J: Finns det någon typ av användare som har svårare att ta till sig ett nytt 
system? 
 
P3: nja, ja, det finns där. Men man kan inte kategorisera att t.ex. äldre 
personer har det, det beror självklart på hur du är som person. 
Men jag märker i alla fall tydligt på äldre personer att de har lite svårare för 
att komma igång. 
Ni killar som mer eller mindre är födda med en PC i vaggan har ju en stor 
fördel här klart. Detta kommer tillbaka till rädsla. Man är rädd för det nya och 
rädd för att misslyckas, det spelar stor roll. 
 
Alltså, hur man försöker förmedla ut till användaren är att man ska beskriva 
vilken roll denne har i en process. Och inte bara säga ”du ska tycka på denna 
knappen, du ska göra detta osv.” 
 
11. Vad görs för att intranätet ska bli enklare att lära sig och 
använda? 
 
P3: Det är ju främst två saker. Det är ju dels designen, att intranätet är 
designat på ett sätt som är attraktivt och roligt att använda, och även enkelhet. 
T.ex. som att det du själv är mest intresserad av ska finns högt upp och 
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lättåtkomligt på något sätt. Det ska vara självklart och välstrukturerat, så att 
det inte liknar en djungel. 
 
T.ex. om man bygger ett mappsystem på en PC, så är det ju logiskt. Precis på 
samma sätt fungerar det i andra system. Det ska vara självklart hur saker och 
ting ska göras osv. Är saker och ting inte lätt att hitta så skiter man tillslut i 
det, vilket resulterar i en dålig användarupplevelse. Struktur, tydlighet, 
enkelhet och som sagt utbildning.  
 
12. Finns det tillräckliga resurser (både tekniska och 
organisatoriska) inom organisationen? Exempel på resurser och 
infrastrukturella medel är; om det finns tillräckliga instruktioner 
för att använda systemet, någon speciell projektgrupp man kan 
vända sig till för hjälp osv. 

 
P3: En fråga jag alltid brukar ställa vid ett tidigt skede är: Har ni nu verkligen 
stämt av med era chefer? För det är ju förmodligen så att personen som är 
tillsatt i mitt projekt har en annan chef än den som är chef för just projektet. 
Detta kan då skapa intressekonflikter. Det gäller att säkra upp dessa delar, 
från början.  
 
W: Vad är det vanligaste ”resursfelet”? Är det tid, som du nämnt? 
 
P3: Ja, precis. Fel kompetens, visst, det har väl hänt någon gång. Men det inte 
alls i samma utsträckning som tidsbrist.  
 
12. Change Management. Angående att tillsätta en Business 
Champion (superanvändare) som kan lite mer och driver ett 
projekt framåt? 
 
P3: Har företaget tillräckligt med resurser så är det vanligtvis kundens 
projektledare eller projektadministratör, om man har den lyxen att ha en 
sådan, som ser till att kommunicera projektet ut i företaget.  
 
Sedan i projektbeskrivningen så brukar jag alltid ha med en punkt som heter 
”Kommunikationsplan”. Denna plan säger bl.a. vilka tidpunkter vi ska 
rapportera, följa upp budgetar mm.  
 
W: Vi har i vår uppsats pratat en del om User Experience 
(användarupplevelse) och att det är viktigt. Vi nämner bl.a. att man bör göra 
en user research för att kunna avgöra vem den verkliga användaren är, vilka 
avsikter och mål denna har osv. Är det något ni brukar genomföra?  
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P3: ja, det gör vi. Även detta brukar jag ha med i en projektbeskrivning. Där vi 
sätter upp affärsmålen och projektmål. Man ska skilja på dessa två. 
Projektmålen syftar till vad man vill uppnå med projektet, och affärsmålen är 
varför man genomför projektet och vad det kommer göra för hela 
verksamheten. 
 
J: Tidigare har vi pratat en del om effektmål. 
 
P3: Ja precis, effektmål är samma spår. Det är väldigt viktigt, eftersom det är 
ju målbilden som driver hela projektet framåt.  
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Bilaga 5 – Intervjuprotokoll 4 

 
Intervjuprotokoll 4, 19 april 2012 
 
J = Johan Karlströmer 
W = Jesper Wentzel 
P4 = Intervjuperson 4 
 
Vi satte oss ner i ett rum och berättade för vår intervjuperson vad vår uppsats 
handlade om och vad vi ville få ut av vår studie. Innan denna intervju hade vi 
mailat vår intervjuguide så att intervjupersonen kunde förbereda sig en aning.  
 
W: Vi kan väl börja med den första frågan. 
 
1. Ålder, utbildning, arbetsuppgifter/roll, anställd sedan?  
 
P4: Ja visst, jag är 32 år. Jag har last på högskola, men inte I samband med IT, 
jag är läst lärarutbildning. Sen har jag jobbat mig till här jag är nu. Idag 
arbetar jag som business analyst i Microsoft SharePoint och Senior Business 
Consultant. Jobbar 50 procent här och 50 procent i London.  
 
Jag är ju business analyst, alltså en verksamhetsanalytiker. Jag sysslar med 
kravinsamling, kundkontakter (den som ofta har förstakontakten med kunden 
vid kravfrågor), förmedla kundkraven mellan det tekniska perspektivet och de 
som sitter i verksamheten. Skillnaden idag jämfört med förr är att, förr vad 
det ofta IT-avdelningen som beställde projekten, men det funkar inte riktigt så 
idag. Jag har ingen teknisk kompetens på det sättet att jag kan koda, jag vet 
alla funktionaliteter i SharePoint och kan bygga strukturer i verktyget. Så jag 
kan hjälpa folk i verksamheten att guida dem på ett språk som dem förstår, 
och sedan kan jag tillräckligt för att kunna översätta detta till en utvecklare. 
Jag har arbetat som detta sedan ca ett år tillbaka. Innan det arbetade jag i 5 år 
med IT (inte som business analyst dock) på ett annat stort företag här i 
Sverige, men inte som konsult som jag är nu.  
 
 2. Vad är oftast anledningen till att era kunder vill ha ett intranät? 
 
P4: Menar ni då sett som en helhetslösning eller bara ett intranät i allmänhet? 
 
J: Vi syftar främst på det som en helhetslösning. 
 
P4: För det är ju lite skillnad. Med ett intranät så vill man ofta ha en 
gemensam plats dit användarna ska gå. Det kan vara länkningar till andra 
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system, tidsrapportering nyheter… ja ”you name it”. Varför de vänder sig till 
just oss? Jo vi har gjort detta väldigt länge och de känner till oss.  
 
Men jag skulle säga att den främsta anledningen till att man vill konsolidera 
system är att man vill samla sin information på en och samma plats, och inte 
ha allt utspritt och information duplicerat på olika ställen.  
 
3. Skulle du kunna beskriva en generell implementationsprocess av 
ett intranät i en stor organisation, följer ni någon speciell 
strategi/ramverk? 
 
P4: Nu kan jag ju bara svara för vår grupp, såklart. Men vi har en 
implementationsprocess och metodik som vi följer som är baserad på ”agile” 
alltså att vi arbetar agilt och nära kunden. Där man tillsammans med kunden i 
ungefär 5-veckorsintervaller, där kunden får bestämma vad som är viktigast 
och vad kommer först. Efter 5-veckor levererar vi något och sedan får kunden 
ge feedback på det, och sedan göra nya prioriteringar, alltså vad vill dem se 
nästa gång vi ses? 
 
Sen finns det ibland kunder som vill ha ett intranät levererat enligt en klassisk 
vattenfallsmetod. Vi kommer in och ska samla krav, och de säger: ”det här är 
vad vi vill ha”. Då svarar vi: ”okej det tar såhär långt tid och kostar såhär 
mycket pengar” och sen ses vi efter tolv månader när intranätet är färdigt, och 
sen presenterar man det. 
 
J: Vilken metod ger bäst resultat? 
 
P4: Jag skulle vilja säga att vattenfallsmetoden aldrig funkar. Jag har själv 
hört och upplevt jättemånga sådana projekt. För det dem säger som krav tolv 
månader innan kanske stämmer just då, men deras visuella tanke kanske inte 
stämmer överens med det som kommer att levereras. Och sen ändras ju 
kraven under tiden. 
 
När vi väl säljer in ett projekt så säger vi att vi använder en agil metod när vi 
arbetar med intranät, för att vi vet att vattenfallsmetoden inte funkar i den 
utsträckning som man kanske skulle vilja.  
 
Problemet med agile är ju att man inte direkt kan avgöra vad kostnaden 
kommer att bli i slutändan, och det har väldigt många företag svårt för, vilket 
jag förstår. Och så som marknaden ser ut idag så har kanske inte alla företag 
tillräckligt med pengar att lägga ut hur mycket som helst. Det är klurigt, för 
man vet ju inte hur vägen kommer att se ut då kravbilden och målbilden 
ständigt förändras. Vi kan estimera och säga ungefär men aldrig vara helt 
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säkra, för att om kraven ändras så ändras även kostnaderna. Men här 
använder vi en agile-metod med fem-veckorsintervaller. 
 
W: Har ni ingen kontakt med kunden vid en vattenfallsmetod alltså? 
 
P4: Där finns ju ”tollgates”/möten som är utsatta, men under projekttiden så 
nej, det har vi inte. 
 
 
4. Critical success factors under en implementation? 
 
P4: Kundkontakt, definitivt. Stadig kontakt med kunden, visa vad man håller 
på med och dokumentation. Utan kundens insyn och input så blir det inte det 
intranätet som dem vill ha. Och utbildning, det är viktigt. 
 
J: En av våra tidigare intervjupersoner tyckte att tid spelar stor roll. Att 
kunden måste kunna ha tid för projektet, kunna diskutera osv. 
 
P4: Ja precis, det ju speciellt viktigt vid en agil metod att kunden måste lägga 
ner väldigt mycket tid, i omgångar. När man har workshopar för att kunna 
sätta kommande krav så måste de vara väldigt delaktiga. Det ju också det som 
gör att kunden får det dem vill ha, men det kräver ju även att de avsätter en 
hel del tid för projektet, det är inte alltid så enkelt. Kundrelation och 
förtroende, är viktigt, det gäller att man ska kunna lita på varandra. 
 
5. Har ni någon kontakt med de tilltänkta användarna under 
processen? 
 
P4: Det beror på, det är lite upp till kunden. Vi får ju ofta en motsvarighet till 
vår sida. Alltså en projektgrupp eller endast en person som blir ansvarig och 
en representant. Denne i sin tur kan sedan ta med i princip vem den vill, helt 
inte för många såklart. 
Jag anser att det skulle behövas mer direkt kontakt med den slutgiltiga 
användaren, för att kunna få en bättre förståelse. 
 
Ibland finns det styrgrupper som säger nej, och vi endast får vara i kontakt 
med en person. Det bästa är ju att ha med folk som kommer från alla olika 
delar av företaget, beroende på hur stort företaget är såklart. 
 
6. Hur integrerar ni intranätet med nuvarande systems för att på 
bästa sätt få en smidig övergång? 
 
P4: Det beror ju klart på vad det är för system. Det är svårt att svara på. Vissa 
system går ganska så hand i hand med varandra. Men ibland kan man stöta på 
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lite svårare scenarios, då handlar det mest om en kostnadsfråga. Ibland 
kanske det är billigare att införa ett helt nytt system än att försöka integrera 
med ett nuvarande. Många använder sig redan av Microsoft och SAP, så ofta 
är det inget större problem. 
 
7. Vems uppgift är det att sköta utbildningen av slutanvändarna? 
 
P4: Jag skulle vilja säga att det är vår, eller egentligen så är det en 
kombination, det har varit den bästa lösningen. Kunden kan inte alltid sin 
lösning på bästa sätt och därför borde vi egentligen vara ansvariga. När vi 
implementerar en lösning borde vi även vara ansvariga för att kunden 
åtminstone har material att utbilda sina anställda med. Men det sista ordet är 
kundens, det är dem som har investerat ett antal miljoner. Skulle jag varit 
dem skulle jag inte hoppa över utbildning men det är många som gör det. Vi 
som företag ses inte som ett utbildningsföretag och därför säljer vi sällan in 
den tjänsten. Men det är kundens ansvar att utbildningen sker och finns. 
 
J: Men ni sätter riktlinjer för hur den bör gå till? 
 
P4: Om kunden vill ha det, men då kostar det ju och det slipper helst kunden 
om de kan.  
 
J: Om kunden inte säger något om utbildning gör ni det då? 
 
P4: Nu är jag ju inte med på själva säljbiten, vilket är synd för det är då 
ramarna för projektet sätts. När jag väl kommer in så är scopet redan satt. Jag 
skulle tro att vi alltid har med utbildning men frågan är hur hårt vi trycker på 
den biten, vilket jag tror är ganska lite. Det är synd. Det är alltid en fråga om 
kostnad och tid. För att få en lyckad lösnings så krävs det utbildning, utan 
utbildning kommer användarna inte att använda det. Det finns alltid folk som 
inte är så vana vid datorsystem som vi och de har svårare än oss och utan 
utbildning kan de inte använda det. 
 

• Finns det en konkret plan för utbildning från början? 
P4: Jag kan se från tidigare projekt jag har varit med på men då har det 
varit i verksamheten och då har det varit med. Det är oftast att man gör 
någon typ av material som man ska läsa och jag tror inte att det är det 
bästa sättet. Oftast är materialen ganska stora, det hade varit bättre att 
vara mer specifik beroende på vilken situation det är. Det här ska du 
göra om du ville göra så osv. så att man slipper leta sig igenom. Jag tror 
mycket på ”train the trainer”-konceptet där vi utbildar en liten grupp 
som sen kan utbilda resten av verksamheten. Det hade man sparat 
både tid och pengar på men behöver inte ha en dedikerad utbildare. 

• När sätts vanligtvis den första utbildningen igång? 
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P4: När allting är färdig, det beror ju i och för sig på hur man ser det. 
När systemet är klart behöver ju slutanvändaren systemet. 
Utbildningen ska inte vara för tidig. Jag tycker att utbildning ska ske i 
samband med att användaren verkligen ska börja använda systemet. 
Sen tycker jag inte att den ska komma efter ett implementationen är 
klar. Pratar vi stora företag så satsat på kampanjer, trigga dem lite, 
”teasa” dem lite. 

 

8. Hur kommer man fram vilket utbildningssätt som passar bäst in 
för situationen? 
 
P4: Det gäller att analysera verksamheten först, vilka är användarna. Man 
måste verkligen analysera vilka som jobbar där och titta på vilka 
förutsättningar de har. Generellt skulle jag vilja säga ”face to face”-
utbildningar är bäst. Allting måste sättas i relation till vad de faktiskt gör. Det 
är en klurig fråga men ”face to face” är alltid att föredra för att du kan ställa 
frågor.  
 
W: Vi har lite exempel i uppsatsen, quick guides, e-learning osv. 
 
P4: Quick guides gillar jag, e-learning är jag själv inte så förtjust i, jag tappar 
intresset. Jag föredrar att kunna ställa frågor och visa. Det är inte säkert att 
budskapet går fram med e-learning. Träffas man i person kan man reagera på 
användarens uttryck osv.  
 
9. Hur stor vikt/del lägger man på utbildning, läggs det tillräckligt? 
 
P4: Nej absolut inte, jag har inte sett ett företag hittills som jag tycker har lagt 
tillräckligt med tid på utbildning. Det kan inte påtryckas tillräckligt; att utan 
utbildning så använder inte personalen systemet. Utan att utvärdera vad 
användarna behöver så kommer de inte att använda det och kan de inte förstå 
eller hantera det så kommer de inte att använda det. Det är synd när det 
kostar så pass mycket pengar. 
 
Tar man hänsyn till kön, ålder, erfarenhet och frivillighet i 
nedanstående frågor. 

10. Hur förmedlas det till användarna vad det nya systemet 
kommer att bidra med? (Underlätta arbetet, produktivitet, 
effektivitet, användbarhet) 
 
P4: Det är olika, vissa kanske bara får ett mail om det. När det kommer till 
ålder och kön så har jag nog aldrig sett att det tas i aspekt. Att det faktiskt kan 
vara skillnad mellan yngre och äldre eller om du är kvinna eller man utan 
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oftast är det en generell kommunikationsplan som går ut. Man lägger ingen 
vikt på att olika personer kan uppfatta saker annorlunda.  
 
J: Har du själv märkt någon skillnad på ålder och erfarenhet t.ex.? 
 
P4: Ja, det är klart. Ju äldre de blir desto mindre erfarenhet har de från 
datorer, ju yngre desto mer tekniska är de flesta. De yngre vet ju redan vad det 
är för någonting. De äldre kanske hade behövt mer hjälp men det är svårt att 
peka ut, det finns även risk för diskriminering om man gör detta. På nått sätt 
måste du lägga en generell nivå och hoppas att du sluter in så många som 
möjligt, om det är ett större företag. Det är bättre att lägga det på en låg nivå 
än en väldigt hög nivå så att alla kan klara av det. 
 
J: Ser du några du några sociala faktorer som kan spela in, t.ex. om vissa i 
företag använder det då ska jag också göra det eller att det sprids genom 
rekommendationer? 
 
P4: Det blir ju nästan som en utbildning, då har man någon typ av 
förespråkare som försöker föra ut systemet och trigga andra. Det finnas 
massor med metoder, du kan ju ha de får något specifikt per månad om de har 
gjort flest inlägg. Det finns ju massa morotsmetoder för att få folk att använda 
det. Jag tror att problemet med den typen är att det fortfarande finns folk som 
inte vet vad eller hur de ska göra och då hjälper det inte. Men ett koncept med 
en förespråkare/superuser tror jag definitivt fungerar, då har du ju någon som 
alltid är nära och kan fråga om du behöver hjälp.  
 
En person som använder intranätet på ett annat sätt och man då faktiskt får se 
funktionaliteten, det är ofta det som man saknar. Du vet inte alla 
funktionaliteter och det är svårt att utbilda folk i allt och då behöver du ju ha 
någon du jobbar med som faktiskt använder den typen av funktionaliteter, 
bortsett från utbildningen. Jag tror att det kan trigga folk att använda det mer. 
Jag tror inte just för att någon använder så använder andra det utan att mer 
att man vägleds till att använda fler funktioner. Det gäller att ha någon ute i 
verksamheten som är engagerad. 
 
 11. Vad görs för att intranätet ska vara enkelt att lära sig och 
använda? 
Svar ovan. 
 
12. Finns det tillräckliga resurser (både tekniska och 
organisatoriska) inom organisationen? Exempel på resurser och 
infrastrukturella medel är; om det finns tillräckliga instruktioner 
för att använda systemet, någon speciell projektgrupp man kan 
vända sig till för hjälp osv. 
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P4: Nej det tror jag inte, men det varierar såklart. De kan vara så att det ibland 
finns mycket resurser med fina instruktioner osv. medan det ibland inte finns 
några alls.  
Generellt skulle jag vilja säga nej, normalt sätta vänder man sig till IT och 
säger att man har ett problem och så får de lösa problemet. Jag tror att det 
börjar bli bättre dock för att IT har inte samma roll som de hade innan. Man 
börjar se vitsen med att ha organisatoriska personer som faktiskt jobbar med 
informationsfrågor vilket det inte fanns mycket av tidigare. Information 
management osv. Det är åter igen en fråga om tid. Att avsätta en resurs som 
jobbar med informationsstrukturer kostar det pengar och tid. Företag idag 
skär ofta ner på personal, personalutbildning för att det är enkelt att se i 
kassan. Generellt tror jag att det är IT som löser problemen. 
 
13. Hur ser ni på begreppet User Experience och dess betydelse för 
utformningen av ett intranät? 
 
P4: Svårt för mig att svara på. 
 
14. I samband med User Experience så talas det om User Research, 
alltså en noggrann användarundersökning, är det något som ni 
genomför? 
 
P4: Jag tror man kommer tillbaka till det här med att göra en research av 
användaren. T.ex. Be folk att faktiskt skriva ner vad de använder intranätet 
till, och sedan göra en lista där man kategoriserar den allmänna användaren. 
Då framkommer användarens egna åsikter och kommentarer, istället för att 
någon ska behöva tala för dem. Att göra ett massutskick och sedan då välja ut 
ett par grupper som representerar hela företaget, kanske rösta om vilka 
grupper som är vanligast för att täcka så många som möjligt. Där utifrån kan 
man ”pin-pointa” vad som verkligen är viktigast för användaren. Det kostar 
pengar att ta in en UX-konsult och många vet inte ens vad de gör eller vad de 
kan bidra med. Det gäller att göra intervjuer och ställa rätt frågor. Man ska 
inte fråga vad de använder intranätet till utan fråga vad de t.ex. gör en vardag. 
Utifrån det ”mappa” in vad intranätet ska innehålla genom att folk får rösta. 
Så att man får in så många perspektiv som möjligt. 
 
W: Hur tror du man ska visa för företaget hur pass viktigt det är med UX? 
 
P4: Jag tror inte de förstår det. Om du gör kravarbetet ordentligt är inte det 
User Experience då?  Skulle jag få göra en riktig analys skulle det bli bra. 
 
W: Får du göra det? 
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P4: Nej, nästan aldrig. Jag tror vi har för många roller och UX faller lätt bort. 
Det är svårt att sälja in det. Det blir lätt så att man knäpper folk på näsan och 
säger underförstått att de inte kan sin verksamhet tillräckligt bra. Men ärligt 
talat så vet jag inte. 
 
W: Känner du ofta att du inte får göra tillräckligt med kravanalyser? 
 
P4: Ja ofta. Vi säger ofta att vi vill göra en förstudie på 4 månader men då 
säger de att det är för lång tid och då tvingas vi skala ner det vilket är tråkigt 
men det är så dagens verklighet ser ut. Detta vet vi om och det är bara att 
acceptera det annars vill kunden inte har vår hjälp. Vi måste alltid skära ner. 
Det är svårt att skära ner på de allra viktigaste rollerna och därför faller andra 
lätt bort som t.ex. UX och BA.   
 
 
15. Tillsätta en Business Champion (superanvändare) som kan lite 
mer och driver projektet framåt? 

• Kommunicera projektets framfart ner i organisationen? 

P4: Jag tror att detta måste ske på flera nivåer, du måste börja med att 
involvera senior management, få de att förstå vad vitsen med det vi gör är. Då 
kan man inte vara för teknisk utan vad effektmålen är. Du måste nå toppnivån 
för att få resurser att jobba med. Det är ju faktiskt dem som får personer att 
jobba med intranätet eller inte. Sen måste du under hela projektet gång 
kommunicera framfarten, vad händer, det kommer ni att få, när ska det 
deployas, när är det min tur osv. Det gäller att ha en stadig ström och hålla 
intresset uppe under hela projektet.  

 
 
 
  
 
  


