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Abstract 
 
The research conducted in this study aims to answer if it would be possible to gamify an 
Intranet for a Municipality (Ekerö Municipality in Sweden) and it also investigates what 
usability needs are the most important to meet. The study is based on Delone and McLean's 
IS success model. Furthermore, there is an assumption that there is too much irrelevant 
information on the old intranet. The study is based on qualitative interviews and shows that 
the employees of the municipality are affected by the qualities of the success model, 
information quality, functionality, and service. It also shows that personalization, as well as 
good user-friendliness and well-structured content, are values appreciated by employees. 
The users are also positively set for gamification. 
 
Keywords: Intranet, Internal web, The digital workplace, Gamification, Public sector, 
Municipal Intranet, Case Studies, UX, User Experience. 

 

Sammanfattning 
 
Studien baseras på en undersökning av Ekerö kommuns intranät om vilka användarnyttor 
som är viktiga för kommunens medarbetare och utgår från Delone och McLeans IS-success 
model. Det finns också misstanke om att det är för mycket information på intranätet, 
dessutom är den många gånger irrelevant. Författaren vill också undersöka om det skulle gå 
att spelifiera ett kommunalt intranät. Studien är gjord med kvalitativa intervjuer och visar 
att kommunens medarbetare blir påverkade av systemens kvaliteter för information, 
funktionalitet samt service. Den visar också att personalisering samt god användarnytta och 
ett väl strukturerat innehåll är värden som uppskattas av medarbetarna. Användarna är 
också positivt inställda till spelifiering. 
 
Nyckelord: Intranät, Internwebb, Den digitala arbetsplatsen, spelifiering, offentlig sektor, 
kommunalt intranät, fallstudie, användarnytta, UX, användarupplevelse. 
 
 
 

Förord 
 
Arbetet har genomförts som ett studentuppsats vid Linneuniversitetet i Kalmar på uppdrag 
av Ekerö kommun.  

 
   

 
1 



 
  
 

 
 

Att genomföra studien har varit spännande och tidskrävande, det har gett många nya 
lärdomar. Inte bara om interaktionsdesign, information overload och användbarhet, utan 
även om Ekerö kommun som arbetsplats och intranät och spelifiering i allmänhet. 
Ett stort tack riktas till Jeff Winter som handledare och även till Morgan Rydbrink som 
kursansvarig och mentor genom alla tre år av utbildningen och till Päivi Jokela som 
examinator.  
 
Vill inte heller missa att tacka mina klasskamrater och då i första hand mina opponenter på 
den här uppsatsen, opponenterna för hjälpen med de förfiningar jag gjort, och alla 
klasskamrater på distans som genom sitt stora engagemang motiverat mig att genomgå den 
här utbildningen. Tack! 
 
Tack även till Ekerö kommun, och speciellt till de medarbetare som ställt upp och blivit 
intervjuade och delat med sig av sina kloka insikter. Tack också till mamma för all hjälp 
med korrekturläsningen. Och till min familj som utstått mitt skrivande.  
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1. Introduktion  
 

Målet med den här studien var att för kommunens intranäts räkning ta reda på hur 
medarbetarna i kommunen blir berörda av kvaliteten på system baserat på kvaliteter i 
innehållet, funktionalitet, samt servicen. Detta i samband med att ett nytt intranät skulle 
införas. Vilka användarnyttor var de mest essentiella. Studier skulle även göras för att 
klargöra om det nuvarande intranätet innehöll för mycket information, och om intranätet 
skulle kunna spelifieras. 
Vidare skulle ett antal rekommendationer tas fram om vad som var viktigast för 
kommunens medarbetare på det nya intranätet. 
 

1.1 Inledning/bakgrund 
 

Arbetet handlar om problematiken kring vilka användarnyttor som är centrala för Ekerö 
kommuns intranätsanvändare, och om de tycker att ett intranät kan spelifieras. 
 
Definitionen av ett intranät är ett internt nätverk som är implementerat med internetteknik 
för att utbyta och sprida intern information som data, ljud, grafik och text. Intranät är en 
konkreta metoder som företag och organisationer använder för att masskommunicera och 
dela internt (Stoddart, 2001). 
 
Begreppet intranät har under de senaste åren dock blivit mer flytande och gått ifrån att vara 
en intern webbplats till att bli en digital arbetsplats. Intranät kan ses som ett samlingsnamn 
för de verktyg och IT-system som används i det dagliga arbetet. I den digitala arbetsplatsen 
behövs en struktur i verktygen, och intranätet är spindeln som knyter ihop de olika trådarna 
(Berg, 2015). 
 
Berg (2015) poängterar  att information är en av huvudtillgångarna i dagens företagande. 
Hittbarhet, det vill säga, lätt att hitta rätt information, vid rätt tillfälle är något som är 
essentiellt. Ett väl underhållet och funktionellt intranät kan både spara tid och underlätta för 
goda interna processer. Trenden med intranät går från att vara en intern webbsida till att bli 
en kunskapshubb, där personalens arbetsdag pågår och genomförs.  

 
I denna studie har Ekerö kommuns process och intentioner under våren 2018 följts. De gick 
från ett traditionellt intranät i form av en intern webbsida med länkar till övriga interna 
system, och till en lösning i Office 365 (Microsoft, 2018). Den nya lösningen suddar ut 
gränserna mellan de olika verktygen och möjliggör kunskapsöverföring på en ny nivå.  
 
Intranätet byggdes i Sharepointbaserade: Wizdom som är en färdigpaketerad 
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intranätslösning (Wizdom, 2018). Intranätet byggdes främst av en externt upphandlad 
leverantör, Mindfire. Intranätets grundutförande kunde anpassas med val av moduler, 
struktur och val av färg och form  (Mindfire, 2018).  
 
Parallellt med detta projekt skulle alla kommunens medarbetare börja använda Office 365 
vilket var ett nytt arbetssätt för medarbetarna. Ett pilotprojekt där medarbetarna fick testa 
aktivitetsbaserad arbetsplats pågår också (Kinnarps, 2018). Dessa delar hängde båda 
samman med intranätsprojektet men kommer inte att belysas i detta arbete. 
  
Vidare bakgrundsinformation är att intranätet skulle anpassas till de nya lagkrav som finns 
för digitala verktyg inom EU, WCAG 2.1, som är de nya tillgänglighetskraven som 
förväntas antas (Regeringen, 2018). 
 
 

1.2 Tidigare forskning 
 

Basen i forskningen var Delone and MCLeans IS- success model. Många har använt sig av 
modellen, som visat sig fungera. I denna rapport har valts att utgå ifrån studier av system 
som stämmer väl in på intranätet, och det har jämförts med tre andra studier som det står 
mer om i kommande kapitel. 
Även om de tidigare studierna inte har gjorts på intranät, passar de ändå väl in på detta 
system eftersom ett intranät kan liknas vid en intern webbplats, eller ett internt system. 
Dessa drivs av liknande användarnyttor.  
 
Birgerstam och Lindberg (2013) menar att användbarheten för ett intranät i stora drag 
handlar om att det finns en konkret plan på ledningsnivå för hur intranätet ska användas, 
stöttas och kommuniceras till medarbetarna. Det krävs också tydliga direktiv, inspirerande 
chefer, interna ambassadörer, lättillgänglig support, utbildning och stöttning. Vidare 
behövs konkreta exempel på vilken vinning det ger både medarbetarna själva och 
organisationen i sin helhet. Vad gäller användbarhet och UX är det grundläggande att 
bygga intranätet efter medarbetarnas behov.  
 
Vad gäller spelifiering har inspiration hämtats främst från Hassan (2017) som beskriver att 
det finns för lite forskning gjord på hur tjänster i offentlig sektor skulle kunna spelifieras 
för att skapa engagemang. Detta innebär att kommunen skulle kunna undersöka spelifiering 
i ett internt system först innan extern spelifiering påbörjas. 
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Vidare vill Hassan (2017) skapa en teoretisk ram för hur den offentliga sektorn ska kunna 
spelifiera sina gränssnitt på ett seriöst och attraktivt sätt. Bristen på förståelse för 
gamification i samband med samhällsbyggande betonar vikten av ramverk för hur detta 
skulle kunna utformas menar hon. Ytterligare granskning av onlinetjänster krävs för att 
avgöra om spelifiering kan utnyttjas inom offentlig sektor, samt vilka effekter de har 
poängterar hon. 
 
Någon forskning som kombinerar de ingångar som finns i den här studien har inte 
påfunnits på svenska eller engelska. Ej heller har tidigare forskning hittats för spelifiering 
av intranät. Detta vid sökningar i de databaser för vetenskapliga artiklar som finns länkade 
från Linneuniversitetets bibliotek (Linneuniversitetet, 2018). 
 

1.3 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka om medarbetarna i kommunen påverkas av 
kvaliteter på systemet som innehållets kvalitet, systemets kvalitet och servicens kvalitet. 
Vad ses som användarnyttan med ett intranät och hur tycker medarbetarna att det ska 
spelifieras, i en organisation där vinst inte är målet. Medarbetarna är således inte vana att 
konkurrera med varandra eller andra företag. Vilka faktorer får användarna att vilja och 
kunna använda intranätet, och vad är det som gör att intranätet blir lättanvänt?  
I och med detta syfte kommer följande forskningsfråga att undersökas och att besvaras:  
  
“Vilka användarnyttor är viktigast för användarna av ett kommunalt intranät, och vad 
tycker användarna om att spelifiera intranätet?” 
 
För att besvara forskningsfrågan har en kvalitativ fallstudie genomförts. Tidigare forskning 
inom användbarhet, spelifiering och information overload används som en teoretisk grund 
för studien. För att förstå hur detta skulle kunna genomföras har intervjuer gjorts med 
användare av Ekerö kommuns intranät. Resultatet av intervjuerna kommer att jämföras 
med den teoretiska grunden.  
Utifrån kombinationen teori och intervjuer har ett antal förslag tagits fram för att 
vidareutveckla det kommande intranätet. 

 
Som medarbetare i en icke vinstdrivande organisation finns inte vanan vid att behöva 
jämföra sig och tävla med sina medarbetare. För många individer skulle detta kunna vara 
en extra morot. Det kan således skapa extra motivation och drivenhet att hitta roliga 
tävlingar och annat på ett intranät. Vidare skulle det kunna vara drivande för arbetet i övrigt 
att hitta god och bra information. 
 
Den kunskapslucka som denna forskning skulle kunna fylla är dock ganska stor, och detta 
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arbete är förstås bara en mycket liten del av det arbete som behöver göras för att finna 
korrekta svar. Det har ännu inte gjorts övergripande forskning kring problematiken som 
författaren kunde hitta. Denna uppsats kommer att bidra med en liten del av en djupare 
förståelse hur intranätet skulle kunna spelifieras. Samt ett litet bidrag till hur offentlig 
sektor möjligtvis skulle kunna spelifieras. 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
Studier kring intranät är breda och komplexa (Berg, 2015) och därför måste en tydlig 
avgränsning ske i detta arbete. I det aktuella projektet vari den här studien ingår ska inte 
mindre än 4 delprojekt flätas samman och därför måste tydliga avgränsningar i 
forskningsproblematiken hållas. 
 
 Vad är intranätet och vad är den ”digitala arbetsplatsen”, det är frågor som blir allt mer 
svåra att besvara i och med digitala verktyg som Office 365 och liknandes framfart på 
marknaden. Detta ska dock inte denna uppsats behandla utan den ska avgränsas till att 
omfatta de intranätssidor som härstammar från det traditionella intranätet samt hur det ska 
göras för att bli användbara och begripliga och inte skapa ett rörigt intryck. Vidare 
undersöks de drivkrafter som finns och varför användarna besöker intranätet. 
 
Projektet innefattar inte en prototyp eller grafisk form eftersom detta redan nyligen har 
gjorts i anslutning till projektet med det nya intranätet, (Bilaga 2.) utan inriktas mer på 
användarnyttan. Vad skulle skapa nöjdhet i att använda intranätet i de rent utilitariska 
aspekterna?  
Undersökningen berör även “gameification”/spelifiering. Projektet går heller inte in på vad 
det innebär med att användarna etableras i Office 365, mer än som bakgrundsinformation. 
Inte heller att medarbetarna provar aktivitetsbaserat kontor.  
 
Eftersom målgruppen för just det kommunala intranätet är väldigt bred, finns det många 
behov som ofta är motstridande för intranätet. Detta innebar att denna studie inte kunde 
hantera alla olika personalgrupper och dess behov utan fick begränsas till ett fåtal av 
personalgrupperna. 
 
En mättekniker, en förskollärare, en hemtjänstpersonal och en HR-medarbetare har ju inte 
riktigt samma behov och upplevelser av ett intranät. Forskningen avgränsade sig till dem 
som satt i kontorstjänster, i kommunledningsstaben. Forskningen skulle naturligtvis ha 
mått bra av om alla typer av anställda hade intervjuats, för slutproduktens skull, men på 
grund av tidsbegränsningen gjordes en avvägning om att bara intervjua en liten utvald 
grupp av personalen. Detta eftersom det troligtvis skulle behövas nära 180 intervjuer för att 
täcka upp alla typer av användare.  
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1.6 Målgrupp 
 
I huvudsak är det kommuner och förvaltningar inom den offentliga sektorn som är 
målgrupp för denna studie, de som ska skapa bra intranät i en icke vinstdrivande 
organisation där spel, tävling och vinst inte är målet. Mer specifikt är det Ekerö kommuns 
Digitaliseringsenhet som kommer att få ta del av resultaten.  
 
Eftersom forskningen i huvudsak genomförts med personer på kommunledningskontoret, 
som arbetar i tjänstemannafunktioner, kan forskningen vara av intresse i andra statliga 
förvaltningar och institutioner. Den gäller i huvudsak intranät skapade för personal som 
arbetar på kontor och som bitvis kan arbeta hemifrån vid sin dator. 
 
Forskningen är även ett bidrag till kunskapen kring hur offentlig sektor skulle kunna börja 
spelifiera sina gränssnitt. 

 
2. Bakgrund/Teori 

 

2.1 Forskningsmodell 
Den IS-teori som valdes ut att ingå i studien är Delone och McLean IS success model. 
Modellen förväntades ge ett ett brett perspektiv och det fanns ett antal studier att jämföra 
med av system som har viss likhet med Ekerö kommuns intranät gjorda med modellen. 
Med denna teori kan det mätas hur användarnas tillfredsställelse kan komma att bli och 
dess vidare användning av informationssystemet. Teorin passar väl in på på Ekerö 
kommuns intranät eftersom organisationen vill gå mot ett mer serviceinriktat intranät, och 
fylla på detta med mer service.  
 
Forskarparet DeLone och McLean har skapat en forskningsmodell som tar upp sex olika 
dimensioner av användarnyttor. Dessa visar hur en väl sammansatt kombination av dessa 
sex aspekter skapar sammanhållen användarnytta, mening och framgång för systemet. 
För att kunna skapa en generellt gångbar IS-framgångsmodell, som täcker upp olika 
aspekter i utvärdering av informationssystem, skapade forskarparet en multidimensionell 
modell med icke beroenden mellan de sex olika kategorierna. (DeLone & McLean, 1992) 
 
Tio år efter modellens tillkomst uppdaterades den med sina sex dimensioner av 
framgångsfaktorer för informationssystem:  information,  systemets servicekvalitet, avsikt 
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att använda, användarnöjdhet och funna nyttor.  Pilarna symboliserar föreslagna relationer 
mellan de olika framgångsdimensionerna. Modellen kan tolkas på följande sätt: Ett system 
kan utvärderas genom att titta på  innehåll,  funktionskvalitet,  karaktärsdanande påverkan, 
efterföljande verklig användning, avsikt att använda samt användarnöjdhet. 
 
Summan av dessa användarnyttor vare sig de är positiva eller negativa, kommer de att 
påverka användningen av systemen. Det påvisas alltså att om användaren får ut dessa 
nyttor av systemet kommer detta leda till att användaren fortsätter att använda det. 
  
Modellen som gjordes 1992: 

 
Figur 1.1 IS-success model. Fritt från (Delone & McLean, 1992) 
 
  
Den uppdaterade modellen som gjordes 2002-2003: 
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 Figur 1.2 IS-success model. Fritt från (Delone & McLean, 2002) 
 
  
  

2.2 Tidigare forskning med Delone och McLean IS success model 
 
Tidigare tillämpning av Delone och McLean IS success model har gjorts på olika företag.  
 
I en studie av Bharatia och Berg (2005) gjordes en undersökning på ett Elektronikföretag, 
Duquesne Light, i Pennsylvania, där deras kommunikationssystem CARS har undersökts 
med hjälp av modellen. Undersökningen som gjordes studerade Informationssystems 
påverkan på servicekvalitet. Studien visade att informationssystemen påverkar 
servicegraden både direkt och indirekt. Studien visade även att medarbetarnas förkunskaper 
och attityd mot IT och informationssystem i allmänhet, påverkade deras prestation i 
systemet. Det är till och med en nyckelfaktor för att systemimplementationen ska vara 
lyckad eller inte. Kvaliteten på servicen som medarbetaren själv fick, gällande 
informationssystemen, såväl som kvaliteten på informationen som fanns i systemet, 
påverkade också deras prestation och attityd gentemot systemet. Chefen på företaget 
uttrycker också en viktig observation i att om medarbetaren har en bra attityd mot systemet 
och IT i allmänhet, kommer denne att prestera bättre och använda systemen mer. Därför 
poängteras i studien att korrekt utbildning bör genomföras på rätt nivå för rätt personer 
(Bharatia & Berg, 2005). 

 
Ett annat forskningsprojekt som gjorts med hjälp av modellen är Jennex et al (1998). 
Forskningen beskriver hur de har testat ett informationssystem vid namn OMIS. OMIS 
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är/var ett IS-system som används/användes inom amerikanska kärnkraftverk. Och det 
beskrivs hur OMIS  har testats med Delone och McLean IS-success modell. Eftersom 
forskningen färdigställdes 1998 använde de sig av den äldre icke uppdaterade modellen. I 
systemet OMIS fanns även något som kallades ”organizational knowledge” eller 
”organizational memory” vilket innefattade kunskaper inom företaget som var lagrade i 
databaser. Dessa kunskaper hade förts vidare från företagsstart fram till idag.  
I denna forskning påfanns att följande var viktigt för organisationen:  
kapacitet, förkunskaper, adaptivitet och snabbhet, bra infrastruktur, kunskap om 
organisationens förutsättningar, kvaliteten på organisationens hårdvara och den interna 
utbildningsinsatsen. Vidare påfanns att personalens förväntningar och mentala inställning 
till systemet hade betydelse för hur man lyckades med systemet (Jennex el al., 1998). 

 
I en annan undersökning har en studie gjorts av e-governence system i Serbien och där 
Delone och McLeans IS-sucess modell använts. Här har de utgått från ett 
medarbetarperspektiv och här visade de empiriska resultaten att Delone och McLeans 
metod fungerade på e-governence system. Denna visade dock att servicekvaliteten var det 
viktigaste för e-governence, villket innebära att den bakomliggande servicen ska vara på 
plats först, det vill säga att den tänkta servicen ska vara på plats innan systemet lanseras 
(Stefanovic et al.,2014).  
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2.3  Användbarhet UX design och tillgänglighet 
Användbarhet 
Användbarhet beskriver Nielsen (2012) är en kvalitet som visar hur enkelt ett gränssnitt är 
att använda. 
Vidare delar han in begreppet i fem delar:  
● Lärbarhet: Hur  användaren kan uppfatta och förstå funktioner vid första 

användningen. 
● Effektivitet: Hur snabbt användaren kan göra en tänkt aktivitet. 
● Minnesvärdhet: Hur enkelt det är att återupprepa aktiviteten. 
● Misstag: Hur många misstag användaren gör och hur misstagen kan repareras. 
● Tillfredsställelse: Gränssnittets känsla och upplevelse. 

 
Vidare uttrycker Nielsen (2012) att användarnyttan kan definieras som ett mått på om 
gränssnittet innehåller det som användaren behöver i form av funktionalitet. 
 
Personas är en interaktionsdesignteknik som hjälper designers och utvecklare att hålla 
fokus på vem de utvecklar för. Persona är en berättelse som beskriver den typ av användare 
som det designas för men ska inte vara för extremt eller stereotypt. Utvecklingsteamet ska 
kunna engagera sig i dem under en längre period och de ska beskriva verklighetstrogna 
komplexa människor, personas är en teknik som används i olika typer av användardriven 
utveckling av digitala gränssnitt (Grudin & Pruitt, 2003). 
 
Arvola (2014) menar att användarupplevelse (UX, eller User Experience) handlar om att 
brukaren eller användaren får en god upplevelse då denne använder en tjänst eller produkt. 
Upplevelsen ska vara en helhetsupplevelse och sträcker sig förbi system och applikationer. 
Användaren ska kunna förstå, använda och tycka om en produkt eller tjänst. För att detta 
ska uppnås måste helheten tas med i utformandet. Då tjänstesystem designas bör de som 
ska använda tjänsterna vara inblandade. 
Design av interaktiva gränssnitt bör göras med människan närmare bestämt användaren i 
fokus och ska göras enligt en iterativ process. 
Prototypdriven utveckling används, då skisser tas fram och prototyper (en prototyp är ett 
första utkast i hur en produkt kan se ut) och testar dessa på användarna. Man använder sig 
också av interaktionsdesign som ibland beskrivs som formgivning men som i själva verket 
handlar om samspelet mellan gränssnitt och människa. Interaktionsdesignern är den som 
ser till att designarbetet grundar sig på vad användaren gör, vet och känner. Design i detta 
avseende är ett bredare begrepp än den svenska beteckningen för design och innefattar det 
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som engelskans design definierar det vill säga inte bara utseende utan även även en 
djupgående process att utforska, planera, tänka igenom och skissa (Arvola, 2014). 
  
McCarthy och Wright (2010) menar att man ska tänka på upplevelser som holistiska, där 
det pågår en samverkan mellan yttre och inre känslor, intellekt och beteende. Dessutom 
spelar det in var en viss upplevelse äger rum, det vill säga när i tiden det utspelar sig och på 
vilken plats. Även våra förkunskaper spelar in samt vem vi upplever något tillsammans 
med eller om vi är ensamma. Vidare ska man vara empatisk och försöka lära sig av 
intressenterna. Av att uppmuntra till berättelse och dialog med öppna frågor och låta 
användaren beskriva sin bild och upplevelse ger designers och forskare bättre förståelse för 
användaren (McCarthy & Wright, 2010). 
 
Krippendorff (2006) menar att alla artefakter ska designas så att störningar försvinner, och 
att dessa inte framhäver användarens inkompetens. Vidare ska fel flaggas innan de inte 
längre kan korrigeras, det ska också enkelt kunna gå att komma tillbaka till föregående 
sida.  
Det är viktigt att det som syns i gränssnittet är som det ser ut att vara. Exempelvis om ett 
gränssnitt ser responsivt ut ska det vara det, om något ser ut att vara en knapp ska det vara 
det, det vill säga om knappen ser ut att gå att klicka ska den gå att klicka på.  
Ju större risk det är vid misslyckande desto mer måste det designas för att inte misslyckas. 
Krippendorf nämner här exempel som om att man kan av misstag radera alla filer,  eller 
ännu värre något verkligt kommer att hända, och ger exemplet om en missil som kan 
avfyras.  Designers måste verkligen hjälpa användarna att inte göra sådana grava händelser 
av misstag och måste vidta alla upptänkliga vidtaganden designmässigt för att undvika 
detta. 
 
Wicked problems är svåra problem designers finner och som inte lätt kan lösas. Många 
problem av den typen stöter man på då vid design av digitala tjänster, Varje försök att 
underlätta skapar nya problem på ett annat ställe och då förändras förutsättningarna 
ännu en gång. Många motstridiga behov finns ofta i tjänster och vid varje förbättring för 
någon finns risk att någon annan typ av användare blir lidande (Buchanan, 1992). 
 
Tillgänglighetsdirektivet 
EU har arbetat i många år med att etablera en miniminivå på den digital service inom 
offentlig sektor. Detta för att se till att alla ska kunna använda digitala servicen 
Sannolikt kommer den nya lagen att träda i kraft den 23 september 2018.  
Kortfattat betyder lagen att offentlig sektor och de verksamheter som finansieras av 
skattemedel enligt lag kommer att behöva uppfylla en rad tillgänglighetskrav på sina 
webbplatser och appar, även interna sådana. Detta ska enligt förslaget gälla inom hela EU. 
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EU- direktivet är ett så kallat miniharmoniseringskrav som innebär att varje medlemsstat 
får bestämma att även andra aktörer ska omfattas. De som då kommer att ligga närmast till 
hands är aktörer inom försörjningssektorerna som teleoperatörer, vatten, el osv. Det är den 
digitala servicen som omfattas och med detta avses tjänster eller information som 
tillhandahålls via en teknisk lösning. WCAG 2.1 innehåller en rad krav på ett 
användarvänligt gränssnitt med tillgänglig design och ett tydligt språk (Regeringen, 2018). 

Universell design 

Tillgänglighet kan också kallas för universell design (Universal Design), det är ett begrepp 
som myntades av Ronald L. Mace (Center for Universal Design, 2017) och det innebär att 
designade produkter, tjänster och så vidare kan användas av alla och inkluderar även 
personer som tidigare behövt olika typer av specialanpassning. 
  
The Center for Universal Design vid North Carolina State University (Connel et al., 1997) 
har tagit fram sju principer för universell design: 
 
1. Likvärdig användning, 
2. Flexibilitet i användningen, 
3. Enkel och intuitiv användning, 
4. Uppfattbar information, 
5. Tolerans för misstag 
6. Låg fysisk ansträngning 
7. Storlek och utrymme för åtkomst och användning (Certec, 2017). 

  
Principerna går ut på att designen ska fungera för många typer av användare och att den 
tillåter en stor variation av förmågor. Den ska därmed vara lätt att använda oberoende 
förkunskaper och eventuella funktionsvariationer och blir därmed bättre för alla, även de 
som inte har funktionsvariation. 
Vidare ska informationen vara enkel och begriplig och designen ska minimera misstag 
samt eventuell risk för misstag. Designen ska kräva så liten fysisk ansträngning som 
möjligt, och vara lätt att nå och använda även vid eventuella fysiska begränsningar. 
De grupper som kan inkluderas av universell design, förutom personer utan 
funktionsvariationer är personer med hörsel- och synnedsättningar; personer med kognitiva 
nedsättningar, personer med fysiska nedsättningar, även äldre personer, barn, de med ett 
annat språk som modersmål än det nationellt talade i det aktuella landet och även de som 
behöver lättläst information av olika anledningar (Certec, 2017). 
 
Information overload  
Begreppet Information overload grundades i en artikel av Peabody och Gross (1965) och 
innebär att om för mycket data visas samtidigt, känner användarna sig frustrerade, och kan 
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inte fatta beslut. Överbelastning av information uppstår när mängden information 
överstiger mottagarens kapacitet. Grundaren av termen, menar att vi människor bara har en 
viss kapacitet att bearbeta information, för mycket nyttig information kan skapa skapa 
kognitiva problem som exempelvis problem med beslutfattningsförmågan. Dock menar 
Peabody och Gross (1965) att det är termen som är ny, inte fenomenet. De påvisar att det 
talades om information overload redan i bibeln även om begreppet ännu inte hade myntats. 

 
“Information overload” är sannolikt ett av nutida organisationers och arbetsplatsers största 
misslyckanden inte minst med hänsyn till vilken påverkan det har på människors 
välbefinnande samt hur det påverkar organisationers effektivitet negativt (Bawden et al., 
1999). 
 
Enligt Interaction Design foundation (2017) skapas stora informationsmängder konstant på 
internet idag. Många känner pressade att skapa mer och komplettera redan skapad 
information. Detta leder till kvantitet före kvalitet. Enkelheten att dela med sig bidrar också 
till att mer information går ut till en bredare publik, samt en exponentiell ökning av kanaler 
som erbjuds. Dessutom tillkommer all historisk data som tillgängliggörs genom de nya 
kanalerna i allt högre takt. Vidare finns en mängd förlegad eller utdaterad information som 
inte längre stämmer och ändå ligger kvar. Ännu så länge finns inga enkla metoder för att 
värdera datat genom nu tillgängliga tjänster. 
Att det är enkelt att publicera material i och med digitaliseringen samt ökningen av antalet 
kanaler kan göra informationen motsägelsefull därför har Interaction Design foundation 
(2017) gett ut några tips för att undvika information overload som designer: 
 
● Håll det enkelt 
● Håll det relevant 
● Håll det tydligt 
● Länka vidare till bifogad information om läsaren skulle behöva 
● Erbjud nyanserad information 
● Visa på vad läsaren ska göra med informationen 
● Förenkla för läsaren att handla 
 
 

2.4 Spelifiering 
 
Deterding et al. (2011) definierar gamification, eller spelifiering, som det heter på svenska, 
som en strategi inom design där det används spelelementen till icke spelmiljöer för att 
skapa uppmuntran till ett önskat beteende. De element som används i spelifierade 
applikationer används ofta i spel och kan göra att användaren kan uppleva applikationen 
som underhållande. Utifrån designperspektivet används dessa spelelement för att 
uppmuntra användaren till ett visst beteende. Designelement som kan användas i en 
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spelifierad miljö är exempelvis grafiskt utseende eller hela spelmetoder. Till exempel: 
nivåer, tokens, tidsbegränsningar samt utmaningar (Deterding et al., 2011). 
  
Spelifiering har blivit ett av de populäraste metoderna att designa digitala gränssnitt i 
företag. Och spelifiering förväntas bli ett av de populäraste mekanismerna till att omvandla 
verksamheterna detta eftersom  många befintliga applikationer misslyckas att uppfylla 
affärsmål, på grund av dålig design. 
Spelifiering är något som attraherar människans medfödda behov av lek och spel. 
Demografin för arbetstagare har också förändrats. De yngre medarbetarna förväntar sig ett 
visst mått av spelifiering och har bättre förståelse för detta. Spelare sägs vara 
högmotiverade människor som är mer drivna, vilket talar emot myten om att spelare skulle 
vara lata och ointresserade människor. Detta talar för att det kan vara intressant att 
spelifiera inom ett företag, eftersom det skulle kunna driva på motivationen till att göra ett 
bättre arbete. I boken förklarars också att spelifiering även är bonuskort och att få poäng på 
sin linkedinprofil. För att veta om det passar sig att spelifiera i ens eget företag kan man 
fundera på om kulturen i företaget är  tävlingsinriktad eller harmonisk där ingen ska vara 
bättre än någon annan. Om företagskulturen går emot tävling och prestation ska man vara 
försiktig med att lägga till tävlingsmomenten, eller åtminstone göra tävlingsmomenten 
harmoniska (Herger & Mythily-Kumar, 2013). 
 
 
Spelifieringen handlar om att utnyttja användarens motivation för att skapa värde i 
utformningen av tjänster och har visat sig vara en bra designmetodik för att påverka. 
Medborgerliga webbgränssnitt kan dra nytta av spelifiering för att slippa lågt engagemang 
som kan göra att de inte fyller sitt syfte. Det finns brist på förståelse för hur medborgerliga 
plattformar borde spelifieras för att upprätthålla aktivt engagemang och hjälpa till i 
samhällsbyggnad, samtidigt som de uppfyller sina operativa mål (Hassan, 2017).  
 
Hassan (2017) belyser i sin artikel att det finns alldeles för lite forskning gjord på hur 
tjänster i offentlig sektor skulle kunna spelifieras på ett givande sätt. Det finns också brist 
på förståelse för hur medborgerliga plattformar ska spelifieras för att skapa aktivt 
engagemang och främja god samhällsbyggnad, samtidigt som tjänsten ska fortsätta att 
uppfylla sina operativa mål. 
Vidare menar Hassan (2017) att hon vill skapa en teoretisk ram och riktlinjer för 
uppbyggnad av medborgerliga plattformar. Vidare menar hon att en rad offentliga tjänster 
och applikationer kan dra nytta av samt förbättras genom spelifiering. 
Det är dock ännu oklart om och vilka motiverande principer som kan stödja medborgerliga 
engagemang, och hur de kan underlätta interaktivitet. 
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Vidare är det också oklart hur existensen av motiverande förmåner i en samhälleligt 
engagerad tjänst skulle påverka byråkratin och demokratin. 
Denna brist på förståelse för spelifiering i samband med samhällsengagemang och 
samhällsbyggnad betonar vikten av ett ramverk för spelifiering av tjänster inom offentlig 
sektor. 
De spelifierade tjänster som finns idag är inte heller lätta att finna. Detta på grund av att 
kartläggningen inte är fullständig och inte heller är dessa empiriskt utvärderade. Därför är 
dessa svåra att dra lärdomar ifrån. Det krävs ytterligare granskning av onlinetjänster som 
tillhandahålls av offentliga förvaltningar för att avgöra om spelifierade metoder kan 
utnyttjas, samt vilka effekter de har (Hassan, 2017). 
 
Burke (2014) talar om att användare blir motiverade av att andra personer kan se vad de 
bidragit med eller presterat. Det är fortfarande även viktigt att anpassa gränssnittet till 
användarens önskemål och efter deras förmågor. Burke menar vidare att spelelement som 
anspelar till inre motivation är de som ger en bäst effekt.  
 
I de fall som spelelement ska finnas med bör dessa inte störa personer som inte gillar 
spelifiering eftersom alla inte gör det. Spelifieringen får alltså inte heller ta över och störa 
ut ursprungssyftet med tjänsten. Senaste åren har populariteten för spelifiering växt 
signifikant påpekars det. I den här studien försöker man komma fram till hur det praktiskt 
ska gås tillväga för att använda spelifiering i vanliga gränssnitt för en organisation eller ett 
företag, 
utan att det blir för likt ett riktigt spel. I perspektivet av servicemarknadsföring som en 
process att förbättra användbarheten med lekfullhet kan det dras nytta av att förbättra 
värdet med hjälp av spelifiering. På så vis får de ut värde av användningen.  Efter detta kan 
en efterföljande undersökning göras där det kontrolleras hur och om spelifiering bidragit att 
tillföra nytta. Därmed utmanas synvinkeln att spelifiering endast kan användas då 
spelelement används i icke spelmiljöer (Hamari & Huotari 2011). 
 
Morschheuser et al (2018) visar hur de skapat en metod att designa ett spelifierat gränssnitt 
där de utgått från intervjuer med 10 spelifieringsexperter världen över om faktorer som 
skapar ett fungerande spelifierat gränssnitt. Metoden har också bevisats genom att använda 
den i ett verkligt utvecklingsprojekt i Tyskland. Experterna kom överens om att designen 
och utvecklingen bör vara iterativ, det framhölls också att det är viktigare att beställare och 
andra stakeholders stöttar spelifiering mer än att de förstår den. Detta för att utvecklarna 
behöver ha med sina stakeholders i designprocessen. (Morschheuser et al., 2018). 
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Koppling mellan teorierna: 
Teorin utgår från IS-success model och undersöker närmare vissa kvaliteter av modellen med 
hjälp av användbarhet och UX, information overload och spelifiering. 
 
Som förklaring hur övrig teori är kopplad med IS-sucess modell visas tabellen: 
 
  

Dimension av Is-success model Hur passar teorin in?  

Informationskvalitet Användbarhet UX och tillgänglighet 
Information overload 

Systemkvalitet Användbarhet UX och tillgänglighet 

Servicekvalitet Användbarhet, evt spelifiering (beroende på hur 
man använder det) 

Vilja att använda/faktiskt användande Användbarhet UX och tillgänglighet 
Spelifiering, Information overload 

Användarnöjdhet Användbarhet UX design och tillgänglighet 
Spelifiering 

Verklig nytta Användbarhet UX design och tillgänglighet 

 
 

3. Metod 
 
3.1 Inledande studier samt bakgrund 
 
Intranätsmodellen Wizdom som skulle införas är en plattform baserad på Sharepoint. (Ett 
Microsoftbaserat system för att skapa webbplatser)Wizdom skulle kunna liknas med ett så 
kallat “intranät in a box”. Det vill säga att utseende och funktion redan är bestämt. Köparen 
i detta fall Ekerö kommun kan inte välja fritt vad denne vill ha utan behöver anpassa sig till 
leverantörens förinställningar och utseende. Köparen har dock sett de möjligheter som 
finns innan köptillfället och det mesta som finns i paketet går att utesluta om köparen inte 
skulle behöva denna funktion. I systemet finns således ett överflöd av funktionalitet, vilket 
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innebär att köparen snarare ska sålla än känna sig begränsad. Wizdom i sin tur är utvecklat 
utefter de förutsättningar som finns i Microsofts Sharepoint. 
  
Införandeprojektet inleddes i slutet av 2017 och pågår till maj 2018. Inledningsfasen 
påbörjades med sju workshops där projektgruppen får klart för sig vad det kommer att 
innebära för gruppen och vad gruppen måste leverera. 
  
Till grund ligger även besöksdata insamlad under perioden 2010-2017 som insamlats med 
Google Analytics. Ett statistiksystem som kommer att avvecklas i kommunen i och med att 
det blir omotiverat att fortsätta använda Google analytics delvis på grund av den nya 
personuppgiftslagen GDPR. 
 
Vidare har det gjorts 18 stycken persona som anses vara kommunens viktigaste 
användartyper. Det har även gjorts användarundersökningar för att se vilka av de 
förutbestämda funktionerna som var mest intressanta. Detta i form av så kallade 
pappersstudier och workshops. Vidare har det gjorts en effektkartläggning med tillhörande 
effektmål (Ekerö kommun, 2018).  
 
I samband med intranätsprojektet skulle även Microsoftprodukten Office 365 införskaffas 
och implementeras hos alla användare (ca 1500 anställda). En grupp om ca 30 medarbetare 
har satts i en  ny arbetsmiljö så kallad aktivitetsbaserat kontor. Aktivitetsbaserat kontor 
innebär att de traditionella stationära arbetsplatserna frångås, eller i detta fall cellkontor, 
där varje medarbetare har sin bestämda skrivbordsplats, eller rum och istället väljer 
medarbetaren sin arbetsplats utifrån vilken arbetsuppgift hen ska utföra för stunden 
(Seddigh, 2017). 
  
3.2 Denna studie 
 
Författaren önskar få en klarare bild av vilka faktorer som påverkar användarna av ett 
intranät. För att komma fram till en slutsats om vad som är betydelsefullt används tidigare 
forskning, arbetet som gjorts i kommunen samt en egen studie i form av kvalitativa 
intervjuer.  
 
Studien som denna rapport främst baserar sig på är alltså intervjuer med medarbetare där 
det gås in på djupet med vad som skulle motivera medarbetarna att använda intranätet. 
Eller kanske snarare vad som skulle få dem att inte avstå i onödan. Fokus ligger på den 
upplevda användarnyttan kopplat till Delone och McLeans IS-success model och hur man 
kan göra detta intranät mer lustfyllt att besöka. En tes finns om att det finns för mycket 
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information på intranätet. Därav ställs några frågor om information overload samt 
spelifiering. 
 
Genom att kombinera en teori med tidigare forskning på ämnet samt tidigare arbete som 
gjorts i kommunen samt en egen studier önskar författaren kunna finna en slutsats som 
bidrar till en klarare bild av vilka faktorer som påverkar användarna.  
Intervjuerna genomfördes i slutet av april 2018 av författaren med en informant per 
tillfälle. 
Som empirisk kvalitativ datainsamlingsmetod hölls semistrukturerade intervjuer med nio 
personer som arbetar på kommunen.  
 
Som Nyberg och Tidström (2012) säger ska en datainsamling planeras noga, metoder ska 
väljas ut och informanter ska väljas  så att de passar studien. När intervjuerna är gjorda och 
datat är transkriberat ska datat analyseras. Datat gås igenom enligt nedanstående. 
 
1. Genomlyssning, genomläsning 
2. Hitta preliminära koder på innehållet 
3. Leta efter mönster genom de olika intervjuerna 
4. Söka igenom koder och mönster 
5. Definiera 
6. Dra slutsatser 
7. Skriva analysen 
 
Som underlag för arbetet och den empiriska datainsamlingen användes tidigare forskning 
och litteratur. 
 
Datat låg till grund för de slutsatser som drogs i forskningsstudien. Resultatet av studien är 
tänkt att utmynna i ett antal förslag för det nya intranätet som kan komma att 
implementeras i det nya intranätet innan detta tas i bruk fullt ut. 
  

3.1 Vetenskaplig ansats 
En kvalitativ undersökning i form av intervjuer genomfördes i denna studie för att samla in 
data om informanternas attityder och erfarenheter. Forskningsfrågan lyder: 
  
“Vilka användarnyttor är viktigast för användarna av ett kommunalt intranät, och vad 
tycker användarna om att spelifiera intranätet?” 
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Här ansågs en kvalitativ undersökning mest lämpad för att besvara frågan och uppfylla 
syftet. I en forskning skulle även en kvantitativ metod kunnat användas. Denna används 
vanligtvis för att testa olika hypoteser som baserats på befintliga teorier och avser 
datainsamling som enkelt kan mätas och förklaras. Den kan med fördel sammanställas i 
siffror och uträkningar. För att samla in kvantitativ data som är giltig inom forskningen 
krävs stora mängder data från många individer. Kvalitativa studier däremot avser att 
undersöka och förstå olika fenomen, såsom uppfattningar, upplevelser och avsikter. Varje 
enskild intervju går in på djupet och svaren indelas i olika kategorier.  
En kvalitativ ansats innebär både för och nackdelar. Intervjuerna kan ta lång tid att 
analysera och det räcker med relativt få informanter, vilket kan göra datat svårare att 
analysera. Datainsamlingen är ofta basen i forskningen. Vid användande av kvalitativa 
metoder ställs öppnare frågor och oftast till ett färre antal informanter och variabler tas 
fram för att förklara det insamlade datat (Nyberg & Tidström, 2012).  
 
Vad användare säger och vad de gör stämmer inte alltid, detta eftersom det mänskliga 
minnet inte är helt tillförlitligt då det är svårt att minnas exakt hur de gjorde när webbsidan 
användes. Människor tenderar ofta till att hitta logiska förklaringar om hur de gått tillväga. 
Därför är observationer en bra metod (Nielsen, 2012). 
I denna undersökning fanns dock inget nytt gränssnitt att testa och att testa det gamla 
intranätet var varken aktuellt eller intressant. 
 
Med den vetskapen passade en kvalitativ insamlingsmetod bättre i denna studie då djupare 
förståelse ville uppnås och det kunde fokuseras på ett fåtal informanter under denna korta 
period. 
 
Empirisk data togs fram genom enskilda intervjuer, och en induktiv ansats användes för att 
hitta de mönster som skulle ligga till grund för att besvara forskningsfrågan. 
Trots arbetets teoretisk grund valdes en induktiv ansats, eftersom arbetets syfte var att på 
ett explorativt sätt samla kunskaper inom ämnet. 
  
En induktiv metod betyder att generaliseringar kan göras utifrån flertalet enskilda 
observationer och vid en induktiv ansats avses att data samlas in från verkligheten för att 
sedan finna mönster som kan omvandlas till teorier. Induktiv metod kan innebära att 
empiriska studier genomförs utan teoretisk grund. En deduktiv metod menar istället att 
antingen bekräfta eller motbevisa en befintlig teori, där förutsägelser görs om vad empirin 
ska visa (Björklund & Paulsson, 2012). 
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3.2 Datainsamling  
 

När en datainsamling görs eftersöks information som är relevant för forskningen, och 
datainsamlingen är oftast basen i forskningen (Nyberg & Tidström, 2012). 
 
I denna studie undersöktes de blivande användarnas kunskaper, attityder, önskemål samt 
tidigare erfarenheter kring arbetet med ett intranät. Författaren ville också få fram om det 
skulle kunna gå att spelifiera ett kommunalt intranät. Därav genomfördes semistrukturerade 
intervjuer. Ämnet som skulle undersökas hade en kvalitativ karaktär och det föll sig 
naturligt att utesluta kvantitativa metoder. Då intranätet inte ännu var redo för tester 
uteslöts observationer som kunnat göras för att verifiera att användaren verkligen gör som 
den säger att denne gör. Men i detta läge var intervjuer en mer uttömmande metod. 
 
Det hade dock kunnat vara intressant med en metodtriangulering, men uteslöts i denna 
undersökning med ovanstående förklaring.  
 

3.2.1 Urval 
Antalet informanter samt vilka informanter som ska ingå i en vetenskaplig undersökning är 
beroende på forskningsfrågan. Detta är beroende av vad det forskas på och ska innebära att 
tillräckligt många intervjuas för att få ett uttömmande svar, med ett tillräckligt underlag för 
att kunna dra slutsatser. Vanligt är dock ett lägsta antal på cirka 10 informanter (Nyberg & 
Tidström, 2012). 
 
Informanterna valdes ut bland blivande användare av intranätet inom organisationen Ekerö 
kommun. Personerna skulle alltså arbeta inom kommunen vid intervjutillfället, och var 
vana eller ganska vana vid EKOT, (Bilaga 1.) kommunens nuvarande intranät. Vidare 
skulle de vara inom gränserna för de 18 personas (Bilaga 5.) som tagits fram under arbetet 
med intranätet. Kravet på informanterna var att de skulle arbeta i Ekerö kommun och 
använda kommunens nuvarande intranät EKOT. Vidare skulle de vara mellan 18-65 år och 
ha minst gymnasieutbildning. Samtliga var även boende i Stockholms län, men detta var 
inte ett kriterium som ställts upp. 
 
Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval. Det vill säga de medarbetare som fanns i 
författarens närhet och att de hade möjlighet att ställa upp inom ramen av den tid 
intervjuerna pågick. 
 
I denna undersökning ingår nio intervjuer. Tre ytterligare intervjuer avbokades av 
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informanterna av olika anledningar. Ingen nyrekrytering skedde på grund av att många 
liknande svar hade inkommit på de flesta frågor. Forskningen var mättad. Det vill säga att 
inte mycket nytt kan förväntas om det ställs samma frågor till ytterligare informanter. 

3.2.2 Genomförande 
Vid utformningen av intervjuerna undveks ledande frågor samt ja/nej- frågor även om vissa 
av frågorna var ja/nej- frågor kom oftast en följdfråga.  
Intervjuerna var semistrukturerade så att följdfrågor skulle kunna ställas. Exempelvis om 
svaren var otydliga eller väldigt korta ställdes följdfrågor. 
  
För att täcka de aktuella forskningsområdena delades frågorna upp i kategorier, detta för att 
skapa tydligare struktur och överblick (Bilaga 3.). 
 
Frågorna delades upp i: 
 

1. Bakgrundsfrågor, det vill säga demografiska frågor 

2. Frågor om EKOT, kommunens nuvarande intranät 

3.  Frågor om systemets kvaliteter och informationens kvalitet och sökningar 

        4. Drivkrafter, vad skulle kunna göra det roligare besöka kommunens webb samt 
spelifiering. 

  
För att säkerställa att det var ett fungerande upplägg på intervjun testades upplägget mot en 
person som inte tillhörde målgruppen. Detta enbart för att undersöka om frågorna kändes 
naturligt att ställa. 
  
Detta försök ledde till att vissa frågor togs bort då de kändes konstiga, onaturliga eller var 
svåra att förstå. Andra frågor redigerades för att bättre passa in. Svaren på frågorna från 
pilottestet inkluderas inte i resultatet. Frågorna justerades i mindre omfattning under 
intervjuperiodens gång, då intervjuaren märkte att denne fick förtydliga vissa 
frågeställningar. 
  
Varje intervju genomfördes med en informant och en intervjuare. Intervjun utfördes på 
plats i ett av kommunhusets konferensrum. Det var inte alltid samma rum utan var det 
konferensrum som för närvarande var ledigt. Intervjuerna hölls under 1,5 arbetsvecka 
utspridda jämnt över tiden under dessa veckor.  
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Informanterna var män och kvinnor mellan 22-61 år och som arbetade i kommunens 
stabsfunktioner under intervjuperioden. 
Varje intervjutillfälle varade ca 30-60 minuter, beroende på hur mycket den aktuelle 
informanten hade att säga. Varje informant hade fått frågorna och medgivandet (Bilaga 4.) 
skickade till sig i god tid. Detta för att de skulle kunna vara medvetna om att det inte var 
några obehagliga frågor som skulle komma att ställas. Varje informant var informerad om 
att intervjun skulle spelas in och hade medgett detta. Den telefon som intervjun spelades in 
på var även synlig och intervjuaren beskrev tydligt att inspelningen var igång samt testade 
att inspelningen fungerade, detta för att informanten skulle vara medveten om att 
inspelning skedde. När intervjun var klar stängdes inspelningen av.  
 
Efter det att intervjun var klar skickades medgivandet ut igen för att informanten skulle 
kunna godkänna sitt medverkande. Dessa godkändes sedan via e-postbekräftelse. 
 

3.3 Analys 
 
Den vanligaste analysen av kvalitativa undersökningar är innehållsanalys vilken innebär att 
systematiskt grupperar sin text. Här omvandlars enskilda uttalanden till en grupperad 
helhet. Man kan induktivt gruppera utifrån materialet. 
Härefter kan skapas undergrupper om detta anses behövas. Vidare ska resultaten förklaras 
på ett lämpligt sätt (Nyberg & Tidström, 2012). 
 
Inspelningar gjordes av intervjuerna och enklare anteckningar fördes. När alla intervjuer 
hade genomförts påbörjades analysen av datat. I steg ett transkriberades intervjuerna i ett 
färgkodat dokument.  
Alla svaren samlades i sin helhet under respektive fråga i ett dokument, med de färgkodade 
svaren, detta för att hålla koll på vilken informant som sagt vad. Det var viktigt att varje 
informant hade sin färg för att kunna hålla isär svaren och undvika att räkna samma 
informants svar flera gånger, samt att kunna dubbelkolla svaren med inspelningarna, och 
kontrollera att svaren tolkats rätt. Detta steg i processen var viktigt för att kunna 
sammanställa resultatet.  
  
Steg två i analysen bestod av att de delar i svaren som ansågs viktiga markerades,  räknades 
och fördes över till ett nytt dokument. Färgkodningen med kopplingen till varje informant 
behölls i detta steg. För att vara riktigt noga skrevs även dokumentet ut i färg innan 
räkningen. Markerade ord  underströks med penna för att inte något skulle missas. Sedan 
fördes svaren över till ett nytt dokument med samlad data. Här kortades svaren ner och 
eliminerades på text som inte hade något större värde för undersökningen. Viss tolkning av 
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liknande svar gjordes redan i detta steg.  Viktigt var att fortfarande ha tillgång till 
föregående dokument om något behövde sättas in i ett sammanhang eller om bättre 
förståelse för svaret behövdes.  Inspelningen användes här också på nytt för att eliminera 
feltolkningar. 
  
Datat hade nu kortats till en mer lätthanterlig mängd och återigen genomfördes en ny 
genomgång av svaren, för att se om någon av informanterna hade gett samma eller liknande 
svar, som missats i förra omgången. I vissa fall fick ytterligare en lyssning ske av 
inspelningarna, för att intervjuaren skulle minnas tonläge och kroppsspråk. Svaren kunde 
då grupperas ytterligare eller delas upp i flera punkter. För varje fråga undersöktes hur 
många gånger ett svar framkom och en siffra som motsvarade det antecknades vid sidan av 
svaret. Då alla svar listats upp i punktform med en siffra motsvarande antal informanter 
som hade gett ett visst svar flyttades detta över till ett nytt dokument. På vissa frågor hade 
informanterna svarat väldigt mycket och antalet svar övergick antalet informanter. Här 
undersöktes vilka svar som uppkommit flest gånger och om dessa kunde anses som 
mönster. 
 
I ett fjärde steg, skrevs det kortade datat om till meningar och ett berättande om vad 
informanterna tyckte. Här avpersonaliserades datat helt och nu var det inte längre möjligt 
att uttyda vem som hade sagt vad. Vidare kunde utförligare beskrivningar av svaren göras 
och slutsatser dras som presenteras längre ned i rapporten.  
 
Analysprocessen tog cirka två veckor att genomföra. 

3.4 Tillförlitlighet 
 
Noggrannhet, objektivitet, korrekthet och ärlighet är viktiga tecken på god forskning. Den 
som forskar ska genom hela forskningen bortse från sina egna synpunkter och sätta bevisen 
och professionen i första rummet. Forskaren ska hela tiden söka efter korrekta svar och 
bibehålla trovärdighet, transparens och korrekthet (Nyberg & Tidström, 2012).  
 
Forskningsstudien som gjordes har följt god forskningssed, vilket innebar att:  
1. Tala sanning om forskningen. 
2. Medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för studier. 
3. Öppet redovisa metoder och resultat. 
4. Öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5. Inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6. God ordning i forskningen. 
7. Strävan att bedriva forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 
8. Rättvisa i bedömning av andras forskning. 
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(Vetenskapsrådet, 2017) 
 
Urvalet av informanter stämmer tydligt med beskrivningen. Informanterna har ställt upp 
frivilligt och informerats om förutsättningarna. Vidare tilläts alltid informanten tala till 
punkt innan nästa fråga ställdes.  
Informanterna fick veta att de hade möjligheten avbryta intervjun när som helst samt neka 
att svara på vissa frågor. De fick även veta att det som framkommit ur intervjuerna inte 
skulle gå att koppla till dem personligen. 
 
Möjligtvis kan informanterna ha begränsats i sina uttalanden på grund av att intevjuaren 
spelade in intervjun. Med detta hänseende kanske de ville vara extra korrekta, då de även 
visste att de skulle delta i en studie och att intervjun spelades in. Vissa informanter 
självbegränsande till synes ibland sina svar. Troligtvis på grund av att de själva inte trodde 
att resten av organisationen var intresserad av det hen tyckte. Många av informanterna 
tänkte mer på organisationen som helhet och inte på sig själva som arbetstagare. 
Informanten fick då veta att hen skulle utgå från sina egna synpunkter och behov. Vid det 
påpekandet ändrade informanten i något fall sitt svar, och återgick till det denne själv 
tyckte. 
 
För att säkerställa validiteten spelades intervjuerna in och transkriberades. 
Validiteten stärktes genom att sammanfatta resultatet så korrekt som möjligt, och 
intervjuerna dubbelkollas mot transkriberingen så att inga misstag hade gjorts eller viktig 
information uteslutits. Även de generaliseringar som gjordes och mönster som togs fram 
jämfördes flera gånger mot informanternas svar. De funna mönstren växte fram i flera 
etapper, där data stegvis skalades av för att få fram den mest väsentliga informationen. 
 
Artiklarna i studien har alla tagits från vetenskapliga databaser, och de flesta böcker som 
det refereras till är kurslitteratur från tidigare kurser. Goda möjligheter finns att vid en 
likalydande studie få samma svar baserat på en liknande målgrupp.  
 

3.5 Etiska överväganden 
 
Forskningen har kontrollerats mot de riktlinjer som satts upp av Etikkommiten i sydost 
(Etikkommittén Sydost, 2018) samt Codex som Etikkommiteen rekommenderar och är 
Vetenskapsrådets sida (Codex, 2018). Här har inga etiska aspekter funnits i författarens 
självskattning att ta hänsyn till. 
  
Det kan dock vara intressant med påpekandet att det var viktigt att  informanterna skulle 
delta frivilligt, och inte känna ett måste inför deltagandet. 
Det kan också finnas etiska problem med spelifiering som kommer att tas upp längre fram. 
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4. Resultat och analys 
 
Nio informanter deltog i studien. Dessa informanter tillhör kommunledningskontoret och 
representerar ett genomsnitt av personalen på kommunledningskontoret. Dock var de inte 
ett representativt genomsnitt av samtliga medarbetare i kommunen (ca 1500 stycken), då 
den större delen av medarbetarna är anställda inom skola vård och omsorg, dessutom var 
inga representanter från fastighetskontoret, biblioteken, stadsarkitektkontoret, 
socialkontoret med flera. Studien hade som sagts tidigare i avgränsningskapitlet begränsats 
till att representeras av en liten grupp från kommunledningskontoret.  
 
Av de nio informanterna var tre män och sex kvinnor. Bland de deltagande informanterna 
varierade åldern mellan 22–61 år. Tre var yngre än 35 år och sex var äldre, alla var 
anställda i stabsfunktioner i Ekerö kommuns kommunledningskontor.  
Deltagarna hade arbetat inom kommunen mellan två månader och tjugofem år. I 
genomsnitt hade informanterna varit anställda i  7,5 år. Samtliga deltagare använde 
kommunens nuvarande intranät samt betecknade sig själva som vana IT-användare. 
Samtliga informanter arbetar i kontorsmiljö i kommunledningsstaben och har tjänster som 
kräver gymnasiekompetens med vidareutbildning. 
 
När det gäller tidigare vana av intranät, var det drygt hälften som tidigare arbetat i andra 
organisationer vilka haft intranät. Att alla inte hade gjort det berodde mest på att de länge 
arbetat på samma arbetsplats och därför inte kommit i kontakt med intranät förrän 
kommunens första intranät EKOT lanserades. Majoriteten betecknade sig själva ändå som 
vana intranätsanvändare. 
 
Generellt hade majoriteten en bra syn på intranät och ingen av informanterna var negativ 
och tyckte att det var jobbigt eller svårt 

 
De deltagande intervjuades utifrån tre huvudkategorier,  
● vad de tyckte om det gamla intranätet,  
● vad de tyckte om systems kvaliteter, innehållskvalitet samt sökningar 
● därefter ytterligare en kategori som handlade om drivkrafter samt någon fråga om 
spelifiering. 
 
Kommunens gamla intranät EKOT 
Samtliga informanter använder EKOT, men när de kom till frågan om vad som är bäst med 
det nuvarande intranätet varierade svaren. Dock var det en övervägande majoritet som 
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svarade att nyheterna var det bästa med EKOT. Personalhandboken och “stöd i arbetet” 
nämndes av flera. Det man behöver finns samlat och de hittar sina arbetsredskap där. 

Vidare kom frågan om vad som var sämst med intranätet, och då var informanterna tydliga 
med att det är svårt att hitta och rörigt. Sökfunktionen fungerar inte som den ska och det 
finns för mycket information.  En informant nämnde: “Allt det som jag tycker är viktigast 
är sämst”. 
 
På frågorna om mängden information som finns på intranätet svarade gruppen lite olika, de 
flesta sade att det var för mycket information men påpekade även att kvaliteten på 
informationen är ojämn och det är oftast fel information. Mer träffsäker information som 
sedan länkar vidare, ifall de behöver ta reda på mer. De tycker också ofta att informationen 
inte är riktad till mig eller min funktion. 

På frågan om vad det skulle kunna vara för fel på en instruktion på intranätet när de inte 
förstod, påpekade samtliga att det var texten som var fel. Författaren har inte tänkt på 
målgruppen och vad läsaren skulle tänka och göra. Texten borde vara kortare, ha ett bättre 
språk och vara mer strukturerad. 

När det gäller hur informanterna söker information på intranätet navigerar två tredjedelar 
via menyn och resterande använder sökmotorn. 
 
Frågor om systems kvaliteter, innehållskvalitet samt sökningar  
Vidare fick de frågan om de vill ha få eller många svar på en sökning, sade majoriteten att 
de ville ha relevanta träffar, och att helst få lite info till en början och sedan länkar vidare 
till mer. 

När det kom till frågor om systemkvalitet påverkas samtliga negativt om innehållet är 
dåligt i ett system men i olika grad. Flera har sagt att de inte skulle ge ett system en andra 
chans utan de väljer att gå till en annan plats om de kan. Någon nämner också att det inte 
ska vara för mycket innehåll eftersom de blir förvirrade. När de sedan får samma fråga när 
det gäller kommunens intranät visar det sig att några har mer tolerans och några har mindre 
tolerans för ett internt system. Någon nämner också att denne tappat förtroende för EKOT 
på grund av missvisande eller av att  information saknas. 
 

När det gäller funktionalitet påverkas samtliga negativt om systemet är dåligt. En person 
nämnde att hen skulle ogilla varumärket om systemet var dåligt. En annan person nämner 
att denne skulle ge systemet en andra chans. Majoriteten sade att de även skulle påverkas 
av om EKOTS funktioner fungerade dåligt. Dock var hälften mer toleranta här och endast 
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en var mindre tolerant för ett internt system.Detta påpekade denne berodde på att hen alltid 
hade bråttom, oftast beroende på att en tredje part väntar på information. 

På frågan: Hur din syn på ett system eller webbsida generellt kan påverkas av om servicen 
som finns på sidan är bra eller dålig, svarade en övervägande majoritet att de påverkas och 
att de blir positivt påverkade av bra service. Här var det olika tolkning om vad service var, 
många tänkte på en digital supporttjänst som kommer upp på sidan när man kommer in på 
den, och flera nämnde att det kan bli tjatigt. Denna typ av service var de inte förtjusta i, 
däremot ville de kunna känna att det fanns en service i bakgrunden som kunde användas då 
de eventuellt fallerar och behöver hjälp. 
 
När de sedan fick samma fråga gällande Ekerö kommuns intranät blev många förbryllade. 
Informanterna tänkte inte på att service hängde ihop med intranätet, även fast det finns 
formulär och telefonnummer på intranätet. De skulle inte bli arga på intranätet om de fick 
dålig service i kommunen. Här gör de flesta skillnad på den interna servicen och intranätet. 
endast en person har sagt att denne förväntar sig bättre service internt. Men det är oklart 
huruvida hen talade om intranätet kopplat till servicen. Resterande förväntar sig inte 
mycket service internt. De flesta kopplar inte ihop servicen som finns i kommunen med 
intranätet även då det fanns länkar eller formulär om service. Det nämndes dock av ett par 
informanter att de fann det osäkert om information som de skickar genom de formulär som 
finns på intranätet når mottagaren  då avsändaren inte får en bekräftelse på att något sänts. 

 
När det gäller framgångsfaktorer för ett system generellt som gör att informanten vill eller 
behöver använda systemet. säger de:  “Ja det ska vara något som förenklar livet”. På denna 
fråga  svarade informanterna generellt ganska mycket, alla gav två svar eller fler och 
intervjuaren fick många närliggande svar. Det som nämndes oftast var att det skulle vara 
enkelt och smidigt, användarvänligt samt att det skulle underlätta vardagen för en själv, 
vidare ville de ha en tilltalande design. Två informanter nämnde att de vill känna sig säkra 
och trygg i systemet och att den information de fann där var korrekt. 
 
På samma fråga om kommunens intranätet svarade informanterna olika, och majoriteten 
svarade mer än en sak. Här nämndes att de ville ha ett lättnavigerat gränssnitt och att de 
gillade fliken som heter Stöd i arbetet. De använder intranätet för att hålla sig uppdaterad 
och för att känna “vikänsla”. De vill ha en länksamling till sina övriga system, chattflöden 
och att kunna boka interna resurser. Någon nämner redan i denna fråga att intranätet ska 
vara personalisera, det vill säga filtrerat för att passa en viss person. De vill även kunna se 
telefonboken och vad som serveras till lunch på olika restauranger. 
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När det gäller frågan om vad som är anledningen till faktiskt användande av ett system 
generellt svarade de att den främsta anledningen är att de har ett behov eller ett måste att gå 
till tjänsten, vidare ska det vara lättnavigerat och personaliserat. Design, förtroende och 
statistik är parametrar som nämns. 

När det gäller frågan om vad som är anledningen till faktiskt användande av  Ekerö 
kommuns intranät, har informanterna svarat flera saker som att det ingår i deras tjänst att 
arbeta i intranätet, det vill säga det är ett måste, och många sade att de vill hitta specifik 
information. Vidare nämns den egna nyfikenheten som en anledning. 
 
På frågan om vad som skulle skapa en känsla av nöjdhet vid användandet av ett system 
nämnde informanterna flera alternativ, med en absolut övervikt på att det har varit lätt att 
hitta och att de kunnat utföra uppgiften.  Liknande svar gavs även vid samma fråga vad 
gällde intranätet, att det varit lätt att hitta samt att de fått den tänkta uppgiften utförd. 

Drivkrafter 

På frågan om vad som skulle skapa lust att använda Ekerö kommuns intranät var det 
vanligaste svaret att det är personanpassat för mig, vidare ska det vara lättare att kontakta 
andra, och ha interaktioner med andra medarbetare, det ska också finnas något som är kul 
och lättsamt och de ska kunna se vad som händer på olika enheter. Några nämnde även 
layout, bild och film som drivkrafter. 
 

På frågan om de tror att det skulle kunna vara roligt att besöka Ekerö kommuns intranät har 
samtliga informanter svarat Ja, och en del har även gett något exempel på vad som skulle 
vara kul. De som nämnt något tycker att jobbet inte bara är jobb och att den sociala biten är 
viktig. De nämner att den sociala biten är anledningen till att gå upp på morgonen varje 
dag. Det är roligt  att  lära känna nya kollegor och därför är det viktigt att det finns utbyte 
av privata intressen. Kanske de kan hitta nya spelpartners, lunchpartners och 
samtalspartners. Skvallerforum verkar vara av intresse. Vidare har de nämnt att det vore kul 
att se vad andra i kommunen  lyckats bra med och att detta kan skänka inspiration. Dessa 
exempel kom naturligt direkt på frågan om de trodde att det skulle kunna vara kul.  
På följdfrågan vad det var som skulle kunna vara kul kom några exempel även där. 
Informanterna föreslog att de skulle kunna ha communities, kanske någon snabbenkät och 
att få läsa om sig själv eller någon kollega. Flera har också diffust nämnt “något 
spännande” som förslag.  
 

På frågan om det skulle kunna  gå att utnyttja spel eller tävling för att göra intranätet mer 
roligt eller intressant svarade sju av informanterna ja och två svarar nej till en början. En av 
de som svarar nej nämner sedan att de haft en tävling som hette “årets idemakare”. (Detta 
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var inte en tävling på intranätet, men det länkades till tävlingen därifrån). De som sagt nej 
är varken äldst eller yngst utan befinner sig i medelspannet åldersmässigt av informanterna. 
Det innebär att någon åldersindikation inte föreligger. Möjligtvis kan det tolkas som att 
man är mest seriös i mitten av sin karriär. 

Intervjuaren har inte ställt frågan om vilka tävlingar man skulle kunna ha i första frågan om 
spel och tävling. Förslag kom spontant från dem som blivit mest inspirerade av frågan. En 
informant tänker att de skulle ha en speciell tävlingsprofil där de fick samla poäng genom 
att vara mest aktiv, en annan nämner att man skulle kunna tävla om att hitta skrivfel och 
förbättrad navigation på intranätet. Tips och gissningsfrågor skulle vara engagerande för 
dem själva och andra medarbetare till intranätet. 
 
Här kom frågan vad tävlingen skulle kunna bestå av och denna fråga har tolkats lite olika. 
En informant föreslår  e-sportturneringar och blir entusiastisk av detta. De tänker att spel 
skulle leda till en ökad samvaro med kollegorna i kommunen och vara ett alternativ till 
gemensamt alkoholintag, det måste inte vara vin och öl inblandat för att umgås med 
arbetskamraterna på  fritiden. 
Vidare nämns att de skulle kunna ha poängsättning på hur aktiv man är på intranätet och 
poäng på antalet kommentarer och poster. Flera påpekar att det måste vara seriöst medan 
andra tycker att spelifiering skulle kunna användas för att bygga kvalitet. Någon informant 
nämner även korta mätningar och månadens fråga som förslag för intranätet. Två nämner 
att de skulle kunna ha en stegtävling som visualiseras på intranätet. Vinster som de nämner 
skulle kunna locka är bio eller lunchbiljetter. 

Den sista frågan i undersökningen är svår för de flesta att svara på. Informanter under 
trettio år har betydligt lättare att besvara denna fråga. 

Frågan som lyder,  “Kan du komma på något sätt att utnyttja spelets möjligheter för att 
hitta bättre på intranätet?” 
 
De under trettio kunde sätta sig in i frågan och komma med konkreta förslag. De äldre hade 
inte lika många förslag, och flera bad att få återkomma med ett svar. De förslag som gavs 
var dock informativa. Informanterna tänker att intranätet kan registrera det de själva 
publicerar och kollegorna skulle kunna betygsätta det man åstadkommit. Vid höga poäng 
kommer sidan högre upp i sökningarna. Det skulle även kunna leda till högre rankning och 
de skulle även kunna använda sig av “levels”, för att skapa ett tävlingsmoment. Detta tror 
informanterna skulle leda till mer engagemang samt en naturlig utrensning av skribenter 
som inte uttrycker sig så bra i skrift. De tror även på statistik och att man kan få poäng per 
hittat fel som man kan låsa upp en belöning med. En annan föreslår att vinnaren kan få en 
extra semesterdag eller ett seminarium. Vidare föreslås att en skattjakt vore kul, eller att de 
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kunde sätta tumme upp och tumme ner på sidorna. Däremot påpekas det att avatarer och 
skins inte skulle platsa i ett seriöst intranät. 

        Nedan följer en jämförelse mellan Delone och McLeans IS-success modell och resultaten i 
denna studie. 

 
  

Dimension Indikator, vad vill användaren 
ha  

Överensstämmelse med EKOT 

Informationskvalitet ● Precis information 
● Uppdaterad 

information 
● Användbar 

information 
● Länkar vidare 

Nej, informationskvaliteten är 
varierande, bitvis bristfällig, 
dåligt skriven och ibland för 
byråkratisk. 

Systemkvalitet ● Användarvänligt  
● Enkel navigering 
● Bra sök 
● Fungerar tekniskt 

Delvis, men söket fungerar inte 
så bra, och det är inte helt 
intuitivt. Tekniskt fungerar det 
dock bra. 

Servicekvalitet ● Att service ej  behövs 
tack vare 
användarvänlighet 

● Ska finnas om jag 
behöver 

● Inte vara påträngande 

Nej, det finns ingen service 
som kopplas samman med 
intranätet. 

Vilja att använda/faktiskt 
användande 

● Enkelt och smidigt 
● Användarvänligt 
● Bekvämt 
● Underlättar min 

vardag 

Delvis, vissa delar fungerar 
andra inte. 

Användarnöjdhet ● Personalisering 
● Enkel kontakt med 

andra 
● Lätt att hitta 
● Informativt 
● Snygg design 

EKOT har ett visst mått av 
personalisering vilken inte 
gäller för alla användare. Det är 
dock ganska rörigt. Men 
informativt. 

Verklig nytta ● Behov som uppfylls 
● Tilltänkt uppgift har 

blivit utförd 

Ofta lyckas användaren med 
sitt uppdrag. 
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5. Diskussion  
 

Forskningsfrågan som redan presenterats var: Vilka användarnyttor är viktigast för 
användarna av ett kommunalt intranät, och vad tycker användarna om att spelifiera 
intranätet? 
 
Med hjälp av en kvalitativ metod undersöktes hur användarnytta kan uppnås i ett intranät 
samt hur tycker användarna att intranätet skulle kunna spelifieras. Resultaten ger en tydlig 
koppling till den teoretiska grunden i denna forskning. Den teoretiska modell som 
användes var Delone and McLean IS success model. Svaren som framkommit kan 
appliceras på liknande användare, det vill säga vana IT-användare med en positiv attityd 
gentemot intranät samt spelifiering i allmänhet. 
 

5.1. Delone och McLean IS success model 
 

 
Figur 1.2 IS-success model. Fritt från (Delone & McLean, 2002) 
 
DeLone och McLean har skapat en forskningsmodell som tar upp sex olika dimensioner av 
användarnyttor. De olika dimensionerna är  informationskvalitet, systemkvalitet, vilja att 
använda/verkligt användande, användarnöjdhet och verklig nytta. En tabell nedan visar hur 
informanternas svar mappar mot dessa användarnyttor. 
 
Informanternas svar på frågorna visar också hur det nya intranätet kommer att mottas av 
användarna. DeLone och McLeans modell visar att användarnas förkunskaper och 
förväntningar på ett system kommer att motsvara deras upplevelse av systemet. Därför 
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underlättar det när det införs ett nytt system att det skapas goda förväntningar samt vid 
behov utbildar användarna i systemet. Är förväntningarna och IT-kunskaperna goda och 
användningen av det gamla systemet högt, finns alla möjligheter att få ett gott resultat. De 
informanter som deltagit i studien har goda IT-förkunskaper samt en positiv syn på intranät 
i allmänhet. De har också goda förutsättningar att ta till sig ett nytt system såsom ett nytt 
intranät. Dock är det viktigt att tänka igenom innehållet innan lanseringen, och att få med 
användarna genom exempelvis prototypvisningar och utbildningar.  

 
I kommunens gamla intranät har man inte lyckats skapa god informationskvalitet eller 
service som användarna kopplar ihop med intranätet. Däremot verkar det hålla en hög 
systemkvalitet med goda upptider och god driftsäkerhet. Även strukturen verkar hålla viss 
kvalitet. Den låga informationskvaliteten motverkar dock användarnöjdheten, även om 
användarna påpekar att de har högre tolerans för intranätet än externa system. Den låga 
servicegraden och informationskvaliteten gör dock att den verkliga nyttan med systemet 
sänks och användandet avtar gradvis. En informant nämnde att denne förlorat förtroendet 
för intranätet. 
 
Vad gäller servicekvalitet har inga tydliga tendenser framkommit eftersom det inte finns 
någon service idag som användarna kopplar till intranätet. Avsaknaden av service verkar 
inte ses som ett problem. I denna studie efterfrågades inte om användarna ser avsaknaden 
av intern service som ett problem. De kopplar helt enkelt inte ihop intranätet med den 
eventuella service som finns i kommunen.  
Beträffande service i andra system vill användarna ha en service som inte är påträngande 
men finns i bakgrunden om de behöver den. Enligt Stefanovic et al. (2016) är det viktigt att 
servicen finns på plats innan den marknadsförs, för att inte skapa en förväntan som blir svår 
att leva upp till (Stefanovic et al. 2016). 
 
God informationskvalitet, systemets kvalitet samt kvaliteten på servicen skapar vilja att 
använda systemet, men även användarnöjdhet och verkligt användande. Detta i sin tur 
skapar verklig nytta. 

 
5.2 Användbarhet och UX, tillgänglighet 

 
När det gäller kommunens nuvarande intranät EKOT tycker informanterna att vissa saker 
fungerar bra, såsom nyheter och att allt finns samlat. Det finns dock flera problem såsom 
svårigheter att hitta, för mycket innehåll med låg eller byråkratisk kvalitet, och att det är 
visuellt rörigt. För det nya intranätet bör kommunens designa intranätet med prototypdriven 
utveckling där användarna tas in i utvecklingen enligt Arvola (2014) i bland annat 
användartesterna. Nielsen, (2012) menar att lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, 
elimination av misstag och tillfredsställelse är det viktigaste och att det på detta sätt skulle 
kunna bygga upp användartesterna.  
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När det gäller system i allmänhet är informanterna mer dömande och har låg tolerans både 
mot dåligt innehåll, krånglande teknik och dålig service. De dömer ut externa system 
relativt snabbt. Levererar inte en extern webbsida direkt har informanterna en tendens att 
överge systemet utan att ge det en andra chans. Enligt Wright & McCarthy (2010) ska man 
tänka in att användaren inte alltid befinner sig på samma plats eller i samma 
sinnesstämning. 

Framgångsfaktorer för ett system är för informanterna något som fungerar och går att 
använda. Enligt Krippendorff (2006) ska intranätet designas så att störningar försvinner och 
användarens förmåga minimeras, dvs att gränssnittet är intuitivt. De vill ha något som 
förenklar vardagen, att systemet fyller ett behov, det ska vara enkelt och smidigt och 
användarvänligt. De vill även ha en tilltalande design och ha något som de känner sig 
nyfiken på att använda, något som känns spännande. Men påpekar även att avsändaren ska 
kännas trygg. 
 
En stor fråga för intranätet och som inte har tagits med i denna rapport på grund av att olika 
användartyper inte deltagit i studien, är de motstridiga behov som finns i ett intranät, så 
kallade “wicked problems” (Buchanan, 1992). 

Informanterna klagar på överväldigande informationsflöden, dåliga sökningar och 
byråkratiska texter. Detta tyder på att intranätet har drabbats av information overload i 
enlighet med Bawden (1999).  Det vill säga att det finns en massa nyttig information som 
medarbetarna  inte kan ta till sig. Om de tar in allt riskerar de att bli lidande av känslor av 
överväldigande, brist på kontroll och i värsta fall hälsoförluster (Bawden, 1999). 
  
Som Kelly & Jones beskriver (2018) visas hur filtrering kan göras och detta skulle kunna 
underlätta för medarbetarna att bli överösta med information som för den enskilde 
medarbetaren inte är väsentlig. Det skulle sannolikt vara bekvämt för kommunens 
medarbetare att inte behöva fundera på vad de kan behöva utan få det så att säga serverat av 
en algoritm.  

  
När det gäller hur de vill få innehållet presenterat vid sökningar sade informanterna att de 
ville ha relevanta sökningar med tydlig information samt länkar vidare så att de kan läsa 
mer om detta skulle behövas. 

De råd som kommer från Interaction Design foundation, (2017) kan med största 
sannolikhet appliceras på Ekerö kommuns intranät. De råd som ges till kommunens 
intranätsskribenter skulle kunna vara: 
 

● Publicera endast relevant information som ska läsas av många. 
● Håll denna tydlig och enkel 
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● Länka vidare till mer om det finns och behövs 
● Visa tydligt vad läsaren förväntas göra 
● Underlätta för besökaren att agera 

 
Eftersom en digital tjänst med största sannolikhet måste tillgänglighetsanpassas från och 
med september 2018, måste även den aspekten tas med då kommunens intranät byggs upp. 
Inga av de informanter som intervjuades hade dock funktionsvariationer som skulle kunna 
skapa hinder vid ett dåligt anpassat digitalt gränssnitt, dock gör de nya 
tillgänglighetskraven att kommunen måste skapa förutsättningar för en större variation av 
förmågor. De nya kraven har många likheter med universell design vilket skapar bättre 
förutsättningar även för dem utan funktionsvariationer (Certec, 2017).  Enligt Regeringen 
(2018) ska den kommande lagen om tillgängliga webbplatser införas, något som innebär att 
webbplatser ska designas så att de följer tillgänglighetslagarna. 

5.3 Spelifiering 
  
När det gäller drivkrafter sade informanterna att de blir motiverade att använda ett system 
som underlättar deras liv. Om de går dit  för att utföra en uppgift, systemet fungerar och de 
förstår vad de ska göra så flyter allting på bättre. De vill även ha något som är 
personaliserat. Här kan det läggas till spelifiering som ett extra filter för att tydligare visa 
och underlätta för besökaren vad de ska göra och vad som förväntas av dem. 
 
För att skapa lust och vilja att besöka ett intranät så är det personalisering och att intranätet 
förenklar ens arbetsdag. Det ska även finnas något att vara nyfiken på i form av snygga 
bilder och filmer. De vill också ha interaktion med andra medarbetare både privat och på 
ett arbetsmässigt plan. Det ska finnas något som stöttar ens lust att lära känna andra 
människor och som förstärker ens behov av arbetsglädje. 

Webbgränssnitt kan dra nytta av spelifiering för att motverka lågt engagemang. Det finns 
brist på förståelse för hur medborgerliga plattformar ska vara spelifierade enligt Hassan 
(2017). På intranätet har de chans att spelifiera för att sedan applicera de fungerande 
metoderna externt. 
Men enligt Hamari & Huotari (2011) ska spelelementen inte störa personer som inte gillar 
spelifiering. Det skulle dock kunna användas ett mer lekfullt sätt att förbättra värdet för 
användarna. 
 
Enligt Herger & Mythily-Kumar (2013) ska man vara säker på att det passar 
företagskulturen att använda sig av den grad av spelifiering som görs så det är viktigt att 
verifiera att det inom kommunen passar att spelifiera. Denna undersökning har verifierat att 
det passar, men graden av spelifiering behöver verifieras innan införandet. 
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Det insamlade datat visar som synes en del mönster men även en del olikheter. Likheterna 
beror troligtvis på att målgruppens erfarenheter av intranät var relativt likartad. Samtliga 
kom från Ekerö kommun. Olikheterna kan bero på spridningen i ålder. Samt troligtvis den 
egna vanan av spel. Dock ställdes ingen fråga om informanternas spelvanor, så ingen 
slutsats kan dras av underlaget. 
 
På frågan hur intranätet borde spelifieras fanns en tydlig skillnad på ålder. Här kunde de 
under trettio sätta sig in i frågan och komma med konkreta förslag. De äldre hade inte lika 
många förslag men de flesta informanter är ändå positiva till spel och tävling på intranätet.  

  
En möjlighet att spelifiera skulle kunna vara att ha poängsättning på hur aktiv användaren 
är på intranätet och på ett seriöst sätt ge poäng på exempelvis antalet kommentarer och 
poster. Spelifiering kan användas för att bygga kvalitet. 

Här bör man också ta med aspekten av vad ett i resultatet beskrivet gränssnitt skulle 
innebära.  Då man ska spelifiera ett gränssnitt på ett beskrivet sätt kan detta innebära 
intrång på personens integritet då gränssnittet måste hålla koll på vad personen gjort och 
vilka poäng denne har. Det kan också komma att pekas ut personer som inte bidrar mycket 
till det gemensamma, och det kan kännas olustigt för dem som får sina texter utpekade som 
dåliga. Frågan är  om nyttan för organisationen uppväger den eventuella kränkning, som 
individen som skrivit en dålig text, kan komma att känna. Spelifieringen kan ändå bli ett 
steg i ledet till att få mer värde i intranätet. Det kan också tyckas att skribentens roll 
kommer att stärkas och att alla i en organisation kanske inte ska skriva utan att skrivandet 
överlåts till utbildade skribenter.. 
 
Det skulle också kunna tänkas att det skulle finnas medarbetare som  utvecklar ett 
ohälsosamt beroende utav ett spelifierat intranät. Därför måste det spelifieras med måtta 
och göras seriöst. 

För att locka medarbetarna till intranätet kan man använda sig av personliga profiler där det 
samlas poäng. Det skulle också kunna vara  engagerande och locka medarbetarna till 
intranätet med tävlingar och frågesporter, eller genom stegtävlingar som visualiseras på 
webben. 

5.4 Metodreflektion 
För att besvara forskningsfrågan valdes metoder med hänsyn till nytta, funktion, tid och 
relevans.  

De medverkande informanterna i studien var endast personal från 
kommunledningskontoret som huvudsakligen satt vid en dator och arbetade. Tidigare hade 
de använt EKOT. Det hade naturligtvis varit intressant för resultatet att inte begränsa 
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urvalet av informanter till personer som använder EKOT ofta och arbetar i 
kommunledningsstaben utan även inkluderat personal som inte jobbade vid en dator och 
även nyanställda. För dessa skulle möjligtvis ett mobilt gränssnitt lämpa sig bättre då de ej 
har konstant tillgång till en dator. Detta har dock inte undersökts i denna forskning. 
Att träffa informanterna i verkligheten istället för att genomföra intervjuerna via Skype var 
bra för att kunna se hur informanterna generellt beter sig.  Intervjuaren kanske skulle ha 
gått miste om en del signaler om denne suttit på distans. Det fungerade också bra med 
intervjuerna för att samla in kvalitativa data som kan tolkas och kopplas till teorin. Vissa av 
svaren kunde dock vara något svårtolkade då utrymme för egen tolkning fanns för 
informanten, vilket i och för sig var meningen med intervjuerna.  
 
Möjligtvis kunde frågorna ha ställts kortare och tydligare, och innehålla bara en enda fråga. 
Eftersom det även var så att vissa frågor innehöll mer än en fråga. Då kanske mer 
lättolkade svar kunnat framkomma. Flera frågor i en innebar att informanten skulle hålla 
frågor i minnet och det var inte alltid de kom ihåg att svara på båda frågorna då de hade 
börjat prata. 
Intervjuerna var gjorda med personer som intervjuaren kände sedan tidigare som 
arbetskamrater vilket kan ha påverkat svaren något. Förhoppningsvis gjorde detta faktum 
informanterna mer avslappnade så att de inte kände sig intervjuade, utan hade ett givande 
samtal med en kollega och hade närmare till hands att svara uppriktigt. Dock kan det 
faktum att undersökningen skulle användas till en studie samt att intervjun spelades in 
påverkat informanten till att inte vilja svara med det första som informanten tänker på, utan 
kanske avlade ett mer tillrättalagt svar. Det kan tänkas att man exempelvis vill vara extra 
seriös då informanten vet att informationen skulle användas i ett sådant sammanhang. 
  
Det skulle vara intressant att i detta fall använda sig av metodtriangulering, både i form av 
kvantitativa enkäter samt användartester på prototyp. Detta skulle öka tillförlitligheten för 
undersökningen. Att göra en prototyp skulle vara en nödvändighet för att kunna genomföra 
användartester. Detta gjordes dock ej i denna studie. 

6. Avslutning 

 

6.1 Slutsats 
Den här forskningen har gjorts för att lära sig om vad som skulle motivera medarbetarna att 
använda ett intranät i Ekerö kommun eller motsvarande organisation. Hur får de ut 
användarnytta samt om det går det att spelifiera intranätet. Forskningsarbetet är gjord på 
Ekerö kommuns intranät och 9 personer från kommunledningskontoret har intervjuats. 
Det framkom att de viktigaste användarnyttorna var: 
 
● Personalisering:  Intranätet är riktat till mig 
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● Nytta:  Användaren får ut det som de kom dit för, samt hittar snabbt. Underlättar för 
användaren. Användarvänligt med enkel navigation och bra sök 

● Kärnfullhet: De hittar den information de vill ha, bara det och inget annat 
● Kul och givande:  Jag kan hitta något som skapar “vikänsla” 
● Bra information: Precis enkel och uppdaterad information 
● Enkel kontakt med andra 

 
Drivkraften till intranätet är framförallt ett “måste” eller ett “behov”, men det finns 
förutsättningar för att ett mer lustbetonat behov som kan skapas med hjälp av spelifiering. 
Medarbetarna är positiva till spelifiering och detta är en mycket lovande början. 
Spelifiering skulle kunna påbörjas försiktigt med veckans tävling eller fråga och därefter 
byggas på i form av kvalitetsskapande aktiviteter. Såsom bedömningar av sidors kvalitet 
som förmedlas vidare till skribenten.  
 
Studien skulle med fördel kunna återupprepas på andra intranät, kommunala eller för 
intranät i andra organisationer. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Författaren föreslår att vidare applicera de förslag som framkommit i forskningen för att 
motivera användare. Därefter användartesta dessa. Det vore också intressant att göra en 
djupare studie i de värden som författaren funnit vara mest motivationsfrämjande. 
Analysera vilka av dem som har någon sorts effekt för att få personalen att inte bara vilja 
använda ett intranät utan även behöva det och dessutom själva kunna bidra till förbättring. 
  
Vidare skulle kunna forskas på om spelifiering kan hjälpa söket, eller om det bara skulle 
göra det hela ännu mera rörigt. Det till synes mycket att forska kring vad gäller sök- och 
hittbarhet i samband med spelifiering. Här finns ett stort arbete att ta sig an för den forskare 
som kan. 
  
Det skulle även vara intressant att säkerställa att spelifiering av söket skulle vara en väg 
vidare att gå och det skulle behöva testas att göra ett Proof of concept för att säkerställa 
detta. Man skulle även vilja kontrollera om filtrering inte är bättre samt undersöka om de 
två skulle kunna gå att kombinera. 
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Bilaga 1. Bild på EKOT, kommunens gamla intranät: 
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Bilaga 2.Mockup på det nya intranätet: 
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Bilaga 3.Frågor som ställdes i undersökningen 

 
Kvalitativ intervju, med anställd i Ekerö kommun. 

 

Hej och välkommen!  
 
Tack så mycket för att du ställer upp idag! Jag gör för närvarande ett forskningsprojekt den 
sista terminen på utbildningen till interaktionsdesigners vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Denna intervju kommer att ingå i min C-uppsats. Projektet görs i samarbete med Ekerö 
kommun för att eventuellt kunna förbättra det nya intranätet. 
 
Som du vet så jobbar vi på ett projekt att göra om kommunens intranät och som en del av detta 
projekt ska jag undersöka vilka faktorer som gör att ett intranät blir accepterat och använt, 
samt om det går att motverka känslan av informationsöverflöd. 
 
Innan vi startar intervjun vill jag informera om att du har rätt att avbryta när du vill. Du kan 
ställa egna frågor när du vill och du kan välja att inte svara på frågor som du inte vill svara 
på. Intervjun kommer att spelas in och jag vill kolla om det är ok med dig? Inspelningen görs 
enbart för att jag inte ska behöva anteckna, och inspelningarna raderas när jag blivit klar 
med projektet. 
 
Då kör vi igång! 
 
1 Allmän information 
Först lite allmän information om dig. 
 
1. Bakgrundsfrågor: 

Först några frågor om dig: 

1.1 Hur gammal är du? 

1.2 Hur länge har du jobbat på Ekerö kommun? 
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1.3 Vad arbetar du med? 

1.4 Har dina tidigare arbetsplatser haft intranät? 

1.5 Är du en van intranätsanvändare? 

1.6 Hur skulle du klassificera dina IT-kunskaper? Dvs är du en van IT användare, medel eller 
ovan. 
1.7 Har du några synpunkter om intranät generellt? 

 

2. Frågor om EKOT 
Nu kommer vi till några frågor om EKOT, kommunens nuvarande Intranät 

2.1 Använder du EKOT? 
2.2 Vad tycker du är bäst med det nuvarande intranätet? 
2.3 Vad tycker du är sämst med det nuvarande intranätet? 

2.4 Tycker du att är lagom med information i det nuvarande intranätet? 

2.5 Kan du känna att det skulle vara bättre med mindre information? 

2.6 Tror du att det vore bättre med mer information i intranätet? 

2.7 Om du inte förstår en instruktion som du hittar på intranätet beror det på att det står för lite 
text i instruktionen eller vad skulle det kunna bero på? 

3.  Frågor om systemets kvaliteter och informationens kvalitet och sökningar 

3.1 Tycker du att det är bra att få mycket eller lite information när du letar information om ett 
ämne? 

3.2 Använder du oftast strukturen det vill säga att du klickar dig fram via rubrikerna eller 
sökmotorn när du vill söka något om ett ämne? 

Nu ställer jag några frågor som är liknande men som först handlar om system generellt och 
sedan Ekerö kommuns intranät. 
 

3.3 Hur tror du att du påverkas av om innehållet är bra eller dålig på en webbsida eller i ett 
digitalt system? 

3.4 Hur tror du att du påverkas av om innehållet är bra eller dålig om du tänker på Ekerö 
kommuns intranät? 
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3.5 Kan det vara så att du påverkas av om systemets funktionalitet är bra eller dåligt om du 
tänker på system generellt? 

3.6 Om du sedan tänker på Ekerö kommuns intranät tror du att du påverkas av om systemets 
funktionalitet är bra eller dåligt? 

3.7 Hur kan din syn på ett system eller webbsida generellt påverkas av om servicen som finns 
på sidan är bra eller dålig? 

3.8  Hur tror du att du påverkas av om servicen som finns på sidan är bra eller dålig om du 
tänker på Ekerö kommuns intranät? 

3.9 Kan du nämna någon framgångsfaktor för ett system som gör att du vill eller behöver 
använda systemet generellt? 

3.10 Kan du nämna något som gör att du skulle vilja eller behöva använda Ekerö kommuns 
intranät? 

3.11 Kommer du på några andra faktorer som gör att du faktiskt  använder ett system 
generellt? 

3.12 Kommer du några faktorer som gör att du faktiskt använder Ekerö kommuns intranät? 

3.13 Vad skulle du säga är det som gör att du känner dig nöjd då du använt ett system? 

3.14 Finns det något som kan göra att du känner dig nöjd då du använt Ekerö kommuns 
intranät? 

 

4. Drivkrafter 
 Här kommer några frågor om hur det skulle kunna bli roligare att använda kommunens 
intranät. 

4.1 Vad tror du skulle få dig att känna lust att använda Ekerö kommuns intranät? 

4.2 Tror du att det skulle kunna vara roligt att besöka Ekerö kommuns intranät? 

4.3 Vad skulle det då kunna vara som gjorde det roligt? 
4.4 Tror du att det skulle kunna gå att utnyttja spel eller tävling för att göra intranätet mer 
roligt eller intressant? 

4.5 Vad skulle det då kunna vara, eller hur tror du att det borde fungera? 

4.6 Kan du komma på något sätt att utnyttja spelets möjligheter för att hitta bättre på 
intranätet. 
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Är det något som du tycker att jag har missat och som jag borde ha frågat? 

 

Tack! Det var alla frågor jag hade! 
 

 

 
 
Bilaga 4.Medgivandedokument intervju 
 
Formulär för informerat samtycke 
Denna information är till för deltagande i intervjuer gällande Ekerö kommuns intranät. 
Information: 
Jag (Anna Eriksson) gör för närvarande ett forskningsprojekt den sista terminen på 
utbildningen till interaktionsdesigners vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Denna intervju 
kommer att ingå i min C-uppsats. Projektet görs i samarbete med Ekerö kommun för att 
eventuellt kunna förbättra det nya intranätet.  
 
Undersökningen behandlar hur ett intranät kan motivera till användning samt hur man kan 
motverka informationsöverflöd. 
 
Genomförande 
Intervjun kommer genomföras individuellt och kommer att ta 30 minuter till 1 timme. 
Samtalet kommer att spelas in för att kunna analysera materialet. Det sammansatta materialet 
kommer att ingå i en kandidatuppsats men kommer att vara helt fritt från personliga data. Och 
dina personliga svar kommer inte att användas till annat än till analysen. 
 
Du har när som helst rätt att avbryta intervjun. Du kan när du vill komma med frågor. Ingen 
personlig information kommer att publiceras. 
Resultatet 
Datat från intervjun kommer att analyseras tillsammans med material från andra intervjuer för 
att hitta gemensamma mönster och faktorer. Resultatet av intervjuerna kommer att vara ett 
förslag på en inriktning på intranätet. 
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Resultatet kommer också att ligga till grund för min kandidatuppsats i Interaktionsdesign vid 
Linneuniversitetet, vilken kommer att publiceras av Linneuniversitetet. 
 
 
Informerat samtycke/deltagande. 
 
Jag har härmed läst ovanstående information eller har fått det uppläst för mig. Jag har haft 
möjlighet att ställa frågor och fått mina frågor besvarade. Jag är införstådd med vilka 
rättigheter jag som informant har och hur det insamlade materialet kommer att användas. Jag 
samtycker även att sessionen spelas in genom ljudupptagning.  
 
Jag godkänner villkoren i och med deltagande i intervjun. 
Namn: 
Datum:  
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Bilaga 5.Personas 
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