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Sammanfattning
Intranät används inom många företag idag och det är ett system som används som 
kommunikationskanal och arbetsverktyg. Ute i organisationer ligger fokus nu på att 
utveckla de befintliga intranäten, det finns ett behov av att skapa ordning i den växande 
mängden data/information/applikationer (Bark et al., 2002). 

Tyvärr finns det många problem och svårigheter med utveckling och införande av IT-stöd, 
så som intranät, i organisationer och resultatet blir IT-stöd med stora tekniska brister som 
är svåra att använda. En orsak till detta är att användarna av systemen inte står i fokus, det 
är svårt att få användarnas krav och behov att styra utvecklingsarbetet (Gulliksen & 
Göransson, 2002). För att lyckas med en intranätssatsning är därför en analys av de 
anställdas behov ett måste (Bark et al., 2002). 

Syftet med denna uppsats är att, vid utveckling av ett intranät på ett fallföretag, undersöka 
användarbehoven i syfte att öka användbarheten. Detta görs genom att ta reda på brister 
och förtjänster med ett befintligt intranät och utifrån detta skapa ett informationsunderlag 
för att vidareutveckla ett intranät. Uppsatsen utgår från ett positivistiskt synsätt då kunskap 
skapas utifrån empiri. Empirin har samlats in genom kvalitativa undersökningsmetoder i 
form av deltagande observationer och intervjuer på ett fallföretag. 

Det befintliga intranätet uppfyller idag inte användarnas behov, flertalet brister har 
identifierats i strukturen, innehållet och gränssnittet (presentationen). Brister i helheten är 
ett stort och övergripande problem som återkommer inom samtliga områden. Det som kan 
definieras som förtjänster är att intranätet uppfattas ha förbättrats kontinuerligt och 
attityden till dess existens är positiv. De brister och förtjänster som framkommit har 
omarbetats (omformulerats) till behov, kallad behovslista, vilken  kan användas när företag 
ska utveckla sitt intranät då den visar vilka aspekter som är viktigt sett ur  ett 
användarperspektiv. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett intranät främst handlar om innehåll och att 
användarna är mycket uppgiftsorienterade. Det är därför väsentligt att först och främst 
säkerställa att intranätet är användbart annan man fokuserar på det estetiska utformandet. 
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Abstract
Intranets are used in many companies today. An intranet is used as a channel of 
communication and as stock-in-trade within many Swedish companies and public 
organisations. Now in focus is the development of intranets, there is a need to create order 
in the growing amount of data/information/applications (Bark et al., 2002).

Unfortunately there are loads of problems and difficulties when implementing and 
developing intranets. This often generates intranets that are difficult to use due to extensive 
engineering constraints. One reason to these problems is that the users of the intranet are 
not in focal point, it is hard to get the users demands and needs to direct the development 
work (Gulliksen & Göransson, 2002). To reach success with an intranet investment, 
analysis of the employees (users) needs is necessary (Bark et al., 2002). 

The main objective with this report is to examine the users needs in an intranet in order to 
increase usability. This is done at a reference company that is about start the development 
work with the intranet. This is done by first finding faults and vantages in an existing 
intranet and thereafter create a ground for developing intranets. The report has a 
positivistic approach where knowledge is created from the empirics. Using qualitative 
research methods such as participating observations and interviews, the empirics has been 
collected at the reference company. 

The result shows that the existing intranet does not fulfill the users needs, a number of 
faults has been detected in the structure, the content and the interface of the intranet. 
Faults in entirety are a big and an overall problem that reappears within all three categories. 
Vantages with the intranet is that it has become better and better over the years and the 
attitude to its existence is positive. The faults and vantages has been turned into a list of 
needs that can be used when companies are about to develop their intranets as it shows the 
aspects that are important in the perspective of the users. 

Important to remember is that an intranet is all about content and that the users are highly 
task oriented. Therefore it is essential to first and foremost make sure that the intranet is 
usable before focusing on the aesthetical design. 
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1 Inledning

Detta kapitel är menat att ge läsaren en introduktion till de berörda ämnesområdena, bakgrunden till 
varför detta är aktuellt och vad syftet med denna uppsats är. Läsaren ska få en grund som ska underlätta 
förståelsen för resten av uppsatsen. 

Intranät används inom många företag idag och det är ett system som används som 
kommunikationskanal och arbetsverktyg. Intranätet är skyddat från Internet genom 
brandväggar och är endast åtkomligt inom företaget. De första intranäten skapades i mitten 
av 1990-talet då företag och deras medarbetare hade blivit bekanta med Internet och 
befann sig i en Internet-hype1 (Bark, Heide, Langen & Nygren, 2002). Ute i organisationer 
märks nu att fokus ligger på att utveckla de befintliga intranäten, det finns ett behov av att 
skapa ordning i den växande mängden data/information/applikationer (Bark et al., 2002). 

1.1 Bakgrund
Tyvärr finns det många problem och svårigheter med utveckling och införande av IT-stöd, 
så som intranät, i organisationer - vissa projekt läggs ner medan andra levererar dåliga 
resultat med höga kostnader. I de projekt som misslyckas har IT-stöden ofta stora tekniska 
brister och är svåra att använda (Gulliksen & Göransson, 2002). ”The truth  is that company 
intranets are being used extensively by employees for both communication and resource gathering and 
sharing. But more often than not, the user experience falls short of expectations” (Wallace, 2007, s. 6).

En orsak till ovanstående problem är att användarna av systemen inte står i fokus, det är 
svårt att få användarnas krav och behov att styra utvecklingsarbetet (Gulliksen & 
Göransson, 2002). För att lyckas med en intranätssatsning är därför en analys av de 
anställdas behov ett måste (Bark et al., 2002). Enligt Wallace (2007) måste man förstå hur, 
varför och när användarna använder intranätet för att kunna se vad de gillar, ogillar och vad 
de tycker kan förbättras. 

På Internet kan man ofta hitta samma information på flera olika webbsidor vilket gör att 
man kan byta sida om en är svår att förstå. Detta gäller dock inte intranät då det är den 
enda källan till internt företagsinformation online, varför det är extra viktigt att upprätthålla 
hög användbarhet (Agarwal, 2001).  

Utvecklare och användare tänker olika beroende på deras olika förkunskaper vilket gör det 
är svårt att skapa hög användbarhet utan att ta reda på användarnas verkliga behov. För att 
tydliggöra hur detta kan bli ett problem visar Molich (2002) ett exempel som utgår från 
orden: SPARA FILEN. Utvecklaren och den datorkunnige läser dessa ord och tolkar det 
som ett kommando till ett datasystem dvs. att en samling data ska sparas på något ställe. 
Användaren eller personer utan förkunskaper till datorer läser att filmjölken ska sparas och 
inte slängas. Utifrån detta dras slutsatsen att: ”Man kan bara skapa användbara webbplatser om 
man har ett gott samarbete med typiska användare” (Molich, 2002, s. 7).

På fallföretaget i denna uppsats visar sig bristerna i användbarheten på följande sätt. 
Användaren upplever problem med att det finns för många nivåer, det finns väldigt mycket 

                                                

1 Hype betyder överdrift och är ett uttryck som används om överdrivet optimistiska beskrivningar av tekniska 
nyheter och målgruppens (konsumenternas) orealistiskt uppdrivna förväntningar (Wikipedia, 2008). 
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information och dokument som behöver struktureras upp, man måste scrolla vilket gör att 
man missar information, textområdet på sidorna är för smalt, delar som är relaterade till 
varandra är inte länkade på ett bra sätt osv. (A. Nilsson, personlig kommunikation, 2007-
09-12).

1.1.1 Problemformulering

Vid en vidareutveckling av ett befintligt intranät är det viktigt att först ta reda på vilka 
brister och förtjänster som finns i ursprungssystemet för att kunna ta med dessa 
erfarenheter in i det nya förhoppningsvis förbättrade systemet. Denna uppsats ämnar att i 
första hand utvärdera funktionaliteten i ett befintligt intranät utifrån struktur, 
informationsinnehåll och grafiskt gränssnitt. Målet med utvärderingen är att skapa ett 
användarbaserat underlag för att utvecklare av det nya systemet ska kunna möta 
användarnas behov. Alla behov kan dock inte få samma prioritering varför det kan vara 
angeläget att veta vilka behov hos användarna som är de vanligaste och viktigaste samt om 
det är en viss typ av behov som av användaren anses viktigast. Detta resonemang leder 
fram till följande två problemfrågor:

 identifiera brister och förtjänster med ett befintligt intranät utifrån 
utvärderingsgrunderna; struktur (träd, process, funktion) informationsinnehåll 
(djup, bredd, mängd) samt gränssnitt (färg, form, storlek, utseende) 

 skapa ett informationsunderlag för att vidareutveckla ett intranät med hänsyn till 
föregående fråga

För att konstruera utvärderingsunderlaget används teorier från "systemutveckling" och 
erfarenheter från tidigare utvärderingar inom ämnesområdet som provas empiriskt genom 
intervjuer på ett fallföretag.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att, vid utveckling av ett intranät på ett fallföretag, undersöka 
användarbehoven i syfte att öka användbarheten.

1.3 Syftesavgränsningar
I projektsammanhang brukar man prata om åtagande triangeln (förväntningstriangeln) där 
sambandet mellan de tre grundläggande egenskaperna hos ett åtagande: tid, kostnad och 
funktion, visas. (se figur 1.1). 

Figur 1.1 Förväntningstriangeln
Källa: Eklund 2002

Kostnaden är inte enbart vad projektet kostar i pengar utan inkluderar alla tänkbara 
resurser som behövs för att genomföra det. Funktion innebär själva resultatet (prestandan) 
som projektet ska leverera. En tumregel för åtagandetriangeln är att minst en av dessa 

  funktion

     tid    kostnad
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egenskaper ska hållas relativt fri och obunden, detta för att kunna lösa eventuella problem 
som kan uppkomma under projektets gång. Om alla tre egenskaper är fixerade finns det 
ingen möjlighet att till exempel utöka resurser eller tidsförlänga om det skulle uppstå 
problem (Eklund, 2002). 

I detta fall är tiden fixerad då uppsatsen måste vara färdig för framläggning till utsatt 
datum. Kostnaden (alltså resurserna) är relativt fixerade då det endast är en författare och 
det går inte att tillsätta fler. Att tiden och kostnaden är fixerade leder till att funktionen 
måste hållas fri och obunden så att resultatet kan förändras allt eftersom arbetet pågår. För 
att uppsatsen inte ska dra iväg i omfång och problem ska uppstå bör funktionen hållas på 
en rimlig nivå och avgränsningar måste göras för att kvaliteten fortfarande ska vara hög. 
Ovanstående resonemang leder till följande avgränsning: 

 Fallstudierna på fallföretaget omfattar en utvald del av intranätet, kallad Processer.
Att täcka hela intranätet blir för stort med tanke på tids- och 
resursbegränsningarna.

Då tekniken för intranätet redan är vald av fallföretaget ligger fokus i denna uppsats på 
användarvänligheten (gränssnitt, struktur, design m.m.). Teknik och kodning har uteslutits i 
den mån att författaren skulle utvärdera och välja bäst lämpade teknik, dock har medverkan 
på möten gällande teknik ägt rum. 
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2 Metod & genomförande

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte och besvara problemformuleringen. 
Det inleds med en teoretisk överblick över de olika alternativ och tillvägagångssätt som finns och vilka 
författaren valt, för att sedan övergå till att beskriva själva genomförandet.   

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Detta är en vetenskaplig uppsats och den bygger därför på ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Två ofta förekommande förhållningssätt är positivism och hermeneutik och 
dessa är varandras motsats; positivismens syfte är att förklara och beskriva medan 
hermeneutikens syfte är att tolka och förstå. Nedan förklaras begreppen ytterligare. 

Positivism

Positivismen är ett vetenskapligt förhållningssätt som bygger på verifierbarhetstesen att en 
vetenskaplig sats endast är meningsfull om den kan bekräftas med empiri, alltså för att ett 
påstående ska vara sant måste det överensstämma med verkligheten. Positivisten står alltså 
för den vetenskapliga rationaliteten. Kunskap som tas fram ska vara empiriskt prövbar och 
istället för uppskattningar och bedömningar ska mätningar göras. Forskaren ska alltid vara 
objektiv och förklaringar ska bygga på orsak-verkan samband (Wallén, 1993). 

Den kritik som finns mot positivismen är att människan ses som ett objekt vilket kan göra 
att man tappar sammanhang och helhet. Forskning om innebörd i känslor, upplevelser och 
kulturfenomen som inte är objektivt mätbara utesluts (Wallén, 1993). 

Hermeneutik

Hermeneutiken är en tolkningslära där en tolkning innebär att man visar på innebörder 
eller sammanhang som ”ligger bakom” det som direkt framträder eller som kan observeras 
i en text, ett samtal eller en handling. Den kan även ses som en lära om kommunikation 
och förståelse (Wallén, 1993). 

Hermeneutiken handlar alltså, enligt Wallén (1993) om att tolka innebörden av till exempel 
texter, symboler, handlingar och upplevelser. Till skillnad från positivismen tar man här 
hänsyn till förförståelsen som finns hos den som tolkar och hur den påverkar. 
Tolkningarna som görs måste ske i förhållande till en kontext, man måste alltså ta hänsyn 
till i vilken situation tolkningen sker. 

2.1.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt

Denna uppsats utgår från ett positivistiskt synsätt - kunskap skapas utifrån empiri. I detta 
fall genomförs en undersökning på en organisation och utifrån resultatet dras logiska 
slutsatser. 

2.2 Vetenskaplig ansats
En forskare försöker producera teorier som ger en så rättvis bild av verkligheten som 
möjligt varför arbetet består i att relatera teori och empiri till varandra. Den vetenskapliga 
ansatsen avgör hur denna relation ser ut och två ofta återkommande ansatser är induktion
och deduktion (Patel & Davidson, 1994). 
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Induktion innebär att forskaren utgår från datainsamling och ur detta material försöker dra 
mer generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1993). Enligt Patel & Davidson (1994) kan 
man säga att forskaren följer upptäckandets väg och utifrån den insamlade informationen 
formulerar en teori. Deduktion å andra sidan följer bevisandets väg och slutsatser om 
enskilda företeelser dras utifrån befintliga teorier. Denna ansats kallas ibland för den 
hypotetiskt-deduktiva då det är en hypotes, ett påstående framtaget ur den befintliga teorin, 
som prövas empiriskt.

I denna uppsats används en induktiv ansats då empiri samlas in för att sedan ligga till grund 
för de slutsatser som dras. 

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod
När man arbetar med undersökningar finns det olika metoder att välja mellan, de två 
huvudsakliga är kvantitativ och kvalitativ. Enligt Widerberg (2002) använder sig den 
kvantitativa forskningen av statistiska bearbetnings – och analysmetoder, den söker efter 
förekomst eller frekvens av ett fenomen och syftar till att fastställa mängder. Kvalitativ 
forskning använder, till skillnad mot kvantitativ, verbala analysmetoder. Syftet är att 
fastställa fenomenets karaktär och egenskaper, alltså att söka efter innebörden eller 
meningen i det.  

Det som avgör vilken metod som kommer att användas är hur undersökningsproblemet är 
formulerat, om intresset ligger i att få svar på frågor som ”var” och ”hur” eller som det 
handlar om att tolka och förstå någonting (Patel & Davidson, 1994).

I denna uppsats används kvalitativ undersökningsmetod då mer handlar om att förstå och 
tolka än att mäta någonting, i detta fall att förstå intranätanvändarnas behov. 

2.4 Vetenskapliga tekniker
Den vetenskapliga tekniken beskriver på vilket sätt material samlas in för att man ska kunna 
beskriva, jämföra eller förutsäga något (Ejvegård, 1996). Teknikerna som används för 
materialinsamling i denna uppsats är studier av sekundärdata (litteraturstudier) och primärdata 
i form av intervjuer och observationer. 

2.4.1 Sekundärdata

”Sekundärdata är information som redan samlats in av andra forskare eller är så kallade 
processdata/registerdata och bokföringsdata från t.ex. Statistiska Centralbyrån (SCB)” (Olsson & 
Sörensen, 2007, s.31). Enligt Ejvegård (1996) är sekundärdata, eller litteratur, i 
forskningssammanhang i princip allt tryckt material så som böcker, artiklar, rapporter m.m. 

Sekundärdatan i denna uppsats består av böcker och vetenskapliga artiklar som behandlar 
relevanta ämnen, samt studier av interna dokument från fallföretaget.

2.4.2 Primärdata

Primärdata är sådant material som inte tidigare finns insamlad eller publicerad. I detta fall 
består primärdatan av resultat från intervjuer och deltagande observationer. 

2.4.2.1 Intervju

I forskningssammanhang används antingen intervjuer eller enkäter för att ta reda på åsikter, 
tyckande och uppfattningar hos en utvald målgrupp. Intervjun är muntlig och genomförs 
på ett relativt begränsat antal personer medan enkäten är skriftlig och skickas ut till ett 
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större antal personer (Ejvegård, 1996). Intervjuer kan ta lång tid att genomföra och 
bearbeta, därför måste urvalet vara noga genomtänkt. Enkäter är ett enklare alternativ som 
är både billigare och mindre tidskrävande (Ejvegård, 1996). Intervju klassas som en 
kvalitativ insamlingsmetod medan enkät är en kvantitativ (Olsson & Sörensen, 2007).  

Då det ovan fastställdes att uppsatsen bygger på en kvalitativ metod kändes det naturligt att 
använda intervjuer som insamlingsmetod. Då kunde mer öppna frågor ställas och på grund 
av den begränsade förkunskapen ansåg författaren det svårt att formulera specifika frågor 
för en enkät. En annan orsak till valet av intervju som metod var möjligheten till en direkt 
tvåvägskommunikation där diskussioner kan föras. 

En intervju består, enligt Olsson & Sörensen (2007), vanligen av tre olika delar: ett logiskt 
begreppsligt samtal, ett emotionellt personligt samtal och ett empiriskt samtal om 
vardagsvärlden. Innan undersökningen börjar är det viktigt att fastställa syfte och 
problemområde för att nå ett bra intervjuresultat. 

Vid intervjuer är det tre saker som är viktiga att komma ihåg (Olsson & Sörensen, 2007):

1. Ett samarbetsvilligt klimat bör skapas för att respondenten ska lämna så bra 
uppgifter som möjligt. 

2. Uppgifterna som lämnas av respondenterna måste vara pålitliga. De får inte ha 
påverkats av oväsentliga faktorer.

3. Intervjun ska generera den information som intervjuaren är ute efter, svaren från 
respondenten måste alltså vara på det som intervjuaren frågar om. 

En intervju kan ha olika hög grad av standardisering och strukturering. Graden av 
standardisering innebär hur stor möjlighet intervjuaren har att anpassa situationen efter 
respondenterna, exempelvis har en intervju med hög grad av standardisering frågor som 
ställs på precis samma sätt varje gång och respondenten har fasta svarsalternativ. 
Struktureringsgraden syftar till hur frågorna är formulerade. Med hög grad av strukturering 
uppfattas frågan på samma sätt av alla medan låg grad av strukturering ger utrymme för 
respondenten att fritt tolka frågorna efter sina förutsättningar. Det gäller att kombinera 
standardiseringsgraden och struktureringsgraden så att intervjuaren får ut det den vill av 
intervjun (Olsson & Sörensen, 2007). 

Intervjuerna i undersökningen

Intervjufrågorna i denna undersökning har en låg grad av standardisering och en hög grad 
av strukturering, det är så kallade fokuserade intervjuer. Anledningen till valet av låg 
standardisering är att författaren som intervjuare vill ha möjlighet att anpassa situationen 
efter de olika respondenterna och ha möjlighet att ställa de olika frågorna i varierande 
ordning beroende på hur intervjun utvecklas. Valet av hög strukturering beror på att 
författaren vill att frågorna ska uppfattas likadant av alla respondenter för att veta att de 
svarat på samma fråga och för att kunna jämföra svaren. 

I bilaga 1 återfinns det frågeformulär som används vid intervjuerna. Frågorna i formuläret 
skall under intervjun diskuteras på något sätt men alla behöver inte ställas direkt. De kan 
”bockas av” under intervjuns gång om de kommer upp i samband med en annan fråga.  

Urval
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Forskningsresultat ska vara så generella som möjligt så att resultatet kan appliceras på andra 
grupper än just den undersökta. De utvalda respondenterna måste alltså representera så 
stor del av, i detta fall, hela organisationen. 

Valet av respondenter gjordes i detta fall av handledaren på fallföretaget. Detta för att 
författaren hade liten inblick i vilka som var lämpligast. Personerna som valdes ut hade 
varierande befattning och varierande arbetsuppgifter. Detta för att få så stor spridning och 
så många vinklar som möjligt och för att svaren skulle representera så många olika 
användare som möjligt.   

2.4.2.2 Observation

Observation är en av våra främsta metoder för att skaffa information i vardagen men 
används även som en vetenskaplig metod för att samla empiri. De används ofta för att 
komplettera information som samlats in med andra tekniker, exempelvis intervjuer. 
Fördelen med observation är att individerna inte själva behöver ha en bra minnesbild som 
de även måste kunna förmedla och den är oberoende av deras villighet eller möjlighet att 
överlämna information (Patel & Davidson, 1994). 

Enligt Patel & Davidson (1994) finns det olika typer av observationer, antingen fastställs ett 
observationsschema innan som bestämmer vilka beteenden som ska observeras vilket kallas 
strukturerad observation, eller går man in med ett utforskande syfte för att erhålla så 
mycket kunskap som möjligt och detta kallas ostrukturerad observation. Vid den 
sistnämnda typen av observation finns inget schema utan allt som händer och sägs 
registreras av observatören, det är denna sista typ av observation som använts i uppsatsens 
materialinsamling.

Det finns fyra olika förhållningssätt som en observatör kan välja mellan. Observatören kan 
välja att vara deltagande eller icke deltagande och att vara känd eller okänd (Patel & 
Davidson, 1994). Sambandet illustreras i figuren nedan:

Observatör A Observatör B

Observatör C Observatör D

Figur 2.1 Observatörens förhållningssätt
Källa: Patel & Davidson (1994)

I detta fall används ostrukturerad observationen för att komplettera information som 
samlats in genom intervjuer. Observatören har valt att vara deltagande och känd, viket 
beskrivs i figuren ovan som observatör A. Valet gjordes utifrån att det ofta var ett mindre 
antal personer med när observationerna gjordes varför det var relevant att förklara 
observatörens syfte. Att vara deltagande beslutades då observatören ville ha en möjlighet 
att delta i diskussioner och ställa frågor. 

Observatörens närvaro
känd okänd

Deltagande 
observatör

Icke deltagande 
observatör
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2.5 Validitet & reliabilitet
När en undersökning genomförs måste det finnas bevis för att resultatet går att lita på; det 
måste finnas god validitet och god reliabilitet (Patel & Davidson, 1994).

Validitet

Validitet innebär att enbart det som avses mätas är det som mäts och mätinstrumentet inte 
ger några systematiska fel (Wallén, 1993). Inom systemsynsättet är ett vanligt sätt att skapa 
god validitet att spegla det reella systemet ur så många synvinklar som möjligt, dvs. man 
befinner sig så ofta som möjligt i det reella systemet, man talar med så många människor 
som möjligt och studerar så mycket sekundärdata man kan (Arbnor &  Bjerke, 1994).

För att upprätthålla god validitet: i uppsatsen studeras så mycket sekundärdata som möjligt 
och så många personer som möjligt intervjuas. Det dock viktigt att komma ihåg de 
begränsningarna i tid och resurser som finns eftersom de påverkar hur mycket 
sekundärdata som hunnits med att studera och hur många personer som kunnat intervjuas. 

Reliabilitet

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om att ett mätinstrument måste vara pålitligt. Om en 
mätning upprepas ska den fortfarande generera samma resultat, slumpmässiga fel skall 
alltså inte existera (Wallén, 1993). Det är svårare att som forskare upprätthålla god 
reliabilitet eftersom mätinstrumentet ofta konstrueras av forskaren själv, det är svårt att 
testa reliabiliteten (Ejvegård, 1996). 

Det är svårt att i denna undersökning avgöra hur hög reliabiliteten är eftersom de 
intervjuade vid ett senare tillfälle kanske inte ger samma svar som vid detta tillfälle. De 
påverkas av sin omgivning och av sin kunskap och erfarenhet, alla dessa tre variabler är 
ständigt föränderliga vilket gör att respondenternas svar kan bli annorlunda. Vid de 
intervjuer som genomfördes ”face-to-face” användes dock en diktafon för att författaren 
inte skulle missuppfatta eller utelämna viktiga delar. Intervjuerna skickades också ut för 
godkännande så att författaren återberättat svaren på ett korrekt sätt.  

2.6 Källkritik
För att uppnå objektivitet och saklighet i förhållande till material som studeras och tas fram 
använder man källkritik, författaren bör diskutera tillförlitligheten hos källorna (Ejvegård, 
1996). Ejvegård (1996) har tagit fram fyra stycken krav som källor bör uppfylla:

1. Äkthetskrav – forskaren bör kontrollera om materialet är äkta och inte förfalskning.

2. Oberoendekrav – för att fastställa en källas värde kan forskaren ta reda på varifrån 
uppgifter och fakta härstammar. Primärkällor är alltid att föredra framför 
sekundärkällor eftersom att förvanskningar kan uppstå om något ryckts ur sitt 
sammanhang. 

3. Färskhetskrav – det är oftast bättre att vända sig till en ny källa istället för en äldre. 

4. Samtidighetskrav – en bok som skrivs i samband med en händelse är oftast mer 
överensstämmande än en som skrivs en tid efter. Detta på grund av 
förståelsefaktorn och glömskefaktorn. 

De sekundära källor som har använts i uppsatsen anses av författaren vara äkta då det 
främst är studentlitteratur som använts. De vetenskapliga artiklar som använts som referens 
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är tagna ur ELIN som är en databas på Växjö Universitet varför författaren anser att risken 
för förfalskning är liten. Källorna bedöms vara oberoende av samma skäl. Wikipedia.se har 
i ett fall använts som källa och där har författaren kontrollerat att informationen stämmer 
genom att slå upp samma ord på andra ställen, t.ex. ordböcker. Definitionen av det aktuella 
ordet som fanns på Wikipedia anses dock vara den enklaste varför denna används.  

De flesta sekundärkällorna i uppsatsen är skrivna efter år 2000 varför författaren anser de 
vara tillräckligt färska. De källor som är äldre är de som används i metodkapitlet, detta är 
dock inget som har betydelse för uppsatsens resultat. Gällande samtidighetskravet kan 
författaren inte se att det finns något samband till en speciell händelse varför detta krav 
anses vara uppfyllt. 

Det finns ingen helt pålitlig metod för att fastställa vad som är riktigt och oriktigt. Genom 
att hela tiden bedöma sina källor kan forskaren hålla sig till de som förefaller mest 
tillförlitliga (Ejvegård, 1996). 

2.7 Genomförande
Själva förarbetet till uppsatsen började med att hitta ett lämpligt och intressant 
ämnesområde, slumpmässigt hamnade fallföretaget i blickfånget och efter mail- och 
telefonkontakt stod problematiken där klar. Då ordnades ett fysiskt möte med min 
handledare och ytterligare tre personer på fallföretaget där problematiken förklarades mer 
ingående och uppsatsens syfte diskuteras fram. Detta möte var relativt öppet utan någon 
fastställd agenda mer än att träffas och diskutera hur arbetet skulle fungera och vad det 
skulle leda fram till. Författaren fick även egen tillgång till intranätet för att själv kunna 
studera detta och få en bättre förståelse för hur det fungerar idag. Efter detta möte kunde 
en inledning på uppsatsen börja ta form. 

I samband med att syftet fastställts började litteratursökning och litteraturstudier för att 
författaren skulle kunna bestämma vilken metod som var mest lämpad för uppsatsen samt 
läsa in sig på ämnesområdet. Litteratursökningen genomfördes genom sökningar på olika 
biblioteks litteraturdatabaser och litteratur som författaren införskaffat i tidigare studier 
användes. För att hitta ytterligare referenser och få inspiration till uppsatsens disposition 
studerades uppsatser om liknande ämnen. Den valda metoden och litteraturen 
sammanställdes allteftersom i kapitel två respektive tre. 

Nästa möte på fallföretaget ägde rum i mitten av oktober 2007 där intranätet och den 
aktuella delen förklarades och visades mer ingående av min handledare och hennes kollega. 
Detta möte gav författaren bättre inblick i systemet och var en hjälp inför kommande 
intervjuer. Medverkade på mötet gjorde även två representanter från IT-delningen som ska 
hålla i uppgraderingen av systemet. Detta var den första deltagande observationen som 
genomfördes. 

I samband med litteraturstudierna och mötet på fallföretaget utformades lämpliga 
intervjufrågor och i slutet av oktober genomfördes sju stycken intervjuer på fallföretaget. 
Intervjuerna tog plats hos respektive respondent förutom en som sköttes per telefon. De 
intervjuer som genomfördes face-to-face spelades in på diktafon för att senare kunna 
lyssnas på igen. En renskrivning gjordes sedan av samtliga intervjuer och de skickades ut till 
de intervjuade för godkännande. Under samma besök genomfördes även en observation 
genom att författaren medverkade på ett möte där den nya tekniken för den kommande 
versionen av intranätet visades. 
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Referensram

Analys

Empiri

Slutsatser

Ytterligare tre intervjuer genomfördes i november månad per telefon och även dessa 
skickades ut renskrivna för godkännande. 

När samtliga intervjuer blivit godkända sammanställdes svaren. Även information som 
samlats in under de deltagande observationerna fördes in i empirikapitlet. Därefter ställdes 
referensramen och empirin mot varandra i analysdelen och en diskussion med författarens 
egna synpunkter fördes. Ur analysen drogs sedan slutsatser och problemfrågorna 
besvarades. Detta illustreras i figur 2.2 nedan.

´

Figur 2.2 Analysarbetet
Källa: Egen

I samband med arbetet med slutsatserna gjordes en sammanställning av behoven, en 
”användarbehovslista”. Där sammanställdes de olika behoven som användarna har och 
små kommentarer till varje behov gjordes. 

När hela uppsatsen i stort sett var färdig skrevs de egna reflektionerna där författarens egna 
tankar om hela examensarbetet presenterades. I detta kapitel lades även metodkritiken som 
ett eget avsnitt. Ett kort kapitel med tack lades in sist i uppsatsen. Slutligen skrevs 
sammanfattning och abstract varpå uppsatsen korrekturlästes och rättstavades. När detta 
var genomfört var också uppsatsen färdig. 
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3 Referensram

Kapitel tre är en genomgång av den teoretiska referensram uppsatsen bygger på. För varje ämne ges en 
introduktion samt djupare beskrivningar av delar inom ämnet som är speciellt relevanta för uppsatsen. 
Teorin kommer senare i uppsatsen användas för att jämföras med och appliceras på empirin. 

Då syftet med uppsatsen är att öka användbarheten för ett intranät genom att identifiera 
användarbehoven förklaras först vad användbarhet innebär och hur det skapas. För att 
kunna avgöra om ett behov ska tas med i utvecklingen av ett system är det relevant att 
finna stöd för detta i teori om användbarhet. Användbarhet gäller inte bara intranät utan 
olika sorters IS-system2. I denna uppsats är IS-systemet ett intranät varför det är relevant 
att ta reda på vad som är utmärkande för ett intranät och hur ett sådant fungerar optimalt 
för att kunna bedöma användarbehoven.

Det mänskliga systemet handlar om hur människans sinnen påverkar hur systemet ska 
designas och utvecklas. Denna teori är viktig när det gäller att förstå användarbehoven, 
varför de finns och varför de är viktiga att ta hänsyn till. 

3.1 Användbarhet
Inledningsvis presenteras begreppet användbarhet och vad det innebär. För att förstå hur 
användbarhet skapas måste begreppet först redas ut och förklaras. Efterföljande delar av 
avsnittet fokuserar på hur användbarhet skapas. 

3.1.1 Begreppet användbarhet – vad innebär det?

Inledningsvis ges två olika definitioner av begreppet användbarhet:

”Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har hög användbarhet om 
den uppfyller beställarens och målgruppernas syften” (Ottersten & Berndtsson, 2002, s. 14). 

”The experience your customers have when they come to your site looking for something” (Agarwal, 2001, 
s. 17)

I Gulliksen & Göranssons bok Användarcentrerad systemdesign (2002) presenteras fem olika 
attribut som associeras med användbarhet: 

 Lätt att lära – användaren ska snabbt komma igång med arbetet. 

 Effektivt att använda – när användaren lärt sig systemet ska det vara effektivt att 
jobba i. 

 Lätt att komma ihåg – användaren ska kunna återkomma till systemet efter en tids 
frånvaro och fortfarande komma ihåg hur det fungerar.

 Få fel – det ska finnas så lite utrymme som möjligt för användaren att kunna göra 
fel. Om fel ändå skulle uppstå ska möjlighet att backa tillbaka till innan felet 
uppstod. 

                                                

2 IS-system är en förkortning för informationssystem. 
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 Subjektivt tilltalande – handlar egentligen om att användaren ska ”tycka om” att 
använda systemet. 

Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) finns det tre olika aspekter på användbarhet som bör 
tas hänsyn till vid utvecklandet av den interaktiva produkten: det mänskliga systemet, 
sammanhang och förväntad nytta (se figur 3.1). Det mänskliga systemet innebär de 
egenskaper som finns hos användaren, både generella egenskaper så som hur människan 
ser, uppfattar och minns information, och specifika egenskaper hos målgrupperna som till 
exempel kunskaper, värderingar, attityder och förväntningar. I kapitel 3.3 utvecklas detta 
begrepp vidare. Med sammanhang menas det fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska 
sammanhang där produkten ska användas. Exempel på sådana sammanhang är dålig 
belysning eller störande ljud (fysiska), stress (psykiska), relationer (sociala) och huvudkontor 
eller ordermottagning (organisatoriska). Den förväntade nyttan med produkten innebär den 
nytta/effekt som produkten kan komma att ge, exempelvis samhällsnytta, 
verksamhetsnytta, ekonomisk vinst eller förenkling, effektivisering eller nöje för 
användaren. 

Figur 3.1 Användbarhetsaspekter
Källa: Ottersten & Berndtsson (2002)

3.1.2 Hög användbarhet – hur skapas det?

Det är svårt att sätta upp steg som garanterat skapar hög användbarhet. Det skiljer sig från 
fall till fall eftersom de tre aspekterna: mänskliga systemet, sammanhang och förväntad 
nytta, aldrig är helt lika varandra. Det är viktigt att alltid ha i åtanke att arbetet med att 
utveckla eller uppgradera ett system är iterativt, vilket illustreras nedan med en enkel modell 
(Molich, 2002):

Figur 3.2 Det iterativa arbetssättet
Källa: Molich (2002)

När det gäller användbarhet är konsistens viktigt, om systemet (intranätet) är konsistent är 
det också lättare att använda. Om alla sidor är konsistenta behöver användaren bara lära sig 
hur de fungerar en gång. För att upprätthålla detta är ett sätt att skapa en policy för 

1. Det mänskliga systemet

2. Sammanhang

3. Förväntad nytta
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intranätet. Policyn bör sätta nyckelelement för hur sidan ska fungera sett till navigering, var 
ikoner och knappar bör sitta, hur man kommer tillbaka till förstasidan osv. (Agarwal, 2001). 

För att skapa hög användbarhet har Molich (2002) satt upp ett antal tumregler. 
Anledningen till att han väljer att kalla det tumregler är att de tre användbarhetsaspekterna 
som nämnts tidigare aldrig är helt lika och att den specifika situationen måste bestämma 
resultatet. 

 Tydliga vägvisare på förstasidan. Användaren vill snabbt kunna ta sig till de 
arbetsuppgifter som är viktigast. 

 Tydliga vägar för olika målgrupper. De olika målgrupperna ska så tidigt som möjligt 
hitta olika typer av innehåll.

 Utforma förstasidan efter den viktigaste målgruppen. Den ska vara så användbar 
som möjligt för denna, andra målgrupper hänvisas till tydliga länkar. 

 Optimera antalet sidor. De användaruppgifter som användaren anser vara viktigast 
ska lösas med så få antal sidor som möjligt.

 Skapa en huvudsida för varje datatyp (objekt). Denna sida ska innehålla de 
viktigaste upplysningarna om datatypen. 

 Dela upp huvudsidan i fliksidor. Om det finns för mycket information på 
huvudsidan kan den delas upp i fliksidor.

 Placera knappar på huvudsidan. Knapparna ska visa användaren hur han eller hon 
kommer vidare för att lösa de viktigaste användaruppgifterna.

Webbdialog

Molich (2002) tar upp fyra principer för att skapa en begriplig webbdialog och enligt 
mätningar klarar sig användare bättre i system som är utformade enligt dessa principer än i 
dem som inte är det. Principerna är följande:

Sätt användaren i centrum. Användare av ett webbsystem är inte intresserad av att bli 
underhållna utan systemet ses som ett verktyg som används för att lösa en uppgift eller 
svara på en fråga. Användaren vill känna att systemet vänder sig till dem. 

Synliggör användarens möjligheter. Webbsystemet ska synliggöra vad användaren kan och 
behöver göra. Detta kan göras genom korta och lättbegripliga instruktioner, förklara koder 
om kodvärden är nödvändiga, förse knappar och länkar med rejäla, lättbegripliga texter och 
till sist bygga upp systemet logiskt, efter användarens förväntningar (användarens 
förväntningar stämmer inte alltid med företagets organisationsdiagram). 

Att skapa en innehållsförteckning över webbsystemet, användare uppskattar 
innehållsöversikter, tillhandahålla en sökfunktion och utforma enhetliga sidor är ytterligare 
sätt att synliggöra användarens möjligheter. 

Tala om vad som händer. Ett webbsystem bör konstant tala om för användaren vad som 
händer. Reaktioner i form av meddelanden när något kritiskt händer, som att skapa eller 
radera något, bör finnas. Gensvar för hur länge användaren behöver vänta ska finnas och 
tala om hur lång väntetiden är. Användaren ska hela tiden veta var i webbsystemet den 
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befinner sig genom att alla sidor har en tydlig rubrik och kedjan för att komma till de olika 
sidorna ska visas. 

Var hjälpsam när det uppstår problem. Om ett problem uppstår så visa varför, vad som är fel 
och hur/om det kan lösas. Ett felmeddelande ska vara begripligt, konstruktivt, precist, 
tydligt, hövligt och defensivt.

Grafisk design

Enligt Molich (2002) är grafik det område där utvecklare missförstår användarna mest då 
många utvecklare tror att användaren lägger tyngd på en snygg grafik. Det har inte hittills 
gått att visa samband mellan snygg grafik och användbarhet dock har det visats sig att en 
enhetlig design påverkar användbarheten positivt. Om designen inte är enhetlig blir 
användaren vilsen. Sett ur användarens synvinkel finns det tre typer av grafik (Molich, 
2002):

 Nyttig information: exempelvis bilder av relevanta delar. Denna grafik är av värde 
för användaren och bästa sättet att visa den är att ha en liten bild med tillhörande 
text där användaren kan klicka för att få se en större version. 

 Stödjande: detta är grafik som strukturerar information på en sida, exempelvis 
tydliga gränser mellan navigationsdel och informationsdel. 

 Utsmyckning: detta är grafik som inte är relevant för användaren, exempelvis 
figurer och bilder som endast har estetiska syften. 

Text ska alltid överföras före grafik för att undvika att slösa med användarens tid. 
Innehåller bilden knappar och/eller länkar bör dessa överföras först så att den vane 
användaren kan komma vidare. 

Språk

Språket på nätet skiljer sig från språket i verkligheten och texter som är bra på vanligt 
papper fungerar ibland inte alls på nätet. Detta gör att text som ska läggas ut på nätet måste 
omarbetas innan publicering (Molich, 2002). 

Molich (2002) kallar användarens sätt att läsa på nätet för ”skumma-skumma-läs”. Detta 
innebär att text först skummas igenom innan användaren läser det som är relevant. Detta 
beteende har framkommit eftersom det på nätet ofta finns mer information är användaren 
har möjlighet att sätta sig in i och måste hitta ett sätt att skilja relevant och orelevant 
information åt. För att stödja användarens skummande bör texter t.ex. ha en talande rubrik, 
kort sammanfattning i början, överskådliga delavsnitt med tomrum mellan, nyckelord i 
fetstil etc.

Enligt Molich (2002) har användaren inget emot att scrolla i texter så länge som det syns 
tydligt att det finns ytterligare text. Detta kan göras antingen genom att antingen dela upp 
texten på olika sidor så att text syns direkt utan att scrollning blir nödvändig eller visa 
texten som helhet men då visa tydligt att det finns mer text än som syns direkt. Fördelen 
med det första alternativet är att användaren inte missar något på sidan medan nackdelen är 
att det krävs flera klick för att få fram den önskade informationen. Det senare alternativets 
fördelar är att all text överförs på en gång och användaren kan söka på en och samma sida, 
nackdelen är dock att användaren missar att det går att scrolla i texten. 
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3.2 Intranät
Ett intranät är ett informationssystem som används som kommunikationskanal och 
arbetsverktyg i svenska företag och offentliga organisationer. Intranätet är skyddat från 
Internet genom brandväggar och endast åtkomligt för användare inom nätverket (Bark et 
al., 2002). 

Enligt Wallace (2002) är en skillnad mellan sidor på intranät och på Internet att intranät har 
högre informationsintensitet, ett företag som har 100-200 sidor på sin publika internet-sajt 
kan ha tusentals sidor på sitt intranät. Även Agarwal (2001) menar att intranät handlar om 
innehåll. Därför bör tyngdpunkten ligga på att hålla innehållet läsbart, relevant, kortfattat 
och tydligt. 

Det finns några framträdande utvecklingsfaser som organisationers intranät genomgår. Det 
börjar som en informationskanal och Bark et al. (2002) beskriver det som en elektronisk 
anslagstavla där information och nyheter, som ska spridas inom organisationen, kan 
publiceras. I denna första fas ses intranätet som ett komplement till övriga 
informationskanaler. Den andra fasen innebär att intranätet övergår till att bli ett 
arbetsverktyg och i tredje fasen blir det ett processtöd för individ och organisation. Dessa 
två senare faser uppstår när det publiceras mer information och skapas applikationer på 
intranätet som är kopplade till medarbetarnas dagliga arbete. Ett mål som ofta förekommer 
är att intranätet ska vara ett tvärfunktionellt kommunikationsverktyg och fungera som ett 
stöd för att hålla ihop de olika arbetsprocesserna (Bark et al., 2002). 

3.2.1 Intranätets användargränssnitt

Det som styr kommunikationen mellan människan och datorn är användargränssnittet 
vilket påverkar bl.a. hur snabbt användaren kan utföra en viss uppgift, hur många fel som 
görs men även hur hög kvalitet datan som matas in får. Utformning av menyer, formulär 
och texter, färgval, symboler m.m. är exempel på vad användargränssnittet handlar om. 
Anledningen till att användargränssnittet är viktigt att arbeta med är för att användaren ska 
få ett bra flyt i sitt arbete (Bark et al. 2002).

För att skapa ett effektivt användargränssnitt krävs en väl fungerande navigering som i sin 
tur är beroende av en bra struktur och layout. Användandet av länkar, symboler och 
sökfunktion påverkar också hur effektiv navigeringen i systemet är. 

3.2.1.1 Struktur

Den underliggande strukturen är det som påverkar orientering och navigering för 
användaren, med orientering menas hur användaren vet var den befinner sig och navigering 
innebär att följa länkar mot ett visst mål. 

Det finns två olika typer av strukturer; makrostruktur som handlar om hur olika sidor är 
relaterade till varandra (informationsstruktur) och mikrostruktur som handlar om den 
enskilda sidans uppbyggnad (sidlayout). 

När det uppstår problem som att användaren inte hittar den sökta informationen har det 
ofta med makrostrukturen att göra och att informationens struktur, organisation och logik 
inte överensstämmer med användarens mentala bild. Bark et al. (2002) menar att ett 
typexempel på detta är när en användaren gör en tidig felnavigering och länkar sig vidare 
och vidare utan att backa tillbaka tillräckligt långt för att kunna inse sitt misstag. När det 
handlar om mikrostrukturen handlar problemen om att det tar längre tid än nödvändigt för 
användaren att hitta rätt. Detta har att göra med hur information är strukturerad och 
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placerad på en enskild sida. Typexemplet här är att användaren väljer fel länk vars rubrik är 
lik den som egentligen eftersöktes men som har en bättre placering på sidan. En sådan länk 
kallas för en konkurrerande länk (Bark et al., 2002). 

Konsekvenserna av en dålig informationsstruktur är att användaren inte hittar alls och av 
en dålig sidlayout att användaren hittar men det tar onödigt lång tid.

3.2.1.2 Layout

Layout handlar mycket om placering och påverkar, precis som strukturen, navigeringen. 
Det är layouten som inverkar när användaren gör sin avläsning av sidan.  När användaren 
gör sin manuella sökning (när ögonen och hjärnan letar efter en viss uppgift på en sida) 
sker detta oftast efter grundregeln: uppifrån och ner samt från vänster till höger. Detta gör 
att information som ligger uppe i vänstra hörnet hittas snabbare än den som placerats nere 
till höger (Bark et al., 2002).

Användaren avläser, enligt Bark et al. (2002), en sida baserat på sina tidigare erfarenheter. 
När användaren blivit van vid en viss layout anpassas avläsningsmönstret efter detta men 
även ”brevpapperseffekten” påverkar avläsningen. Brevpapperseffekten innebär att när en 
människa tittar på en sida så väljs en viss del ut som förgrund och resten lämnas som 
bakgrund. Uppdelningen sker automatiskt för att människan effektivare ska kunna processa 
det den ser. Vanan och brevpapperseffekten gör att det egentligen bara är första gången 
som användaren ser en ny layout som en större sökning sker. Hur bra en layout är beror på 
hur snabbt användaren kan läsa av sidan då även en dålig layout blir en vana och det är små 
skillnader som kan avgöra avläsningstiden. 

Om det är något viktigt som användaren inte får missa, så kallad ”OBS-information”, ska 
denna placeras vid länklistan men med en annorlunda bullet som gör att den avviker från 
övriga länkar. Detta eftersom det är på länklistan som den vana användaren tittar först 
(Bark et al., 2002). 

3.2.1.3 Länkar

Då det konstaterades ovan att det är på länklistan som den vana användaren tittar först är 
det relevant att lägga ner tid på att utforma denna lista på ett bra sätt. Det som är viktigt 
gällande länklistor är orientering, layout, sortering och gruppering (Bark et al., 2002). 

Till att börja med är en vertikal lista att föredra framför en horisontell då det enligt Bark et 
al. (2002) tar 20 sekunder längre tid för användaren att scanna den senare. Vidare scannas 
en vänsterjusterad lista snabbare än en centrerad eller högerställd, detta då förstabokstaven 
i varje länk bilar en rak, vertikal linje. Något som ytterligare påverkar scanhastigheten är hur 
länklistan är sorterad, en osorterad lista scannas uppifrån och ner medan en i 
bokstavsordning tillåter användaren att direkt komma till lämpligt ställe. 

Att gruppera länkar är också ett sätt att effektivisera sökningen för användaren genom att 
han eller hon kan välja rätt grupp och endast scanna denna istället för alla länkar. För att 
användaren ska uppfatta att länkarna är grupperade måste rubrikerna placeras på ett bra 
sätt. Gruppens rubrik ska placeras närmare gruppen än någon annan grupp och det ska 
framgå om rubriken gäller alla länkar eller endast en del i vilket fall tydliga avskiljare i 
strukturen bör skapas. Konkurrerande länkar är länkar som har liknande namn så att 
användaren kan hamna fel. Det är därför viktigt när länkarna namnges att namnet 
motsvarar innehållet så bra som möjligt och att det skiljer sig från andra länkar (Bark et al., 
2002).
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3.2.1.4 Symboler och ikoner

Symboler och ikoner kan med fördel användas i ett intranät. Fördelarna är att de är 
oberoende av språk, de tar liten plats och är lätta för användaren att känna igen. Däremot 
är de beroende av kultur då samma symbol kan ha olika innebörd inom olika 
organisationer. Symboler med tillhörande text ger ett bättre resultat vid sökning är om man 
väljer att ha antingen eller. Att ha en symbol som visar vilket dokumenttyp det handlar om, 
exempelvis Word eller Excel, är mycket användbart för användaren (Bark et al., 2002). 

3.2.1.5 Sökfunktion 

Enligt undersökningar av Bark et al. (2002) används sökfunktioner i liten utsträckning av 
den vanlige användaren. Detta beror till största del på att användaren provat, blivit 
besviken på resultatet och på grund av detta byggt upp en misstro till sökfunktionen. 

En bra sökfunktion bör ange ha tillräckligt stor sökrymd för att undvika missförstånd och 
eventuella begränsningar bör anges. Detta för att de dokument eller den information som 
användaren förväntar sig hitta ska finnas med i resultatet. Sökdialogen med inmatningsfält 
och listboxar ska visas tydligt för användaren så att han eller hon kan kontrollera 
inmatningen och korrigera den. Alla tillängliga sökvillkor ska också kunna överblickas 
samtidigt. När det gäller sökresultatet bör orden som användaren sökt på visas i träfflistan, 
antalet träffar hålls nere och sorteringsordningen anges (Bark et al., 2002). 

3.3 Det mänskliga systemet
Det mänskliga systemet innebär hur människan ser, minns och tänker och måste enligt 
Ottersten & Berndtsson (2002) påverka hur användargränssnitt utformas. Människans syn 
registrerar information automatiskt och mycket snabbt, synen tar in all information varpå 
hjärnan rensar bort det som är onödigt. För att korta ner denna process så långt som 
möjligt bör onödiga upprepningar, onödig information och delar som inte tillför någon 
relevant information tas bort.

Sådant som placeras nära varandra uppfattas av människan som en grupp oavsett om 
delarna har olika utseende. Om det däremot inte finns några naturliga grupper att urskilja 
särskiljs delarna genom deras utseende. Därför bör man i användargränssnittet skapa 
grupper genom tydliga mellanrum men om detta inte är möjligt kan ramar användas, dock 
innebär ramar onödig information. Delar som hör ihop bör placeras i grupper, exempelvis 
fält, text och knappar (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) läser människan inte likadant på skärmen som på 
papper, det tar 20-30 % längre tid att läsa på skärmen och man skumläser också först för 
att avgöra vad som är relevant och inte. Texten på skärmen bör därför utformas för 
skumläsning med tydliga korta avsnitt och hög informationstäthet och tydliga länkar bör 
finnas. 

När vi går över till att tala om hur människan minns finns det tre olika typer av minnen: 
sensoriskt register, korttidsminnet (närminnet) och långtidsminnet. Sensoriskt register tar 
emot information från de fem mänskliga sinnena och fångar exakt vad som händer utan att 
tolka, här finns informationen i mindre än en sekund. Korttidsminnet tar emot utvalda 
sinnesförnimmelser, detta kallas ibland ”medvetandet”, och långtidsminnet lagrar utvald 
information som i efterhand kan återkallas och vidarebearbetas (Ottersten & Berndtsson, 
2002). 
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Då korttidsminnet har begränsat utrymme kan det endast behandla ett mindre antal 
informationsenheter. Detta menar Ottersten & Berndtsson (2002) bör tas hänsyn till i 
användargränssnittet genom att all information som behövs ska vara synlig på en sida och  
användaren ska ha en visuell översikt över hur helheten hänger samman. 

Människans tänkande sker medvetet men till allra största del omedvetet. Den medvetna 
delen bedömer och analyserar information, det är här text och siffror hanteras. Detta sker 
sekventiellt vilket gör att mängden information som kan hanteras samtidigt är begränsad. 
Den omedvetna delen kan däremot hantera stora mängder information samtidigt, vilket 
sker på ett automatisk sätt. För att ta hänsyn till det mänskliga tänkandet bör ett enhetligt 
användargränssnitt skapas, menyval och listor bör sorteras på logiskt sätt, ord och koncept 
bör vara välkända för användaren och det ska alltid finnas möjlighet att ångra. Även 
återkoppling är viktigt här, att exempelvis visa när systemet arbetar och vilket resultat som 
uppnåtts (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
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4 Empiri

I kapitel fyra presenteras resultatet av intervjuerna och observationerna. Inledande ges en beskrivning av 
fallföretaget och hur det ser ut idag med intranätet för att öka förståelsen för resultatet. 

4.1 Beskrivning av fallföretag
Fallföretaget i denna uppsats är Vägverket. Det är en statlig myndighet som arbetar för att 
ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. 
Vägverket har ca 6445 anställda fördelade på ett huvudkontor, sju regioner, två stöd- och 
utvecklingsenheter, tre resultatenheter och tre affärsenheter. Sedan 2003 har man jobbat 
för att bli en processorienterad organisation och har kommit en bra bit på vägen 
(Vägverket, 2007). 

För att nå uppsatta mål och åstadkomma önskade resultat har Vägverket valt att arbeta 
med ett ledningssystem kallat Vårt sätt att arbeta, vilket är ett processorienterat arbetssätt. 
Mycket enkelt uttryckt innebär ”ledningssystem” ett långsiktigt målmedvetet och 
systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Ledningssystemet på 
Vägverket ska spegla ledningens och medarbetarnas behov av styrning och stöd.  Det ska 
bidra till kundorientering, helhetssyn och effektivitet För att systemet ska kunna stödja 
medarbetarna i deras dagliga arbete finns systemet tillgängligt på Vägverkets intranät 
(Vägverket, 2006).

4.1.1 Infarten – processingången

Vägverkets intranät kallas Infarten och är till för att stödja medarbetarna i deras dagliga 
arbete och förse dem med relevant information. Målgrupperna för Infarten är tre stycken: 
de som jobbar bakom kulisserna, de som är ansvariga för uppdateringar och medarbetarna. 
(Personlig kommunikation, Agneta Nilsson, 2007-09-12). 

Vårt sätt att arbeta består av en verksamhetsgemensam del samt specifika delar för 
respektive enhet. Det är denna indelning som ligger som grund för uppbyggnaden på 
Infarten. På den del av Infarten som kallas Processer hittar vi Vägverkets processer och 
styrande, vägledande informativa dokument samt verktyg för varje process (Vägverket, 
2006). Här kan medarbetarna gå in i den process de arbetar med för tillfället och se vad det 
är de ska göra och hur det ska genomföras. 

Inför uppgraderingen av Infarten vill man på Vägverket passa på att förbättra de delar som 
det upplevs missnöje med och även lägga till nya idéer som uppkommit. Visionen med 
processingången är att all information kring respektive process ska vara lätt att hitta ur ett 
medarbetarperspektiv, det ska krävas färre klick för att hitta det man söker,  kopplingar 
mellan processer ska synas, aktörer i processerna ska synas och ansvar och roller ska visas 
(Personlig kommunikation, Agneta Nilsson, 2007-09-12).

4.2 Resultat av observationer
Resultatet av observationerna presenteras i kronologisk ordning. Alla observationer är 
möten där författaren deltagit som observatör och resultatet bygger på anteckningar som 
förts av denne. För att få mer förståelse för resultatet återfinns två skärmpdumpar i bilaga 
två och tre som visar två olika sidor från processingången på Infarten. Bilaga två visar en 
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huvudprocess kallad fånga kundbehov och bilaga tre visar en delprocess,  prioritera och avväga 
behov och krav , till samma huvudprocess. 

Observation 1 – Visning av intranätet och processingången

Mötet syftade till att introducera Infarten och processingången. På detta möte deltog 
observatören, handledaren samt en kollega till handledaren. Även uppsatsens inriktning 
behandlades här. 

Processingången är i nuläget uppbyggd utifrån kundens perspektiv. Processerna visar hur 
något ska genomföras och har olika dokument till hjälp exempelvis riktlinjer som förklarar i 
stora drag och rutiner som förklara varje steg som ska genomföras. Syftet med själva 
processingången är att den som ansvarar för en process eller jobbar i den ska kunna hitta 
allt som styr den processen. Istället för att ringa en kollega ska olika dokument gå att få tag 
på genom processingången. 

En svårighet är att få folk (medarbetare) att förstå att de ingår i en process och att de kan få 
hjälp av processingången i arbetet. 

Observation 2 – Visning av intranätet och processingången 

Detta möte syftade till att visuellt visa hur Infarten och processingången är uppbyggda och 
fungerar. Här deltog, förutom handledaren på organisationen och observatören, en kollega 
till handledaren och två representanter från IT-sidan. Handledaren och kollegan var de två 
som höll i mötet och de andra fanns där för att ta emot informationen. 

På förstasidan för processingången måste man scrolla för att se de generella styrande 
dokumenten och på delprocesserna för att se den specifika processens styrande dokument. 

Det upplevs som ett problem att man idag inte kan se hur processerna hänger ihop, man 
kan inte se när en process går in i en annan. Det går inte heller att se vem som ansvarar för 
de olika detaljerade bitarna i processerna. Processkartorna är idag ritade i mikrosoft power-
point och infogade på processingången som Gif-bilder. Detta gör att det inte är enkelt att 
ändra i kartorna då man måste gå in i power-point filen och ändra för att sedan ersätta den 
befintliga bilden på intranätet. 

Som nämndes vid föregående möte så ses processerna ur kundens synvinkel, alltså den som 
befinner sig ute i transportleden, och inte utifrån de som jobbar i processerna. Detta gör att 
det inte är den faktiska arbetsgången som visas utan mer pedagogiskt hur processen 
fungerar. Processens resultat ligger något dolt i länkarna och det skulle vara önskvärt att 
koppla ihop fliken ”mål och resultat” med processingången. 

Idag är dokumenten rubricerade under dokumenttyp och egentligen vet man inte om detta 
är det lättaste sättet för medarbetarna att hitta dokument. Det finns även så kallade 
processarbetsrum där alla viktiga dokument som har med processen att göra ligger. Det är 
svårt att se var man är i arbetsrummen, det skulle kunna vara lättare att hitta från rum till 
rum. 

Sökfunktionen har idag svårt att hitta rätt dokument, träffarna sorteras inte på bästa sätt 
utan nationella träffar kommer långt ner medan regionella träffar syns överst. 

Observation 3 – Visning av processverktyg
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Mötet var ett webbmöte där ett verktyg för att rita processer visades. Det går att på ett 
relativt enkelt sätt rita processer och gå in och ändra i en färdig process. Man kan även väja 
hur man vill att en process ska se ut rent grafiskt. 

I detta verktyg går det att visa roller för de olika aktiviteterna och det går även på ett tydligt 
sätt att koppla ihop olika processer mer varandra. Det finns möjlighet att knyta olika 
dokument till enskilda aktiviteter. Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut visas i bilaga 
tre. 

4.3 Resultat av intervjuer
Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras, inte fråga för fråga, utan efter rubrikerna 
struktur, innehåll, presentation, idéer och tankar, uppfattning och övriga synpunkter. Detta 
eftersom intervjuerna fördes i diskussionsform och det är svårt att dela upp svaren efter de 
olika specifika frågorna. För att förstå resultatet hänvisas läsaren till bilaga två och tre som 
visar skärmdumpar från processingången på Infarten. 

Struktur

1. Hur upplever du strukturen? (ex. rubrikindelning, nedbrytning av sidor, röd tråd)

2. Vet du var du befinner dig?

3. Hur upplever du navigeringen? (hittar du rätt snabbt?)

Det som främst framkom under denna rubrik var att man måste veta var man ska leta för 
att hitta den information man söker. Hälften av de intervjuade menade på att om man inte 
vet var informationen finns är det väldigt svårt att hitta den. Det tar lång tid att hitta rätt 
och någon menade att man i nuläget går en lång omväg som man vet leder rätt fast det 
finns en mer tidsbesparande väg. Ett annat vanligt påstående under diskussionerna var att 
det är för mycket klickande för att komma dit man vill och en del hierarkier är för djupa, 
dvs. har för många nivåer. Någon menade dock att det var bättre att klicka ett par gånger 
extra än att det finns för mycket information på en sida.

För att lättare kunna se var man är befinner sig var önskemålet från två respondenter att 
hela strukturen skulle behållas i vänstermenyn, så är det inte i dagsläget. Brödsmulestigen 
som finns idag upplevdes som bra.

Brister i helheten påpekades av fyra respondenter. De menade att den röda tråden är svår 
att se för den som inte är van och att allt behöver fungera likadant. Exempel på 
inkonsekvens som togs upp var att samma länk kan ligga under olika rubriker på olika sidor 
och att vissa dokument ligger på olika nivåer. Det är även svårt, enligt tre personer, att se 
hur de olika processerna hänger ihop med varandra. Sambandet mellan processerna borde 
visas.

Gällande strukturen generellt påpekade någon att den ska anpassas efter användaren och 
inte så mycket efter administreraren. Ett förslag från två personer var att användaren kan 
välja om man vill utgå från processer eller organisation. 

En önskan från två respondenter gällde de Vägverksgemensamma dokumenten. De 
menade att det hade varit önskvärt att en samlad lista över alla dokument fanns på 
förstasidan för varje process för att slippa leta i delprocesserna. 
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För att lättare kunna hitta dokument fanns ett förslag att man skulle kunna klicka i en 
aktivitet för att få en lista över dokument knutna till denne. 

Innehåll

4. Vad tycker du om innehållet på sidan? (relevans, mängd etc.)

5. Finns tillräckliga beskrivningar av processerna som visas?

6. Vad är din uppfattning om bilderna?

7. Hur fungerar uppdateringen?

8. Saknar du någon information?

Innehållet på processingången är enligt två respondenter väldigt varierande från process till 
process. Det påpekas att det läggs ut för mycket information på vissa sidor, vilket någon 
menar kan leda till att man blir ”blind”. Enligt en person borde det vara mer konsekvent 
vad som ska finnas med på sidorna och inte. Informationen som finns här ska hjälpa och 
styra medarbetaren i processen, all information som behövs ska gå att hitta här. 

Angående processerna och processbeskrivningarna anser tre personer att de borde 
beskrivas mer strukturerat. Någon anser att det skulle vara bra att även ha information om 
hur processerna genomförs och vilka verktyg som kan stödja arbetet. Två respondenter 
påpekar också att det ska finnas en processkarta som gäller för alla, enhetsvisa varianter ska 
tas bort. En av dessa två personer ställer sig frågan att om det, undantagsvis, behövs en 
enhetsvis process eller rutin hur ska då detta visas?

Bilderna eller processkartorna ska vara mer likformiga enligt en person. Detaljkartorna 
upplevs av två medarbetare som något komplexa. En person anser att bilderna är för stora 
och att de kunde minskas ner för att undvika scrollning och att man missar länkarna som 
ligger under. Ett förslag är att man skulle kunna se i bilderna vilka roller som är knutna till 
de olika aktiviteterna och om det finns en rutin eller annat dokument kopplat till en 
aktivitet skulle detta kunna synas på ”fisken” och man skulle kunna klicka för att få upp 
det. 

Uppdateringen fungerar inte fullt ut, fyra av de intervjuade personerna menar att ibland är 
inte information den senaste, namn är felaktiga och länkar fungerar inte. Någon påpekar att 
man är sämre på att ta bort ”gammal” information än på att lägga in ny. Det brister även i 
att visa vem som har uppdaterat, en person tycker att man borde visa både vem som rent 
fysiskt utfört det och vem som är sidansvarig. 

Enligt tre personer borde det vara lättare att uppdatera och publicera, enkelhet i 
publiceringsverktyg efterfrågas. Någon tycker att man borde utse en som är på heltid 
ansvarig för uppdatering. En tanke hos en person är att områden som utvecklas snabbt 
skulle ha rutiner för att ses över oftare än andra områden för att hållas väluppdaterade. En 
person uttalade sig enligt följande gällande uppdatering:

”Om det tar 20 min för administreraren är det bättre än att det tar 2 min för varje 
användare. Det är för många kockar i soppan för tillfället, utse någon ansvarig för 

förvaltning.”

När det gäller dokumenten saknas helhet, någon menar att det skulle vara bra med tillgång 
till allt på en gång, exempelvis alla rutiner, alla riktlinjer etc. Två personer ger förslaget att 
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alla styrande dokument kunde finnas på en samlad plats, på en server, så att man på ett 
enklare sätt kan administrera dem.

Två personer säger att samma dokumenttyp kan ha olika innehåll, det är svårt att veta vad 
som ska finnas och det behövs bättre support så att alla håller samma nivå.  

Presentation

9. Hur uppfattar du själva utseendet? (färger, typsnitt, etc.)

10. Hur upplever du tydligheten? (ex. vad som är ”klickbart”, vad som är dokument 
länk och vad som är länk till ny sida)

11. Hur upplever du placeringen av informationen?

Gällande utseendet på processingången menar någon att det borde vara lika överallt, alla 
sidor ska följa samma struktur. Startsidan borde vara mer inbjudande så att man känner att 
det är här vårt arbete finns. Annars är det flesta nöjda med utseendet.

När det kommer till tydligheten och vad som är klickbart går åsikterna isär – tre personer 
anser att det är lätt att se vad som är klickbart medan tre menar att det inte är tydligt utan 
man har lärt sig detta genom att prova sig fram. En anser att det heller inte är tydligt i text 
vad som är klickbart. Alla navigationsmöjligheter ska synas tydligt menar någon och en 
annan tycker att det ska vara gemensamt för hela Infarten vad som är klickbart och inte. En 
person påpekar att det är bra med klickbara bilder och någon anser att det borde vara mer 
klickbara bilder. Ett förslag från en person är att den övergripande processbilden i miniatyr 
som följer med ner i delprocesserna skulle vara klickbar. 

Vänstermenyn anser två personer inte vara tydlig utan upplevs bara som text. Det är inte 
tydligt var gränserna för de olika rubrikerna går. 

Två respondenter upplever att det på vissa sidor finns det för mycket information vilket 
gör att man måste scrolla för mycket, en annan upplever att man ibland tror sig vara längst 
ner på sidan fast man måste scrolla ännu längre ner. En person ger förslaget att strukturera 
så att mer information visas direkt.

Informationens placering på sidan upplevs av de flesta som ”helt okej”. Någon anser dock 
att det är för mycket fokus på övergripande intetsägande bitar, det som används dagligen 
borde komma först och det som används mer sällan borde komma sist. Texten med syfte 
och ansvarig kan enligt en person lyftas upp ovanför bilden så att länkarna syns tydligare. 
Rutan med aktuellt som ligger överst nu tar bara onödig plats och fyller inget behov menar 
två personer. Det skulle bra med ett bättre utbud av sidmallar tycker någon, 
processingången skulle kunna se ut som kunskapsområden. 

Idéer & tankar

12. Har du några idéer eller tankar hur du skulle vilja att ett nytt system såg ut?

Två respondenter tycker att processingången borde döpas om, namnet upplevs skrämma 
bort användarna. En av personerna tycker även att det borde finnas något som lockar till 
processidan så att fler får anledning att gå in där. 

En idé är också att det skulle kunna gå att prenumerera på förändringar inom en process 
eller ett verksamhetsområde så att man fick mail eller liknande när något förändras.
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En  annan idé som kommer upp här, som även tagits upp i föregående frågor, är att man 
ska kunna klicka i processkartan för att kunna få upp saker, exempelvis relevanta 
dokument.

Angående utseendet på sidan finns förslag att lägga aktuellt, interna och externa länkar till 
höger om bilden, ett annat förslag är att använda vänstermenyn mer till länkar och dylikt.   

Några andra tankar är att det skulle vara bra med något aktivt verktyg för förvaltning och 
presentation av processerna, att vv.se kan ses som en del av Infarten och det skulle finnas 
fler publiceringsmallar att välja mellan. 

Uppfattning

13. Vad uppfattar du som bra med intranätet och fliken processer?

14. Vad uppfattar du kan förbättras med intranätet och fliken processer?

Det som uppfattas som bra med processingången är att de har blivit bättre ordning på de 
styrande dokumenten – dock kan de bättre kopplas till processerna. 

Hela Infarten uppfattas som ren, snygg och konsekvent av en användare. Processingången 
anser någon är greppbar då den inte innehåller en otrolig mängd information. Det är även 
bra att det börjar bli en gemensam struktur på sidorna. 

Något som kan förbättras är dokumentering av beslut, ett förslag är att visa vissa rollers 
beslut på Infarten. Elektronisk signatur är också något som efterfrågas. Någon påpekar 
även att det är viktigt att allt krokar i vartannat, det får inte finnas motstridiga riktlinjer och 
rutiner. Arbetsrummen upplevs idag som förvirrande, det finns ingen tydlig styrning.

Gällande processingången så anser en person att den måste bli mer använd och vara mer 
inbjudande. Alla hittar inte heller processingången utan människor kan jobba i projekt utan 
att veta att det finns riktlinjer att följa då de ligger på processidan. Någon annan menar att 
utbildning av användare behövs så att motståndet mot hela Infarten försvinner.

Övriga synpunkter

15. Har du några övriga synpunkter att tillägga?

Fyra personer nämner här att en bra sökfunktion efterlyses. Den som finns idag genererar 
dålig ordning på resultatet och det finns för många lokala varianter som sökfunktionen 
drunknar i. 

Interna jobbansökningar borde tas bort, det ska inte synas för alla på Infarten vem som 
sökt olika tjänster. 

Det är viktigt att vara noga med orden påpekar en respondent. Ibland förvillar snarlika 
rubriker så att man inte vet skillnaden om man inte är insatt.

En person hävdar att Infarten har ett oförtjänt dåligt rykte som startade när Infarten var ny. 
Sedan dess har många förbättringar gjorts men ryktet hänge fortfarande kvar.

Någon påpekar att man inte bör proppa in mer information utan kolla vad som kan tas 
bort istället. Det borde finnas ett bättre filter av vad som publiceras – rubrik borde sättas i 
förhållande till effektivitet. 
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Ett förslag från någon är att göra Infarten wap-anpassad så att den kan kommas åt via 
GPRS. Är man ute och reser kan man inte komma åt Infarten via sin telefon i nuläget.

En person att man borde vänta med att anpassa innehållet på processingången till den 
pågående/kommande organisationsförändringen är genomförd. 

Slutligen vill jag citera en person som uttalade sig angående att Infarten ska uppgraderas: 

”Sträva inte efter det som är bäst utan ta det som är tillräckligt bra”
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5 Analys och diskussion

Kapitel fem innebär att det presenterade resultatet, empirin, kommer att analyseras och jämföras med 
teorin. Analysen är indelad med hänsyn till rubrikerna i kapitel fyra med förändringen att de tre sista 
rubrikerna (tankar & idéer, uppfattning, övriga synpunkter) har bakats ihop till ett avsnitt kallat övriga 
aspekter. Inledningsvis förs en kortare diskussion om intranätet och processingången i allmänhet. Hela 
kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt.  

Utvecklingen av intranät sker, enligt Bark et al. (2002) i olika faser, det går från 
informationskanal till att bli ett arbetsverktyg till att slutligen bli ett processtöd för individ 
och organisation. Vägverkets intranät anser jag befinner sig i andra fasen på väg till fas tre. 
Detta på grund av att de har lagt ut sitt ledningssystem på intranätet och försöker arbeta 
processorienterat. Meningen är att medarbetarna ska kunna gå in på intranätet, hitta den 
process de jobbar i och få all information som behövs för att genomföra processen på 
bästa sätt. Anledningen till att jag inte anser att organisationen har kommit över till fas tre 
är att visserligen ligger processerna med information ute men det används inte av 
medarbetarna i det dagliga arbetet. Man är dock på rätt väg och att utveckla intranätet 
ytterligare är ett steg i rätt riktning. 

Det som måste tas hänsyn till i utvecklingen är, förutom användarnas behov gällande 
användbarhet, den förväntade nyttan med intranätet (Ottersten & Berndtsson, 2002) som 
förmodligen inte är densamma som när det skapades från första början. Som jag nämnde 
tidigare var intranätet på Vägverket från början en kommunikationskanal medan det nu ska 
stödja medarbetarnas dagliga arbete. 

Processingången ska visa Vägverkets processer och stödja medarbetarna i genomförandet 
av dem, men i nuläget är det svårt att få dem att förstå att de kan få hjälp av 
processingången i arbetet. Under intervjuerna har det kommit upp att startsidan borde vara 
mer inbjudande och bättre visa att det är här ”vårt” arbete finns. Två personer tror att det 
kunde hjälpa att döpa om processingången då namnet upplevs skrämma bort medarbetare. 
Det gäller att få dem att automatiskt använda processingången som i sitt arbete och ett 
förslag är att man skulle kunna prenumerera på förändringar inom en process så att man 
får notiser när något förändras.

5.1 Struktur
Strukturen är det som påverkar orientering och navigering för användaren och det finns 
makro- och mikrostruktur. Makrostrukturen (informationsstruktur) handlar om hur sidor 
är relaterade till varandra och problem här gör att användare inte hittar den sökta 
informationen (Bark et al., 2002). På Vägverket finns tydliga problem i makrostrukturen på 
processingången då hälften av de intervjuade medarbetarna menade att man måste veta var 
informationen finns för att kunna hitta den, annars är det mycket svårt. 

Mikrostrukturen handlar om sidlayouten, dvs. en enskild sidas uppbyggnad. Om det finns 
problem i mikrostrukturen visar det sig i att det tar längre tid än nödvändigt för användaren 
att hitta rätt. Detta beror på hur information är strukturerad och placerad och typexemplet 
är konkurrerande länkar, dvs. länkar med liknande namn men med olika bra placering (Bark 
et al., 2002). Även i mikrostrukturen finns problem på processingången då det enligt de 
anställda tar lång tid att hitta rätt och de går långa omvägar som de vet leder rätt men som 
tar onödigt lång tid. 
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Enligt Molich (2002) ska antalet sidor optimeras, de uppgifter som är viktiga för 
användaren ska kunna lösas med så få antal sidor som möjligt. Detta fungerar idag inte 
optimalt på processingången, menar några av de intervjuade personerna, utan en del 
hierarkier är för djupa och alltså det finns för många nivåer att klicka sig ner i. Någon 
menade dock att det är bättre att klicka ett par gånger extra än att det finns för mycket 
information på en sida. 

För att navigera sig runt på processingången är det många som inte använder sig av 
vänstermenyn utan klickar i bilderna eller i brödsmulestigen. Detta eftersom den upplevs 
flyta ihop utan tydliga gränser mellan de olika rubrikerna. Den visar inte heller hela 
strukturen när användaren klickar sig neråt vilket är ett önskemål att den skulle från ett par 
respondenter.

En av de fyra principer som Molich (2002) tar upp för att skapa en begriplig webbdialog är: 
sätt användaren i centrum - användaren vill känna att systemet vänder sig till dem och att 
det kan användas för att lösa en uppgift eller få svar på en fråga. Han nämner även i sina 
tumregler för att skapa hög användbarhet att förstasidan ska utformas efter den viktigaste 
målgruppen och att andra målgrupper ska hänvisas med tydliga länkar. I observation två 
visade det sig att i dagsläget är processingången uppbyggd utifrån kundens perspektiv och 
inte utifrån de som jobbar i processerna. Den faktiska arbetsgången är inte den som visas 
utan pedagogiskt hur processen fungerar. Detta problem framkom även under intervjuerna 
där någon påpekar att strukturen borde anpassas efter användaren och inte, som det 
upplevs idag, efter administratören. En idé var att användaren själv skulle kunna välja om 
man vill utgå från processer eller organisation. 

Det finns både problem i makro- och mikrostrukturen på processingången, antingen hittar 
användarna inte informationen de söker eller så tar det onödigt lång tid. En del hierarkier är 
också för djupa så att användaren får klicka många gånger för att komma till botten. 
Vänstermenyn som finns för navigeringen upplevs inte hjälpa till utan är otydlig. Dessa 
problem bero på processingångens uppbyggnad men även på det faktum att 
processingången är uppbyggd utifrån kundens, och inte medarbetarens, perspektiv. För att 
lösa problemen bör processingången bli mer anpassad efter medarbetaren och visa 
processerna från ett genomförandeperspektiv. Det skulle kunna vara en idé att med hjälp 
av inloggning anpassa processingången så mycket som möjligt efter den individuella 
medarbetaren. 

5.2 Innehåll
Det finns en stor mängd länkar på processidorna som går till olika dokument och de ligger 
på olika nivåer på olika processer. Det saknas enligt några intervjuade personer en helhet, 
det hade varit bra att kunna få tillgång till, till exempel alla rutiner eller riktlinjer, på en gång 
och slippa leta i olika processer för att hitta ett dokument. Ibland kan samma dokument 
finnas under olika rubriker på olika processidor vilket förvirrar användarna. 

När det gäller processerna på Vägverket anser några av respondenterna att de borde 
beskrivas mer strukturerat och att det borde finnas information om hur processerna 
genomförs och vilka verktyg som kan stödja arbetet. Idag finns det enhetsvisa varianter av 
en del processkartor och dessa ska tas bort, det ska endast finnas en gemensam karta för 
hela Vägverket för varje process. Kartorna borde också vara mer likformiga och någon 
tycker att det skulle vara bra med ett aktivt verktyg för att förvalta och presentera 
processerna. En punkt som tas upp både i observation två och i intervjuerna är att det hade 
varit bra att i processkartorna kunna se vilka roller som är knutna till de olika aktiviteterna. 
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Det hade är även en önskan att kunna klicka i eller se på en aktivitet vilka dokument som är 
knutna till denne. 

Genom att ha medverkat vid en visning av ett processverktyg (observation tre) kunde jag se 
att de flesta av önskningarna från medarbetarna går att uppfylla. Med hjälp av verktyget går 
det att på ett enkelt sätt rita processer men även att gå in och ändra i dom till skillnad från 
nu. Det finns även olika sätt att rita processerna på och där kan organisationen själva välja 
sin variant. När kartan ritas i detta verktyg går det att visa roller för de olika aktiviteterna 
och det går lätt att koppla ihop olika processer med varandra. Användarna ville ha 
möjlighet att se dokument knutna till de olika aktiviteterna och detta är också en funktion 
som finns i verktyget. I bilaga fyra visas ett mycket enkelt exempel på hur det skulle kunna 
se ut. 

Uppdateringen på processingången fungerar inte helt tillfredsställande, enligt de intervjuade 
är informationen ibland inte den senaste, namn på personer kan vara felaktiga och länkar 
fungerar inte. Oftast är man sämre på att ta bort gammal än att lägga in ny information. Tre 
personer anser att det borde vara lättare att uppdatera än vad det är idag och rutiner borde 
finnas för att uppdatera. När det gäller uppdateringen är den mycket viktig, för att behålla 
användarnas förtroende, att processingången så väl som hela Infarten är väl uppdaterad. I 
annat fall kan användarna börja använda andra metoder för att hitta information som kan 
ta betydligt mycket längre tid. Ett sätt att göra detta är att underlätta proceduren för att 
uppdatera.

Något som flera efterfrågat är en gemensam plats där man kan komma åt alla dokument för 
att slippa leta i olika delprocesser för att hitta rätt. Detta tror jag kan vara en bra idé för 
ansvariga på Vägverket att ta till sig och fundera igenom hur det skulle kunna möjliggöras. 
Det kan vara ett bra sätt att göra det lättare för dem som jobbar och på så sätt få fler att 
använda processingången. Det blir också en annan helhet om man kan få upp alla riktlinjer 
eller rutiner som finns och helhet är något som användarna efterfrågar. 

5.3 Presentation
Grafik är det område där utvecklare missförstår användarna mest. Samband mellan snygg 
grafik och hög användbarhet som utvecklarna ser finns inte hos användarna, dock påverkar 
en enhetlig design användbarheten positivt (Molich, 2002). En av Molich (2002) principer 
för en begriplig webbdialog innebär att synliggöra användarens möjligheter, och ett sätt att 
göra detta på är att utforma enhetliga sidor. Då användaren avläser en sida baserat på 
tidigare erfarenheter (Bark et al., 2002) hjälper en enhetlig design till. Även Ottersten & 
Berndtsson (2002) styrker att ett enhetligt användargränssnitt bör skapas för att ta hänsyn 
till det mänskliga tänkandet. Nästan hälften av de intervjuade på Vägverket (4/10) menade 
det finns brister i helheten på processingången. De menade att den röda tråden är svår att 
se för den som inte är van och att allt borde fungera likadant på alla sidor. Någon menar 
också att det borde vara mer konsekvent vad som ska finnas med och inte på de olika 
sidorna. Dock påpekar en person att det börjar bli en mer gemensam struktur på alla 
sidorna jämfört med innan. 

Att det finns brister i helheten anser jag vara ett stort problem att ta tag i. Ett sätt att göra 
detta på kan vara att sätta upp riktlinjer eller ”regler” för att styra upp utformningen av 
sidorna. En person ansåg när det gäller uppdatering att det skulle utses någon/några som är 
ansvariga för uppdatering, detta kan också hjälpa till att bibehålla en helhet om dessa 
personer får klara instruktioner om hur sidorna får och ska se ut. Det kan också lösa 
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problem med att det är svårt att hitta, om alla sidor fungerar och är uppbyggda på samma 
sätt är det också lättare att veta var man ska leta efter information.

När det gäller att scrolla i texter eller på sidor har användaren, enligt Molich (2002), inget 
emot att göra detta så länge som det syns att det finns ytterligare text. Om man ska ta 
hänsyn till människans korttidsminne har det begränsat utrymme och kan endast behandla 
ett mindre antal informationsenheter. Därför bör användargränssnittet, enligt Ottersten &
Berndtsson (2002), utformas så att all information är synlig på en sida så att användaren 
kan få en visuell översikt över helheten. Under observation två kom det fram att man 
måste scrolla för att se olika styrande dokument, vilket upplevs som ett problem. Tre 
personer som blev intervjuade upplevde också att man måste scrolla för mycket och att 
man tror sig vara längst ner fast man behöver scrolla längre ner. En person ger förslaget att 
lösa detta genom att visa mer information direkt. Ett annat förslag för att undvika 
scrollning är att minska ner storleken på processkartorna så att länkarna som ligger under 
kommer högre upp. Teorin och resultatet från intervjuerna går isär alltså isär gällande 
scrollning. Teorin säger att användaren inte har något emot scrollning medan några av 
användarna på Vägverket upplever att de måste scrolla för mycket. Jag anser att det är en 
svår avvägning hur mycket scrollning som ska förekomma. Ska all scrollning undvikas är 
risken att det blir för många sidor och att hierarkierna blir för djupa, vilket användarna 
redan klagar på. Dock kan inte alltför mycket information läggas ut så att det blir mycket 
scrollning. När jag själv klickat runt på sidorna anser jag att det fungerar bra i dagsläget. 
Dock är det viktigt att se till att användarna uppfattar att de ibland måste scrolla för att se 
all information. 

Människans syn tar in all information varpå hjärnan sedan rensar bort det som den anser 
onödigt och för att korta ner denna process är det bra att ta bort onödig information och 
delar som inte tillför någon relevant information (Ottersten & Berndtsson, 2002). Överst 
på alla processidor ligger en del kallad ”aktuellt” och här är det meningen att nyheter 
angående processen ska publiceras. Dock har det framkommit i intervjuerna att ”aktuellt” i 
de flesta fall inte används utan ligger bara och tar upp onödig plats utan att fylla något 
behov. Eftersom den är placerad överst är det något användaren hela tiden ser och det 
skapar en irritation när den inte upplevs tillföra något av värde. Jag anser att ”aktuellt” 
antingen ska tas bort eller flyttas till ett annat område på sidan så att mer värdefull 
information syns först istället. Ett alternativ är också att få medarbetare att använda den 
mer och fylla på med nyheter så att där finns intressant information, dock måste 
processingången först bli mer använd vilket tar sin tid. Till dess är det bättre att flytta den.  

5.4 Övriga aspekter
Detta avsnitt tar upp två aspekter som inte naturligt fallit in under de tre ovanstående 
delarna men som ändå är viktiga för användarna. 

5.4.1 Sökfunktion

Sökfunktioner används enligt Bark et al. (2002) i liten utsträckning av den vanlige 
användaren och detta beror på att den provats och inte genererat ett tillfredsställande 
resultat. Som följd av detta har misstro till funktionen byggts upp hos användaren. 
Resultatet som en sökfunktion genererar bör visa sökorden i träfflistan, antalet träffas bör 
hållas nere och sorteringsordningen anges. I fyra intervjuer kommer det upp att 
sökfunktionen som finns idag inte genererar önskat resultat. Det är dålig ordning på 
resultatet och det finns för många lokala varianter som funktionen drunknar i. Detta togs 
även upp under observation två där det påpekades att sökfunktionen har svårt att hitta rätt 



30(42)

dokument, sorteringen är fungerar inte på bästa sätt utan regionella träffar syns innan de 
nationella. 

Sökfunktionen på Vägverkets intranät används inte i nuläget och det är inte på grund av att 
den är överflödig och användaren hittar informationen snabbare och lättare utan, det beror 
snarare på att den inte fungerar tillfredsställande. Då det framkommit i intervjuerna att 
användaren har svårt att själv hitta rätt information skulle en sökfunktion vara en stor hjälp. 
Den som finns behöver vidareutvecklas så att resultatet när användaren söker motsvarar 
förväntningarna, detta gäller först och främst sorteringen på resultatträffarna. 

5.4.2 Länkar

Länklistan är det som den vane användaren tittar på först gäller det att utforma denna på 
ett bra sätt men hänsyn till orientering, layout, sortering och gruppering. Länklistan ska vara 
vertikal och vänsterjusterad för att kunna scannas så snabbt som möjligt av användaren. Att 
sortera listan i bokstavsordning hjälper också användaren att snabbare kunna gå in på rätt 
ställe direkt utan att scanna uppifrån och ner. Till sist kan länkar grupperas för att 
effektivisera användarens sökning ytterligare. Det är viktigt att det inte finns konkurrerande 
länkar utan att länknamnet motsvarar innehållet så bra som möjligt och skiljer sig från 
andra länkar (Bark et al., 2002). Ottersten & Berndtsson (2002) menar att för att ta hänsyn 
till det mänskliga tänkandet bör listor utformas på ett logiskt sätt. Idag finns det länkar till 
dokument under varje process på processingången på Vägverkets intranät som är 
grupperade efter dokumenttyp och det framkom under observation två att man egentligen 
inte vet om detta är det lättaste sättet för användarna att hitta rätt. En respondent påpekar 
att det är viktigt att vara noga med orden och att snarlika rubriker ibland förvillar så att 
användaren inte förstår skillnaden. 

Länklistorna på processingången är bra orienterade och layouten är också bra, det är 
vertikala, vänsterjusterade listor. Länkarna är idag grupperade efter dokumenttyp även om 
man inte tagit reda på om detta är det mest lämpliga sett ur användarnas ögon. Att 
gruppera länkarna gör det lättare för användarna att hitta rätt snabbt, dock kan det vara idé 
att undersöka hur de helst skulle se att grupperingen såg ut. I intervjuerna framkom att det 
idag finns konkurrerande länkar i processingångens länklistor. För att komma åt detta 
problem borde alla länkrubriker ses över och i vissa fall ändras så att användaren inte 
hamnar fel på grund av ett förvillande namn på länken. En annan åtgärd för att underlätta 
för användaren är att märka med en symbol vilken typ av dokument det handlar om, om 
det är rutin, riktlinje etc. Då kan användaren också snabbt se om det kan vara vad han eller 
hon letar efter.  

5.5 Analyssammanställning

Genom analysen har resultatet från observationerna och intervjuerna gällande det befintliga 
intranätet analyserats och diskuterats. Nedan presenteras en kortare sammanställning av det 
som framkommit under de olika rubrikerna. Det är endast brister med intranätet som tas 
upp i sammanställningen då det övervägande varit detta som analysen fokuserat på. 
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STRUKTUR

Makrostrukturen - användarna har problem med att hitta den sökta 
informationen.

Mikrostrukturen - det tar onödigt lång tid för användarna att hitta rätt 
information.

Hierarkierna - vissa hierarkier anses vara för djupa.
Vänstermenyn - denna visar inte hela strukturen och utseendet upplevs 

vara förvillande.
Målgrupp - processingången är inte uppbyggd utifrån användaren utan 

utifrån kunden.

INNEHÅLL

Dokumenten - användarna måste leta på olika ställen för att hitta olika 
dokument.

Processerna - beskrivningar och kartor kunde vara mer informativa och 
likformiga.

Uppdateringen - fungerar inte tillfredsställande.

PRESENTATION

Helheten - det finns ingen röd tråd för användaren.
Informationsplacering - användaren måste scrolla för mycket.
Rutan aktuellt - tar bara upp onödig plats och stör användaren.

ÖVRIGA ASPEKTER

Sökfunktionen - uppfyller inte användarens förväntningar och används 
därför inte.

Länkar - det finns konkurrerande länkar och grupperingen är inte 
ordentligt genomtänkt ur ett användarperspektiv.
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6 Slutsatser

Detta kapitel är menat att besvara de problemfrågor som formulerats i inledningen och slutsatserna som 
dras är baserade på analysen.

Den första problemfrågan att studera genom denna uppsats var: identifiera brister och 
förtjänster med ett befintligt intranät utifrån utvärderingsgrunderna; struktur (träd, process, funktion) 
informationsinnehåll (djup, bredd, mängd) samt gränssnitt (färg, form, storlek, utseende). 

Det befintliga intranätet uppfyller idag inte användarnas behov, flertalet brister 
har identifierats i strukturen, innehållet och gränssnittet (presentationen). 
Brister i helheten är ett stort och övergripande problem som återkommer inom 
samtliga områden. Även brister i strukturen gällande makro- och 
mikrostrukturen ger problem av större karaktär.

Att identifiera förtjänster med intranätet var svårare då användarna tenderade 
att fokusera mest på sådant som inte fungerar tillfredsställande. Detta beror på 
att det som fungerar tillfredsställande inte ”märks” på samma sätt som det som 
felar. Det som kan definieras som förtjänster är att intranätet uppfattas ha 
förbättrats kontinuerligt och attityden till dess existens är övervägande positiv. 

Den andra problemfrågan som skulle besvaras genom uppsatsen var: skapa ett 
informationsunderlag för att vidareutveckla ett intranät med hänsyn till föregående fråga.

Det är de brister och förtjänster som framkommit under föregående fråga har 
omarbetats (omformulerats) till behov. I bilaga fem finns en tabell kallad 
behovslista och här finns användarbehoven presenterade. Listan kan användas 
när företag ska utveckla sitt intranät då den visar vilka aspekter som är viktigt 
sett ur  ett användarperspektiv. 

För att arbeta vidare med att utveckla ett intranät med hög användbarhet som 
uppfyller användarnas behov, kan resultatet från denna undersökning användas 
för att t.ex. utforma en företagsspecifik enkät. Detta för att kunna göra en 
större undersökning på företaget där mer specifika frågor om intranätet kan 
ställas utifrån resultatet av denna undersökning. Genom att titta på denna 
uppsats resultat kan företag se vilka delar de bör fokusera på.  

Vid utvecklandet av ett intranät är det bra att inledningsvis klargöra målgruppen eller 
målgrupperna för det samt att ta hänsyn till vilken den förväntade nyttan är. Det är viktigt 
att komma ihåg att ett intranät främst handlar om innehåll och att användarna är mycket 
uppgiftsorienterade. Det är därför väsentligt att först och främst säkerställa att intranätet är 
användbart annan man fokuserar på det estetiska utformandet. 
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7 Reflektioner

Kapitlet innehåller både författarens egna tankar om hur arbetet med uppsatsen varit och ett avsnitt med 
metodkritik.  

När nu arbetet med uppsatsen till största delen är färdig är det dags att utvärdera hur det 
gått och om någonting kunde gjort annorlunda.

7.1 Egna tankar
Då jag aldrig tidigare skrivit någon uppsats var detta en helt ny upplevelse för mig och jag 
hade i förväg ingen aning om vad som komma skulle. Nu i efterhand kan jag bäst jämföra 
uppsatsskrivandet med att åka berg-och-dalbana. Ibland är man på väg uppåt i jämn takt 
med en känsla av nyfikenhet och iver medan man andra dagar störtar neråt med en känslan 
av att inte veta hur det ska gå. Mot slutet planar det dock ut när det är de endast sista små 
detaljerna som ska på plats och en känsla av stolthet och befrielse infinner sig. 

Jag har upplevt två större svårigheter under mitt skrivande och den första gällde valet av 
ämne, jag hade inte klart för mig vad jag ville skriva om. Detta gjorde att jag kom igång 
senare än planerat med skrivandet och jag kände redan då en viss stress. Denna dämpades 
dock när jag kände att jag låg bra till i planeringen och hade arbetat in den förlorade tiden. 
Svårighet nummer två kom när jag kände att problemformuleringen inte var bra och jag 
hade kört fast. Vid detta tillfälle kändes det inte som att det skulle gå vägen. Som tur är tog 
jag hjälp av min handledare som hjälpte mig med problemformuleringen varefter uppsatsen 
kändes bättre och modet steg. I övrigt har jag inte upplevt några stora problem utan det har 
mestadels varit några ”vägbulor” emellanåt som sinkat och som jag har varit tvungen att ta 
mig över. 

En sak som har inverkat på arbetet är att fallföretaget ligger en bra bit ifrån där jag befunnit 
mig, cirka sju timmars enkelresa med tåg. Resultatmässigt tror jag inte det har spelat så stor 
roll utan det är mer på det personliga planet. Dock kan jag se att det varit ytterst lärorikt 
och jag hade inte velat ha det annorlunda. Det har gett mig ännu en erfarenhet som är 
nyttig att ha med sig ut i arbetslivet. 

Hade jag fått göra om alltihop en gång till hade min största förändring varit att tidigare 
fundera ut och bestämma vad uppsatsen ska handla om. Detta för att direkt när kursen 
börjar kunna starta skrivprocessen. När arbetet började gjorde jag upp en planering över 
när de olika delarna skulle skrivas och vara klara. Även om jag hela tiden har fått ändra i 
planeringen av olika anledningar tror jag att den varit bidragande till att jag blivit klar i tid. 

Avslutningsvis vill jag säga att även om arbetet med att skriva denna uppsats har varit 
krävande har det också genererat så många olika sorters erfarenheter som jag kan ta till vara 
på och ha stor nytta av i framtiden. 

7.2 Metodkritik
Det positivistiska förhållningssättet som genomspeglar denna uppsats har hela tiden känts 
rätt. Då detta förhållningssätt vill förklara och beskriva har det fungerat bra eftersom syftet 
var att ta reda på intranätanvändarnas behov. Ett hermeneutiskt förhållningssätt skulle ha 
kunnat användas, dock hade det inte beskrivit vilka behov som existerar utan hade mer 
försökt tolka behoven och förstå vad som ligger bakom dem. 
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Uppsatsen har en induktiv ansats där slutsatser har dragits utifrån insamlat material. Sett 
utifrån syftet har denna ansats fungerat bra och bidragit till att syftet uppfyllts. En deduktiv 
ansats skulle ha kunnat användas för att istället utifrån teorin pröva en påstående empiriskt. 
Exempelvis kunde påstående om användarbehov i intranät eller användbarhet testats i 
undersökningen för att se om det stämmer. 

Den vetenskapliga undersökningsmetoden har varit kvalitativ då undersökningsproblemet 
syftade till att tolka och förstå någonting. I och med detta blev också insamlingsmetoderna 
kvalitativa i form av intervju och observation. I efterhand kan jag se att en kvantitativ 
undersökningsmetod med fördel skulle kunna ha använts och då istället för intervjuer 
kunde enkäter ha varit insamlingsmetoden. Genom att använda enkät hade ett större antal 
personer kunnat delta i undersökningen och svaren hade blivit mer specifika och 
lättbearbetade. Valet av insamlingsmetod föll på intervju då jag kände att det krävdes en 
större kunskap i ämnet än den jag hade för att skapa en bra enkät. 

Det är alltid lättare att i efterhand se tillbaka och upptäcka vad man kunde ha gjort 
annorlunda för att få ett bättre resultat. Detta tror jag beror till största del på all den nya 
kunskap man har skaffat sig på vägen som inte fanns när man en gång började. Med detta i 
åtanke är jag till största delen nöjd med mitt metodval, då det har bidragit till att uppsatsen 
syfte har uppfyllts. 
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Bilaga 1 - Intervjuformulär

Intervju med anställda på Vägverket

Syftet med intervjun är att samla information till examensarbetet om vad de anställda tycker om intranätet 
idag och  om de har några idéer inför den kommande uppgraderingen. 

Är det OK att intervjun spelas in på band (detta för att undvika missförstånd)?

JA NEJ

Intervjunummer: _______

Tidpunkt för intervju: _______

Namn:__________________________________

Kontaktuppgifter:___________________________________________________________

Arbetsuppgifter:____________________________________________________________

Struktur

1. Hur upplever du strukturen? (ex. rubrikindelning, nedbrytning av sidor, röd tråd)

2. Vet du var du befinner dig?

3. Hur upplever du navigeringen? (hittar du rätt snabbt?)

Innehåll

4. Vad tycker du om innehållet på sidan? (relevans, mängd etc.)

5. Finns tillräckliga beskrivningar av processerna som visas?

6. Vad är din uppfattning om bilderna?

7. Hur fungerar uppdateringen?

8. Saknar du någon information?

Presentation

9. Hur uppfattar du själva utseendet? (färger, typsnitt, etc.)

10. Hur upplever du tydligheten? (ex. vad som är ”klickbart”, vad som är dokument 
länk och vad som är länk till ny sida)

11. Hur upplever du placeringen av informationen?

Idéer & tankar
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12. Har du några idéer eller tankar hur du skulle vilja att ett nytt system såg ut?

Uppfattning

13. Vad uppfattar du som bra med intranätet och fliken processer?

14. Vad uppfattar du kan förbättras med intranätet och fliken processer?

Övriga synpunkter

15. Har du några övriga synpunkter att tillägga?

TACK för din hjälp! Intervjun kommer att sammanställas och renskrivas för att skickas till dig. Du har 
sedan möjligheten att inom en vecka godkänna eller komplettera svaren. I det fall att jag inte skulle få 
något svar räknar jag intervjun som godkänd.  
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Bilaga 2 – Processingången: Fånga kundbehov
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Bilaga 3 – Processingången: Prioritera och avväga behov och krav
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Bilaga 4 – Processkarta

”aktör/roll”

”aktör/roll”

”aktör/roll”

”aktör/roll”

DokumentlistaAnnan process Aktivitet
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Bilaga 5 – Behovslista

Nr. Behov Kommentar Prio*  Övrigt

1. Tydlig struktur En tydlig makro- och mikrostruktur hjälper användaren att 
hitta rätt information på snabbaste sätt.

Hög

2. Greppbar hierarki Rätt antal sidor i hierarkin minskar risken att användaren
tappar bort sig och det minskar antalet klick. 

Hög

3.
Tydlig meny för 
navigering

Menyn (vänstermenyn) som visar vilken väg användaren 
gått och var den är bör vara tydlig och återspegla var 
användaren befinner sig i strukturen. 

Hög

4.
Att vara i centrum Användaren ska vara i centrum och om möjligt bör sidorna 

anpassas efter varje enskild användare (genom inloggning)
Hög

5. Samlad 
dokumentåtkomst

Användaren vill kunna komma åt alla dokument från ett 
ställe och slippa leta på olika sidor efter olika dokument.

Hög Det är fortfarande bra att länka till 
dokument på olika sidor.

6.

Välfungerande 
uppdatering

För att användaren ska kunna lita på att det alltid är rätt 
uppgifter är det viktigt med en fungerande uppdatering.

Hög Antingen kan en person vara ansvarig för 
uppdatering eller kan uppdatering 
underlättas så att flera olika kan sköta 
den. 

7. Helhet Helheten och konsistensen är av stor betydelse för 
användaren. 

Hög

8. Välfungerande 
sökfunktion

Användaren vill slippa leta efter olika uppgifter varför en väl 
utvecklad sökfunktion är önskvärd.

Hög

9.
Lättlästa länklistor Den vane användaren scannar använder ofta länklistor för 

att komma vidare. Dessa bör därför vara lättlästa och 
välsorterade.

Hög
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Nr. Behov Kommentar Prio*  Övrigt

10.
Minimerad scrollning Användaren vill slippa scrolla i så stor utsträckning som 

möjligt. Om scrollning är nödvändigt ska detta visas på ett 
tydligt sätt.

Låg Observera att det ibland är bättre att 
användaren får scrolla än att det blir får 
många sidor i hierarkin. 

11.
Få störande moment Textboxar el. liknande som inte fyller någon funktion och 

inte används bör tas bort helt då de endast stör 
användaren.

Låg På Infarten exempelvis ”Aktuellt”.

12.
Informativa och 
likformiga 
processbeskrivningar

Processbeskrivningar bör innehålla all information 
användaren behöver för att genomföra processen. 
Beskrivningar bör även vara utformade på ett likformigt sätt.

Låg

* Hög prioritet innebär att behovet är centralt för användaren. Låg prioritet innebär behov som är bra att ta hänsyn men dock inte kritiska.
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