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FÖRORD 
Efter mycket möda och stort besvär är vi äntligen färdiga med vårt examensarbete. Men 
vi står också här med ett bagage fyllt av nya erfarenheter och insikter. Vi är glada över att 
ha fått förmånen att göra ett examensarbete med anknytning till näringslivet. Att få vara 
med och skapa något som kommer till användning för någon istället för att göra ett 
examensarbete som bara samlar damm på en bibliotekshylla har varit en stark drivkraft i 
vårt arbete. Vår uppsats aktualitet i och med att 2006 utnämnts till ”European Year of 
Worker’s Mobility” av EU-kommissionen, har också varit något som känns motiverande 
då ämnet är aktuellt inte bara i Sverige eller på IKEA, utan även runt om i hela Europa 
och hos många andra företag och organisationer. 
 
Att vi som författare kommer från två något olika utbildningsbakgrunder är något vi anser 
oss ha dragit nytta av. Vi är båda informatikstudenter, men med något olika tyngdpunkt i 
våra utbildningar. Detta har givit oss en, vad vi tror, ganska unik bredd och vi har sett hur 
vi kan komplettera varandra inom olika områden.  
 
Först och främst vill vi ta tillfället i akt och tacka varandra. Svenningson tackar Svensson 
och Svensson tackar Svenningson. Tack för ett gott samarbete! 
 
Men det finns naturligtvis även en rad andra människor vi vill tacka, för deras stöd, idéer, 
tid, uppslag eller ibland minst lika viktiga saker såsom färskt fikabröd tillsammans med en 
aldrig sinande kaffesilo. Vi vill tacka våra familjer, men vi vill också passa på att tacka Kim 
Larsen, Charlotte Granrot och Nicklas Forsberg för deras särskilda stöd. Vi vill också 
passa på att tacka de personer som ställt upp på IKEA, Ericsson och Alteams Group för 
intervjuer och samtal, ibland juletider och förkylningar till trots. Utan er hade det inte 
blivit något examensarbete.  
 
Vi vill också självklart passa på att tacka våra handledare. Någon sa en gång till oss att 
man inte bör tacka sina handledare i förordet. Vi väljer att göra det ändå. 
 
Vi vill tacka Lena Thorwaldsson som varit vår projektbeställare och handledare från 
IKEA. Tack för den tid du ägnat oss och det stöd du givit oss, din positiva attityd har 
hjälp att färga detta arbete till något vi uppskattat att arbeta med. 
 
Vi vill tacka Roger Lindqvist, vår handledare vid Växjö universitet. Tack för att du varit 
engagerad i och intresserad av vårt arbete. Tack för den tid du tagit dig att hjälpa oss, inte 
bara med uppsatsen utan även med administrativa frågor. Utan dig hade vårt arbete 
överhuvudtaget inte varit möjligt. Vi vill också tacka dig för att du pressat oss att tänka en 
extra gång och för att du uppmuntrat oss att reflektera ytterligare över alla de val vi gjort 
på vägen. 
 
Det finns säkert många vi glömt att tacka, en sak står dock säker - alla eventuella 
felaktigheter eller tokigheter står vi naturligtvis själva, generade och rodnande, för.  
 
 

Razmus Svenningson & Daniel Svensson, Januari 2006 
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FÖRSTA DELEN - FÖR ATT INTRODUCERA STUDIEN 
 

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do 
not understand." 

Frank Herbert (1920-1986) 
 

1. Problematisering 
I takt med IT-utvecklingen suddas landsgränser för information och ekonomiskt kapital 
ut och internationalisering och globalisering ökar. 
 
Inte bara information och ekonomiskt kapital rör sig över nationsgränserna. Den 
europeiska unionen (EU), inte minst, har gjort att mobiliseringen av människor på ett 
internationellt plan har givits förutsättningar att öka.   
 
Både en geografisk och en yrkesmässig mobilitet bland arbetstagare har länge varit ett 
uttalat mål inom EU. EU fastslår att arbetstagarnas mobilitet är en rättighet och att just 
arbetstagares mobilitet är en viktig faktor som bidrar till förstärkningen av infrastrukturer 
för arbetsmarknader. Trots detta uttalat positiva förhållningssätt till arbetstagarmobilitet 
och trots det faktum att EU vidtagit flera hjälpåtgärder, har det visat sig vara svårt att få så 
stor flytt av arbetskraft som man (EU) hade räknat med. 
I Europa flyttar man ungefär hälften så mycket som i USA per år (7 % i snitt per år i 
Europa jämfört med USA där siffran är 16 %), anledningarna till varför man flyttar är 
dock i stort de samma (15 % av européerna flyttar på grund av yrkesmässiga skäl, i 
jämförelse med amerikanerna där siffran är 17 %).  Svårigheter av rättslig eller 
administrativ karaktär, men också språkliga och sociokulturella faktorer verkar fortsätta 
att hindra arbetstagares flyttfrihet och håller arbetstagare från att dra nytta av de 
möjligheter som mobilitet ger dem. Arbetstagarnas osäkerhet kan kopplas till brist på 
information om vilka möjligheter som finns, t ex vilka stödfunktioner EU har kring 
arbetstagarmobilitet.  
 
Mot den här bakgrunden har EU beslutat att utnämna år 2006 till ”European Year of 
Worker´s Mobility”. Målen med detta år är flera; EU vill skapa en medvetenhet om 
arbetstagares rättigheter, möjligheter och frihet till rörelsefrihet inom den europiska 
unionen samt en medvetenhet kring de stöd som introducerats för att öka denna 
rörelsefrihet; EU vill utveckla utbytet av god praxis kring mobilitet; EU vill utöka 
kunskapen (studier och undersökningar) om mobilitet i Europa, vilka hinder som finns 
mot arbetstagarnas rörelsefrihet och vilka motiv de arbetstagare som flyttar för att arbeta i 
en annan medlemsstat har (EU-kommissionen, IP/05/817 – Bryssel 30:e Juni 2005). 
 
Stora internationella företag, koncerner och organisationer har uttalade strategier för 
internationellt samarbete och internt utbyte av medarbetare. Dessa företag ser mervärde i 
att låta medarbetare flytta på ett globalt plan. Med hjälp av medarbetarmobilitet siktar 
man åt kompetensutveckling, gränsöverskridande kulturutveckling och personlig 
utveckling (t ex som del i en karriärplan inom företaget) hos de medarbetare som 
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tillsammans utgör företaget. Dessutom kan en internationell medarbetare anses vara en 
god ambassadör för företagskultur som stärker bredd och förståelse för hur företaget 
fungerar som helhet.  Vid en flytt av medarbetare internationellt är det många aspekter 
som måste tas hänsyn till. Det är ett omfattande projekt där arbetsgivaren inte bara har 
hårda arbetsrelaterade frågor att besvara, utan även mjuka sociala bitar kring 
medarbetaren och dess familj måste redas ut. 
 
Vi ämnar studera hur vi kan skapa verktyg som stödjer en rekryterande organisation, 
genom att förbättra internkommunikationen så att organisationen i sin tur kan stödja en 
medarbetare när denne flyttar från ett land, för att arbeta under längre tid i ett annat, t ex 
Sverige.  Vår fokus ligger på att skapa förutsättningar för att göra denna stödfunktion 
bättre, att skapa grogrunder för god praxis genom att skapa stödverktyg för 
organisationen så denna i sin tur kan vara ett gott stöd åt medarbetaren. Vår studies 
områdesmässiga fokus är alltså varken att studera föreställningar från medarbetarens 
perspektiv av medarbetarflyttar eller ekonomiska aspekter från den rekryterande 
organisationens perspektiv.  
 
Denna studies huvudsakliga problemområde omfattar hur vi kan förenkla den 
rekryterande organisationens arbete genom datoriserade stödverktyg för 
internkommunikation och informationslagring. 
 
Det finns idag stor kunskap om hur processer för medarbetarflyttar går till. Stora 
internationella företag som IKEA och Ericsson har under flera decennier skaffat sig 
erfarenheter och byggt kunskap kring detta genom att flytta personal internationellt. Det 
finns dock utrymme för framsteg när det gäller hur organisationer i samband med en 
mobilitetsprocess samlar in, lagrar och sprider information till alla de inblandade 
aktörerna med huvudansvar i organisationen, till vilken medarbetaren flyttar. Genom att 
ge alla aktörer med huvudansvar i samband med en medarbetarflytt tillgång till samma 
information, tillgänglig när som helst och inte bara på begäran, kan vi skapa 
förutsättningar för dessa aktörer att genomföra sitt arbete bättre. 

 
Resultatet av vårt arbete kommer att användas som underlag för en framtida utveckling 
och implementering av ett datoriserat stödverktyg på ”IKEA Mobility” i Sverige. 

2. Syftet med studien 
Syftet med denna studie är att skapa en prototyp som skall vara underlag för en framtida 
implementering av ett stödverktyg i form av ett centralt datoriserat informationssystem 
vid ”IKEA Mobility Sverige”. 
 
Syftet är även att underlätta arbetet med alla de procedurer som måste följas och steg som 
måste gås igenom, vid en internationell mobilitetsprocess, genom att förbättra 
internkommunikationen. Genom att skapa transparens internt mellan aktörer och låta alla 
med huvudansvar för moment och delmoment under mobilitetsprocessen ta del av 
gemensam information, kan organisationen möta den flyttande medarbetaren på ett mer 
professionellt och enhetligt sätt. 
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3. Frågeställningar 
 Hur utformar vi en prototyp av ett informationssystem, som ger ett så bra 

administrativt stöd som möjligt för en intern internationell 
medarbetarmobilitetsprocess på IKEA? 

 
 På vilket sätt kan företag använda gemensamma informationssystem för 

administrativt stöd av en intern internationell medarbetarmobilitetsprocess? 

4. Avgränsningar 
Nedan beskriver vi några viktiga och relevanta avgränsningar vi har valt att göra i denna 
rapport. Vår rapport kommer inte något närmare beröra följande: 
 

 Säkerhet kring ett informationssystem 
Eftersom detta är system som är ämnade att ligga internt antingen inom ett 
intranät eller som en modul i en del av ett affärssystem. Vårt verktyg ligger internt 
och omges redan av den säkerhet de system det ligger inom har. 
 

 Ekonomiska aspekter 
Vår rapport tar inte upp kostnader eller beräkningar exakt på vilka eventuella 
ekonomiska vinster som kan göras. Vi avser inte att utreda ekonomiska 
konsekvenser överhuvudtaget.  
 

 Implementering 
När vi i denna rapport pratar om att vi gör en implementering åsyftar vi det arbete 
vi gör under ”implementationsprocessen”, alltså hur vi utvecklar vår prototyp (om 
inte annat nämns). Implementering i meningen hur denna prototyp sedan 
vidareutvecklas till en slutgiltig produkt, berör vi inte närmare i denna rapport.  
 

 Personlig integritet  
Vi skriver inte om frågor rörande den personliga integriteten i denna rapport. 
Denna avgränsning har gjorts i samråd med vår projektbeställare Lena 
Thorwaldsson på IKEA. Det är dock naturligtvis så att för att använda ett 
gemensamt informationssystem måste det finnas procedurer som ger 
godkännanden från den flyttande medarbetaren och dess familj att deras uppgifter 
lagras. 
 

 Funktionsskiktet 
Vi kommer inte att beskriva funktionsskiktet (se figur 1) i särskilt stor utsträckning. 
Vi kommer att utveckla en prototyp som innehåller databasskikt och 
presentationsskikt. 
Presentationsskiktet är användargränssnittet, funktionsskiktet är programkod med 
logiska funktioner och lagringsskiktet är transaktions- och 
datahanteringsfunktioner (Beynon-Davies, 2002:163). 

 
Det är en avgränsning som gjorts i samråd med vår projektbeställare Lena 
Thorwaldsson på IKEA. Det är en naturlig avgränsning av flera anledningar.   
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– Den korta tidsperioden, det finns inte tid att göra en bra itererad 
systemutvecklingsprocess med de resurser som finns hands, både gällande 
”personal” och ekonomiska resurser.  

–  IKEA är mitt uppe i ett förändringsarbete där de håller på att planera, 
analysera och utveckla ett nytt globalt ”Human Resources Management 
System”, vi gör vår studie som ett underlag, ett förprojekt, en inkörsport för ett 
verktyg som i framtiden kan vara en del av detta och kopplas mot detta.  

 

 
Figur 1, Treskiktsmodell av ett informationssystem. 

 

 Hela IKEA:s organisation 
Vi avser inte att beskriva IKEA som helhet i denna rapport. Vi ger en överblick 
kring IKEA och internationellt arbete men ämnar inte beskriva IKEA:s hela 
organisation något närmare. Vår fokus ligger istället på den lilla del av IKEA som 
har arbetsuppgifter i samband med en medarbetares flytt till Sverige, de som 
sedermera är användare av det informationssystem vi utvecklar en prototyp för. 

5. Studiens målgrupp 
Studiens målgrupper finns beskrivna under följande fyra punkter. 
 

 IKEA i form av vår uppdragsgivare, vi kommer att utveckla en prototyp som 
IKEA kommer ha använda som underlag vid en framtida implementering. 

 
 Ericsson och andra företag som gör internationella rekryteringar. Som EU-

kommissionen pekat på, finns det flera svårigheter och hinder vid 
arbetstagarflyttar. Vår rapport kan vara en del till att skapa och sprida större 
kunskap kring detta område. 

 
 EU-kommissionen, i den meningen att de vill utöka kunskapen (studier och 

undersökningar) om medarbetarmobilitet i Europa och utbytet av god praxis kring 
mobilitet, samt att EU-kommissionen vill belysa vilka motiv det finns att flytta från 
en medlemsstat för att jobba i en annan. 
 

 Växjö universitet, i den meningen att det är de som examinerar oss. 
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6. Begrepp och definitioner 
Nedan följer en begreppsförklaring och definitionslista. Förteckningen innehåller både 
förkortningar som kan behöva närmre förklaring vidare information kring uttryck som 
används ofta och som kan vara viktiga att känna till för att kunna ta till sig rapporten i sin 
helhet. 
 
 

 ANSI/SPARC 
American National Standards Institue (ANSI) Standars Planning and 
Requirements Committee (SPARC) 

 
 Contact 

En del i IKEA:s mobilitetsorganisation. Contact handhar icke 
arbetsrelateradefrågor och har en ”relocation”-roll. 
 

 HR (Human Resources)  
En stödfunktion åt bolagets chef när det kommer till personalfrågor. HR används i 
denna rapport som benämning på den person som har HR-rollen på ett visst 
bolag.  

 
 IKEA Mobility Sverige 

IKEA:s mobilitetsorganisation i Älmhult. Bestående av Mobility Coordinator - 
Lena Thorwaldsson, Agnetha Pettersson som representant från HR-avdelning, 
Marianne Olofsson och Agneta Vedeskog på Contact. 

 
 Implementering / Implementation 

När vi i denna rapport pratar om att vi gör en implementering åsyftar vi det arbete 
vi gör under ”implementationsprocessen”, alltså hur vi utvecklar vår prototyp, om 
inte annat nämns eller framgår av sammanhanget. 

 
 ”Look & See-trip” 

En flyttande medarbetares första besök, tillsammans med eventuell familj, hos 
IKEA för att se hur det är att leva och bo i Sverige.  
 

 Mobilitetsprocess 
En serie över tid följda aktiviteter och uppgifter som genomförs när en 
medarbetare flyttar från ett land för att arbeta i ett annat. 
 

 Mobilitetsorganisation 
Den grupp människor på företaget i vilken var och en av medlemmarna har viktiga 
arbetsuppgifter i samband med en mobilitetsprocess. 

 
 Prototyp 

Vår prototyp omfattar det vi kommer att överlämna till IKEA. Det är förslag på 
databasdesign, interaktionsdesign och motiveringar till de val som gjorts. 
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Prototypen innehåller även delar som belyser användningsområden för 
stödverktyget som utvecklas som uppkommit under arbetets gång. 
 

 Transferred Employee (TE) 
En medarbetare som rekryterats internationellt för ett kontrakt på mer än ett, men 
maximalt fem, år.  

7. Översikt – studiens disposition 
Nedan visar vi en enkel modell över rapportens olika delar och hur de hänger samman, 
vår studies disposition. 
 

 
Figur 2, Vår rapport i översikt. 
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8. Tillvägagångssätt 
I vår studie kombinerar vi flera vetenskapliga metoder. Vi genomför i ett första skede en 
teoristudie där vi söker information bland tidigare forskning med vår fokus på 
informationssystem som stöd för internkommunikation som utgångspunkt. Dessa 
teoristudier skapar tillsammans med våra empiristudier den kunskapsgrund som vi står på 
när vi i nästa skede utvecklar vårt resonemang kring processtöd i form av gemensamma 
informationssystem för mobilitetsprocesser (avsnittt 11, s. 57). Dessa kunskaper kan 
sedan användas för att konstruera en specifik prototyp av ett datoriserat 
informationssystem som i framtiden kan stödja mobilitetsarbetet hos IKEA. 
 
Vår vetenskapliga metodkarta finner vi hos Järvinen (2001). Vi använder oss av Järvinens 
”On research methods” (2001) som teoretisk bas för våra vetenskapliga metoder i vår 
studie och hans taxonomi (klassificering) för att beskriva hur vi arbetar. Vi tycker det är 
viktigt att påpeka att det är vårt problem som bör styra vilken metod vi använder och hur 
vi utformar den, inte vice versa (Järvinen, 2001; Thunman, 2005). 
 
Vi använder Carl Thunmans ”Robothandledaren” (Thunman, 2005) under hela vårt 
arbete. Denna webbplats 
(http://www.eki.mdh.se/kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/index.htm) ger oss 
metoder och verktyg för att kvalitetssäkra moment som har med den vetenskapliga 
rapporten, i sig, att göra (se t ex ”The Problem Formulation Exercise”, bilaga 1). 

8.1 Vetenskaplig metod 

8.1.1 Vilken typ av studie är detta? 

Vår uppsats grundar sig på ett arbete som görs på uppdrag av IKEA, men det är också ett 
vetenskapligt arbete. Vi måste därför se hur vårt arbete ska svara på frågor som bärs upp 
av olika syften. Dels finns syftet att uppfylla krav på konkreta resultat från vår 
uppdragsgivare och dels syftet att motsvara krav som följer med ett arbete ur 
vetenskapliga aspekter. 
 
Generellt sett brukar litteratur om vetenskapliga metoder diskutera fyra möjliga syften 
med vetenskapliga studier; att beskriva något, att förklara något, att förutse något eller att 
kontrollera något. När ett visst fenomen i naturen studeras är det förståeligt att forskning 
behöver beskriva det, förklara dess egenskaper och inre relationer. Om relationerna följer 
naturens lagar kan vi anta att samma resultat hade uppstått och samma reaktion hade 
förekommit om försöket återupprepas. Vid människocentrerad forskning ger dessa fyra 
syften upphov till flera svårigheter. De fyra syftena täcker inte alla studier. Konstruktion 
av ett nytt informationssystem är varken en beskrivning, förklaring, kontroll eller något 
förutseende. Det är snarare en studie kring om vi kan bygga en ny artefakt eller inte. Det 
gemensamma syftet för forskningsarbete kan också formuleras som att ett resultat måste 
uppnås på något sätt (Järvinen, 2001:7). 

8.1.2 Forskningsansats 

Det bör vara frågan eller problemet som styr vilken metod man som forskare ska 
använda. Det är således viktigt att det finns ett specificerat problem som ska forskas kring 
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innan vi väljer vilken metod som skall användas (Järvinen, 2001:3; Thunman, 2005). Våra 
frågeställningar för denna rapport lyder som följer: 
 

 Hur utformar vi en prototyp av ett informationssystem, som ger ett så bra 
administrativt stöd som möjligt för en intern internationell 
medarbetarmobilitetsprocess på IKEA? 

 
 På vilket sätt kan företag använda gemensamma informationssystem för 

administrativt stöd av en intern internationell medarbetarmobilitetsprocess? 
 
Det är utifrån dessa frågeställningar vi gjort medvetna och avvägda val kring vilken metod 
vi använder oss av. 
 
Figur 3 visar Järvinens klassificering av forskningsansatser. Denna klassificering påvisar 
att ursprungligen har vi två vägar att gå för att svara på våra problemformuleringar. 
Matematiska studier handlar om att bevisa huruvida teorier står sanna eller inte och har 
enligt Järvinen ingen koppling till verkligheten. Den andra ”vägen” handlar om att studera 
verkligheten och denna ”väg” grenas i sin tur ut i, å ena sidan, studier som koncentrerar 
sig på ”vad som är verklighet”, och å andra sidan, studier som koncentrerar sig på ”nyttan 
av artefakter” (Järvinen. 2001:10). Vi ämnar inte att vidare reda ut varje liten del av 
Järvinens klassificering utan kommer i detta kapitel istället mer noggrant redogöra för de 
ansatser som gör sig mest lämpade för den problemställning vi har och motivera varför.  
 

 
Figur 3, Järvinens (2001:10) taxonomi över forskningsmetoder. 
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8.1.3 Konstruktiv forskning 

Järvinen (2001:88) förklarar att om våra problemställningar rör eller innehåller verb såsom 
introducera, förbättra, underhålla, upphöra, utöka, rätta, ändra, modifiera, korrigera, 
förnya osv. så kan studien tillhöra den konstruktiva forskningen. 
 
Forskning delas vanligen in i grundläggande och tillämpad forskning. Syftet med den 
grundläggande forskningen är att reda ut vad en del av verkligheten är. Ser vi istället till 
den tillämpade forskningen så tas här resultat från den grundläggande forskningen och 
appliceras på ett särskilt objekt för att uppnå ett önskat tillstånd. Den konstruktiva 
forskningen är tillämpad forskning. Järvinen förklarar att den konstruktiva forskningen ser 
inte bara en slutgiltig produkt som ett accepterbart resultat utan det är möjligt att 
acceptera en prototyp eller en plan som resultat. Den senare bör dock vara så pass 
detaljerad att den går att utgå ifrån när man resonerar kring hur implementering ska ske. 
Typiskt för konstruktiv forskning är att bygga en ny innovation och denna process är 
baserad på existerande (forskning) kunskap och/eller t ex nya tekniska och 
organisatoriska framsteg (Järvinen, 2001:88). 
 
Vår studie bygger på Järvinens koncept kring konstruktiv forskning. Som vi nämner i 
inledningen till detta kapitel bygger vår studie på en kombination av flera vetenskapliga 
metoder. Vi bygger först oss en kunskapsgrund i den existerande tidigare forskningen 
genom att studera fältet utifrån den speciella vinkel och fokus vår studie har. Vi går sedan 
ut, undersöker hur verkligheten ser ut och vi använder sedan den kunskapsgrund vi byggt 
(både genom teoretiska och empiriska studier) för att konstruera något nytt, vi utvecklar 
en ny artefakt.  

 
Vi använder oss av metoder för att studera ”vad verkligheten är”, vi gör teoristudier 
(konceptuellt-analytisk ansats), vi genomför empiriska studier och vi använder sedan de 
kunskaper vi vunnit ur detta för att konstruera någonting nytt, en prototyp. 
 
I nästföljande tre stycken (8.2, 8.3, 8.4) beskriver vi hur vi gått tillväga vid dessa olika 
moment. 

8.2 Teoristudien 
För att skapa en bred teoretisk grund inom de områden som vår studie rör sig inom och 
för att skapa oss en djupare förståelse för hur det aktuella forskningsfältet ser ut har vi läst 
litteratur och vetenskapliga artiklar som berör det vi arbetar med. Vår teoristudie 
innefattar litteratur från forskningsfält som informatik, datavetenskap, medie- och 
kommunikationsvetenskap och berör ämnen som internkommunikation, 
informationssystem, informationsstruktur och lagring, interaktionsdesign samt 
informationsvisualisering. 
 
Vi samlar kunskap i den tidigare forskningen och drar logiska slutsatser som vi har nytta 
av när vi genomför empiristudien, sett till Järvinens klassificering så hör vår teoristudie 
hemma inom den konceptuellt analytiska forskningen. Vi använder alltså den konceptuellt 
analytiska forskningen för att studera det existerande forskningsfältet och sedan dra 
logiska slutsatser som vi har nytta av när vi utvecklar vårt generella resonemang och när vi 
utformar vår prototyp. 
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8.3 Empiristudien 
Våra empiriska studier kan sägas vara av teoritestande natur. Vår avsikt är dock inte att 
verifiera eller falsifiera en eller några givna teorier. Vi använder istället en något annan 
ansats. Marcus (1983 i Järvinen, 2001:34) menar att förutsägelser från teorier kan testas 
mot verkligheten och att det tillvägagångssätt för handling som utvinns ur dessa kan testas 
för att reda ut deras användbarhet för oss som utvecklare eller artefaktsbyggare. 
 
Vår empiristudie består av intervjuer, dokumentstudier och observationer. Vi genomför 
flera djupintervjuer med nyckelpersoner på plats på IKEA i Älmhult. Nyckelpersonerna 
har valts ut i samråd med Lena Thorwaldsson som är ansvarig för IKEA:s 
mobilitetsarbete i Sverige. De personer som intervjuas på IKEA är de som sedan också 
kommer vara de främsta användarna av det informationssystem som vi skapar en 
prototyp för. Djupintervjuer har genomförts vid IKEA med Lena Thorwaldsson i 
egenskap av mobilitetsansvarig för Sverige, med Agnetha Pettersson i egenskap av en av 
dem som kan ha HR-rollen i mobilitetsprocessen och är ansvarig för varje enskild 
medarbetares mobilitetsprocess, samt Agneta Vedeskog och Marianne Olofsson som 
representanter för Contact, en organisation som har hand om praktiska och mjuka frågor 
kring den utländske medarbetaren när denne flyttar till Älmhult.  
 
Intervjuerna har skett i dessa personers naturliga arbetsmiljö. Vi har i samband med 
intervjuerna bett de intervjuade att genomföra vissa arbetsuppgifter eller bett dem att visa 
hur de tar reda på information idag och observerat hur de går tillväga. 
 
Vidare har telefonintervjuer med personer vid liknande nyckelpositioner på Ericssons 
motsvarighet till ”IKEA Mobility Sverige”, genomförts. De personer som intervjuats på 
Ericsson är Cecilia Calais i egenskap av global policyansvarig på Global Assignments, 
Ingrid Beije i egenskap av lokalt policyansvarig för Sverige på International Assignments 
Sweden och Matilda Uhrström i egenskap av representant för International Assignments 
Sweden Support, vilket är en stödorganisation åt Ingrid Beije. 
 
Vi har även genomfört en telefonintervju med Urban Österholm som är ”production 
manager” på företaget Alteams Group och har arbetat på en av företagets anläggningar i 
Kina. 
 
Vi har genomfört dokumentstudier på existerande dokumentation. Detta är t ex 
dokument som det kartlagda arbetsflödet (se bilaga 4), information som ges i formulär 
som skall besvaras av, den utländske medarbetaren, checklistor för de intervjuades dagliga 
operativa arbete, intern företagsinformation osv. 
 
För att inte missa något viktigt har vi, i samförstånd med den intervjuade eller 
observerade intressenten, under observationer och intervjuer spelat in konversationen. 
Utöver inspelningarna har anteckningar förts. En av oss undersökare har fått sköta 
anteckningar och den andre konversationen, på detta sätt kan vi lyckas föra noggrannare 
anteckningar samtidigt som den intervjuade eller observerade intressenten känner sig mer 
bekväm i situationen och behöver inte tänka på att vänta på att vi ska anteckna utan 
konversationen kan hållas igång på ett mer naturligt sätt. 
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Intervjuer 
För att samla in data kring arbete, roller, kommunikation och informationshantering 
genomförs intervjuer med viktiga respondenter vid IKEA:s och Ericssons 
”mobilitetsorganisationer” samt hos en medarbetare hos Alteams Group. Vi har valt att 
göra datainsamling utanför vårt fallföretag för att kunna skapa djupare förståelse för hur 
medarbetarmobilitetsarbete fungerar i praktiken samt vilka krav och behov som detta 
arbete för med sig. Med detta avsnitt beskriver vi gått tillväga vid våra intervjuer. 
 
Intervjun är ett viktigt arbetsredskap inom samhällsvetenskapen. En forskningsintervju 
kan se ut på många olika sätt. En aspekt som karaktäriserar intervjun är vilket spelrum 
man ger sina intervjupersoner. Generellt kan man säga att ju större detta utrymme är, 
desto bättre är möjligheten för att nytt och spännande material kan komma fram 
(Jacobsen, 1993:17-18). 
 
De intervjuer vi har gjort har varit så kallade halvstrukturerade. Vi har utgått utifrån ett 
antal teman eller ämnen som vi använt när vi intervjuat våra svarspersoner för att möta 
relevanta och likartade teman. Vi har använt oss av öppna frågor och då och då 
sammanfattat vad som hittills sagts. Denna typ av intervju brukar också kallas för en 
kvalitativ intervju. Genom att följa en tematisk intervjuguide och ställa öppna frågor har 
vi försökt att inte styra intervjupersonerna. 
 
Observationer 
Det människor säger är inte det samma som de faktiskt gör. Med detta inte sagt att 
intervjuade människor ”ljuger”, det är snarare så att intervjusituationer motiverar alltid 
den intervjuade att berätta utifrån ett visst perspektiv (Ekström & Larsson, 2000:20) 
Utöver de intervjuer vi har genomfört har vi därför även valt att följa med våra 
intressenter på IKEA till sina arbetsplatser. När vi varit vid deras arbetsplats har vi dels 
bett dem visa hur de arbetar rent generellt med mobilitetsprocessen, vilka verktyg och 
hjälpmedel de använder osv., men även givit dem påhittade uppgifter och bett dem visa 
hur de hade gått tillväga för att lösa dem. Ovan stående beskrivning är vad vi åsyftar när 
vi skriver att vi har gjort observationer. Det är förstås viktigt att inse att detta inte är 
någon helt ”naturlig situation”. Vår närvaro som undersökare kan förstås påverka 
situationen. 
 
Dokumentstudier 
Dokumentstudier är en viktig del i det arbete vi gör för att analysera vilka krav och behov 
som finns för ett informationssystem som ska stödja den interna kommunikationen och 
arbetet kring en mobilitetsprocess vid IKEA. Det viktigaste dokumentet för vårt arbete är 
den kartläggning som finns över mobilitetsprocessen för en utländsk medarbetare. Detta 
dokument beskriver de arbetsuppgifter som finns genom hela processen och vem som 
har ansvaret för dem. Kartläggningen av mobilitetsprocessen finns i sin helhet i bilaga 4. 
Utöver denna helhetsbeskrivning har vi tagit del av dokument som beskriver de enskilda 
intressenternas arbete, dokument som ges ut som information till medarbetaren och 
dokument som samlar in information från medarbetaren. Genom att studera och 
analysera dessa dokument kan vi nå ytterligare förståelse för vad arbetet kring 
mobilitetsprocessen innebär, hur det utförs och dra logiska slutsatser om hur vi kan 
utnyttja den information som redan finns bättre. 
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Utöver att vi använder de empiriska studierna för att testa teorier, så använder vi även 
empiriska studier för att bygga vidare kunskap kring det område inom vilket vår 
konstruerade artefakt sedan skall användas. Här sker en viss överlappning mellan vår 
empiriska studie och vårt artefaktsbyggande.  Då vi arbetar med artefaktsbyggande gör vi 
också datainsamling under utvecklingen av vår artefakt. Denna finns presenterad i 
avsnittet ”specifikationsprocessen” som återfinns i kapitlet ”Artefaktsbyggande 
forskning” nedan. 

8.4 Artefaktsbyggande forskning 

8.4.1 Byggnadsprocessen 

Motivationen bakom att bygga någonting nytt är antingen att det saknas nu, eller att det 
som redan finns inte uppfyller de krav eller önskemål som finns. Det är nästan alltid 
möjligt att identifiera en startpunkt i en ansträngning att skapa något nytt, men också 
någon slags bild av det önskade måltillståndet t ex en artefakt i form av en prototyp. 
Syftet med byggprocessen är att skapa rörelse från ursprungstillståndet mot måltillståndet. 
 

 
Figur 4, Hur Artefaktsbyggande forskning tar ett objekt från ursprungligt tillstånd mot ett måltillstånd, (Järvinen, 2001:91). 

 
Därför är det lika viktigt att vi noga känner till ursprungstillståndet, som att vi vet hur 
måltillståndet ser ut. Figur 4 ovan beskriver olika vägar att gå från ursprungstillståndet. I 
vissa fall, som i vårt fall, finns det en idé eller en konceptuell tanke kring hur vi kan lösa 
ett problem på ett nytt sätt. Måltillståndet kan då vara känt eller okänt. Om måltillståndet 
redan är känt blir rollen för forskaren som byggare, att implementera de önskade 
förändringarna. Om måltillståndet istället är okänt finns det åtminstone två alternativ, 
antingen kan specifikationen av måltillståndet ske parallellt med implementeringen eller så 
specificerar vi först ett måltillstånd.  
 
Istället för att själv utveckla en ny artefakt, går det förstås i vissa fall köpa en färdig 
artefakt, om de finns en sådan till ett konkurrenskraftigt pris. Måltillståndet är det önskade 
tillståndet, vilket är viktigt att skilja från det slutgiltiga tillståndet, vilket är var vi faktiskt 
hamnar. 
 



 13 

 
Figur 5, Olika alternativ gällande byggprocessen och vad de resulterar i, efter Järvinen (2001). 

  
För att åstadkomma denna förflyttning (från det ursprungliga tillståndet mot 
måltillståndet) måste vi ta hjälp av ett antal praktiska verktyg vilka finns specificerade i 
metoder. När vi bygger en ny innovation är nyttoaspekterna i fokus och en särskilt 
utvecklingsmodell används. (Järvinen, 2001:11) 
 
 Vi har studerat flera olika utvecklingsmetoder (t ex Rosenfeld & Morville, 2002; Arlow & 
Neustadt, 2002; Jansson & Ljung, 2004; Preece, Rogers & Sharp, 2002; Beynon-Davies, 
2002; Boddy, Boonstra & Kennedy, 2002) och har, kanske föga förvånande, funnit flera 
likheter. Vi har valt att utgå från en metod som kallas ”Unified Process” som bl a beskrivs 
i Arlow & Neustads ”UML and the Unified Process” (2002).  
 
Unified Process, är en metod som innebär att ett antal steg itereras (upprepas) genom fyra 
faser. De steg som itereras är ”Krav och behovsinsamling”, ”Analys av insamlad data”, 
”Design av lösning”, ”Implementation i en prototyp” och sedan någon form av test där 
lösningen utvärderas. 
Faserna är ”Inledningsfasen” där man samlar in krav och behov, avgränsar systemet och 
hittar användare. ”Planeringsfasen” som resulterar i en vidareutvecklad kravmodell och en 
plan inför nästa fas som är ”Konstruktionsfasen”. I ”Konstruktionsfasen” skapas den 
färdiga produkten som då ska vara fullt funktionsduglig, till skillnad från prototyper som 
eventuellt utvecklats i de tidigare faserna. I den sista fasen, ”Övergångsfasen” ska 
systemet implementeras i organisationen på operativ nivå. Det handlar alltså om att 
användarna ska börja köra systemet i sina arbetsuppgifter skarpt, eventuellt i liten skala. 
(Arlow, Neustadt, 2002:32) 
 
Vi kommer i de två följande avsnitten presentera hur vi har arbetat efter ”Unified 
Process” och presentationen kommer att följa den indelning Järvinen gör på 
byggnadsprocessen. Först presenterar vi processen kring specifikationen och därefter 
presenterar vi implementationsprocessen, alltså själva utvecklandet av artefakten. Vi 
presenterar alltså de moment vilka ingår i ”unified process” efter Järvinens indelning av 
en byggnadsprocess. 



 14 

8.4.2 Specifikationsprocessen 

Syftet med specifikationsprocessen är att finna metoder för att definiera och specificera 
det önskade måltillståndet för artefakten som konstrueras. Eftersom det åtminstone är två 
inblandade parter, t ex användare och utvecklare, kan detta bli problematiskt. Det finns 
svårigheter för de olika parterna att förstå varandra eftersom deras professionella språk 
skiljer sig åt. Användarna är inte alltid förmögna att uttrycka de krav och behov de har på 
ett sätt så att utvecklaren förstår det och användarna kan omöjligen känna till alla 
möjligheter eller uppfinningar som utvecklaren känner till baserat på sin kunskap. 
 

 
Figur 6, Fyra olika personer tittar på samma kvadrat, men alla ser den på olika sätt (Preece, 2002:9). 

 
Har vi att göra med något som har ett exakt utstakat mål eller är det så att målet inte är 
helt klart? I så fall måste vi göra en specifikation av vad måltillståndet är. Detta gör vi 
genom att göra systemanalys, innehållandes en krav- och behovsanalys samt en 
specifikation.  
 
Systemanalys 
För att utföra en systemanalys använder vi oss av Beynon-Davies (2002:340-352) 
angreppssätt. Beynon-Davies delar termen systemanalys i två för att täcka två typer av 
system; informationssystem och arbetssystem (dessa begrepp förklaras närmare på sidan 
27 i ”Informationssystem och arbetssystem”). Analysen av de båda måste ske parallellt. Vi 
ska analysera det existerande ”informationssystemet” (det existerande informella till 
mestadels pappersbaserade) och delvis det existerande mänskliga aktivitetssystemet eller 
”arbetssystemet”. Dessutom kommer vi att analysera de krav som finns på ett nytt 
informationssystem.  
 
Krav 
Ett krav är en önskad funktion, en serie funktioner eller vissa begränsningar som en 
intressent ser för system. De krav som finns beror alltså på intressenterna och det 
sammanhang som systemet skall användas i. Krav är inte något objektivt utan subjektiv 
utifrån en viss intressents perspektiv. Detta innebär att det kan finnas motstridiga krav 
och en del i arbetet blir därför att skapa någon slags gemensam bild bland intressenterna 
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av vad som skall göras. Krav ändras över tiden, men måste vi vid någon tidpunkt ”frysa” 
kraven för att kunna utveckla ett informationssystem.  
 
Flera studier visar att misslyckanden i krav- och behovsinsamling samt analys är den 
största orsaken till att datorsystemsprojekt misslyckas. Den näst största orsaken är brist på 
inflytande från användarna. (Arlow, Neustad, 2002:49) 
 
De krav på funktioner, omfattning och avgränsningar som vi insamlar under våra samtal 
med aktörer i det befintliga manuella informationssystemet, samt studier av 
dokumentation och material analyserar vi och sammanställer krav för att ge en bild av det 
nya datoriserade medarbetarmobilitetssystemets avgränsningar och funktioner. Genom 
arbetet med att sammanställa behoven till en kravspecifikation har följt nedanstående fyra 
steg. 
 

1. Bruttolista med alla givna krav och intressenter 
2. Avgränsning – vilka krav ska vi ta på oss? 
3. Konkretisera – Vilken form ska resultatet ha, hur mäter man kvaliteten och vilken 

kvalitet ska resultatet ha 
4. Bekräftelse av kravspecifikationen från projektbeställaren 

(Jansson & Ljung, 2004:223) 
 
Intressentanalys 
Meningen med att analysera intressentsituationen är försöka förstå det nät av aktörer som 
påverkas av projektet eller som kan påverka projektet, som kan hjälpa eller stjälpa det. 
Intressentanalysen skapar en ”karta” där projektet är i centrum och där intressenterna 
finns identifierade. Nyckelintressenterna är särskilt kartlagda. Analysresultatet behövs 
överallt i det fortsatta arbetet, vi måste relatera till intressentanalysen i varje situation där 
vi undersöker t ex kraven på projektet (Jansson & Ljung, 2004:191).  
 
Intressenterna är de som avgör om vårt projekt är lyckat eller inte. Vårt projekt kommer 
att innebära förändring för nyckelintressenterna. Människor som ställs inför förändringar 
reagerar emotionellt först. Det är först senare som de går in i en mer logisk fas. 
Intressenterna har ett avgörande inflytande på vårt projekt och måste därför hanteras 
därefter. Nyckelintressenter måste förstå och acceptera målet, planen och att de ger det 
stöd som projektet behöver.  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt arbeta med personnamn där det är 
möjligt. Istället för att tala om ”kunden”, identifierar vi de nyckelpersoner som vi kommer 
att ha att göra med. Ju mer vi kan identifiera individer som intressenter eller 
representanter för intressenter, desto lättare kan vi förstå hur relationerna kommer att bli 
och hur vi ska förhålla oss till de olika intressenterna (Jansson & Ljung, 2004:194) 
 
Våra nyckelintressenter har identifierats i samråd med Lena Thorwaldsson som är 
”Mobility Coordinator” för Sverige, på IKEA. Hon har med sin erfarenhet av de 
arbetsprocesser som finns kunnat hjälpa oss att hitta de intressenter som bör anses som 
extra viktiga och att även hjälpt oss i att identifiera de som inte bör vara 
nyckelintressenter.  
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Att analysera krav och behov handlar om att specificera vilka funktioner som systemet ska 
omfatta. Nyckelkällan till den här informationen är just användarna själva. (Arlow, 
Neustad, 2002:49) 
 
Att finna och förstå krav 
För att identifiera de krav har vi använt oss av flera metoder. Att tala om att vi ”fångar in 
krav” kan lätt tolkas fel. Krav är, som tidigare nämnt, inget objektivt som bara 
oproblematiskt kan fångas in, utan de är subjektiva. Vi har använt oss av intervjuer, 
dokumentstudier och i viss mån även observation för att förstå de krav som finns. 
Intervjuer är ett av de vanligaste sätten för att förstå krav, observationer är användbara då 
människor endast kan beskriva delar av verkligen under intervjuer. Dokument är 
värdefulla källor för att hitta den data som behövs lagras i informationssystemet. De 
intervjuer, dokumentstudier och observationer som gjorts har genomförts enligt vad som 
beskrivs i avsnittet ”Empiristudien” ovan på sidan 9. 
 
Modellering av användarfall 
Användarfallsmodellering är ett sätt att presentera krav. Användarfallsmodellering 
innehåller moment som att hitta systemgränser, hitta aktörer och hitta användarfall. Från 
användarfallsmodellen kan vi sedan utvinna, 

 aktörer – människor eller saker som använder systemet 
 användarfall – saker som aktörerna gör med systemet 
 relationer – meningsfulla relationer mellan aktörer och användarfall 
 systemgränser – en box ritat kring användarfallen för att visa den gränsen för 

systemet som modelleras. 
 
Dessutom är användarfallsmodellen en god källa för objekt och klasser, det är den 
primära källan till klassmodellering (för databasen). (Arlow & Neustadt, 2002:55-57) 
 
Uppgiftsanalys 
Ett sätt av uppgiftsanalys är analysen av arbetsflöde. Detta involverar att finna sätt där 
informationsteknologi kan användas för att stödja effektivare samarbete. En nyckel till 
detta är att kartlägga det existerande arbetsflödet. När vi analyserar hur arbetsflödet ser ut 
idag och vilka arbetsuppgifter respektive intressent utför utgår vi till stor del från de 
dokumentstudier vi gjort. Hela arbetsflödet kring en utländsk medarbetares 
mobilitetsprocess finns sedan tidigare kartlagd. Vi studerar dessutom ytterligare dokument 
som vi fått från respektive intressenter, pratar med intressenterna om hur deras 
arbetsroller ser ut och besöker dem på deras arbetsplatser. Vi undersöker det existerande 
arbetsflödet och hur våra intressenter arbetar för få vidare förståelse för det 
informationssystem vi utvecklas kommer användas och i vilket sammanhang, inte för att 
omarbeta arbetsflödet. 

8.4.3 Implementationsprocessen 

Järvinen beskriver implementationsprocessen som svaret på frågan ”När vi har vissa 
ursprungs- och måltillstånd och givna resurser, hur kan vi bygga en artefakt som 
tillfredställer de givna specifikationerna?”. Järvinen menar vidare att för att svara på denna 
”hur-fråga” behöver vi använda oss av teoretiska/empiriska koncept eller idéer. 
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Dessa koncept och idéer finner vi i en systemutvecklingmodell.  Vi beskriver nedan vilka 
metoder vi använder för att lösa detta ”hur-problem”. 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga vid vår implementationsprocess. 
Begreppet implementationsprocess kan säkert bli något vilseledande i vårt speciella fall. 
Det vi utvecklar är en prototyp. Vi kommer alltså inte att utföra den fysiska 
implementeringen. Vi avgränsar oss till att göra databas- och presentationslager. Den 
läsare som inte är bekant med databaser eller databasdesign kan med fördel läsa avsnittet 
”Informationens struktur och lagring” på sidan 30 för att bättre kunna ta till sig nästa 
stycke kring hur vi gått tillväga när vi utformat vår databas.  
 
Databasdesign 
I vår design av databasen följer vi den metod som Connelly & Begg (2005:440-490) 
föreslår, kanske främst eftersom detta är en metod vi är bekanta med och som vi har 
använt oss av tidigare. Databasdesign handlar om att skapa en databas som effektivt 
stödjer en organisations mål och strategi med ett informationssystem. Databasdesign delas 
upp i tre faser, konceptuell, logisk och fysisk design. Att bygga den konceptuella 
databasdesignen handlar om att skapa en konceptuell bild av databasen som identifierar 
viktiga enheter, relationer dem emellan och attribut (Connolly & Begg, 2005:437). Med 
andra ord, specificera och ge en bild av vilken data som databasen ska innehålla. Data 
som krävs för att ett informationssystem ska kunna utvinna information som svarar mot 
de krav och behov som samlats in. I det här arbetet ska utvecklaren inte ta någon hänsyn 
till implementeringsdetaljer så som databassystem, programmeringsspråk vid 
implementation eller vilken hårdvara som kommer att användas till servern. 
 
Den konceptuella designen handlar alltså om att ge en bild av vad som ska finnas i 
databasen. Logisk databasdesign handlar däremot om att utforma relationerna mellan data i 
databasen genom att översätta den konceptuella bilden till en logisk struktur. Även i den 
logiska designen utelämnas aspekter rörande fysisk lagring, programvara osv. 
För att förfina den logiska datamodellen används en teknik som kallas normalisering. 
Normalisering försäkrar att datamodellen inte innehåller redundant data, något som kan 
leda till att databasens tillstånd blir korrupt; samma attribut får olika värden genom att 
endast ett av attributen uppdateras, vid en uppdatering. Den logiska datamodellen bör 
undersökas för att se till att den stödjer de nödvändiga transaktioner som erfordras utifrån 
användarnas krav och behov. 
 
Den tredje fasen i databasdesign är den fysiska designen. Här avgörs hur databasen ska 
implementeras. Detta är ett arbete som delvis bygger på den logiska designen, men nu 
måste hänsyn tas till programvaran som sköter databasen. Vår rapport kommer som 
tidigare nämnts inte omfatta implementation av informationssystemet. Det är mycket 
viktigt att ta god tid till varje fas för att nå det bästa resultatet. Ett fel som kan elimineras i 
ett tidigt stadium kan spara mycket tid och arbete från att korrigera samma fel och följdfel 
som uppkommit i ett senare skede. Databasdesign är en process som har en startpunkt 
och en nästintill oändlig följd av förbättringstillfällen för ökad prestanda, korrigering av 
fel som upptäcks, implementering av nya användarkrav eller uppdatering av mjukvara på 
grund av förändrad miljö. 
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Figur 7, Databasdesignen och ANSI/SPARC trelagerarkitektur (Conolly & Begg, 2005). 

 
Konceptuell databasdesign 
Den första fasen för att designa databasen är att skapa den konceptuella modellen. 
Connelly & Begg (2005:443) presenterar ett antal steg vilka vi följer i den här fasen. Det 
första steget är att hitta alla de viktiga objekt vilka användaren arbetar med. 
Huvudmetoden för att finna dessa är att studera kravspecifikationen och analysmaterialet 
(så som användarfallsspecifikationer) för att leta efter substantiv. Varje substantiv är ett 
potentiellt objekt. När ett objekt påträffas ska det dokumenteras i ett datalexikon. Ett 
datalexikon är en tabell där objektet lagras tillsammans med en beskrivning, eventuella 
synonymer som påträffas och när objektet förekommer i systemet. Denna metod kallas 
för substantivmetoden. 
 
I det andra steget går vi vidare med att identifiera relationerna mellan de objekt vi funnit i 
steg ett. Dessa relationer brukar vara lätta att hitta genom att leta efter verb i samband 
med objekten, exempelvis ”en användare aansvarar för  ett processteg”. Stor noggrannhet krävs 
för att försäkra att de krav på relationer som uttryckligen eller underförstått uttrycks i 
kravspecifikationen hittas. När alla relationer mellan objekten identifierats ska 
begränsningar på multipliciteter hittas. Ex. en chef leder een  e l ler  f lera  medarbetare. Detta är 
alltså en regel för hur relationen mellan två objekt får se ut. I exemplet ovan tillåter alltså 
regeln objektet ”chef” att ha en relation till minst en instans av objektet medarbetare 
(teoretiskt tillåter alltså regeln en chef att ha hur många medarbetare som helst relaterade 
till sig, men det måste åtminstone vara en). Dessa ”regler” dokumenteras i datalexikonet 
tillsammans med objekten och relationerna. 
 
Steg tre går ut på att hitta attribut som är relevanta för systemets objekt eller relationer. 
Det enklaste sättet att göra det är att ställa sig frågan; Vilken information behöver vi lagra 
om objektet X eller relationen Y? Svaret på frågorna dokumenteras i modellen. 
 
Det är ofta enklare att visualisera ett komplext system än att beskriva det med en lång 
text. Ett bra sätt att visualisera modellen med objekt och relationerna mellan dem är 
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Entity–Relationship (ER)-diagram. Att presentera modellen grafiskt ger en talande och 
representativ översiktsbild. 
 
Nästa steg i metoden är att bestämma datatyp hos alla attribut för objekt i systemet. Det 
innebär att vi för varje attribut i modellen bestämmer vilka värden som kan lagras för det 
aktuella attributet. Vi kanske till exempel väljer att ett namn lagras som en textsträng med 
max 20 tecken. 
 
Steg fem består av att hitta möjliga nycklar. En nyckel är en unik identifierare för en post i 
databasen. Om det inte finns ett attribut i ett objekt som garanterat kommer att vara unikt 
kan det vara nödvändigt att lägga till ett nytt attribut. Att exempelvis använda ”Namn” 
som unik nyckel skulle förmodligen fungera dåligt, eftersom detta förutsätter att det för 
tillfället inte finns två medarbetare eller två användare med samma namn för att posten 
skall förbli unik. 
 
Det sjätte steget i Connolly & Beggs metod för att utforma den konceptuella 
databasdesignen är att avgöra om det är nödvändigt att använda utökade 
modelleringskoncept, så som generalisering eller specialisering.  
 
Steg sju går ut på att finna eventuell redundant data. Tillvägagångssättet här är att leta 
efter ”en till en”-relationer i datalexikonet. En ”en till en”-relation är en relation där ett 
objekt alltid relaterar till precis ett annat objekt (varken mer eller mindre). Finner vi en 
sådan relation är det sannolikt så att objekten ska slås samman. Förutom redundant data 
kan det även finnas redundanta relationer. Det ska bara finnas en väg att gå mellan två 
objekt, redundanta relationer tas bort. 
 
Det näst sista steget är att validera den konceptuella databasmodellen gentemot krävda 
transaktioner (en eller flera åtgärder i en serie, som uppdaterar eller lägger till data i 
databasen). Genom att använda den konceptuella databasmodellen kan vi testa att utföra 
transaktioner manuellt. Går det inte att utföra en transaktion finns det sannolikt ett fel i 
datamodellen, som måste korrigeras. 
 
Nionde steget i den konceptuella designen innebär att utvecklaren ska gå igenom 
modellen med användarna för att verifiera att modellen svarar mot informationskraven 
för organisationen. 
 
Logisk databasdesign 
Fas två i Connelly & Beggs metod för databasdesign går ut på att översätta den 
konceptuella modellen och skapa en logisk datamodell, samt att validera dess struktur och 
förmåga att svara mot kraven på möjliga transaktioner. Det här uppnår vi genom ett antal 
steg efter Connelly & Begg (2005:462).  
 
I det första steget utvinner vi objekt med relationer och attribut ur den konceptuella 
modellen.  Det här gör vi genom att först ange objektets namn, följt av dess egenskaper 
inom parenteser. Sedan väljer vi en primär nyckel, i de fall det finns flera alternativ, för att 
identifiera posten och en främmande nyckel (relaterade objektets primära nyckel) från 
relaterande objekt för att på så sätt skapa relationen. 
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I steg två validerar vi relationerna mot första till tredje normalformerna, för att bland 
annat undvika problem knutna till redundant data. Vi utelämnar här detaljer om vårt 
tillvägagångssätt för att normalisera våra relationer. 
 
Efter att vi normaliserat vår modell validerar vi den återigen för att undersöka att 
designen svarar mot kraven på möjliga transaktioner. Det här går liksom tidigare till 
genom att vi med hjälp av vårt datalexikon och ER-modellen manuellt försöker utföra 
några transaktioner. 
 
I steg fyra går vi igenom modellen för att verifiera restriktioner på nödvändiga data, 
restriktioner på värden i attribut osv. Sedan går vi återigen igenom modellen med 
användarna för att försäkra oss om att modellen är en verklig representation av 
informationskraven från organisationen. 
 
För att ytterligare kvalitetssäkra vår databasdesign implementerar vi den i ”MySQL” och 
programmerar enkla funktioner i ”PHP” för att testa att viktiga transaktioner fungerar 
som vi avsett. 
 
Det sista vi gör i designen av den logiska modellen, är att försöka säkerställa att 
databasdesignen går att utvidga till att möta, inom en överskådlig framtid, kommande 
krav.  
 
Interaktionsdesign 
Vi ska utforma en prototyp för ett informationssystem som låter människor lagra och 
hämta information på ett snabbt, effektivt och njutbart sätt, det är naturligtvis ett av de 
implicerade målen med det vi gör. Innan det skrivs någon programkod kan det sparas 
enormt med tid redan under designprocessen. Dåligt uttänkta och oanvändbara idéer blir 
svåra att bara slänga när de väl börjat omsättas till kod (vilket kostar tid, ansträngning och 
pengar) (Preece, 2002:35). Vi fattar många av de största och viktigaste besluten när vi 
egentligen vet som minst, nämligen i början av projektet (Jansson & Ljung, 2004) 
 
Innan det fysiska designarbetet påbörjas (t ex frågor kring hur menyer, formulär och 
knappar skall utformas) är det viktigt att reda ut problemområdet. Börjar designprocessen 
på den fysiska nivån missas lätt användbarhetsmål. Därför är det bättre att ta beslut om 
den fysiska designen efter att naturen av problemområdet förståtts. Med detta menas att 
det som skall göras konceptualiseras och att det artikuleras varför det skall göras.  
Genom att resonera kring våra egna föreställningar om varför något kan vara en bra idé 
kan vi identifiera styrkor och svagheter i den föreslagna designen (Preece, 2002:36-38) 
 
Att utveckla en konceptuell modell för användargränssnitt 
Att utveckla en konceptuell modell för användargränssnittet, hur vi går från krav till en 
första design. Den konceptuella designen handlar om hur vi formar om de krav vi 
specificerat in till en konceptuell modell. Preece (2002:249) definierar en konceptuell 
modell som ”en beskrivning av det föreslagna systemet i termer av ett antal integrerade 
idéer och koncept om vad det ska göra, hur det ska göra det, hur det ska uppföra sig och 
se ut, som förstås av användaren på det sätt som det menats”. Det är därför viktigt att ha 
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en ständig dialog med intressenter, en levande diskussion. Om vi lyckas få ökad förståelse 
för vad intressenterna behöver kommer nya idéer få utrymme att uppstå. Idéer för en 
konceptuell modell uppkommer bland annat genom datainsamling. Några nyckelaspekter 
vid utveckling av en konceptuell design för gränssnitt är: 

• Att ha ett öppet sinne och aldrig glömma användarna och deras kontext. 
• Diskutera idéer med intressenter så mycket som möjligt. 
• Använd ”low fidelity”-prototyper för snabb återkoppling. 
• Iterera, iterera och iterera. 

 
”Low-fidelity-prototyper” för att konceptualisera 
Vi använder oss av ”low-fidelity”-prototyper (lo-fi-prototyper) för att konceptualisera. 
Dessa enkla prototyper ser inte särskilt mycket ut som någon färdig produkt utan är 
enklare pappersskisser. Lo-fi-prototyper är användbara just för att de är enkla, billiga och 
går snabbt att framställa. Detta innebär också att de går att ändra snabbt och billigt. Dessa 
prototyper kan därför användas för att utforska olika alternativa designer och idéer. De 
skisser som görs i detta skede och syfte är aldrig menade att behållas eller integreras i den 
färdiga produkten (Preece, 2002:243).   
 
I dessa lo-fi-prototyper återfinns också ”wireframes” som kan hjälpa oss att 
konceptualisera interaktionsdesignen. En ”wireframe” befinner sig i gränslandet mellan en 
webbplats informationsarkitektur och dess visuella design. ”Wireframes” gör att vi måste 
tänka kring frågor som var webbplatsen navigationssystem skall vara placerat.  Wireframes 
beskriver innehåll och informationsarkitektur på en viss sida och har därför begränsningar 
i storlek. Dessa begränsningar tvingar oss att tänka och göra val i vår design (Beynon-
Davies, 2002:283). 
 
Vi skapar också ”blueprints” som visar relationer mellan olika sidor och andra 
innehållskomponenter. Dessa refereras ofta till som ”sitemaps” och de har också mycket 
gemensamt med dessa navigationssystem (Beynon-Davies, 2002:272). 
 
High-fidelity-prototyper för att skapa en ”fysisk design” 
I den ”fysiska designen” blir vi mer konkreta och denna del handlar mer om detaljer. Den 
fysiska designen ska visa hur systemet ska representeras på skärmen, hur ikoner, 
navigationssystem och menyer ska utformas osv. Det finns ingen exakt linje mellan vad 
som är konceptuell design och vad som är fysisk design. Dessa designprocesser är 
iterativa. Var gränsen finns är inte relevant. Det som är relevant är att den konceptuella 
designen ska få utvecklas fritt utan att behöva vara bunden för tidigt till de restriktioner 
en fysisk design medför (Preece, 2002:264). 
 
I high-fidelity-prototyper (hi-fi-prototyper) använder material som påminner om dem i 
den färdiga produkten och liknar också mycket mer den slutgiltiga designen. Vi använder 
oss av program som ”Adobe Photoshop” och ”Macromedia Dreamweaver” för att skapa 
våra hi-fi-prototyper för gränssnittsdesign (Preece, 2002:244-245) 
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ANDRA DELEN - FÖR ATT BYGGA KUNSKAPSGRUND 
 

“Thoughts without content are empty; intuitions without concepts 
are blind." 

Immanuel Kant (1724 - 1804) 
 
 

9. Teori 
En del av vår undersökningsmetodik är vår teoristudie. I detta teoriavsnitt finns de teorier 
presenterade vilka ger oss en kunskapsgrund att stå på. Som Albert Einstein sade ”It is 
theory that decides what we can observe”. 
 
Internkommunikation kan sägas vara det område som famnar kring alla de områden vi 
berör. I detta kapitels första avsnitt ”Internkommunikation” presenterar vi begreppet 
internkommunikation och sätter det i relation till vårt projekt. Vi ägnar åt oss åt 
konstruktiv artefaktsbyggande forskning, varför vi sedan presenterar de delar vilka utgör 
den artefakt vi skall konstruera. Vi utvecklar en prototyp för ett datoriserat 
informationssystem som ska stödja en organisations arbete genom att förbättra 
internkommunikationen.  
 
Vi bryter ned ett informationssystem i ett antal för oss, viktiga och relevanta delar. Först 
behandlar vi naturligtvis informationssystem i avsnittet ”Informationssystem”. En del av 
ett datoriserat informationssystem utgörs av dess informationsdesign, vilket vi lyfter fram 
i avsnittet ”Informationens struktur och lagring”. Detta avsnitt behandlar det som händer 
”bakom kulisserna”, det vill säga det som användaren själv inte ser, men som i allra högsta 
grad finns där och är lika viktigt som nödvändigt. Hur bör information som förs in i 
informationssystemet lagras och hur skall denna lagring struktureras? 
 
Ett datoriserat informationssystem består också av dess grafiska design och dess 
interaktionsdesign, något vi studerar närmare i avsnittet ”Interaktionsdesign & 
Informationsvisualisering”. Detta kapitel handlar om hur vi kan kommunicera 
informationen mellan informationssystemet och användaren, snarare än mellan 
användarna genom informationssystemet. Hur bygger vi ett informationssystem som är så 
lättanvänt och lättförståeligt som möjligt?, ett system där det mesta är självförklarande, 
där vi tänker åt användaren så att denne inte själv behöver fundera kring hur man ska gå 
tillväga för att använda en viss funktion. 
 
I sin helhet menar vi med våra teoristudier som presenteras i detta kapitel att bygga en 
god kunskapsgrund som ger bredare och djupare förståelse av problemområdet. Med våra 
ökade kunskaper kan vi genomföra bättre empiriska undersökningar, som i sin tur 
ytterligare bygger kumulativt på vår kunskapsgrund, så att vi kan ges förutsättningar att 
genomföra god artefaktsbyggande forskning. Kapitlet svarar på frågor som: Vad finns det 
för tidigare forskning som berör de punkter som knyter samman det projekt som vi 
preciserar i vår problematisering? 
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9.1 Internkommunikation 
Det övergripande området som förenar och binder samman de olika forskningsfält vi rör 
oss inom är internkommunikation. Internkommunikationen inom en organisation är 
kanske den viktigaste nyckeln när denna har för avsikt att stödja en process och skapa 
klarare gemensamma överblicksbilder.  

9.1.1 Vad är internkommunikation? 

Kommunikation är något som diskuteras brett och stort i samhället idag, men det är 
också ett vitt vetenskapligt begrepp. Vi upplever att det råder en begreppsförvirring och 
det kan därför vara viktigt att precisera kommunikation, i synnerhet i förhållande till data 
och information. 
 
För att särskilja information och kommunikation gör vi följande distinktion. Information 
kan ses som själva budskapet och kommunikation kan i sin tur ses som flödet av 
information mellan två eller flera parter. Kommunikationen är den process där deltagarna 
tillsammans skapar och delar information med avsikt att nå ömsesidig förståelse, 
information å andra sidan är innehållet i denna process (Strid, 1999). 
 
Skillnaden de båda begreppen emellan kan också åskådliggöras genom att beskriva 
information som en envägsprocess, vilken grundas på kontroll och påverkan och genom 
att beskriva kommunikation som något vilket baseras på dialog och delaktighet. 
Information kan sägas stå för att ”tala till” och kommunikation för att ”tala med”. 
Information finns inte utan kommunikation (Axelsson & Goldkuhl, 1998:17). 
 
Ett annat vanligt förekommande begrepp i sammanhanget är data. Det är därför 
värdefullt att tydligt särskilja information och data. Data kan ses som otolkade symboler 
och det är vid tolkning av dessa symboler som information uppstår. Information är alltså 
subjektiv i den meningen att det som någon ser som information, kan någon annan se 
som data. Organisationer lagrar och bearbetar stora mängder data som de kan konvertera 
till information (Boddy, 2002). Figur 8 nedan visar hur data tolkas genom dataomvandling 
för att bli användbar information. Information kan definieras som data med mening 
(Chini, 2004:6) 
 

 
Figur 8, Att producera information från data (Boddy, 2002:6). 

 
Internkommunikation är all typ av budskapsförmedling av något slag individer emellan 
inom en organisation. Strid (1999:14) visar att man kan identifiera fyra olika huvudtyper 
av internkommunikation och göra en typologisering utifrån syftet med 
budskapsöverföringen. Strid identifierar följande huvudtyper: 
Intern marknadsföring innebär att man ser den interna budskapsöverföringen som ett sätt att 
använda den egna personalen i den yttre marknadsföringen.  
Relationik innebär att man betonar budskapets sociala karaktär och  
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intern information innebär att man betonar det enkelriktade informationssyftet medan det i 
intern kommunikation är fråga om en dubbelriktad process. 
 
För att skapa gemensamma bilder av en given process och ett antal givna arbetsuppgifter 
måste man delge varandra information. Således kan budskapsöverföringen vi har att göra 
med i första hand betecknas som intern kommunikation, det handlar om 
tvåvägsprocesser. I viss mån kommer naturligtvis ett nytt sätt att arbeta också att påverka 
sociala aspekter kring hur information kommuniceras de inblandade emellan. Som vi 
beskrivit tidigare är en av tankarna med ett stödjande datoriserat verktyg att kunna 
förmedla mer professionella och enhetliga bilder utåt, något som då faller i Strids kategori 
intern marknadsföring. 
 
Vi väljer att definiera internkommunikation i samklang med Strid (1999:14), nämligen 
som ”budskapsöverföring mellan människor  vars relationer är varaktigt strukturerade, för 
att uppnå något bestämt mål”.  
 
I vårt fall är den varaktiga strukturen av relationer det arbete som finns definierat kring en 
mobilitetsprocess. Naturligtvis kan denna se olika ut beroende på vilken organisation det 
är, men den kommunikation som sker kring denna process är den vi ser som intressant. 
Enligt de teorier kring internkommunikation vi presenterar i detta avsnitt bör naturligtvis 
denna avgränsade del av organisationen också kommunicera sitt arbete till resten av 
organisationen, men det är inget vi behandlar i denna studie. Vår fokus ligger på intern 
transparens mellan de internt inblandade huvudaktörerna som har arbetsuppgifter kring 
den flyttande medarbetaren.  
 
Själva ordet internkommunikation implicerar att kommunikationen sker internt det vill 
säga i någon form av social samfällighet, i detta sammanhang inom en organisation. 
Därför är det naturligtvis viktigt att fastställa vad vi menar med en organisation. Också vår 
definition av en organisation följer Strid (1999:12) som definierar en organisation som 
”något som består av människor, som är strukturerat på något sätt och som något som är 
ämnat för att uppnå ett bestämt mål”.  

9.1.2 Varför internkommunikation? 

Det är viktigt för medarbetarna (i detta fall alltså aktörerna i en mobilitetsprocess) att ha 
en kontinuerlig bild om vart företaget är på väg och varför. Om vi antar att ett företag 
eller en organisation helt låter bli att arbeta med kommunikation eller information. 
Följden blir att ingen vet någonting. Ingen vet hur det var, hur det är eller hur det blir. Ett 
sådant företag överlever inte särskilt länge. En utgångspunkt måste således vara att 
kommunikation är nödvändig. 
 
Nedan visas några av anledningarna till varför det är viktigt med en effektiv 
internkommunikation (Eriksson, 2002:54-57) 
 

 Ge medarbetare överblick, dagens medarbetare och ledning kräver fakta om mer 
än sitt eget dagliga arbete. Kraven på kommunikation ökar då medarbetare vill se 
helheten för att tydligt se sitt och andras bidrag till totalresultatet. Det är en 
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förutsättning att få inblick i omvärlden för att kunna agera på rätt sätt, inte minst 
för individen.  

 
 Skapa enighet om mål, genom kontinuerlig kommunikation kring vart 

organisationen är på väg (och varför) blir det lättare att enas om vilken väg man 
skall gå och hur man skall gå till väga. Ett företag blir effektivare om alla drar åt 
samma håll och har liknande uppfattningar om vad som måste göras. 

 
 Ge bättre beslutsunderlag, medarbetare som har tillgång till rätt information får 

ökad kunskap och därmed större kompetens att fatta riktiga beslut. Med ett 
otillräckligt faktaunderlag riskerar företaget att gå i fel riktning. Det företaget vill 
säga externt måste först vara förstått av de egna medarbetarna. Den interna 
kommunikationen måste vara tydlig i alla led. Ofta när fler och fler personer 
involveras i en kommunikation uppstår olika tolkningar av budskapen och det är 
de många olika nyanserna och varianterna i dessa tolkningar som till slut når 
utanför organisationen. Det vanligaste problemet är att information förvrängs eller 
filtreras. 

 
 Skapa motivation och vi-anda, medarbetare som kan se helheten, känner till målen 

och har tillräcklig information för bra beslut får ökad egen motivation. 
Medarbetaren förstår varför deras arbete betyder något och kan sätta sitt arbete i 
relation till andras. 

 
 Underlätta arbete, det är viktigt att skapa informationssystem för kontakt mellan 

en organisations olika delar och dess medarbetare. I takt med att fler och fler 
organisationer och företag arbetar i nätverk, projekt och processer ökar betydelsen 
av effektiv kommunikation mellan medarbetarna. 

 
 Motverka ryktesspridning, rykten demotiverar. Rykten beror på ofullständig, 

otydlig eller missvisande information. 
 

 Underlätta delegering, delegering förutsätter fungerande kommunikation. Det 
finns fördelar att ge medarbetare ansvar och att ta beslut långt ut i organisationen. 

 
 Minska personalomsättning, risken för icke önskvärd personalomsättning minskar 

om medarbetarna medverkar i en konstruktiv intern dialog. 
 

 Underlätta rekrytering, det finns inga bättre ambassadörer för den egna 
organisationen än medarbetare som talar väl om sin arbetsgivare. Marknadsföring 
som sker vid informella tillfällen som telefonsamtal, utflykter eller middagar kan 
aldrig ersättas av traditionell marknadsföring. Väl informerade medarbetare är 
bättre motiverade och ger således en mer positiv bild av sin arbetsplats. 

 
 Bidra till personlig utveckling, den interna kommunikationen lägger grunden till 

personlig utveckling genom att tillföra kunskap om mer än endast det som har att 
göra med medarbetarens egna uppgifter. 
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 Nå bättre resultat och öka lönsamhet, i slutändan ska internkommunikation bidra 
till att höja resultatet. Information och kommunikation är inget självändamål. Ett 
problem är att internkommunikation kan vara svår att i mäta rent ekonomiskt 
termer. 

 
Den interna kommunikationen har tre huvudsakliga funktioner, syften eller avsikter. Det 
första är information som innefattar den enkelriktade informationen om vad som ska göras 
och hur det ska göras. Det andra syftet är att skapa deltagande och engagemang och detta 
uppnås genom kunskapsinformation. Om man inte kan något om verksamheten går det 
inte att delta och således går det inte känna något engagemang. Information är inte bara 
av kunskapskaraktär utan har också en social funktion. Kommunikation är det kitt som 
håller organisationen samman. Det tredje syftet som är kontakt med yttervärlden. Detta 
handlar om hur medarbetare i den egna organisationen bemöter människor från 
”yttervärlden”. Medarbetaren blir alltid organisationens representant och förmedlar 
således bilder om och kring organisationen som människor från ”yttervärlden” tar till sig 
för att tolka sin bild av organisationen. En god internkommunikation där man har bra 
insyn i vad andra sysslar med, där man ser helheten bidrar till att förmedla enhetlighet utåt 
(Strid, 1999:41-50).  
 
Internkommunikationens två viktigaste syften har kommit att bli att motivera 
medarbetare och att få dem att arbeta för samma mål Strid (1999:32). Det är 
kommunikation och relationer som ger organisationer liv (Stohl, 1995:103). 

9.1.3 Kvalitet på information 

För att beskriva vad vi menar informationskvalitet kan vi ta följande exempel: Om en 
buss är försenad ytterst lite hjälper det inte hur exakt tidtabellen är, människor kommer 
ändå att se den som opålitlig eller utan värde. Det räcker att en liten del av informationen 
i ett dokument är fel, ändå sätts kvaliteten på hela dokumentet under misstanke 
(reliabilitet). Om informationen om när bussen går, inte finns tillgänglig i tid blir den heller 
inte användbar (tidsmässighet). Informationen måste naturligtvis också vara relevant i 
relation till vad som skall göras (relevans) och det är också viktigt att informationen 
kommer i rätt kvantitet (rätt kvantitet). Kommer den i för stor mängd blir den omöjlig att 
behandla och oanvändbar. Boddy (2002:7) menar att kvaliteten på information beror på 
dessa fyra huvudkriterier.  

9.1.4 Olika kanaler för internkommunikation 

En viktig aspekt av internkommunikationen är självfallet vilken kanal eller med vilka 
metoder som ska användas. Eriksson (2002:60-63) beskriver att det i princip finns tre 
olika metoder, skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler, vilka vi presenterar nedan. 
 
Muntliga kanaler 
De muntliga kanalerna består av planerade eller informella möten, konferenser, 
utbildningar, seminarier osv. Muntlig dialog har självklara fördelar när det gäller 
ömsesidigt tankeutbyte. Möjligheterna till frågor och förtydliganden är mycket stora. Det 
är en direkt kommunikation där alla kan få en chans att få sin fråga besvarad och sin åsikt 
hörd. 
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Skriftliga kanaler 
De skriftliga kanalerna är sådant som är tryckt information, på papper eller på annat 
material. Exempel på skriftliga kanaler är företagspresentationer, trycksaker, 
personaltidningar, overhead-material, utställningar, faktabroschyrer, PM, rapporter osv. 
En fördel med dessa är att läsare kan gå tillbaka och läsa på nytt och risken för 
missförstånd och feltolkning är liten om texten är korrekt skriven. En skriftlig kanal kan 
konsumeras när användaren själv väljer det. Den största nackdelen med skriftliga kanaler 
är begränsade möjligheter till dubbelriktad dialog och de blir därför lämpligast när det 
handlar om att förmedla och dokumentera fakta. När det gäller en kommunikation 
(dialog, dubbelriktad information) lämpar de sig sämre. Mycket av den skriftliga 
informationen har idag förts över till elektroniska medier. 
 
Elektroniska kanaler 
Elektroniska kanaler kan bestå av t ex e-post, interna datoriserade informationssystem, 
databaser, intern-TV, internradio eller elektroniska meddelandesystem. Användningen av 
e-post och interna datoriserade informationssystem ökade närmast explosionsartat för ett 
par år sedan. Datoriserade informationssystem är ett praktiskt sätt att göra information 
om nyheter och mer komplexa samband tillgängliga för de som har tillgång till systemet. 
Fördelen med de elektroniska kanalerna är att de klarar av att levandegöra fakta mycket 
bättre än skriftliga kanaler. Elektroniska kanaler står också oöverträffade när det gäller 
snabbhet, både e-post och datoriserade informationssystem är omedelbara. 

9.2 Informationssystem 
Vårt arbete kommer att resultera i en specifik prototyp för  utformningen av ett 
datoriserat informationssystem som skall stödja arbetet med IKEA:s mobilitetsprocess, 
och även en diskussion mer generellt kring processtöd i form av gemensamma 
informationssystem.  
 
Generellt sett kan informationssystem både vara någon form av manuell behandling av 
information eller datoriserad behandling av information (Axelsson & Goldkuhl, 1998:18).  
När vi i denna studie i talar om informationssystem gör vi det med datorbaserad hantering 
av information i åtanke, om inte annat nämns. 
 
Det datoriserade informationssystemet är det som gör den effektivare och förbättrade 
internkommunikationen möjlig. Det är informationssystemet som ger möjlighet att lagra 
information centralt så att de som skall, kommer åt den. Det är också 
informationssystemet som gör det möjligt för de olika parterna att kommunicera vad som 
är gjort, att få information kring vad som återstår att göra och specifik information kring 
medarbetaren. 
 
Ett informationssystem är en grupp människor samt procedurer som samlar och 
omvandlar data till information och sedan sprider denna information. Ett 
informationssystem är alltså inte bara av teknisk art med hårdvara och mjukvara. Det är 
viktigt att även inkludera människor och procedurer, vilket sätter informationssystemet i 
ett sammanhang. Följande figur (9) uppvisar de element som bör beaktas när vi talar om 
begreppet informationssystem. 
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Figur 9, Element i ett datoriserat informationssystem (Boddy et al., 2002:7). 

 
Det kan alltså viktigt att poängtera att användandet av ett datoriserat informationssystem 
alltid sker i ett mänskligt sammanhang, det ingår som del i en verksamhet. 
 
Det går i ett informationssystem urskilja fyra typer av dimensioner: Information som 
användes av människor som stöd i deras aktiviteter, vilka utföres i ett större sammanhang. 
Detta kan anses vara ett system eftersom det består av dimensioner eller komponenter 
med relationer sig emellan (se figur 10). Nedan beskriver vi efter Flensburg & Friis 
(1999:43-49) var och en av de fyra dimensionerna eller komponenterna. 
 

 
Figur 10, En fyrdimensionell modell av ett informationssystem (Flensburg & Friis, 1999:43). 

 
Aktivitetsdimensionen 
Aktivitetsdimensionen är det arbete som en person ifråga utför i det aktuella 
sammanhanget. I arbetet behövs alltid information, vilken typ av information som behövs 
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bestäms av vilken aktivitet som utförs, och det aktuella värdet på informationen beror på 
sammanhanget.  
 
Människodimensionen 
I förbindelse med informationssystemet spelar människan särskilda roller. Ibland 
betecknas människan som användare, systemutvecklare, programmerare, PC-samordnare 
etc. Människan är unik och spelar olika roller. Denna människa befinner sig alltid i olika 
sammanhang. 
 
Sammanhang 
Med sammanhang avses arbetet i en organisation. Här samarbetar människor och skapar 
en gemensam intersubjektiv värld. Men människorna i arbetsgruppen verkar också i andra 
sammanhang och påverkas, följaktligen är den intersubjektiva världen inte konstant på 
lång sikt. Sammanhanget avgör hur människor tolkar den information de får i sitt arbete. 
 
Information 
Människan tolkar information och sätter den i ett sammanhang och ger dem betydelse 
(=kunskap). Människans bild av verksamheten förmedlas genom informationen. 
 
Olika dimensioner av informationssystemens syften 
 
Rutin 
Ett syfte med ett informationssystem kan vara att sköta rutinmässiga arbetsuppgifter. 
Genom att låta datasystemet utföra en mängd triviala rutinberäkningar snabbas arbete upp 
och misstag minimeras. Genom att uppgifter överförs till datasystemen frigörs mänsklig 
kapacitet och kan användas till annat. Dessa system kallas Flensburg & Friis (1999:50) för 
rutindatasystem. 
 
Kontroll och styrning 
Man kom snabbt underfund med att när väl all information var inmatad i datorn kunde 
den också användas i andra sammanhang. Till exempel för att sammanställa 
försäljningsupplysningar i en försäljningsstatistik kunde ledningen få reda på mycket 
intressant. Detta kallas för ett kontrolldatasystem. I de traditionella kontrolldatasystemen 
får ledningen sin styrinformation i tjocka datalistor som innehåller allting, men där 
ingenting kan hittas. Att distribuera information är inte samma sak som att använda 
information. Det uppkom ett naturligt behov att förbättra rapporter.  
 
Stöd 
Bättre rapportgeneratorer utvecklades. De personer som använde dessa redskap 
upptäckte att de kunde använda dem till andra saker också, nämligen till att göra 
individuella system, som stöder den personliga databehandlingen. Detta är det som kallas 
stödsystem. 
 
Inga informationssystem är renodlade rutin-, kontroll- eller stödsystem, alla har lite av alla 
tre dimensionerna. 
 
Axelsson & Goldkuhl (1998:19) säger att informationssystem kan ses som system för 
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- insamling/inmatning 
- bearbetning 
- lagring 
- återsökning 
- överföring 
- presentation 

av information. 
 
Arbetssystem och informationssystem 
Vid utveckling av informationssystem urskiljs i verksamheten två distinkta företeelser. 
Under första delen studeras arbetsorganisationen som ett system. Detta kallas den 
arbetssystemteknologiska delen (AST). Den andra delen, som handlar om 
informationssystem kallas den informationssystemteknologiska delen (IST). Begreppen 
överlappar och är beroende av varandra. IST-delen bygger på vad som kommits fram till i 
AST-delen. I AST-delen används IST-delen för att se vilka möjligheter som finns 
(Flensburg & Friis, 1999:40)  
 

 
Figur 11, Arbetssystemteknologi och informationssystemteknologi (Flensburg & Friis, 1999:40). 

9.3 Informationens struktur och lagring  
Med detta avsnitt avser vi att belysa hur information i ett informationssystem bör 
struktureras och lagras för att systemet på bästa sätt ska fungera som ett stödverktyg, med 
avsikt på informationens tidsaspekt och kvalitet som berörts i tidigare avsnitt. Alltså, hur 
ska informationen struktureras och lagras för att ge rätt information till användaren vid 
tidpunkten då denna efterfrågas? 
 
För att besvara detta måste vi först förstå vilka alternativ som finns och vilka för- 
respektive nackdelar de för med sig. Connolly & Begg (2005:5) ger exempel på två olika 
sorters system, dels de manuella pappers- eller datordokumentbaserade varianterna och 
dels den automatiserade, datoriserade databasbaserade varianten. Exempel på 
informationssystem där data struktureras för att lagras på papper är i sin enklaste form en 
helt vanlig adressbok, medan ett exempel på ett datoriserat databasbaserat 
informationssystem kan vara ett stort datoriserat affärssystem hos ett företag. 
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9.3.1 Manuella informationssystem 

Connolly & Begg (2005:7) menar att manuella informationssystem fungerar bra då antalet 
poster är begränsat, eller kanske tillfredställande även med riktigt stora datamängder 
förutsatt att vi endast behöver lagra och hämta dessa poster. Telefonkatalogen är ett 
välkänt exempel som fungerar utmärkt till att hämta telefonnummer, alltså den 
information den är designad för och avsedd att ge. Men ett sådant pappersbaserat 
informationssystem rasar samman så snart vi vill utvinna ny information genom att 
bearbeta den data som finns lagrad i posterna (Connolly & Begg, 2005:7). Du kanske kan 
föreställa dig vilken avsevärt mycket längre tid och större arbetsinsats som krävs för att ta 
fram telefonnumret till alla i telefonkatalogen som heter "Kalle" i jämförelse med samma 
uppgift för dem som heter "Karlsson". Detta beror på att informationen är beroende av 
strukturen för den samma. Detta och några ytterligare exempel på begränsningar i 
manuella system finns listade nedan: 
 

 Separation och isolering av data 
 Dataredundans 
 Statiska frågor/växande beroende av applikationsprogram 
 Informationen beroende av strukturen 

(Connolly & Begg, 2005:12; Silberschatz et al, 2002:3) 
 
Vi ska nu förklara dessa punkter och visa problem med dessa begränsningar för att 
därefter förklara det datoriserade databasbaserade alternativet till manuella 
informationssystem. 
 
Separation och isolering av data i manuella system 
När data delas upp på flera platser geografiskt eller kanske bara i olika dokument blir det 
svårare att komma åt den. Som vi illustrerar i figuren nedan har A ingen direkt åtkomst till 
data som B lagrar och det samma gäller i båda riktningarna. B har ingen direkt åtkomst till 
data som A lagrar. För att A eller B ska nå data hon inte själv har lagrad krävs ett 
kommunikationsmoment; B måste begära informationen av A. En förutsättning här som 
inte alls är given är vetskapen om vilken information var och en i informationssystemet 
lagrar. Ett problem som leder oss in på nästa punkt från listan ovan, nämligen 
dataredundans. 
 

 
Figur 12, Modell för åtkomst av separerad data i ett manuellt informationssystem. 
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Dataredundans 
Ett tänkbart scenario är att både en personalavdelning och en löneavdelning måste ha 
tillgång till flera uppgifter om en och samma medarbetare. Dokumenten lagras på båda 
avdelningarna och uppdateras manuellt när en uppmaning kommer från något håll om att 
en uppgift ska ändras. Samma information lagras nu alltså på flera platser. Detta kan bära 
med sig flera problem. Connolly & Begg (2005:12) nämner några: 
 

 Slöseri med tid och pengar genom att lagra samma information fler än en gång. 
 Duplicering av informationen tar upp onödigt utrymme. Såväl i pappersform som i 

formen av olika dokument lagrade på en server. 
 Kanske allra viktigast, om en uppgift endast uppdateras på en av lagringsplatserna 

mister informationssystemet sin reliabilitet och risken finns att olika kopior inte 
längre överensstämmer. 

 
Statiska frågor 
System byggda på dokument i en dator eller i pappersform är begränsade gällande 
möjligheten att besvara andra frågor än just de ursprungligen ämnade. Att hitta 
telefonnummer eller adresser är enkelt men att besvara andra frågor som kan dyka upp är 
avsevärt mycket mer krävande, både tids- och arbetsmässigt. 
 
Informationen beroende av strukturen och presentationen 
I manuella informationssystem är informationen beroende av strukturen och 
presentationen. Om vi skriver in information i ett ”Word”-dokument eller på ett papper 
bestämmer vi redan där strukturen på, och i viss mån presentationen av, informationen.  

"Vem har ett visst telefonnummer?"; Att skapa stöd för en sådan fråga i en telefonkatalog 
skulle generera en dubbelt så stor katalog med dubbletter av all information, fast denna 
gång istället sorterad i nummerordning.  
 
Med den här kunskapen om manuella informationssystem tittar vi nu närmre på det 
databasbaserade alternativet. Ett effektivare alternativ till de manuella informationssystem, 
och de problem de för med sig, är databasen (Date, 2004:17 och Connolly & Begg, 
2005:14). Naturligtvis finns det även begränsningar och problem med databaser. 
Databasmodellen är dock utvecklad med dessa problem i åtanke och erbjuder därför nya 
möjligheter. Vi ska nu försöka redogöra för vilka fördelar och nackdelar som finns med 
ett databasorienterat förhållningssätt samt förklara hur databaser fungerar. Detta är ett led 
i förklaringen till hur vi strukturerar och lagrar information i informationssystemet på ett 
effektivt sätt som svarar mot de krav på informationsåtkomst och informationskvalitet 
som ett modernt informationssystem har. 

9.3.2 Datoriserade databasbaserade system 

För att strukturera och lagra information optimalt i ett informationssystem, med avseende 
på de aspekter vi tidigare nämnt så som att minimera redundant information, ge en 
struktur som erbjuder effektiv och dynamisk åtkomst till all information, används 
databasen. Connolly & Begg (2005:15) definierar en databas som ”En delad samling av 
logiskt relaterad data och en beskrivning av denna data, designad för att möta 
informationskraven från en organisation.” 
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Strukturering och lagring av information i databasen sker i databassystem i enlighet med 
ANSI/SPARC:s modell för trelagersarkitektur (Connolly & Begg 2005:34). Det innebär 
att vi separerar vilken information som lagras i databasen från hur den ska lagras och hur 
den ska presenteras. Ett enkelt sätt att se på en databas är att tänka sig databasen som en 
stor behållare där all relevant data för hela organisationen samlas på en och samma plats. 
Varje användare eller grupp av användare får en egen vy av innehållet i behållaren. Denna 
vy kan utformas efter de unika behov av information som användaren har. 
 

 
Figur 13, ANSI/SPARC trelagerarkitektur (Connolly & Begg, 2005). 

 
Det externa lagret 
Presentationslagret som visualiserar informationen i databasen. Det externa lagret är 
användarens fönster in i databasen.  
 
Det konceptuella lagret 
Ett schema som på en konceptuell nivå beskriver vilken data som ska lagras och deras 
attribut och relationer sinsemellan. 
 
Det interna lagret 
Hur data lagras i databasen. Beskriver på detaljnivå hur fält för data ska formateras. 
Bestämmer vilken typ av data, siffror eller bokstäver, hur många tecken som får förekoma 
osv. 
 
Den övergripande beskrivningen av databasen kallas databasschema. Det finns tre olika 
typer av scheman i databasen, och de är definierade efter de tre lagren i ANSI-SPARC-
modellen. På den översta nivån har vi det externa schemat som även kallas för 
”subschema”. Det externa schemat härstammar från problemet att olika användare har 
olika informationsbehov. Den information som är nödvändigt för den ene användaren är 
kanske ointressant för den andre. Detta löser man genom att skapa olika vyer där man 
väljer ut vilken information som lagras i databasen just den vyn ska presentera.  
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I det konceptuella lagret finns det konceptuella schemat, som beskriver alla enheter, 
relationer och attribut samt innehållsbegränsningar för relationer och data i attributen. I 
det interna schemat finns en fullständig beskrivning av den interna modellen. Det 
innehåller definitioner av lagrade poster, indexering och strukturen för fysisk lagring. 
”Mappning” mellan scheman sker automatiskt av databassystemet. 
 
Fördelar med databaser 
Databaser för naturligtvis med sig fördelar som lagringsverktyg för informationssystem, 
några av dessa presenteras nedan.  
 
Tre lager 
Det används tre nivåer för att beskriva data representerad i ett databassystem. 
Databassystemen särskiljer presentation av information, vilken information som ska lagras 
och hur den lagras. Fördelen med detta är att förändringar kan göras i respektive lager 
utan att de andra lagren påverkas. 
 
Mer information från samma mängd data 
En mycket värdefull egenskap hos databaser är möjligheten att utvinna ytterligare 
information ur samma mängd data som man tidigare kanske lagrat i sitt manuella 
informationssystem. Då databassystemet erbjuder en datastruktur som stödjer effektiv 
åtkomst till stora mängder data  
 
Programmeringsgränssnitt 
Databassystemet erbjuder ett mycket kraftfullt språk för att ställa frågor och manipulera 
data i databassystemet. Detta språk heter ”Structured Query Language” (SQL). 
 
Säkerhet 
Säkerhet genom möjligheten att skapa olika användare och nivåer med kontroll av 
åtkomst till informationen i databassystemet. 
(Date, 2004:18.;Garcia-Molina 2002:1) 
 
Transaktionshantering 
Vi definierar en transaktion efter Silberschatz (2002:565) som ”en eller flera åtgärder i en 
serie, som tillsammans bildar en logisk handling och uppdaterar eller lägger till data i 
databasen.” Med transaktionshantering menas att databassystemet skall försäkra att 
informationen som lagras i databasen, även då fel uppstår, alltid ska vara konsekvent, att 
en transaktion som inte slutförs ska kunna ångras så att databasen återgår till tillståndet 
före transaktionen påbörjades. Transaktionshantering är ett stort invecklat ämne och det 
hamnar utanför omfattningen av det här arbetet att reda ut det närmare. Vi nöjer oss med 
att konstatera att stödet finns och att det är en stor fördel gentemot ett manuellt 
informationssystem  som t ex är byggt på dokument i ett filsystem i en dator. 
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Nackdelar med databaser 
 

Komplexitet 
Alla egenskaper hos ett databassystem bildar tillsammans en komplex programvara. För 
att utnyttja denna till fullo krävs en stor kunskapsbas bland de ansvariga för utveckling 
och implementering. 
 
Kostnader 
De ytterligare kostnader som ett databasbaserat informationssystem för med sig i relation 
till manuella informationssystem kan vara något eller några av följande: 

 Ytterligare hårdvara, inköp av fler serverdatorer 
 Inköp av databassystemet, en programvara som kan kosta mycket pengar. 
 För att implementera ett databasbaserat informationssystem krävs, i jämförelse 

med ett manuellt informationssystem, ett noggrannare förarbete och en 
noggrannare planering, ett arbete som tar lång tid. 

 Antagligen kompetensutveckling bland slutanvändarna. 
 
Sårbarhet 
När all information samlas på ett och samma ställe blir detta en kritisk knutpunkt för 
organisationen. Man kan även säga att organisationen får en högre grad av beroende 
eftersom ett databassystem inte bara lagrar all information på en plats utan dessutom 
bidrar till att mer information hämtas från samma data. När systemet kraschar drabbas 
organisationen därför hårdare.  
(Connolly & Begg, 2005:29-30) 
 
Fördelarna överväger nackdelarna med databasen som verktyg för informationslagring 
och informationsstrukturering.  I synnerhet då det avser ett informationssystem av den 
karaktär som ska uppfylla krav på samtidig åtkomst från geografiskt skilda platser vid 
vilken tidpunkt som helst. 
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9.4 Interaktionsdesign och Informationsvisualisering 
Ett informationssystem kan inte enbart ses som ett verktyg bestående av hårdvara och 
mjukvara utan det måste också ses som något som ska användas av människor och stödja 
dem i deras arbetsuppgifter. Alltså är det viktigt att inte se informationssystem som ett 
isolerat system utan som en del av organisationen. Informationssystemet måste sättas i ett 
sammanhang. När, var, hur och av vem kommer det att användas. Hur ser användarnas 
kontext ut och vilka är användarna? Vad är ett användbart system och vilka aspekter 
måste tas i beaktning från ett användarcentrerat perspektiv för att utveckla ett sådant? Det 
är alltså högst relevant att tänka i banor kring hur användaren av informationssystemet 
kommer att uppfatta och förstå det som presenteras på skärmen. 
 
Detta kapitel tar upp vidare aspekter av något vi nuddade vid i texten kring 
internkommunikation, nämligen informationskvalitet. Detta kapitlets syfte är att redogöra 
för viktiga teorier för hur vi kan konstruera visualisering och presentation av information 
den ska förstås av användaren på rätt sätt så att denne kan interagera med systemet så 
effektivt som möjligt. Hur presenterar och kommunicerar vi den information som finns i 
systemet till användare så att den går att förstå på ett så bra sätt som möjligt. Fältet som 
berör dessa aspekter är väldigt brett och inbegriper en mängd akademiska discipliner 
såsom psykologi, kognitionsvetenskap, datavetenskap osv. (se figur 14 nedan). 
 
 

 
Figur 14, Akademiska fält och designpraxis som ”bidrar” till Interaktionsdesign och interdisciplinära fält som ”utför” 

interaktionsdesign (Preece. 2002:8). 

 
I det nästföljande avsnittet ger vi först en liten historisk tillbakablick av hur visualisering 
av information har utvecklats. Avsnittet om informationsvisualisering bryggas sedan över 
till avsnittet om det forskningsfält som utgör huvudfokus för detta kapitel, nämligen 
interaktionsdesign. 

9.4.1 Informationsvisualisering 

Den sorts informationsvisualisering vi i denna studie talar om är något som är en 
mänsklig aktivitet. Det vi åsyftar med begreppet är inte något som en dator gör utan det 
är en mänsklig kognitiv aktivitet (Ware, 2000; MacEachren, 1995 i Spence,2001:1). Det är 
med datorer vi kan förenkla denna visualiseringsprocess med hjälp av 
visualiseringsverktyg (Spence:2001:2). 
 



 37 

För att visa på hur olika val i informationsvisualiseringen av samma data kan påverka 
vilket budskap som når fram till användaren visar vi följande exempel av hur man gjort 
om kartorna över Londons tunnelbana. Den nyare kartan (figur 15) beskriver inte exakt 
hur tunnelbanesystemet ser ut i verkligheten utan förmedlar endast relevanta delar av 
tunnelbanesystemet för den resande att komma ihåg och bilda en mental modell (kan 
också kallas intern modell eller kognitiv karta) över hur tunnelbanesystemet fungerar 
(Spence:2001:2-3). Detta är ett bra exempel på hur informationsvisualisering kan ge 
ytterligare värde till modeller. Den äldre kartan återfinns i figur 16. 
 

 
Figur 15, En karta över Londons tunnelbanesystem som den ser ut idag (Transport for London, 2005). 

 

 
Figur 16, En karta över Londons tunnelbanesystem som den såg ut 1927 (Spence,2001:135). 
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Det exempel vi ger baserar sig på någon form av geografiska kartor. Finns det en 
geografisk koppling blir visualiseringen enkel, intuitiv och naturlig. (Chen, 1999:15) 
Men det finns naturligtvis också information som inte har geografisk förankring som 
behöver lagras och visualiseras. Det är då viktigt att reda ut vilka kriterier som finns för 
informativ och insiktsfull visualisering av abstrakt information generellt och vilka 
mänskliga faktorer som måste beaktas (Chen, 1999:15-16). 
 
Chen, (1999:16) presenterar begreppet ”information foraging” vilket stammar från det 
engelska ordet ”forage” som fritt översatt betyder ”att söka efter föda”. Detta är enligt 
Chen en bra metafor för informationssökning då den likt originalet beskriver 
kompromissen mellan informationsvinst och kostnaden för att få den. Ett bra exempel på 
”Information foraging” är när en användare på webben läser en tråd t ex på ett 
diskussionsforum och måste välja vilken förgrening i tråden denne ska läsa vidare i. 
Användaren kan inte bara läsa vidare utan ställs inför ett beslut. Kostnaden för detta 
beslut beror på hur enkelt användargränssnittet är utformat och hur det tillåter användare 
att ångra sina handlingar. Visualisering av abstrakt information handlar om att handleda 
användare till att hitta värdefull information till så liten ”kostnad” som möjligt. 
 
Ytterligare ett begrepp som kan ge oss förståelse för kraven på bra 
informationsvisualisering är mentala modeller (kognitiva kartor, interna modeller). En 
mental modell eller kognitiv karta är ett viktigt begrepp om vi vill förstå oss på 
navigationsstrategier, såsom att surfa på Internet eller att hitta i virtuella miljöer. En 
mental modell är en intern analogi hos användaren om hur den fysiska utformningen av 
miljön ser ut. I stort beror en lyckad navigation på att vi lyckas skapa mentala modeller 
som överensstämmer med hur det verkliga systemet ser ut. Det är å andra sidan så att om 
vi skulle visa all information kring hur systemet är uppbyggt skulle användaren ha väldigt 
lite nytta av den just för att navigera effektivt i det. Det handlar likt exemplet kring 
Londons tunnelbana ovan om att ge användaren de relevanta ledtrådar denne behöver 
(Chen, 1999:17). 
 

 
Figur 17, Konceptuella modeller (Norman, 2005) 

 
Steve Krugs (2000:11) första lag om användbarhet lyder ”don’t make me think!”. Krug 
menar att så långt det är möjligt ska en webbplats eller ett informationssystem vara 
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självklart, uppenbart och självförklarande. Användaren ska kunna förstå – vad det är och 
hur det används – utan att behöva spendera tid och kraft på att fundera kring det. Det 
enda sättet som designern eller utvecklaren kan prata med en användare är genom själva 
systemet eller produkten, så hela kommunikationen sker genom ”systembilden” – den 
information som uttrycks av produkten själv. Alltså blir det av stor vikt att användarens 
mentala modell av systemet överensstämmer med utvecklarens konceptuella modell av 
det samma (Norman, 2005). Enligt Krug finns det mängder av saker som gör att vi 
behöver tänka i onödan. Exempel på sådana saker kan vara namn på, eller utformning av 
knappar. Visst kan det tyckas som småsaker som inte tar lång tid att lista ut, men det är 
alla dessa små saker, alla dessa frågetecken som bygger upp vår kognitiva arbetsbelastning 
och distraherar oss våra egentliga uppgifter (Krug, 2000:15).  
 
Människor är alltså informationssökande risktagare som har vissa givna bilder av hur ett 
system fungerar. Hur kan vi hjälpa dessa människor som är användare till vårt 
informationssystem att forma mentala modeller som stämmer överens med den faktiska 
systembilden? Som vi tidigare nämnt är informationsvisualisering ett fält som gränsar till 
flera andra fält, två av de fält som tangerar allra närmst är interaktionsdesign och grafisk 
design. Här kan vi finna ytterligare teorier kring hur vi kan forma mentala modeller och 
andra metoder för att stödja användaren så att denne kunna utföra sina uppgifter i 
systemet. I nästa avsnitt presenterar vi teorier kring grafisk representation och 
interaktionsdesign för att stödja användare i att utföra sina uppgifter. 

9.4.2 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign definieras av Preece (2002:v) som ”att designa interaktiva produkter 
som stödjer människor i deras vardags- och arbetsliv". 
Vi kommer i vårt vardags- och arbetsliv i kontakt med interaktiva produkter flera gånger 
dagligen. Vi använder mobiltelefonen för att ringa eller för att skicka SMS, vi tar ut pengar 
ur en bankomat, köper en kopp kaffe ur en maskin på vår arbetsplats eller kanske 
kopierar ett dokument i en kopiator. Många av de interaktiva produkter vi använder 
dagligen har inte utformats med dess användare i åtanke. Ofta har en produkt designats 
för att utföra ett antal funktioner från ett ingenjörsperspektiv - många gånger på 
bekostnad av hur människor kommer använda det senare i riktiga livet. Meningen med 
teorier kring interaktionsdesign är att förändra detta genom att introducera användbarhet 
till designprocessen. Själva andemeningen är att utveckla produkter som är enkla effektiva 
och njutbara att använda (Preece, 2002:1-2).  
 
Till skillnad från mjukvaruutvecklaren, som fokuserar på att utveckla en mjukvarulösning 
för en given applikation så är interaktionsdesignerns uppgift att stödja människor. 
Winograd (1997:149-152) ger ett exempel där han ger en analogi med byggbranschen. I 
denna liknelse visar han hur interaktionsdesignern skiljer sig från mjukvaruutvecklaren på 
samma sätt som arkitekten skiljer sig från civilingenjören. De båda ska bygga ett hus, men 
de har helt olika angreppssätt och mål. Arkitekten intresserar sig för gemensamma ytor 
och kommunikation i hemmet medan civilingenjören bryr sig om hållbarhet, 
brandsäkerhetskrav och kostnader på material. 
 
Preece (2002:8) menar att interaktionsdesign är grundläggande för alla discipliner, fält och 
förhållningssätt som berör att studera och utforma datoriserade system för människor. 
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Det mest kända fältet är människa-dator-interaktion som berör "utformningen, 
utvärderingen och implementeringen av interaktiva datorsystem för mänsklig användning 
och med forskningen kring betydande fenomen runt detta" (Preece, 2002:8).  Fram till i 
början av 90-talet intresserade sig forskare främst på enstaka användare, men snart 
började man intressera sig för hur vi kan stödja arbetslag som arbetar tillsammans med 
datorsystem och det interdisciplinära fältet CSCW (computer-supported-cooperative 
work) formades. Ytterligare fält som relaterar till interaktionsdesign inkluderar ”human 
factors”, kognitionsergonomi, och informationssystem såsom beskrivs i figur 14 (s.36). 
Alla berör hur vi utformar system för att möta användarnas mål, men var och en av dem 
har olika fokus och metodologi. 
 
Mål med interaktionsdesign 
Det finns två stora grupper av olika sorters mål med interaktionsdesign. Den första 
gruppen kallas användbarhetsmål och berör hur vi möter specifika användbarhetskriterier. 
Som vi tidigare nämnt handlar användbarhet om att skapa produkter eller system som är 
lätta att lära sig, effektiva att använda och njutbara från ett användarperspektiv. Preece 
(2002:14-15) bryter ned begreppet användbarhet genom precisera följande 
användbarhetsmål: 
 

• Effectiveness, detta är det generella målet och refererar till hur bra systemet gör det 
som det är meningen att det ska göra. 

• Efficiency, syftar till hur systemet stödjer användarna när de ska utföra sina 
uppgifter. 

• Safety, innebär att skydda användaren från oönskade eller farliga situationer. Detta 
innefattar både externa faror (som att operatörer vid kärnkraftsverk ska kunna 
interagera med sina datorsystem på distans) och att hjälpa användare att inte 
hamna i situationer där de råkar utföra oönskade handlingar. Det handlar om att 
minska användarens risktagande. Detta kan ske genom enkla saker som att inte 
lägga "avsluta"-knappen bredvid "spara"-knappen i ett ordbehandlingsprogram. 

• Utility, i vilken omfattning ger systemet rätt funktionalitet för användarna att göra 
vad de vill göra. 

• Learnability, refererar till hur enkelt systemet är att lära sig att använda. Det är 
välkänt att människor inte gillar att sträckläsa långa instruktionsmanualer. 
Naturligtvis gäller detta enkla produkter för vardagslivet, ingen kan kräva att man 
ska förstå hur man flyger ett passagerarflygplan genom att bara sätta sig i cockpit 
utan några förkunskaper t ex. 

• Memorability, behandlar hur enkelt det är att komma ihåg hur systemet används, när 
användaren väl en gång lärt sig det. Detta blir speciellt viktigt för interaktiva 
system som används mer sällan. Användare behöver hjälp med att komma ihåg 
hur de ska utföra sina uppgifter. Detta kan stödjas genom meningsfulla ikoner, 
namn och menyval. Ett ytterligare sätt är att placera valmöjligheter och ikoner i 
relevanta kategorier och sorteringar. 

 
De mål vi har presenterat ovan lämpar sig när man utvecklar system som ska stödja 
människor i sina arbetsliv. De kan effektivisera processer för att öka produktivitet. Med 
ny teknologi kommer nya möjligheter att stödja människor i deras vardagsliv. Därför har 
forskare och praktiker format ytterligare mål för interaktionsdesign. Dessa kallas 
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upplevelsemål och behandlar alltså en användares upplevelse av systemet. Därför har 
interaktionsdesignfältet också börjat koncentrera sig på att skapa system som är 
tillfredsställande, njutbara, roliga, underhållande, hjälpfulla, motiverande, estetiskt 
tilltalande, kreativitetsstimulerande, belönande och känslomässigt infriande. Detta handlar 
alltså om hur systemet "känns" för användare och blir därför mer subjektiva än de 
objektiva användbarhetsmålen. Det är således svårare att klart definiera upplevelsemål 
(Preece, 2002:18-19). Relationen mellan de olika målen visas i figur 18 nedan. 
 

 
Figur 18, Relation mellan användbarhetsmål och upplevelsemål. Användbarhetsmål är centrala för interaktionsdesign och finns 
operationaliserade genom specifika kriterier. Upplevelsemål visas i den yttre cirkeln och är mindre definerade (Preece, 2002:19). 

   
Design- och användbarhetsprinciper 
Ett annat sätt att förklara användbarhet är genom att använda designprinciper. Preece 
(2002:20-21) förklarar dessa som generaliserbara abstraktioner som har som syfte att 
orientera designers att tänka på alla aspekter av sina designer. Designprinciperna 
härstammar från teoribaserad vetenskap, erfarenheter och sunt förnuft. Designprinciper 
är inte menade att specifikt tala om hur interaktionsdesign ska eller måste se ut, utan är 
mer som en uppsättning hjälpmedel för utvecklaren. 
 
Det finns många olika designprinciper, de vanligaste är ”visibility, feedback, constraints, 
mapping, consistency och affordances” (Preece, 2002:21) och de presenteras av Norman i 
hans ”The Design of Everyday Things” (1998). Vi kommer nedan ge en kort förklaring av 
dessa begrepp. 
 
The principle visibility  eller ”synlighet”. Ju mer synliga funktioner är i ett system desto 
troligare är det att en användare kommer att använda dem och veta vad de ska göra 
härnäst. I kontrast till detta gäller att när funktioner inte syns gör det dem svårare att hitta 
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och svårare att förstå hur de används. Norman ger ett exempel där han frågar sig hur 
kontrollerna i en bil kan vara enklare att lära sig än på dem på en modern telefon. 
Norman konstaterar att enkelheten beror på att saker är synliga, att det finns naturliga 
relationer mellan kontrollerna och de saker som de kontrollerar. Telefonen i exemplet 
däremot har ingen synlig struktur, det finns inget samband mellan de handlingar 
användaren måste utföra och de resultat denne når. Kontrollerna kan ha flera funktioner.  
 
Synlighet fungerar som en bra påminnelse om vad som kan göras. En bra relation mellan 
placeringen på kontroller och vad de gör hjälper användaren att hitta rätt kontroll för en 
uppgift. Detta leder till att användaren behöver memorera färre saker. 
 
The principle of feedback eller ”återkoppling”. Denna princip återsänder information till 
användaren om vad för handling som utförts och vilket resultat som uppnåtts. Norman 
exemplifierar detta med analogin om hur verkliga livet vore utan återkoppling. Tänk dig 
att du spelar gitarr, skriver med en penna på ett papper eller borstar tänderna utan att de 
händer något på flera sekunder. Det skulle kännas som en väldigt lång fördröjning innan 
det kom någon musik, det skrevs något på pappret eller tänderna blev borstade. 
 
The principle of constraints eller “restriktioner”. Tanken med restriktioner är att hitta sätt att 
hindra användaren från interaktion vid en viss given punkt. Detta kan göras på flera olika 
sätt. Ett av de vanligaste sätten är att man skuggar alternativ i menyer. En fördel med 
denna form av restriktioner är att det minskar risken att användaren gör ogiltiga val och 
därmed minskas risken för att användaren gör fel. Norman (1999) presenterar tre olika 
kategorier av restriktioner: fysiska, logiska och kulturella. Fysiska restriktioner är sådan 
som har med hur fysiska objekt hindrar hur man använder något. Muspekaren går till 
exempel inte flytta utanför skärmen, det är en fysisk restriktion. Logiska restriktioner 
förlitar sig på hur människor förstår sig på hur den riktiga världen fungerar. Logiska 
restriktioner förlitar sig på människors sunda förnuft om handlingar och dess 
konsekvenser. Att ta bort menyval låter användare resonera och tänka kring varför de inte 
kan göra detta val i denna givna situation och vilka val som finns tillgängliga. Kulturella 
restriktioner förlitar sig på inlärda konventioner, såsom att färgen röd används för varning 
eller att en ”smiley” representerar en glad känsla. Exempel på två generellt accepterade 
gränssnittskonventioner är användandet av fönster för att visa information eller 
användandet av ikoner för att representera dokument eller operationer. 
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The principle of mapping  behandlar relationer mellan kontroller och deras effekt på 
omgivningen. Ett bra exempel på ”mapping” är till exempel kontrollerna på en MP3-
spelare som placerats relativt till varandra för att fungera på ett naturligt sätt, eller 
piltangenterna på ett tangentbord där upp- och nedåtknapparna också representerar 
rörlighet i den riktningen. I figur 19 finns exempel på olika sorters ”mapping” för att 
påvisa hur ”mapping” kan underlätta eller försvåra hur användaren förstår sig på hur 
kontroller ska användas. 
 

  
 
 
 
 

Figur 19, Visar The principle of mapping, bra (till vänster) och dåligt (till höger) tillämpad. 

 
The principle of consistency eller “konsekvens”. Denna princip handlar om att designa 
gränssnitt som använder liknande förfarande och liknande beståndsdelar för att uppnå 
liknande arbetsuppgifter. Konsekventa gränssnitt är sådana som hela tiden följer samma 
regel. Det kan gälla att man alltid markerar saker på samma sätt, att man alltid enkelklickar 
med vänstra musknappen för att markera och så vidare. Inkonsekventa gränssnitt är 
däremot sådana som gör undantag från regler. Ett problem med inkonsekventa gränssnitt 
är att de är svårare att lära sig och de gör användaren mer benägen att göra fel. Därför är 
en av fördelarna med ett konsekvent gränssnitt att det är lättare att lära sig och att 
använda. Ett problem kan förstås vara väldigt komplexa applikationer som kräver flera 
hundra eller ibland tusen olika operationer, då finns det helt enkelt inte plats för så många 
knappar. Även om platsen fanns skulle det vara svårt för användaren att hitta bland dem 
alla. Ett mycket effektivare sätt är att skapa kategorier som är ”mappade” till de 
kommandon som placeras i kategorin. Till exempel ligger alla kommandon för att 
formatera text under menyn ”format” hos en ordbehandlare. Figur 20 visar på extern 
inkonsekvens mellan två olika knappsatser, en som återfinns på telefoner och en som 
återfinns på t ex ett datortangentbord. 
 

                     
Figur 20, Inkonsekventa knappsatser mellan telefoner och fjärrkontroller (till vänster) och miniräknare och ett datortangentbord (till 

höger). 
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The principle of affordance. Denna princip refererar till ett utmärkande drag hos ett objekt 
som låter människor veta och förstå hur den ska användas. En knapp på en datormus 
inbjuder till exempel till att man ska klicka på den. Norman (1998) säger att ”affordance” 
på en väldigt enkel nivå handlar om att ”ge en ledtråd”. Begreppet ”affordance” har sedan 
Norman först introducerade det i slutet av 80-talet blivit vitt spritt och något missförstått. 
Norman försöker nu klargöra vad han menar genom att förklara att det finns två sorters 
”affordance”, nämligen riktiga och upplevda. Fysiska objekt sägs ha riktig ”affordance” så 
som att greppa om något. Dessa är uppenbara och behöver inte läras. Användargränssnitt 
å andra sidan är skärmbaserade och virtuella och har inte denna form av riktig 
”affordance”. Användargränssnitt har snarare upplevd ”affordance” vilket i själva verket 
är inlärda konventioner. Norman föreslår därför att andra designkoncept såsom 
konventioner, feedback och kulturella samt logiska restriktioner är mycket mer 
hjälpsamma för designers när de ska utveckla grafiska användargränssnitt. (Preece, 
2002:20-26; Norman, 1998; Norman, 1999-1; Norman, 1999-2) 
 
Svarvar vi ner de designprinciper vi just presenterat ytterligare får vi något som brukar 
benämnas vid användbarhetsprinciper eller ”heuristics”. Dessa användbarhetsprinciper är 
designprinciper som praktiseras. Dessa kan ses som rikt- eller guidelinjer som har ett mer 
”hands-on-budskap”. Vi presenterar nedan två av de mest inflytelserika uppsättningarna 
av användbarhetsprinciper. Det kan vara värt att notera hur vissa av dem överlappar med 
designprinciperna ovan. Nielsen (2001) presenterar tio användbarhetsprinciper vilka lyder 
som följer: 
 

1. Synlighet av systemstatus – håll alltid användaren informerad om vad som pågår, 
genom lämplig återkoppling inom rimlig tid. 

2. Matcha systemet och den riktiga världen – tala användarens språk, använd ord, fraser 
och koncept som är välkända hos användaren, istället för systemorienterade 
termer. 

3. Användarkontroll och frihet – förse användaren med sätt att enkelt ta sig ifrån platser 
dit de själva tar sig utan mening, markera tydliga ”nödutgångar”. 

4. Konsekvens och standarder – undvik att användare behöver fundera kring om olika 
ord, situationer eller handlingar betyder samma sak. 

5. Hjälp användare att känna igen, analysera och återhämta sig från fel – använd ett rakt språk 
för att förklara härkomsten av problemet och föreslå sätt att lösa det. 

6. Felförebyggande – förebygg fel där det är möjligt från första början. 
7. Igenkännande snarare än ihågkommande – gör objekt, handlingar och val synliga. 
8. Flexibilitet och effektivitet i användning – förse med ”acceleratorer” som är osynliga för 

nybörjaren men som kan hjälpa experter att utföra sina arbetsuppgifter snabbare. 
9. Estetisk och minimalistisk design – undvik att använda information som är irrelevant 

eller sällan eftersöks. 
10. Hjälp och dokumentation – förse med information som enkelt kan sökas och som ger 

hjälp i ett antal konkreta steg som enkelt kan följas. 
 

Ben Shneidermans ”åtta gyllene regler för interaktionsdesign” har också kommit att bli 
några av de mest inflytelserika. Det sätt vi utformar ett användargränssnitt för en 
interaktiv produkt får inte stå i konflikt med användarens kognitiva processer när de ska 
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utföra sina uppgifter. Shneidermans åtta gyllene regler är till för att hjälpa 
systemutvecklare att undvika detta (Shneiderman, 1998): 
 

1. Sträva efter konsekvens. 
2. Ge frekventa användare genvägar. 
3. Ge informativ återkoppling. 
4. Designa dialog som visar när en handling är avslutad. 
5. Erbjud felförhindring och enkel felhantering. 
6. Tillåt att enkelt kunna ångra handlingar. 
7. Stöd användaren så att denne känner sig i kontroll över interaktionen. 
8. Minimera belastningen på korttidsminnet. 

10. Empiri 
De teorier vi presenterat i föregående avsnitt bildar tillsammans med det empiriska 
material vi presenterar i följande avsnitt den andra delen av uppsatsen, vår 
kunskapsgrund. Ordet empiri kommer från grekiskan och betyder erfarenhet. Den 
empiriska kunskapen är den vi får från våra fem sinnen (Thurén, 2002:16).  
 
Vår empiriska del omfattar den datainsamling som skett med hjälp av intervjuer, 
dokumentstudier, observationer och besök hos IKEA. Den omfattar även 
telefonintervjuer med nyckelpersoner inom motsvarande avdelningar på Ericsson och en 
intervju med en medarbetare, som har erfarenhet av internationellt arbete, från företaget 
Alteams Group. 
 
För att klargöra vill vi också påpeka att vår artefaktsbyggande forskning också innefattar 
empiriska moment. I en systemutveckling ingår moment som har empiriska inslag, såsom 
intressentanalys samt krav- och behovsanalys. Detta avsnitt som kallas empiri presenterar 
data vi samlat för att förstå problemområdet och för att bygga kunskapsgrund för 
artefaktsbyggandet. När arbetsprocesser beskrivs i studier under rubriker och punkter kan 
det verka som vitt skilda aktiviteter, i verkligheten sker överlappning. I denna studie 
presenteras dock dessa två olika delar på två skilda ställen. Vi tror att det underlättar 
läsarens förståelse om dessa delar presenteras där de logiskt hör hemma. 

10.1 IKEA 
Följande avsnitt om IKEA:s arbete, organisation, informationslagring och 
kommunikation i samband med medarbetarmobilitet till Sverige är baserat på intervjuer, 
samtal och telefonintervjuer med Lena Thorwaldsson (Mobility Coordinator Sverige), 
Agnetha Pettersson (HR, IKEA of Sweden ett av IKEA:s 30 bolag i Sverige), Agneta 
Vedeskog (Contact) och Marianne Olofsson (Contact) samt dokumentstudier av 
internmaterial och observationer vid IKEA. Avsnittet är ämnat att ge en bild av IKEA:s 
verksamhet och för att ge förståelse av den kunskapsgrund vi byggt genom vårt empiriska 
arbete. Att förstå det arbete som görs idag och samtidigt undersöka hur det görs anser vi 
vara en viktig nyckel till ett väl utformat informationssystem. 
 
IKEA och internationellt arbete 
IKEA är en global koncern med totalt 90 000 medarbetare och verksamhet i 44 länder. 
Det finns 227 IKEA-varuhus runt om i världen, fördelat på 33 länder. Omsättningen för 
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IKEA-koncernen under verksamhetsåret 2005 (1 september, 2004 - 31 augusti, 2005) 
uppgick till 135 miljarder svenska kronor. IKEA har stor erfarenhet av internationellt 
arbete och internationellt utbyte är en uttalad strategi. IKEA arbetar med internationella 
utbyten för kompetensutveckling (gränsöverskridande kulturutveckling, personlig 
utveckling och för att utveckla lokal kompetens, t ex på nya marknader).  
 
Utöver dessa anledningar till internationell medarbetarmobilitet anser IKEA att den 
internationella medarbetaren är en bra ambassadör för IKEA-kulturen och att det ökar 
mångfalden samt förståelsen för hur IKEA fungerar som ett företag. IKEA har 918 
internationella medarbetare ute på tidsbestämda långtidskontrakt runt om i världen (2236 
personer med familjemedlemmar inräknade) med 38 nationaliteter, i 41 länder. Detta är 
1,1 procent av IKEA-koncernens totalt antal anställda.  

 

 
Figur 21, Internationella medarbetare på tidsbestämda långtidskontrakt, efter region inom IKEA i världen, september 2004 

(Internmaterial, IKEA:2005). 

 
Organisation kring en internationell medarbetarflytt till Sverige inom IKEA 
Hos IKEA går det identifiera tre tydliga aktörer kring medarbetaren i samband med 
dennes flytt från utlandet till Sverige, för långtidskontrakt. 
 

 Mobility Coordinator Sverige 
 Rekryterande bolag 
 Contact 

 
Modellen nedan (figur 22) visar de aktörer som är viktiga eftersom de har gemensamma 
arbetsuppgifter i samband med en medarbetarmobilitetsprocess från utlandet till Sverige. 
Det är dessa aktörer som är de viktiga intressenterna till (och sedermera också användarna 
av) det informationssystem vi utvecklar. Det är dessa som är de aktörer som har 
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arbetsuppgifter kring en medarbetare, som kommer till Sverige för att arbeta på ett 
tidsbundet långtidskontrakt (TE, Transferred Employee). Det rekryterande bolaget är det 
bolag till vilket medarbetare flyttar och där denne kommer att arbeta. På det rekryterande 
bolaget finns en HR-ansvarig (Human Resources). Den HR-rollen är en supportfunktion 
till chefen på bolaget. I IKEA:s mobilitetsprocess, för en medarbetare,  är det HR på det 
rekryterande / mottagande bolaget som är den drivande parten. Detta kan sägas vara ett 
ansvar av mer operativ karaktär. Det är dock chefen som har ansvaret på individnivå, 
alltså ansvaret för varje enskild medarbetares mobilitetsprocess. Mobilitetsorganisationen 
är ett stöd till chefen, en supportfunktion. Aktören ”Mobility Coordinator” är ansvarig för 
mobilitetsprocessen i stort, ett ansvar av mer strategisk karaktär. Det är ”Mobility 
Coordinator” som kvalitetssäkrar mobilitetsprocessen och ser över policys osv. Aktören 
Contact har hand om praktiska icke arbetsrelaterade frågor, det är också Contact som 
planerar en ”Look & See-trip” i Älmhult för medarbetaren och dennes familj innan 
medarbetaren har beslutat sig huruvida jobberbjudandet accepteras eller ej. 
 

 
Figur 22, Mobilitetsorganisationen och aktörernas respektive arbetsuppgifter. 

 
Mobility Coordinator, Lena Thorwaldsson 
Lena Thorwaldsson är ”Mobility Coordinator” för Sverige. Lena har det övergripande 
ansvaret, inte just för den enskilda individen, utan för att kvalitetssäkra 
mobilitetsprocessen i stort. Hennes uppgifter omfattar att se till att IKEA har bra verktyg, 
bra metoder, rätt människor på rätt plats och avtal med leverantörer till rätt priser. Hon är 
strategiskt ansvarig för mobilitetsprocessen för en anländande medarbetare ifrån utlandet. 
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Detta strategiska ansvar innebär att en stor del av Lenas arbete går ut på att tolka IKEA:s 
globala policys för att beskriva hur de ska tillämpas inom IKEA i Sverige. Det är ett 
arbete som rör strukturen för hur IKEA ska jobba med mobilitetsfrågor på nationell nivå. 
Utöver detta har Lena ett operativt ansvar på individnivå för tillstånd, lönekalkyler, 
kontrakt och dessutom träffar hon medarbetaren som en del av dennes första besök på 
IKEA i Älmhult, redan innan beslut om anställning tagits från IKEA eller medarbetaren. 
Vid denna träff förklarar Lena mobilitetsprocessen för medarbetaren och berättar vem 
som gör vad i mobilitetsprocessen och förklarar hur man arbetar med dessa frågor. Syftet 
med denna presentation är att medarbetaren ska se ”helheten” samt att denne ska veta 
vem de ska vända sig till om de har någon specifik fråga. 
 
HR-ansvarig på ett rekryterande bolag, Agnetha Pettersson 
Agnetha Pettersson är lokal ”Human Resources” (HR) på IKEA-bolaget IKEA of 
Sweden, vilket är IKEA:s sortimentsbolag. En lokal HR är en supportfunktion för 
bolagets chef när det gäller alla sorters personalfrågor. Agnetha har dock också en särskilt 
viktig roll i Mobility-organisationen. Under mobilitetsprocessen kopplar Agnetha sedan på 
ett antal supportmänniskor längs vägen t ex Lena Thorwaldsson för tillstånd och 
lönekalkyler eller Marianne Olofsson och Agneta Vedeskog på Contact för saker som rör 
mjuka, sociala bitar (läs mer i de följande två styckena). Agnetha är den sammanhållande 
länken som ser till hela flödet och har koordineringsansvar för att mobilitetsprocessen 
fungerar för en enskild medarbetare. 
 
Contact, Agneta Vedeskog & Marianne Olofsson 
Contacts arbetsuppgifter handlar om att ”sälja in” Älmhult, att visa medarbetaren och 
dess familj runt i Älmhult och hur det är att bo där. När en medarbetare valt att acceptera 
ett jobberbjudande, handlar Contacts arbetsuppgifter också om att ”landa in” 
medarbetaren och dess familj. 
 
Contact har arbetsuppgifter under medarbetarens första besök (”Look & See-trip”). 
Under detta besök försöker de ge en god överblick av vad Älmhult har att erbjuda och 
man svarar på medarbetarens frågor om allt från sjukvård till språkundervisning. Under 
”Look & See-trip” skriver Contact in medarbetaren hos de två bostadsbolagen, ifall de 
önskar hyra boende. Vill medarbetaren köpa boende kontaktar Contact mäklare. Contact 
visar också medarbetaren ett temporärt boende, ifall det inte hunnit ordna sig med 
lägenhet eller hus innan medarbetaren flyttar till Sverige. Har medarbetaren barn visar 
man dagis eller skola och låter dem träffa rektorn och lärare. Contact visar också vad det 
finns för sport- och fritidsaktiviteter tillgängliga, visar dem Vårdcentralen, ger dem en 
rundtur i Älmhult och berättar om olika alternativ för språkundervisning. 
 
Contact skickar redan innan första besöket ut ett frågeformulär till medarbetaren som 
ligger till grund för vad Contact väljer att visa i Älmhult. I detta formulär ställs frågor 
rörande intressen, hobbys och liknande, för alla i familjen. Frågeformuläret innehåller 
också frågor kring biografisk information king medarbetaren och dess medflyttande (så 
som ålder på eventuella barn, partnerns arbetslivserfarenhet och utbildning osv.). 
Dessutom är Contact ansvarig för att erbjuda språkundervisning åt medarbetaren och 
dess familj. Contact jobbar med de lokala språklärarna i Älmhult, språkskolan Berlitz i 
Stockholm, folkuniversitetet i Malmö och folkuniversitetet i Växjö. 
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När beslut tagits om att medarbetaren skall anställas och när denne väl har anlänt till 
Sverige har Contact också arbetsuppgifter. Contact visar den temporära lägenheten och 
berättar hur allt fungerar, från torktumlare och diskmaskin till hur man källsorterar 
soporna etc. 
Det är också Contact som ansvarar för, att ta medarbetaren till Skattemyndigheten och 
Försäkringskassan för registreringspapper för att få personnummer och socialförsäkring, 
att någon förklarar regler kring barnbidrag och andra socialföräkringsförmåner, att ta dem 
till en bank för att öppna bankkonto, att man bokar de körlektioner som IKEA erbjuder 
gratis och att berätta att Contact erbjuder kulturträning. Contacts arbete består också av 
att vara kontaktpersoner vid alla tillfällen för frågor gällande mjuka bitar som support 
med att betala räkningar, boka tid hos specialistläkare eller bara att lyssna vad familjen har 
att säga.  
 
Contact håller också ett uppföljningssamtal med familjen cirka tre månader efter de bosatt 
sig i Sverige för att klargöra vad som gått bra och vad som gått mindre bra samt vad som 
återstå att göra. Detta är samtidigt en viktig återkoppling för Contacts arbete.  
 
När det är dags för familjen att lämna Sverige har Contact ansvar kring att avregistrera 
medarbetaren och deras familj och pappersarbetet runt i kring detta. 
 
Informationslagring och kommunikation på IKEA Mobility Sverige 
 
Informationslagring och kommunikation, Mobility Coordinator - Lena Thorwaldsson 
Kommunikationen med de andra i mobilitetsorganisationen och de internationella 
medarbetarna sker till största del via e-post, men även i viss mån via telefon. Dessutom 
har man möten varje månad då Lena får chans att träffa de andra i 
mobilitetsorganisationen. 
 
Lena lagrar idag informationen som rör hennes arbete i fysiska mappar på skrivbordet 
med dokument i pappersformat. De fysiska mapparna har Lena delat upp i tre kategorier; 
individärenden, policyärenden samt övriga ärenden. För de utländska medarbetare vars 
tillstånd är klara har Lena en pärm i sin bokhylla där hon lagrar varje medarbetares 
information i separata fysiska mappar. På insidan av bokhyllans skåpsluckor har Lena satt 
upp post-it-lappar för alla de utländska medarbetare som är aktuella just nu. 
Lena har även mappar i sin dator där hon lagrar kontrakt ordnade efter alla IKEA-bolag 
samt en mapp med tillstånd sorterad enligt samma struktur och en mapp med 
lönekalkyler där medarbetarna är sorterade efter vilket land de kommer från, istället för 
bolag de anställs vid. Denna information lagras alltså i flera enskilda datafiler.  
 
Dessutom har Lena mappar i sitt e-postprogram som följer samma struktur som de för 
tillstånd och kontrakt, det vill säga efter medarbetare indelat efter vilket bolag de är eller 
kommer att bli anställda på. 
 
Lena lagrar också information om de utländska medarbetarna i en befintlig databas som 
kallas för HR+.  I HR+ finns information om IKEA:s alla drygt 8000 medarbetare i 
Sverige och Lena för alltså även in de utländska medarbetarna som anställts i Sverige. 
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HR+-databasen använder Lena för kontrakts- och tillståndsbevakning. När hon väl har 
fört in medarbetarna i databasen kan hon sortera dem så att hon hittar internationella 
medarbetare och se när de började hos IKEA i Sverige samt när tillstånd och kontrakt 
löper ut. Lena exporterar med jämna mellanrum denna information till ett ”Excel-blad” 
sorterat efter datum då kontrakt och tillstånd går ut, så att hon lättare kan se vilka som 
behöver följas upp.  
 
För att komma ihåg vad som ska göras har Lena gjort checklistor som hon skriver ut. 
 
Informationslagring och kommunikation, HR-ansvarig - Agnetha Pettersson på rekryterande bolag 
Det finns idag ingen gemensam bild över hur långt man har kommit i mobilitetsprocessen 
för en specifik medarbetare. Detta får kommuniceras via telefon eller e-post. Det blir då 
många frågor hit och dit. Agnetha sätter sig ibland och går igenom alla de utländska 
medarbetarna som är aktuella för tillfället, då blir det att hon får skicka flera e-post för att 
kontrollera vad som har gjorts och vad som inte har gjorts. Även Agnetha är med på 
månadsmöten då hon kan träffa de andra i Mobility-organisationen. 
 
Agnetha lagrar mycket av sin information i huvudet. Dessutom har hon gjort manuella 
pappersbaserade checklistor för att hålla reda på vad hon har meddelat till en viss 
medarbetare och hur långt denne har kommit i mobilitetsprocessen. Agnetha har även en 
plastficka för varje medarbetare där hon lagrar alla e-postmeddelanden, kontrakt, lön, 
förmåner. I denna plastficka sparar hon all kommunikation som sker mellan henne och 
den rekryterande chefen, samt mellan henne och den som rekryteras. På framsidan av 
plastfickan sätter Agnetha en checklista där hon kryssar för vilka steg som är genomförda. 
Dessutom har hon en lista över alla utländska medarbetare på bolaget ”IKEA of 
Sweden”. 
 
Informationslagring och kommunikation, Contact - Marianne Olofsson & Agneta Vedeskog 
Kommunikation med andra aktörer sker till största del via e-post men även via telefon, en 
del information kommuniceras också via fax.  Marianne får till exempel oftast 
personnumret faxat till sig. Ett exempel på ett dokument som går via e-post är det 
frågeformulär som Agneta och Marianne på Contact skickar ut via e-post inför 
medarbetarens första besök (”Look & See-trip”). Agneta och Marianne gör sedan upp 
program för medarbetarens ”Look & See-trip” som de skickar ut till berörda parter via e-
post. Agneta sparar ner sina egna frågeställningar och Marianne sina och sedan blir det att 
de skickar detta mellan sig via e-post, men de skickar inte allt. Agneta och Marianne har 
sina arbetsplatser precis bredvid varandra i ett öppet kontorslandskap så 
kommunikationen dem mellan blir naturligt mestadels muntlig. 
 
Viss kommunikation sker också muntligen med medarbetaren och dess familj under deras 
”Look & See-trip”. Det finns ingen speciell checklista över saker som tas upp muntligen 
utan det är sådant som finns ”i huvudet”. Contact har inte så mycket kontakt med Lena, 
den enda kontakten dem mellan är egentligen när man bokar ”Look & See-trip” och det 
är då för att försäkra sig om att tider passar. Det är mer kommunikation med Agnetha 
Pettersson som HR eftersom hon är den person, som vi tidigare nämnt, koordinerar varje 
enskild medarbetares mobilitetsprocess inom sitt bolag. 
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Både Agneta och Marianne på Contact lagrar information i mappar på sina datorer. På 
Contact sparar man också all e-post på sin dator i e-postprogrammet, sorterat efter namn 
på de hitflyttade. Det är egentligen den enda informationen som lagras, ibland skrivs e-
postmeddelanden ut och då lagras de i en pärm. Viss information lagras i det 
frågeformulär som skickas ut innan familjen kommer på sitt första ”förbesök”, ”Look & 
See-trip”:en. Detta formulär e-postas. Det sker dialog via e-post med medarbetaren redan 
innan denne kommit på sitt första Sverigebesök och den sköts via e-post.  

10.2 Ericsson 
Detta avsnitt om Ericssons arbete, organisation, informationslagring och kommunikation 
kring medarbetarmobilitet är baserat på telefonintervjuer och telefonsamtal med Cecilia 
Calais (Global Assignment), Ingrid Beije (Global Assignment Sweden) och Matilda 
Uhrström (International Assignment Support Sweden) vid Ericsson Sverige. 
Meningen med avsnittet är att bredda vyerna för att se hur andra internationella 
organisationer än IKEA arbetar med medarbetarflyttar till Sverige. Ericsson arbetar 
förstås på ett litet annorlunda sätt än IKEA. Vi kan dra nytta av erfarenheter Ericsson 
har, det sätt de arbetar på och hur de hanterar organisation och kommunikation kan 
vidare utöka den kunskapsgrund vi behöver för att utveckla dels en bra, väl grundad och 
motiverad prototyp till IKEA, men också en mer generell diskussion för hur 
informationssystem för medarbetarmobilitet kan se ut. 
 
Ericsson och internationellt arbete 
Ericsson är ett globalt företag som är verksamt i över 140 länder och har ungefär 52 000 
anställda. Ericsson är ett av de världsledande företagen inom telekommunikation, 40 
procent av alla mobiltelefonsamtal går igenom ett Ericsson-system. 
 
Ericsson har stor erfarenhet av internationellt arbete. Årsskiftet 2001-2002 hade Ericsson 
nästan 4000 medarbetare ute på internationella uppdrag, runt om i världen. I Sverige hade 
Ericsson kring denna tidpunkt runt 600 internationella medarbetare. Åren efter 2002 
genomgick Ericsson en avmagring när det gäller anställda och antalet internationellt 
anställda sjönk till cirka 600 i hela världen och ungefär 20 i Sverige. Idag har Ericsson 
ungefär 900 personer ute på ”global assignments” och i Sverige har man omkring 80 
internationella medarbetare. Dessa siffror gäller medarbetare anställda på långtidskontrakt, 
vilket av Ericsson definieras som ett kontrakt gällande mer än 365 dagar. 
 
De flesta utländska medarbetarna som flyttar till Sverige inom Ericsson, kommer för att 
arbeta i Stockholm eller Göteborg. 
 
Organisation kring en internationell medarbetarflytt till Sverige inom Ericsson 
 Hos Ericsson går det identifiera fyra tydliga aktörer kring medarbetaren i samband med 
dennes flytt från utlandet till Sverige, för långtidskontrakt. 
 

 Linjeorganisationen 
 Global Assignment-avdelningen 
 International Assignments Sweden 
 International Assignments Sweden Support  
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Figur 23, Organisationen kring en medarbetare på Ericsson i samband med en medarbetarflytt till Sverige. 

 
Linjeorganisationen 
Hela processen med att rekrytera någon till Sverige ser man på Ericsson som en vanlig 
rekryteringsprocess. Det är en befattning som ska tillsättas i linjen och den annonseras 
internt på Ericssons interna jobbwebbplats. Det är linjeorganisationen som rekryterar 
personen i fråga eftersom den kompetensen behövs där. Linjeorganisationen är den 
drivande parten. Det är linjeorganisationen som måste se till att få ett godkännande 
linjemässigt för att ta in en utlandstjänst. Detta handlar naturligtvis mycket om kostnader 
då en utlandsanställd kostar ungefär dubbelt så mycket som en vanlig lokalanställd. 
 
Global Assignments, Cecilia Calais 
Global Assignment sitter i Sverige, men hypotetiskt sett kunde de ha suttit var som helst i 
världen. Det är Global Assignment som ansvarar för alla avtal i hela världen när det gäller 
internationellt arbete inom Ericsson. Det är alltid Global Assignment som ger 
jobberbjudandet och upprättar avtalen. Global Assignment-avdelningen har sin 
arbetsbelastning när jobberbjudandet ligger ute tills det är påskrivet, efter detta har de 
egentligen inga arbetsuppgifter i samband med den flyttande medarbetaren. 
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International Assignments Sweden, Ingrid Beije 
När beslutet är taget och jobberbjudandet är underskrivet, då tar Ingrid Beije 
(International Assignments Sverige) vid kring arbetet runt medarbetaren. Ingrid Beije är 
ansvarig för lokala policy-frågor, det gäller skolor, bostäder, språkundervisning osv. Ingrid 
Beije är den som sätter policybelopp för hur mycket bostaden får kosta i hyra, relationer 
till bostadsleverantören och hur dessa frågor skall hanteras.  Ingrid Beije har också 
arbetsuppgifter innan erbjudandet går till medarbetaren (alltså innan beslutet är taget och 
erbjudandet är underskrivet). Det är då Ingrid Beije som ”sätter ihop paketet”.  Hon ser 
till att det finns CV, jobbeskrivning, att det finns godkännande från affärsenhetens chef, 
att det finns godkännande från hemmabolaget att man får låna denna person under ett till 
tre år, att det går att säkerställa pension och att sådant kan behållas i ursprungslandet 
under tiden medarbetaren är i Sverige.  
 
Vidare är det Ingrid Beije som gör lönekalkyler enligt Ericssons globala lönestruktur. När 
dessa saker är genomförda lämnar Ingrid Beije över ”paketet” till Global Assignments 
som säkerställer att allt finns med och sedan förmedlar de vidare erbjudandet till 
medarbetaren, eftersom det endast är Global Assignments som får göra det. Det är 
Global Assignments som äger den globala lönestrukturen, den globala policyn. 
 
När medarbetaren fått erbjudandet tillsammans med all den information som behövs i 
samband med detta, har de 14 dagar för att svara på erbjudandet, och det gör de tillbaka 
till Globala Assignments-avdelningen, som är förhandlingspart. Om medarbetaren 
accepterar erbjudandet upprättar Global Assignments avtalen och ansvaret går ansvaret 
tillbaka till Ingrid Beije igen. Hon skickar då lokalinformation till medarbetaren, talar om 
var de ska registrera sig för bostad, vilka lokala policys som finns, var de ska beställa sin 
flytt, det är icke EU-medborgare meddelar hon var de söker arbetstillstånd osv. Efter 
detta blir det en processtid innan medarbetaren kommer till Sverige, under vilken 
medarbetaren registrerar sig hos International Assignments Sweden Support via en 
webbplats. International Assignments Sweden Support har sina arbetsuppgifter när 
medarbetaren och dess familj har kommit till Sverige. 
 
International Assignments Sweden Support (IA), Matilda Uhrström 
IA är en supportorganisation som hjälper Ingrid Beije med arbetsuppgifter på det mer 
praktiska planet. IA får in en registrering via Internet från medarbetaren. Detta kan handla 
om saker som om medarbetaren önskar möblerad eller omöblerad lägenhet, startdatum 
och datum för avslut. När medarbetaren sen kommer till Sverige sätter sig IA ned med 
denne och går igenom allt som behöver göras i Sverige, såsom att öppna bankkonton, se 
till att alla dokument är med, söka personnummer, registrera hos försäkringskassan om 
det behövs, kontakter för skolor och språkundervisning, var man registrerar sig för sådant 
och allt som har med det svenska samhället att göra. IA registrerar medarbetaren och 
familj i det svenska samhället, ger dem information och håller kontakten med dem under 
hela tiden de är i Sverige. IA handhar många av de bitar som inte är arbetsrelaterade, de 
arbetsrelaterade frågorna har linjeorganisationen i en större utsträckning hand om. 
 
Dessa fyra aktörer (som finns beskrivna ovan) fungerar som ett stöd åt medarbetaren när 
medarbetaren kommer till Sverige och under hela tiden denna är kvar i Sverige. För 
medarbetare med långtidskontrakt finns även stöd för medflyttande. För ett antal år sedan 
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hette IA Sweden Support istället ”Guest Support” och Ericsson anordnade då mycket 
aktiviteter för medföljande. Detta gör man på Ericsson inte längre, det är en 
kostnadsfråga. Det finns fortfarande vissa aktiviteter kvar idag, men det är ytterst 
begränsade. Däremot förmedlar man faktablad och information om organisationer, 
föreningar osv. Ericsson säger att ”i takt med att pengarna har trutit och portmonnän inte 
längre är så stor så måste vi fokusera på det som är aktuellt affärsmässigt viktigt för att 
den här personen ska kunna acklimatisera sig till Sverige” (Beije, 2005).  
 
Ericsson har ingen motsvarighet till IKEA:s ”Look & See-trip”, det är inte något som 
ingår i policyn. I vissa speciella fall kan det hända att den mottagande enheten känner att 
det kan vara nödvändigt att medarbetaren kommer på besök innan anställning, men det är 
upp till den mottagande enheten. Många av dem som anställs har redan varit i Sverige på 
intervju eller på ”business trip”. Det är inte så ofta familjen är med och tittar. 
 
Informationslagring och kommunikation på Ericssons mobilitetsorganisation 
Mycket kommunikation sker idag via e-post eller telefon. Ericsson har möjligen inte lika 
stort behov av informationsutbytet, kring en mobilitetsprocess, som IKEA har, på grund 
av sitt arbetsflöde. På Ericsson är arbetet mer sekventiellt och varje aktör har sina 
arbetsuppgifter samlade och när dessa är avklarade tar nästa aktör vid. Den mesta 
kommunikationen av information sker därför i ”skarvarna” mellan dessa faser som varje 
aktör genomför. Denna kommunikation sker idag till största delen via e-post med 
eventuellt bifogade filer.  
 
En annan viktig kommunikationsyta är de månadsmöten som finns. På dessa gås 
verksamheten igenom, det ses över vad som behöver förändras etc. Som vi tidigare nämnt 
kan medarbetaren registrera sig hos IA på en webbplats. Detta innebär att IA redan har 
information när medarbetaren med familj kommer till Sverige.  
 
Den information som finns kring medarbetaren bland dessa fyra aktörer finns inte 
centralt samlad. Det finns dock ett antal datoriserade informationssystem, men dessa är 
inte sammankopplade: 
 

 HRMS (Human Resources Management System) 
Detta är Ericssons globala Human Resources Management System. Systemet är 
under utbyggnad men det körs redan idag. Här lagras basinformation om 
Ericssons alla drygt 50 000 medarbetare. Idag används detta system av Global 
Assignment-avdelningen och i viss mån av Ingrid Beije på International 
Assignment-avdelningen. International Assignment Sweden Support har idag inte 
tillgång till detta system. 
 

 Resource 
Detta är ett system som Global Assignment använder sig av för att lagra 
information om alla som är på utlandstjänst. Resource är inte sammankopplat med 
Ericssons globala HRMS eller med IA:s informationssystem Cytise (som nämns 
nedan). Resource måste hela tiden uppdateras manuellt för att hållas aktuellt mot 
HRMS. 
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 Cytise 

Cytise är ett egenutvecklat informationssystem inom Ericsson. Detta används av 
IA för att lagra den information de behöver i sina arbetsuppgifter. Cytise har 
utvecklats för att hantera information i samband med medarbetares 
mobilitetsprocesser eftersom man på IA sett att behovet funnits. Innan Cytise 
implementerades, hade man på IA egentligen endast ett datoriserat lönesystem. 
Cytise är helt fristående och inte sammankopplat med några andra 
informationssystem. 

 
 
Generellt går det att säga att Ericsson har flera olika system och ytor på vilka de lagrar 
information. IA har sitt egenutvecklade databassystem (Cytise) som de själva fyller på med 
information, men detta är helt fristående och isolerat från de andra aktörerna kring 
medarbetarflytten. Ingrid Beije lagrar den information hon behöver på sin dator och e-
postar vidare kopior på den informationen som behöver vidarebefordras till IA. Ingrid 
har också tillgång till Ericssons stora HRMS där hon kan komma åt basinformation om 
medarbetare, dock inte globalt, utan endast för medarbetare i Sverige. Global 
Assignments har också ett eget system som kallas för ”Resource” vilket de använder för 
att lagra information om alla som är på utlandstjänst.  
 
HRMS, ”Resource” och IA:s egenutvecklade system pratar idag inte med varandra. 
Ericsson är just nu mitt uppe i arbetet att utveckla sitt globala HRMS. I framtiden 
kommer ”Resource” och IA:s egenutvecklade system att bli ersatta av delmoduler till 
HRMS. Eftersom varken IA:s egenutvecklade system eller ”Resource” pratar med HRMS 
idag måste de hela tiden uppdateras för att de ska innehålla aktuell information, detta sker 
idag manuellt. Det globala HRMS som är under utveckling kommer att innehålla flera 
delmoduler kopplade till sig.  Ett informationssystem som Cytise kommer då förstås vara 
viktig input för hur en sån modul ska utformas för IA. 

10.3 Alteams Group 
Alteams Group är ett företag som specialiserar sig på tillverkning av gjutna 
lättmetallkomponenter samt erbjuder sina kunder tillhörande tjänster som konstruktion av 
gjutgods och verktyg samt förädling av gjutgods till monteringsfärdiga komponenter. 
Alteams Groups kunder finns bl.a. inom telekom- fordons- elektronik-, samt verkstads- 
och hälsovårdsindustrin. Alteams Group verkar globalt med tillverkningsenheter i 
Finland, Sverige, Ryssland, Estland och Kina. Företaget är ett av de största 
lättmetallgjuterierna i Europa. Alteams Groups omsättning uppgår till cirka 1,2 miljarder 
svenska kronor med över 1200 anställda. Globalt är Alteams Group den största 
leverantören av gjutna lättmetallkomponenter till telekommunikationsindustrin (Alteams 
Group, 2005) 
 
Vi har gjort en telefonintervju med Urban Österholm som har arbetat som ”production 
manager” vid en av Alteams Groups fabriker i Kina. Intervjuns syfte har varit att ge oss 
möjlighet att ytterligare förstå medarbetarens syn på dessa mobilitetsprocesser. Dessutom 
har syftet med intervjun varit att ge oss en bild av hur mindre företag som arbetar globalt 
tänker kring dessa frågor. 
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TREDJE DELEN – GEMENSAMMA 

INFORMATIONSSYSTEM & VÅR PROTOTYP  
 

 
”If you have knowledge, let others light their candles at it” 

 Margaret Fuller (1810–1850) 
 
 

 

11. Processtöd i form av gemensamma informationssystem  
   

Detta avsnitt är menat att peka på de områden vi nått kunskap inom som kan hjälpa, inte 
bara IKEA och Ericsson utan även andra företag att hitta nya sätt att arbeta med 
internationell medarbetarmobilitet. Särskilt intressant tycker vi möjligheterna för mindre 
företag är att dra fördelar av t ex den kompetensutveckling som medarbetarmobilitet kan 
föra med sig. Kunskapsutvecklingen i ett mindre företag är lika viktig som i ett stort, men 
byråkrati, kostnader och inte minst administration utgör hinder för en större internationell 
medarbetarmobilitet. Detta är något som hänger samman med den diskussion vi sedan för 
kring ett samband mellan affärsmässighet och förhållningssätt till mobilitet. Med detta 
avsnitt vill vi alltså presentera det stöd ett gemensamt datoriserat informationssystem kan 
ge ett företag vid internationell medarbetarmobilitet och även att ge förslag på vilken 
information som kan vara lämplig att lagra och hur företag bör arbeta med stödverktyg av 
den här sorten. 
 
Naturligtvis är det så att har ett företag aldrig flyttat medarbetare internationellt, ska de 
inte tro att ett gemensamt datoriserat informationssystem löser hur processen skall gå till. 
I viss mån kan man resonera kring att sättet att lagra information tvingar fram att man 
kartlägger (om det då inte redan finns) en arbetsprocess, en formalisering av 
mobilitetsarbetet. Men det ett gemensamt datoriserat informationssystem, som det vi 
pratar om i denna studie gör, är inte att skapa arbetsprocesser utan att ge stöd till redan 
existerande arbetsprocesser och kan på så sätt belysa nya möjligheter för arbetsprocesser. 
 
Nedan diskuterar vi, resonerar kring och beskriver det tillstånd för informationshantering 
vi funnit idag med flera decentraliserade informationssystem utan eller med dålig struktur 
mellan sig, för att sedan i nästföljande avsnitt diskutera kring en lösning med ett 
gemensamt datoriserat och strukturerat informationssystem. 
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Från flera decentraliserade icke interstrukturerade informationssystem… 
Både IKEA och Ericsson har idag flera små system för att lösa de problem som finns 
kring informationslagring och spridning i samband med en internationell 
medarbetarprocess. Dessa system finns både i icke datoriserade och i datoriserade 
skepnader. Det som generellt kan sägas är att det är på den operativa nivån där problemen 
uppstår som lösningar skapas och sedan används för att lösa dessa problem. Det vi menar 
med detta är att initiativ för uppstart och konstruktion av olika former av 
informationssystem, för stödjande av kommunikation, informationslagring och spridning, 
inte tagits genom något övergripande beslut från någon högre nivå i organisationerna. På 
IKEA har de olika aktörerna sina egna små lösningar för hur de lagrar information om 
medarbetaren och vad som är gjort och vad som skall göras i samband med dennes 
mobilitetsprocess. Dessa lösningar är allt från olika mappstrukturer på aktörernas datorer 
till uppsättningar av post-it-lappar eller mappar och checklistor i pappersform. På 
Ericsson finns också en uppsättning egenhändigt konstruerade system för att lagra och 
sprida information. Aktörerna på Ericsson har också olika mappstrukturer på sina 
datorer, t ex i e-postprogram, som manuella checklistor i ”Word”-format eller dokument i 
pappersformat.  
 
Både på IKEA och på Ericsson finns dessutom ett antal mindre, datoriserade 
informationssystem vilka man använder sig av. IKEA:s ”Mobility Coordinator” använder 
t ex sig av en databaslösning som kallas för ”HR+” för att hålla reda på när tillstånd för 
internationella medarbetare på tidsbundna långtidskontrakt går ut i Sverige. På Ericssons 
mobilitetsorganisation finns ett antal datoriserade informationssystem, vilka man 
använder sig av i samband med internationella medarbetarmobilitetsprocesser. 
Informationssystemet ”Resource” används av Ericssons ”Global assignments”-avdelning 
och informationssystemet ”Cytise” används av ”International Assignments Sweden 
Support”. Alla dessa olika informationssystem, datoriserade som icke datoriserade, 
”pratar” idag inte med varandra på något sätt. De olika aktörerna har ingen egentlig insyn 
i vad de andra aktörerna har för information (som många gånger är relevant för allas 
arbete) om de själva inte begär denna. Detta innebär att idag är den information som finns 
insamlad kring en medarbetare i en mobilitetsprocess splittrad, decentraliserat lagrad och i 
flera fall återfinns den duplicerad. 
 
Vi kommer nu vidare diskutera hur det tillstånd som idag finns med splittrad lagring av 
information som kanske borde anses som gemensam för att sedan se hur vi kan gå mot 
en informationslösning som är gemensam och strukturerad. 
 
Dataduplicering 
Både på IKEA och Ericsson beskriver de aktörer vi intervjuat hur samma information 
idag lagras på flera olika ställen. Aktörerna beskriver vidare hur problem uppstår då 
informationen uppdateras på ett ställe och hur de inte längre kan vara säkra på vilken 
information som är den senaste. 
 
Risker, enhetlighet och gemensam överblick 
Vidare lagras idag mycket information i pappersbaserade informationssystem. Detta 
medför inte bara problem med reliabiliteten på informationen som lagras utan även risker. 
Fysiska pappersdokument som ligger på ett skrivbord kan försvinna eller post-it-lappar 
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som sitter på ett skåp kan tappa fästet och lossna, vid en eventuell brand finns ingen 
information kvar. På IKEA beskrivs att på det sätt mobilitetsorganisationen idag gör att 
samma frågor ibland får ställas flera gånger till medarbetaren eller till aktörer inom 
mobilitetsorganisationen, eftersom den information som redan ”samlats in” inte finns 
tillgänglig för alla. Det finns inga gemensam bild över den information som finns samlad 
kring en viss medarbetares verksaktuella läge i en mobilitetsprocess och inget sätt att få en 
sådan på ett tillräckligt snabbt och enkelt sätt. 
 
Information bunden till struktur 
I de fall där information finns lagrad i pappersbaserade informationssystem eller som filer 
på en dator är den bunden till presentationsstrukturen. Ett bra exempel på detta är t ex 
när Agnetha Pettersson på IKEA beskriver hur hon har dokumentmappar med 
information för varje internationell medarbetare och hur hon måste leta igenom dessa 
hundratals mappar då antingen hon eller någon annan söker information som finns där. 
Visst går det ha bra ordning på fysiska dokumentmappar, de kanske t ex ordnas i 
alfabetisk ordningsföljd. Problemet är bara att de endast kan ordnas i en ordningsföljd. 
Söker någon information vilken man inte hittar genom att leta efter namn i alfabetisk 
ordningsföljd, blir sorteringen värdelös, i annat fall än just när någon söker något som 
hittas genom att leta efter namn. Eftersom de frågor som ställs kring det Agnetha 
Pettersson lagrar ofta inte ställs av henne själv blir det naturligtvis extra problematiskt. 
Det finns ingen en enda sortering som kan tjäna syftet att svara på alla olika sökningar, 
från flera olika aktörer. Det är inte alltid den som lagrar informationen som själv 
definierar de frågor som ställs kring den, därför blir en flexibel informationslagring och 
sökning viktig. 
 
Beroende 
Dessutom skapar denna splittring, av information som bör anses som gemensam, ett stort 
beroende de olika aktörerna emellan. Information kan endast nås på begäran. Detta är 
förstås under förutsättning att aktören som söker information har kunskap om var denne 
kan finna informationen, i annat fall kan dessutom den informationssökande aktören 
behöva fråga andra aktörer vem de ska fråga för att finna informationen. En gemensam 
informationslösning tillhandahåller lösningar på många problem av denna art. Ett 
ytterligare exempel som visar på det stora beroende som decentraliserad, ostrukturerad 
och splittrad informationslagring för med sig är om någon av aktörerna av någon 
anledning inte finns tillgänglig. Om en aktör under en tidsperiod är på semester eller är 
sjukskriven försvinner hela den informationsbank denne har uppbyggd, mappstrukturen i 
dennes dator är inte tillgänglig, post-it-lapparna på anslagstavlan går inte att nå och andra 
aktörer kan inte heller ställa frågor vars svar återfinns i den semestrande eller sjukskrivna 
aktörens egna ”isolerade” informationssystem. Vi illustrera en decentraliserad och 
ostrukturerad informationssystemslösning, i vår modell som återfinns i figur 24 nedan. 
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Figur 24, Informationsåtkomst vid decentraliserad ostrukturerad informationslagring. 

 

Modellen visar dels hur en enskild aktör själv lagrar information på flera olika ställen (t ex 
Data A och Document A). Det kan t ex vara så att en aktör lagrar sin information både 
med hjälp av mappstrukturer på sin dator, mappar på sitt fysiska skrivbord och med hjälp 
av en, från de andra aktörerna isolerad, datoriserad databaslösning. Detta gäller i sin tur 
för de andra aktörerna också, alla har egna lösningar på kombinationer av små 
informationssystem för att lösa problemen kring sin egen informationslagring. Modellen 
syftare vidare till att visa på hur de olika aktörerna är beroende av varandra för att nå 
information (t ex data A, B C). För att nå Data B måste aktör A kommunicera med aktör 
B som i sin tur måste finna den information som eftersöks i någon av sina 
informationssystemslösningar. I vissa andra fall kan t ex aktör A eftersöka information (t 
ex Data C i modellen) som denne inte vet var den skall finna, aktör A kan då behöva fråga 
t ex aktör B om var informationen finns för att sedan kontakta aktör C för att nå den 
 
Vi väljer att beskriva detta med hjälp av de två begreppen ”intrastruktur” och 
”interstruktur”. Det vi kallar intrastruktur är struktur inom t ex ett dokument eller 
informationssystem. Det vi kallar för interstruktur är struktur mellan t ex olika dokument 
eller olika informationssystem. Som det ser ut på IKEA och Ericsson idag kan en aktör 
ha bra intrastrukturerade eller interstrukturerade dokument men det finns ingen bra 
interstruktur dels mellan de informationssystem aktören själv använder, men kanske än 
mindre mellan de informationssystem olika aktörer använder. På Ericsson har 
International Assignments Sweden Support ett datoriserat informationssystem, ”Cytise”. 
”Cytise” är ett egenutvecklat datoriserat stödverktyg för International Assignments 
Sweden Support i samband med en medarbetares mobilitetsprocess. Det är ett isolserat 
system bland flera andra som de arbetar med, de har förutom detta t ex checklistor i 
”Word”-format. ”Cytise” är ett system som har bra intrastruktur, men det finns ingen 
tydlig interstruktur med de andra systemen som International Assignments Sweden 
Support och de andra aktörerna inom Ericsson använder, i samband med en intern 
internationell medarbetarmobilitetsprocess. 
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Figur 25, Ett enkelt exempel på intra- och interstruktur 

 
…mot en gemensam strukturerad och datoriserad informationssystemlösning 
Lösningen vi föreslår på de problem vi ovan nämner är central gemensam lagring av 
gemensam information. En lösning på dessa problem kan alltså vara ett datoriserat 
informationssystem där information lagras gemensamt centralt, där information lagras 
strukturerat och där den kan nås av alla inblandade aktörer vid vilken given tidpunkt som 
helst. Figur 26 visar en enkel modell av ett datoriserat informationssystem där gemensam 
information lagras centralt så att samtliga aktörer kan komma åt den när som, och inte 
bara på begäran via andra aktörer. Det kan vara viktigt att poängtera att 
kommunikationen mellan de olika aktörerna inte kommer att försvinna helt, det kommer 
fortfarande att ske kommunikation aktörerna mellan, även vid sidan av 
informationssystemet, t ex vid månadsmöten eller via telefon.  
 

 
Figur 26, En enkel modell över ett datoriserat informationssystem med gemensam informationslagring. 

 
Det finns flera aspekter som motiverar varför ett gemensamt datoriserat 
informationssystem enligt det vi beskrivit ovan är att föredra. I nästföljande stycke vill vi 
belysa dessa olika aspekter och diskutera på vilket sätt de motiverar ett stöd för 
internkommunikation i form av ett datoriserat informationssystem med gemensam 
informationslagring och hur detta kan knytas till de erfarenheter vi tagit till oss från våra 
teoretiska och empiriska studier. 
 
Utgångspunkten under hela detta projekt har varit att vi studerar sätt som kan stödja 
arbetet kring en mobilitetsprocess. För att stödja detta arbete har vi studerat 
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internkommunikation och hur vi kan förbättra den. Vi utvecklar en prototyp för ett 
datoriserat gemensamt informationssystem för IKEA:s ”Mobility-organisation”. För att 
göra detta har vi byggt kunskapsgrund genom teori- och empiristudier. Detta stycke vill 
visa hur vi kan knyta samman de kunskaper vi skaffat oss. Vi diskuterar nedan hur vi kan 
förbättra internkommunikationen genom att införa ett nytt gemensamt datoriserat 
informationssystem, hur detta informationssystem är uppbyggt för att kunna understödja 
och ge utrymme för god intern kommunikation i alla led men även hur vi skapar god 
kommunikation mellan vårt informationssystem och de som skall använda det, genom 
god interaktionsdesign.  
 
Efter detta för vi en diskussion kring hur informationssystem måste anpassas för ett 
företags gällande arbetssystem eller arbetsflöde samt hur ett informationssystem kan ge 
upphov till nya möjligheter inom arbetssystemet och vilka sådana möjligheter vi har funnit 
och vilka vi föreslår kan implementeras på företag som vill stödja t ex sitt 
mobilitetsarbete.  
 
Därefter följer en diskussion kring hur andra företag kan använda den kunskap som 
presenteras i denna rapport. Här diskuterar vi bland annat hur man bör arbeta med ett 
sådant här informationssystem och hur det skall användas, t ex ställs frågan ”Vilken 
information bör lagras?” Diskussionen mynnar sedan ut i ett resonemang kring hur olika 
företags förhållningssätt kring personalarbete ser ut och en tanke kring hur det kan finnas 
ett samband mellan affärsmässighet och förhållningssätt till mobilitet. 
 
Att förbättra internkommunikation 
Ett mål som att förbättra kommunikation kan vara svårt att mäta resultat av. Nedan 
diskuterar vi hur vi kan förbättra internkommunikation genom att öka kvaliteten på den 
kommunicerade informationen, genom att ge tillgång till nya kommunikationskanaler i 
form av ett gemensamt datoriserat informationssystem, vilket också ger möjligheter att 
bättre ge en helhetsbild av en viss medarbetares mobilitetsprocess och kan levandegöra 
denna helhetsbild på ett sätt som inte hade kunnat göras annars. Ett datoriserat 
gemensamt informationssystem är omedelbart och det informationen behöver ingen 
fysisk bärare vilket förstås ger möjligheter för nya sätt att kommunicera i jämförelse med t 
ex traditionella skriftliga eller muntliga informationskanaler. 
 
Informationens tidsmässighet 
Ett datoriserat informationssystem kan göra information ständigt tillgänglig. Dels gör det 
informationen omedelbar och dels frigör den till stor del de olika aktörernas beroende av 
varandra när de söker information som de själva inte har. Alltså är den information som 
redan finns insamlad tillgänglig även ifall en aktör är semesterledig eller sjukskriven. Med 
hjälp av gemensam informationslagring kan information om medarbetaren, dess familj 
eller aktuell mobilitetsprocess status nås när som, inte bara genom begäran från en annan 
aktör. Det datoriserade informationssystemets ”omedelbara” och ”gemensamma” 
karaktär ger också möjlighet för aktörerna att få information tidigare, vilken kan stödja 
arbetsuppgifter de har senare under en mobilitetsprocess.  
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Informationens reliabilitet 
Under förutsättning att den information som förs in i systemet är korrekt inskriven är 
reliabiliteten hög. Tillförlitligheten på data kan anses högre eftersom vi vet att det inte 
finns olika versioner, den informationen som finns där ska man kunna lita på är aktuell. 
Information uppdateras för alla aktörer samtidigt. Genom att lagra information 
strukturerad i en databas ”tvingar” vi fram en struktur på informationen. I ett 
pappersbaserat informationssystem går det inte att ha krävda fält, vissa informationsfält 
kan lämnas oangivna eller så kan en medarbetare t ex råka få två personnummer. I en 
databas kan vi kräva att viss information är obligatorisk, eller att vissa fält endast får 
innehålla en viss sorts information, vi kan ha ytterligare kontroll över den information 
som förs in i systemet. Ytterligare ett exempel är om en anteckning gjorts om en 
medarbetare kommer andra aktörer aldrig behöva fundera kring vem denna anteckning är 
gjort för, vem som har gjort den eller när den är gjort. Formen efter vilken aktörerna 
behöver fylla i information kräver att det fylls i vem informationen gäller samtidigt som 
systemet lagrar vid vilken tidpunkt anteckningen görs och vem som är inloggad och gör 
anteckningen. Vidare är det så att om samma information finns lagrad på mer än ett ställe 
blir åtkomsten ineffektivare vilken ger ett slöseri med både tid och pengar.  
Om vi lagrar gemensam information centralt kan vi minska antalet kommunikationer som 
behövs göras. Finns informationen spridd och splittrad måste fler e-postmeddelanden 
skickas eller fler telefonsamtal göras för att få reda på, dels var informationen finns att 
hitta och dels för att nå informationen. Desto flera gånger ett meddelande kommuniceras 
desto mer brus måste meddelandet färdas igenom och desto fler tolkningar måste 
mottagare göra av sändares budskap. Risken att meddelandet distorteras blir större.  
 

 
Figur 27, En förenklad kommunikationsmodell (Chini, 2004) 

 
Informationens relevans 
Databasen lagrar bara den informationen som är relevant. Eftersom det definierats vilken 
information som ska lagras och regler för hur den ska lagras minskar vi också risken att 
missa information som är relevant. 
 
Information i rätt kvantitet 
Vi kan nu utvinna mer information ur samma mängd data. Dessutom minskar vi 
belastningen på den flyttande medarbetaren genom att vi som tidigare nämnt minskar 
antalet frågor som behöver ställas till denne. All information som lagras är strukturerad 
och har mening och ändamål. Genom att öka den interna transparensen kommer också 
de aktörer som träffar eller korresponderar med medarbetaren kunna uppträda mer 
professionellt och enhetligt eftersom frågor endast behöver ställas en gång. Dessutom kan 
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aktörerna på detta sätt även hålla reda på vilken information medarbetaren redan tagit del 
av. 
 
Information och interaktion 
Informationskvalitet blir irrelevant att tala om i det här sammanhanget om vi inte också 
berör hur informationen kommuniceras till användaren. Lagringsskiktet i ett datoriserat 
informationssystem är viktigt för att strukturera information och lagra den på ett lämpligt 
sätt. Men kan inte denna information sedan kommuniceras på rätt sätt till användaren (t 
ex en aktör) blir den värdelös. Eftersom det också är användare som skall fylla databasen 
med information är det viktigt att denna kommunikation är tydlig. Det enda sättet vi kan 
kommunicera med användaren är genom vår faktiska systembild, det vill säga vårt 
användargränssnitt. Vi måste göra det tydligt, enkelt, snabbt, effektivt och i så stor 
utsträckning som möjligt njutbart att använda vårt system. Fyller exempelvis användarna 
av vårt system i rätt information i fel fält kommer databasen att innehålla väl strukturerade 
tabeller, poster och celler, men de innehåller information som är helt felaktig i det 
sammanhang de lagrats; den blir då oanvändbar. För att i så stor utsträckning som möjligt 
försäkra oss om att användare använder systemet korrekt måste vi skapa god 
interaktionsdesign. Vi måste göra systemet självförklarande och uppenbart (i 
användningsavseende) i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Vi använder oss när vi utvecklar interaktionsdesignen för IKEA:s prototyp bland  annat 
av ett underlag med vissa riktlinjer för IKEA:s intranät, där vi kan läsa och se hur 
intranätet är uppbyggt idag. Vi försöker följa de konventioner som användare av IKEA:s 
intranät redan lärt sig så att vårt system inte bryter mot dessa, samtidigt som vi förstås 
använder de kunskaper vi fått från vår teoristudier inom området. 
 
Möjligheter att fatta bättre beslut 
Som vi tidigare beskrivit i vår teoristudie finns det flera anledningar till varför en effektiv 
internkommunikation är viktig. Genom att kunna förmedla helhetstänkande kring arbetet 
i en medarbetarmobilitetsprocess och ge aktörer information som inte endast direkt rör 
deras eget arbete är motiverande och kan ge ökat engagemang.  
 
 

 
Figur 28, ”The Continuum Data – Information – Kunskap” (Chini, 2004:7) 

 
Medan information utvinns ur data så utvinns kunskap ur information. I organisationer 
kan information hittas i meddelanden medan kunskap finns i dokument eller databaser, i 
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organisatoriska processer eller rutiner. Genom att strukturera och sätta information i ett 
sammanhang kan vi ge den mer kunskapskaraktär (Chini, 2004). 
 
Genom att aktörer i samband med en mobilitetsprocess ges tillgång till mer information 
och således större kunskap kring saker som inte endast rör dennes arbetsuppgifter kan vi 
skapa förutsättningar för möjligheter att fatta bättre beslut och bidra till personlig 
utveckling. Vidare kan vi förmedla förståelse för hur varje enskild aktörs egna 
arbetsuppgifter bidrar till en helhet och hur denna helhet fungerar, denna förståelse är 
motiverande för den enskilde aktören. 
 
Nya möjligheter för arbetsprocesser 
Något vi sett när vi genomfört våra empiriska studier är, kanske föga förvånande, att inte 
bara olika företags arbetsprocesser kring medarbetarmobilitet skiljer sig mycket, utan även 
hur olika företags förhållningssätt och syn på internationell medarbetarmobilitet ser ut 
skiljer sig. De företag vi varit i kontakt med har alla uppvisat skiljda synsätt på 
internationell medarbetarmobilitet. Som vi tidigare beskrivit i det kapitel som berör vårt 
tillvägagångssätt (8. på s.8) så har vi studerat IKEA:s och även Ericssons arbetssätt kring 
internationell medarbetarmobilitet. Det är viktigt att förstå det sätt som aktörerna inom 
företaget (mobilitetsorganisationen i detta fall) utför sina arbetsuppgifter på, när ett 
informationssystem skall implementeras eftersom det är just dessa informationssystemet 
ämnar stödja. För att kunna använda ett verktyg som det vi föreslår i denna rapport måste 
alltså det intresserade företaget vara på det klara med att arbetsprocesser och arbetsflöde i 
mobilitetsprocessen måste kartläggas eller finnas kartlagt. 
 
Ett införande av ett nytt datoriserat stödjande gemensamt informationssystem vid 
exempelvis IKEA;s mobilitetsorganisation kommer naturligtvis också påverka det sätt på 
vilket de arbetar med mobilitet. Den mest uppenbara förändringen är förstås att systemet 
måste användas, och det måste användas fullt ut. Om systemet implementeras och det 
endast används av några aktörer för att lagra information, medan andra struntar i det eller 
bara lägger in en del information kommer systemet inte att fungera. Det är alltså en 
förutsättning att systemet används av alla som det sagts skall använda det. Om någon part 
fortfarande håller på information, kommer denna således inte kunna vara gemensam. 
Därför är det av yttersta vikt, som alltid, att informera, motivera och göra samtliga aktörer 
införstådda med hur och varför systemet används. Grunden till detta kan redan läggas 
under utvecklingsarbetet av systemet. Delaktighet, motivation och engagemang kan 
skapas genom att systemets framtida användare får vara med i ett tidigt skede för att 
planera och komma med idéer för hur systemet skall fungera.  
 
Att ett nytt informationssystem påverkar ett arbetssätt innebär också nya möjligheter i 
jämförelse med tidigare informationssystem (t ex manuella pappersbaserade, icke 
gemensamma och splittrade). Nedan diskuterar vi några av de mervärden eller nya 
möjligheter vi funnit kan vara värdefulla för att ytterligare stödja arbetet med 
internationella mobilitetsprocesser. 
 
Vikten av tidig information  
Genom att göra den information som ska vara gemensam tillgänglig i ett så tidigt skede 
som möjligt kan den understödja flera aktörers arbete längre fram i mobilitetsprocessen. 
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Detta är ofta information som aktörerna behöver i sitt dagliga operativa arbete. Därför är 
det viktigt att ett företags mobilitetsprocess noga analyseras för att finna de punkter där 
information tidigt kan samlas kring medarbetaren som sedan kan lagras gemensamt för de 
olika aktörerna. Det är väsentligt att all information matas in i systemet så snart som 
möjligt eftersom aktörerna då kan förvissa sig om att denna information finns tillgänglig 
för deras arbetsuppgifter. När mobilitetsprocessen kartlagts och den analyseras bör 
informationsinsamling därför ske så tidigt som möjligt.  
 
Alla uppgifter kanske dock inte är lämpliga att samla in i ett så tidigt skede som möjligt. 
Under arbetet vid mobilitetsorganisationen på IKEA diskuterade vi tillsammans med dem 
kring möjligheterna att t ex samla och lagra information om lön i det land medarbetaren 
tidigare arbetat i. Detta skulle kunna stödja arbetsuppgifter längre fram så som 
lönekalkylering. Information av detta slag kanske inte är lämpliga att formellt kräva från 
medarbetaren innan denne ens formellt fått jobberbjudandet i det nya landet.  
 
Den lösning som funnits för att nå information tidigare på IKEA har exempelvis varit ett 
frågeformulär som Contact skickat till medarbetaren inför dennes ”Look & See-trip” i 
Sverige. Detta formulär innehåller inte någon information som är direkt arbetsrelaterad. 
Informationen som samlas in med hjälp av detta formulär är sådan som Contact behöver 
för att lösa sina arbetsuppgifter, vilka handlar om mjuka, sociala frågor kring 
medarbetaren. Här samlas också viss biografisk information kring medarbetaren, 
information som egentligen redan finns insamlad av andra aktörer. Dessutom kan 
information ur ett formulär av detta slag stödja andra aktörers arbetsuppgifter, men idag 
kommuniceras inte informationen vidare, den är inte gemensam. Om 
informationsinsamling i fortsättningen skall ske med hjälp av detta formulär bör det 
förstås skickas så tidigt som möjligt och även omfatta ”hårda”, arbetsrelaterade frågor. Vi 
anser dock att det finns lösningar som är än mer gynnsamma, vilka diskuteras nedan 
under ”Medarbetarportal” och ”Som del i ett globalt Human Resources Management 
System”.  
 
Rapportfunktioner 
Det resonemang vi tidigare fört kring hur vi kan utvinna mer information ur samma 
mängd data visar sig kanske tydligast i det vi kallar för rapportfunktioner. För att 
tydliggöra vad vi menar väljer vi att ge följande scenario: 
 

Agnetha Pettersson i IKEA:s mobilitetsorganisation vill av någon anledning ta reda 
på hur många internationella medarbetare som är anställda på långtidskontrakt som 
finns i Sverige just nu. För att lösa uppgiften med det manuella pappersbaserade 
informationssystemet som finns idag måste Agnetha sätta sig och gå igenom de 
dokumentmappar hon har för alla medarbetare, vilka är fler än hundra vid samma 
tillfälle. 

 
Finns informationen istället lagrad strukturerad i en relationsdatabas kan vi ställa frågan 
till databasen med de kriterier vi vill använda i sökningen och automatiskt få svar 
omedelbart. Finns det ytterligare kriterier för sökningen blir den snart svår att utföra 
manuellt. Agnetha kanske istället av någon anledning vill få fram vilka medarbetare som 
finns lagrade i systemet som är engelska medborgare, saknar körkort och har barn som är 
mellan 10 och 12 år gamla. En sökning som blir omständlig att göra manuellt bland 
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hundratals pappersmappar. Den enda egentliga begränsningen för vilka svar kring den 
data som finns lagrade i databasen är hur bra frågor vi klarar av att definiera. Detta 
innebär att denna slags rapportfunktion även kan sammanställa statistik eller göra 
beräkningar kring alla de medarbetare som finns lagrade i systemet.  
 
Dessa rapportfunktioner kan spara åtskilliga timmars arbete, men det innebär också att 
det går att få fram information som det tidigare var för omständligt eller för avancerat att 
leta efter.  
 
Påminnelser 
Det finns möjligheter att ge automatiska påminnelser för aktiviteter i mobilitetsprocess. 
Detta kanske främst är lämpat för aktiviteter som ligger långt fram tidsmässigt. Exempel 
på möjliga påminnelser skulle kunna vara när arbetstillstånd eller uppehållstillstånd snart 
går ut eller om företaget har (som t ex IKEA) uppföljningssamtal när medarbetaren varit i 
Sverige ett par månader. Påminnelser är något som måste programmeras i 
funktionsskiktet. 
 
Medarbetarportalen 
Tanken kring en Medarbetarportal är att det t ex är en webbplats där en internationell 
medarbetare som ska flytta till ett annat land kan logga in. Genom Medarbetarportalen 
kan medarbetaren mata in information, som kan nås av den rekryterande 
mobilitetsorganisationen i ett väldigt tidigt skede. Dessutom sker det omedelbart, utan 
någon direkt arbetsbelastning för aktörerna i mobilitetsorganisationen. 
 
En andra tanke är att en Medarbetarportal kan ge den flyttande medarbetaren viktigt 
information inför flytten. En medarbetare som skall flytta till ett nytt land och vara borta 
under en längre tid har massvis med frågor, i synnerhet gällande de sociala, mjuka bitarna. 
Vid våra intervjuer med Urban Österholm som flyttat för att arbeta som ”production 
manager” på Alteams Group i Kina under en längre tid får vi dessa problem extra belysta. 
Även vid våra intervjuer med Contact på IKEA talas det mycket om dessa problem. Vi 
ser en medarbetarportal fylld med information om platsen dit medarbetaren ska flytta. 
Denna information kan handla om allt från var läkare kan nås, vilka möjligheter som finns 
för kultur och nöje för personer i olika åldrar, till ifall det finns andra från samma land på 
denna plats som är i samma situation. En medarbetarportal kan dessutom åskådliggöra 
mobilitetsprocessen för medarbetaren så att denne kan se vad som måste göras och var i 
processen denne befinner sig just nu. Medarbetarportalen kan även innehålla information 
kring var medarbetaren kan vända sig med frågor. På IKEA har man idag ett möte under 
medarbetarens ”Look & See-trip” för att förklara vart denne kan vända sig med frågor av 
olika karaktär. Med hjälp av en medarbetarportal kan denna information komma långt 
tidigare, redan innan de reser till Sverige. 
 
I den prototyp vi lämnar åt IKEA föreslås inte någon medarbetarportal eftersom det från 
IKEA:s sida i detta läge inte finns något intresse för en sådan. Vi tror dock att detta är 
något IKEA bör utforska närmare.  
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Som del i ett globalt Human Resources Management System 
Både IKEA och Ericsson håller idag på att utveckla sina globala Human Resources 
Management System. När ett sådant globalt system finns ger det möjligheter att nå 
arbetsrelaterad information kring medarbetaren än tidigare i samband med en 
mobilitetsprocess, eftersom informationen redan finns lagrad i det globala systemet. Detta 
gör dock inte en medarbetarportal onödig då det fortfarande finns information som måste 
samlas in direkt från medarbetaren, kanske då information rörande de mjuka sociala 
bitarna. Dessutom är som vi tidigare nämnt, en minst lika viktig aspekt av en 
medarbetarportal den att portalen kan fungera som en informationskanal åt den flyttande 
medarbetaren. 
 
IKEA är fortfarande i startskedet med att utveckla sitt globala Human Resources 
Management System och det beräknas vara i drift någon gång kring 2008. Därför har inte 
heller det varit en möjlig lösning för att nå information tidigt i vår 
informationssystemsprototyp genom att låta vårt system ”prata” med ett globalt Human 
Resources Management System. 
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Informationslagring vid medarbetarflyttar  
Vår tanke med detta avsnitt är att visa på vilken slags information som bör eller kan lagras 
i ett informationssystem som ska fungera som stöd åt en 
medarbetarmobilitetsorganisation. Den enda slags information som måste lagras är den 
strikt affärsmässiga och arbetsrelaterade. Våra empiriska undersökningar visar dock att det 
är viktigt att se till frågor kring medarbetaren som är av icke arbetsrelaterad och social 
karaktär. Ökat stöd till medarbetaren i form av att lagra och ge information kring saker 
som inte är strikt affärsmässiga medför naturligtvis extra kostnader och i vilken 
utsträckning väljer att ge detta stöd beror förstås på vilket förhållningssätt företaget har till 
medarbetarmobilitet. IKEA har exempelvis ett förhållningssätt som ger stort utrymme till 
de icke arbetsrelaterade frågorna. Att medarbetaren trivs och därigenom har stor drivkraft 
är viktigt för IKEA. 
 
Vi ser alltså ett tendensiöst samband mellan ett företags förhållningssätt till 
medarbetarmobilitet och de resurser man är villig att avsätta för icke arbetsrelaterade 
frågor. Figur 29 avser att visa en enkel modell av dessa samband, där vi ser hur det strikt 
affärsmässiga är nödvändigt och hur, beroende på företagets förhållningssätt och vilja att 
avsätta resurser, fler bitar av social karaktär inkorporeras i medarbetarmobilitetsarbetet. 
Dessutom går det att säga att desto längre åt affärsmässigheten vi närmar oss i modellen 
så handlar det om att samla in information och desto längre åt höger i modellen handlar 
det om att både samla in information och att delge information. 

 
Under våra empiriska studier har vi också märkt hur det affärsmässiga måste prioriteras då 
det finns mindre resurser. Ericsson har t ex dragit in på många aktiviteter som inte stöder 
det rent affärsmässiga, i samband med att man fått avmagra organisationen. På Alteams 
Group beskriver man hur små resurser och företagets storlek gör att man inte kan satsa 
på mer än det rent affärsmässiga. Bitar som inte är tätt knutna till det affärsmässiga 
beskrivs dock alltjämnt som mycket viktiga, men de får hamna i skymundan om det inte 
finns resurser. 
 

 
Figur 29, Förhållningssätt till medarbetarmobilitet. 

 
Exempel på information av affärsmässig karaktär är till exempel information om steg i en 
mobilitetsprocess, basinformation kring medarbetaren såsom förnamn, efternamn, adresser, 
kontaktuppgifter, övriga personuppgifter, anställning, rekryterande chef, kontrakt, medborgarskap, 
giltighetstider för tillstånd.  
 
Information som kan lagras av mer social eller icke arbetsrelaterad information är 
exempelvis sådan kring medflyttande partner och familj, men det handlar också om att kunna 
ge information som medarbetaren söker. Sådan är exempelvis information om skolor, 
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förskolor, dagis, språkundervisning, läkare, sjukhus, turistinformation, fritidsaktiviteter, telefon, TV, 
Internet, inregistrering i landet, tillstånd, bostad, bibliotek, post etc. Det kan också handla om stöd 
till medarbetaren i form av till exempel en medarbetarportal, diskussionsforum för att 
kommunicera med andra flyttande medarbetare, kontakt med familjer i liknande situation, 
”kulturträning” eller att medarbetaren visas runt på platsen dit denne flyttar. 
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12. Vår prototyp – IKEA Mobility Tool 
 
 

 
 
 
Vad är vår prototyp för någonting?  
Ordet prototyp får många att tänka på en skalmodell av ett hus hos en arkitekt eller 
kanske ett datorprogram som kraschar och hänger sig varannan minut. En prototyp kan 
också vara pappersbaserade skisser på ett gränssnitt eller ett par elektroniska 
skärmdumpar. En prototyp kan vara allt från en pappersbaserad skiss till ett svarvat utkast 
på en metallbit. Meningen med prototypen är att våra intressenter ska kunna erfara den 
produkt som detta projekt, när implementering skett, ska mynna ut i. En prototyp är en 
begränsad representation av något, t ex ett datoriserat informationssystem. 
 
Nedan följer en presentation av delar ur den prototyp av ett informationssystem som vårt 
arbete resulterat i. 
 
Detta avsnitt är ämnat åt att beskriva det informationssystem vi utformar. Det är detta 
avsnitt som är den prototyp vi lämnar ifrån oss till Lena Thorwaldsson på IKEA för en 
framtida implementering. Som vi tidigare tagit upp i våra avgränsningar gör vi prototyper 
lagringsskikt och presentationsskikt av detta informationssystem. Prototypen innehåller 
alltså inte ”funktionsskikt” med programkod och dylikt. Detta innebär dock inte att vi helt 
uteslutit funktionsskiktet, vi föreslår funktioner och har haft funktionsskiktet i åtanke när 
vi utvecklat de andra skikten.  Figur 30 visar en treskiktsmodell av ett datoriserat 
informationssystem. 
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Figur 30, En treskiktsmodell av ett datoriserat informationssystem. 

 
Detta avsnitt där vi presenterar vår prototyp är upplagt så att vi presenterar resultatet från 
de moment vi genomfört i vår systemutveckling. Således kommer presentationen av 
prototypen i stora drag följa upplägget de delar av metodkapitlet som beskriver hur vi 
bedrivit vår systemutvecklande, konstruktiva och artefaktsbyggande forskning. I samband 
med de olika delarna förs också en kort kommenterande diskussion som motiverar de val 
vi gjort, förklarar det som presenteras, hur det är menat att användas och vilka eventuella 
svårigheter eller problem vi stött på i samband med det moment som diskuteras. 
 
Utöver det som det som presenteras i denna rapport lämnar vi även över prototyper och 
designer till IKEA på en DVD-skiva i samband med den presentation av rapport och 
prototyp som vi gör hos IKEA. 
 
Hur ska denna prototyp användas? 
Systemutvecklingsmodellen ”Unified Process” innebär att krav och behovsinsamling, 
analys, design, implementering av designen och utvärdering itereras tills 
informationssystemet är klart och driftsatt. Den prototyp vi presenterar här är resultatet 
av en sådan iteration där vi analyserat krav och behov från de blivande användarna av 
informationssystemet och skapat en design utifrån de slutsatser vi kunnat dra med 
kunskaperna vi skaffat oss. Som vi tidigare nämnt blir resultatet från vårt arbete en 
databasdesign och en gränssnittsdesign, alltså presentations- och lagringsskikt. Att vår 
prototyp inte omfattar funktionsskiktet innebär inte att vi utelämnat det helt och hållet. 
Det finns en stark koppling mellan samtliga av dessa tre skikt och det är därför av stor 
vikt att designen av de olika skikten sker med utformningen av de andra skikten i åtanke.  
Vi har pratat med experter och diskuterat funktioner som vi vill ha och hur vi bäst kan 
stödja dessa funktioner i vår design. 
 
Ingen av de här designerna är slutgiltiga. Det kommer krävas ytterligare iterationer av de 
tidigare nämnda stegen ur ”Unified Process”. Den prototyp som presenteras här är 
fortfarande levande och behöver justeras efter organisationens informationskrav och 
eventuellt med krav som uppstår vid programmering av funktionsskiktet. Vårt resultat blir 
ett underlag för IT-avdelningen på IKEA att gå vidare med. Prototypen representerar en 
lösning på de informationskrav vi kunnat identifiera hos Mobility-organisationen på 
IKEA.  
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Under arbetet med prototypen har vi varit i kontakt med Andreas Ekdahl, 
systemutvecklare på IKEA. Detta för att vidare veta hur vi kan leverera en prototyp som 
är så användbar som möjligt för IKEA när de skall vidareutveckla den. 
 
Specifikationsprocessen 
Nedan presenteras, för prototypen viktiga intressenter, följt av krav- och behov samt 
användarfallsdiagram. 
 
Intressentanalys 
 
Intressent Kommentar 

Nyckelintressenter  
Lena Thorwaldsson, IKEA Mobility 
Coordinator 

Projektbeställare, övergripande 
ansvarig för kvalitetssäkring av 
mobilitetsprocessen. Drivkrafter och 
motiv är att förbättra 
internkommunikationen och 
underlätta arbetet. 

Agnetha Pettersson, IKEA HR Representant för den aktör som är 
koordinator på individnivå för 
mobilitetsprocessen. Den drivande 
parten med huvudansvar för varje 
enskild medarbetares process. 
Drivkraft är att hitta ett verktyg för att 
underlätta operativtarbete; 
effektivisera vissa arbetsuppgifter, 
främst när det gäller 
informationshantering och 
bearbetning. Samt att skapa bättre 
översikt och insikt i de andras arbete. 

Marianne Olofsson, IKEA Contact Representant för ”relocation”-
servicen. Handhar mjuka - icke 
arbetsrelaterade - sociala bitar runt 
medarbetaren och dennes familj. 
Drivkraften är att hitta ett stödverktyg 
för att underlätta och effektivisera sitt 
arbete och skapa bättre översikt och 
insikt i de andras. 

Agneta Vedeskog, IKEA Contact Representant för ”relocation”-
servicen. Handhar mjuka - icke 
arbetsrelaterade - sociala bitar runt 
medarbetaren och dennes familj. 
Drivkraften är att hitta ett stödverktyg 
för att underlätta och effektivisera sitt 
arbete och skapa bättre översikt och 
insikt i de andras. 
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Övriga intressenter  
Medarbetaren, partner, familj Påverkas av projektresultatet genom 

ett enhetligt bemötande. Mobility-
organisationen kan ses som en service 
till medarbetaren, projektet ämnar att 
förbättra denna. Projektresultatet 
kommer minska belastningen på 
medarbetaren genom att samma frågor 
undviks att ställas flera gånger. 

IT-avdelningen, IKEA Kommer att använda projektresultatet. 
Bidrar med viktig erfarenhet och insikt 
i hur projektresultatet kan göras 
användbart vid en framtida 
implementering. 

 
Analys och sammanställning av krav och behov 
Vi har prioriterat utifrån vilka krav som är absoluta, det vill säga nödvändiga för systemets 
förmåga att uppfylla huvuduppgiften, i en dialog med de blivande användarna av 
systemet. Uppgiften att fungera som en gemensam checklista för de vilka är ansvariga för 
uppgifter i den service IKEA erbjuder den medarbetare med eventuell familj som flyttar 
till Sverige. Utöver dessa absoluta krav har vi hittat önskemål om funktioner, så som en 
rad rapporter och listor. Dessa är inte nödvändiga för att lösa uppgifterna men kan 
komma att minska den arbetsinsatsen som krävs för att få svar på vissa ofta 
återkommande frågor där en manuell genomgång av samtliga medarbetares dokument 
idag krävs. 
 
Bruttolista över insamlade krav 
Informationssystemet ska, bör eller önskas: 
• ge en överblick över statusen för en enskild medarbetare i mobilitetsprocessen 
• skapa en gemensam transparent bild mellan de olika aktörernas uppgifter om 

medarbetaren i mobilitetsprocessen 
• ge de berörda parterna i mobilitetsorganisationen möjlighet att nå all information som 

samlats kring en medarbetares mobilitetsprocess när den berörda parten själv söker 
den - inte bara genom begäran till en annan part i mobilitetsprocessen. 

• ge information till underlag för tillstånd 
• ge underlag för lönekalkyl 
• lagra anteckningar i samband med ett steg i processen (ex. Look & see-trip: vilket 

flyg?) 
• lagra anteckningar i samband med en medarbetare 
• kunna skicka en påminnelse t ex: 

o när kontraktet för en medarbetare löper ut 
o när det är dags för uppföljningssamtal, ca 3 månader efter anländandet. 
o när det är dags att förlänga dispens att köra med utländskt körkort. (1 år) 
o när en medarbetare varit anställd inom IKEA så pass länge att den firas av 

IKEA. 
• fungera som en checklista där man kan "beta av" de olika stegen genom processen 
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• ge möjlighet att på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt skriva ut en översiktsbild av 
situationen för en viss medarbetare i mobilitetsprocessen och visa var denne befinner 
sig i processen just nu samt vad som finns kvar att göra. Den skall helst få plats på ett 
A4.  

• lagra information bunden till en tidsaxel (de moment, aktiviteter eller steg som är 
förknippade med processen) och information som inte ändras över tiden, såsom namn 
och ytterligare information av biografisk karaktär kring medarbetaren. 

• hantera olika behörighetsnivåer, användarna ska ha specifik information för sitt 
användarkonto såsom namn, e-post och vilken del av mobilitetsorganisationen de 
tillhör, osv. 

• ge en möjligt att koppla ”to-do”-listor med mer specifik text kring vilka aktiviteter och 
punkter som ska gås igenom kring en viss huvudaktivitet innan huvudaktiviteten kan 
anses som avklarad. 

• kunna särskilja om medarbetaren är EU-medborgare är inte. Det innebär två något 
skiljda processer. 

• Ge möjlighet att skapa och lagra egna SQL-sökningar (göra urval). 
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Kravspecifikation 
 
Krav Prioritet 

Absolut Tillägg  
Ge en gemensam ögonblicksbild av statusen för en 
medarbetare i mobilitetsprocessen 

X  

Möjlighet att kunna skriva ut en gemensam 
överblicksbild av statusen för en medarbetare i 
mobilitetsprocessen. Helst på ett A4 

X  

Samla operativ information på gemensam plats för att 
ge möjlighet att nå den samma när så önskas. 

X  

Checklistafunktion där man kan bocka av varje steg i 
processen 

X  

Systemet ska visa information om vilken användare 
som bockat av ett steg och när. 

X  

Koppla en lista till varje steg i processen med 
aktiviteter att gå igenom innan steget kan anses som 
avklarat 

X  

Ge informationsunderlag angående medarbetaren för 
tillstånd och lönekalkyler 

 X 

Ge en påminnelse i god tid innan kontraktet för 
medarbetaren löper ut 

X  

Ge en påminnelse om att boka uppföljningssamtal 3 
månader efter medarbetaren kommer till Sverige 

X  

Ge en påminnelse om när en medarbetare varit 
anställd inom IKEA så pass länge att den firas av 
IKEA. 

X  

Ge en påminnelse när det är dags att förlänga 
dispensen för att köra med utländskt körkort, efter 
ett år. 

X  

Lagra kommentarer eller anteckningar för en 
medarbetare i mobilitetsprocessen 

X  

Systemet ska ha behörighetsnivåer för åtkomst till 
medarbetarens personuppgifter och känslig data. 

 X 

Skapa och lagra egna SQL-sökningar  X 
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Användarfallsdiagram 
Nedan i figur 31 presenteras ett användarfallsdiagram för IKEA Mobility Tool. 
Användarfallsspecifikationer återfinns i bilaga 4. 

 

Figur 31, Användarfallsdiagram över IKEA Mobility Tool. 
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Implementationsprocessen 
Nedan presenteras den konceptuella designen följt av den logiska designen av databasen 
som förklarar vilken information som lagras i databasen och relationerna dem emellan. 
Där efter följer det avsnitt som visar vår prototyp för interaktions- och gränssnittsdesign. 
Där beskriver vi hur informationen ska presenteras för användarna 
 
Konceptuell databasdesign  
Utifrån de krav vi har redovisat ovan i specifikationsavsnittet och utifrån resultatet av våra 
dokumentstudier har vi funnit den information som behöver lagras i databasen. Det 
handlar exempelvis om information kring medarbetaren, och eventuella medflyttande 
familjemedlemmar, steg i processen och användare till systemet. Databasen i sin helhet 
illustreras i ”Entity-Relationship”-diagrammet som återfinns i figur 32 nedan. Vi kommer 
nu kort förklara de olika tabeller och attribut som återfinns i diagrammet. En detaljerad 
beskrivning av tabellerna och attribut återfinns i datalexikonet i bilaga 3. 

 

Figur 32, Entity-Relationship-diagram över vår databas. 
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Med tabellerna ”Fas” och ”Steg” byggs den process som en medarbetare i 
mobilitetsprocessen ska genomgå upp. Attributen ”benamning” och ”ordning” anger just 
benämningen på fasen eller steget samt i vilken ordning fasen eller steget kommer i 
processen. För varje steg finns möjlighet att lagra en checklista med vilka saker som ska 
göras i det aktuella steget, denna lagras i attributet ”checklista”. Med attributen 
”eumedborgare” och ”anstallningstyp” kan processen individualiseras, d v s vilka steg som 
medarbetaren skall genomgå, beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller ej, 
samt om medarbetaren är anställd på långtidskontrakt (TE) eller korttidskontrakt (STA). 
När en ny medarbetare skapas av en användare i systemet bestäms processen genom att 
medarbetarens ID och ID för de steg medarbetaren skall genomgå lagras i 
kopplingstabellen ”Med_steg”. 
 
När en användare är inloggad och checkar av ett steg för en medarbetare lagras med hjälp 
av programmerade funktioner i funktionsskiktet vilken användare som bockade av steget, 
vid vilken tidpunkt och att steget är avbockat. ”Statisk” information om medarbetaren 
och dennes eventuella medflyttande familj lagras i tabellerna ”Medarbetare”, ”Partner” och 
”Barn”. 

 
Tabellen ”Anställning” hyser information om nuvarande anställning och historik på IKEA. 
Då en medarbetare accepterar en anställning och ska flytta till Sverige kan det planerade 
startdatumet lagras i attributet ”startdatum” för den kommande anställningen. När det 
faktiska startdatumet sedan finns kan det uppdateras i databasen. Möjligheten till 
anställningshistorik är ett val som gjorts för att fylla önskemålet om att systemet skall hålla 
reda på när en medarbetare varit anställd i 10 år och då ge en påminnelse i god tid så att 
detta kan firas, något som idag missas ofta med anställda på långtidskontrakt.  
 
”Adress” är en tabell som lagrar just medarbetarens bostadsadress, med anledning av att 
medarbetaren kan ha mer än en adress, (en i hemlandet och en i Sverige) måste dessa 
lagras i en separat tabell. För att veta vilken adress som är vilken finns attributet 
”adresstyp”. Varje medarbetare har en rekryterande chef. Chefens namn och memo-id 
(intern e-postadress på IKEA) lagras i tabellen ”Chef”. Varje chef kan ha flera 
internationella medarbetare på lång eller korttidskontrakt och för att undvika 
dataredundans lagras dessa i en separat tabell. 
 
Ett krav från medarbetarna i Mobility-organisationen är möjligheten att lagra 
gemensamma anteckningar, något som infrias genom tabellen ”Kommentar”. Det finns 
möjlighet att lagra kommentarer för varje medarbetare. En kommentar kan dessutom 
märkas som privat och kan då inte läsas av andra användare än den som skapade det. För 
varje kommentar lagras vem som skapade den, när den skapades och när den senast 
redigerades. 
 
Användare av systemet lagras i tabellen ”Anvandare”. Data som lagras för en användare är 
utöver namn och ”memo-id” även användarnamn och lösenord. Användarnamn och 
lösenord lagras för att erbjuda viss säkerhet genom att skydda informationen från 
obehöriga genom att inloggning är nödvändig. 
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Logisk databasdesign 
Den logiska modellen är avsedd att användas tillsammans med vårt datalexikon (Bilaga 3), 
av systemutvecklarna på IKEA IT som implementationsmodell för databasen. De 
relationer som presenteras i denna modell är de samma som återfinns i Entity-
Relationship-diagrammet under den konceptuella databasdesignen ovan. Det är naturligt 
då den logiska modellen är en alternativ vy av samma datamodell. Detta innebär att inte 
heller den är att betrakta som något slutgiltigt utan endast är ett förslag. Även om 
designen inte är slutgiltig är det ändå på en nivå som går att implementera i sin helhet eller 
i noggrant valda delar för att testa funktionsskitet inför nästa iteration av analys och 
design. 
 
Logisk implementationsmodell för databasen till ”IKEA Mobility Tool”. 
 
Medarbetare (medarbId, fNamn, eNamn, vNamn, pNr, memoId, ePost, nationalitet, fdata, 

kSlutdatum, anstallningstyp, kon, eumedborgare, korkort, intressen, 
inaktiverad, sprak) 

 
Anstallning (medarbId, startdatum, slutdatum, lNamn, bolag, avdelning) 
 
Adress (medarbId, adresstyp, gatuadress, postadress, ort, land) 
 
Anvandare (anvandarnamn, losenord, fNamn, eNamn, memoId) 
 
Partner (partnerId, medarbId, relation, fNamn, eNamn, fodelsedata, dagledig, 

fNamn, sprak, arbetserfarenhet, utbildning) 
 
Barn (barnId, fNamn, eNamn, fodelsedata, medarbId, sprak) 
 
Chef (chefId, Namn, Memoid, medarbId) 
 
Kommentar (kommId, rubrik, fritext, skapadDatum, redDatum, privat, anvandarnamn, 

medarbId) 
 
Med_steg (medarbId, stegId, anvandarnamn, avbockad, datumTid) 
 
Steg (stegId, ordning, benamning, eumedborgare, anstallningstyp, checklista, 

fasId) 
 
Fas (fasId, ordning, benamning) 
 
 
 
För beskrivning av relationerna och attributen hänvisar vi till datalexikon i bilaga 3. 
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Konceptuell interaktions- och gränssnittsdesign 
En prototyp över en databasdesign går bra att beskriva i skriftlig form. Vi kan beskriva 
den information som lagras, förklara varför den lagras och på vilket sätt den är ämnad att 
användas. En interaktions- och gränssnittsdesign gör sig däremot egentligen inte särskilt 
väl i rapportform. Det viktigaste underlaget för gränssnittsdesignen vi lämnar ifrån oss till 
IKEA är därför istället den DVD-skiva med våra hi-fi-prototyper i form av Adobe 
Photoshop-filer. I detta avsnitt ska vi dock försöka beskriva gränssnittsdesignen, visa och 
motivera en del val vi har gjort.  
 
Detta avsnitt innehåller blueprints där vi visar hur vårt gränssnitt är uppbyggt hierarkiskt. 
Vi visar en wireframe som visar olika områden i interaktionsdesignen. Sedan visar vi hi-fi-
prototyper. 
 
Blueprints 
I figur 33 och i figur 34 visas de ”blueprints” vi skapat för vårt system.  ”Blueprints” visar 
relationerna mellan sidor och andra komponenter i systemet. En ”blueprint” kan ofta i 
vardagligt tal benämnas som en ”sitemap”. Figur 33 visar en ”blueprint” över IKEA 
Mobility Tools sidor och komponenter när en vanlig användare är inloggad. Figur Y visar 
en ”blueprint” över IKEA Mobility Tool när en administratör är inloggad. Mer 
detaljerade beskrivningar för varje sida och dess funktioner finns i avsnittet ”Hi-fi-
prototyper för interaktions- och gränssnittsdesign” 
 

 
Figur 33, Blueprint över IKEA Mobility Tools sidor för användare 
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Figur 34, Blueprint över IKEA Mobility Tools sidor för administratör 

 
Wireframe  
”Blueprints” hjälper oss att se innehåll ska finnas och hur de olika delarna av systemet 
skall vara sammanlänkat. ”Wireframes” hjälper oss istället att se hur arkitekturen för 
siddesignen kan se ut. I Figur 35 presenteras en övergripande ”wireframe” för hur IKEA 
Mobility Tool ser ut. 



 82 

 
Figur 35, En lo-fi wireframe av IKEA Mobility Tool. 

 
Hi-fi-prototyper för interaktions- och gränssnittsdesign 
I detta avsnitt presenterar vi vår prototyp på interaktions- och gränssnittsdesign för IKEA 
Mobility Tool. Först beskriver vi och förklarar de sidor IKEA Mobility Tool består av 
och hur interaktion fungerar på var och en av dem. Efter detta förklaras hur vi med olika 
lösningar valt att angripa viktiga användbarhets- och interaktionsaspekter. Större bilder på 
våra hi-fi-prototyper finns i bilaga 5. 
 
IKEA Mobility Tool, övergripande gränssnittsdesign 
Vår strävan är att göra ett stödverktyg som är så lättanvänt och effektivt som möjligt i det 
sammanhang det skalla användas i. Vi har därför studerat teori kring interaktionsdesign, 
gjort dokumentstudier och intervjuer med intressenter på IKEA. 
 
När vi har utformat gränssnittet för IKEA Mobility Tool har vi försökt skapa tydliga 
visuella hierarkier för att hjälpa användare att förstå vad som är viktigt, vad som hör till 
vad och på vilken ”nivå” olika delar av gränssnittsdesignen ligger. Vi har använt oss av de 
teorier vi presenterat under delen som handlar om ”Interaktionsdeign och 
informationsvisualisering” i vårt teorikapitel. Hur vi tillämpat design- och 
användbarhetsprinciper visar vi mer i detalj nedan. På ett övergripande plan kan dock 
sägas att IKEA Mobility Tool är byggt konsekvent. Samtliga sidor följer liknande 
strukturer vilket gör det lättare för användaren att känna igen sig och att lära sig hur 
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systemet fungerar. Dessutom har vi haft IKEA:s existerande intranät i åtanke när vi 
utformat gränssnittet för IKEA Mobility Tool. Genom att använda vissa av de 
konventioner för interaktionsdesign som inom IKEA används på intranätet kan vi 
ytterligare bidra till att användarna till vårt system enklare kan förstå hur interaktionen 
fungerar. Vidare har vi försökt skapa klart definierade områden så att det enkelt skall gå 
att förstå vad som hör till vad, något som också bidrar till minskat ”brus” på de olika 
sidorna i systemet. 
 
IKEA Mobility Tool, interaktion i systemets olika delar 
 
”Start”-sidan 
Detta är den sida användare kommer till när de loggat in i IKEA Mobility Tool som en. 
Det är från ”Start”-sidan en användare kan navigera sig vidare för att hantera medarbetare 
i en mobilitetsprocess eller för att använda rapportverktyget. Dessa sidor presenteras i 
närmare detalj i respektive avsnitt nedan. ”Start-sidan” fungerar som en ”portal” vars 
egentliga uppgift och funktion är att slussa vidare användare till de sidor där de kan utföra 
sina arbetsuppgifter.  
”Start”-sidan innehåller även en del snabbgenvägar som vana användare kan dra nytta av. 
Exempelvis finns det snabbgenvägar för att nå de senaste kommentarerna som gjort kring 
medarbetare i IKEA Mobility Tool. Det finns också snabbgenvägar till de medarbetare 
senast behandlats. En ytterligare snabbgenväg är möjligheten att i ”verktygslådan” (som 
finns längst upp till höger på samtliga sidor) snabbsöka en medarbetare. ”Start”-sidan 
vissas nedan i figur 36, figuren återfinns i större version i bilaga 5. 
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Figur 36, Gränssnitt för IKEA Mobility Tools ”Start”-sida 

 
”Medarbetare”-sidan 
När användaren klickat på fliken ”Medarbetare” laddas sidan som används för att välja 
vilken medarbetare användaren vill jobba med. Detta kan göras antingen genom att söka 
eller genom att välja i den lista med medarbetare som finns presenterad, om användaren 
föredrar det. På denna sida finns även länken ”Lägg till ny medarbetare” vilken tar 
användaren till sidan för att lägga till en helt ny medarbetare i systemet. I den högra 
spalten presenteras en liten hjälp med små tips på hur användaren på bästa sätt utför sin 
sökning. När användaren angivit söksträng och tryckt på knappen sök presenteras en 
träfflista med medarbetare som uppfyller sökkriterierna. Användaren klickar på ett 
sökresultat och tas till komma till denna medarbetares sida. 
 
På en medarbetares specifika sida åskådliggörs dennes mobilitetsprocess i den högra 
spalten och i den vänstra spalten presenteras den information som finns lagrad kring 
medarbetaren. 
 
I den vänstra spalten presenteras som sagt information som lagras om medarbetaren. I 
den vänstra spalten finns också en lokal navigation för vad som ska visas i denna vänstra 
spalt. Användaren kan här välja att visa information kring medarbetaren (det är denna 
”lokala sida” som visas som standard i den vänstra spalten när användaren går till en 
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specifik medarbetares sida), kommentarer kring medarbetaren, att skriva ut en 
översiktsbild av information och processtatus samt länken processinformation. 
 
På ”Kommentarer”-sidan visas alla de kommentarer som lagrats kring den aktuella 
medarbetaren. Det finns möjlighet att skapa nya samt att redigera eller ta bort 
kommentarer användaren själv skapat. När användaren skapar en ny kommentar går det 
att välja huruvida denna skall vara publik, så den kan ses av samtliga användare, eller om 
den ska vara privat, så att endast användaren själv ser kommentaren. Kring varje 
kommentar finns information om vem som skapat den, när den skapats tillsammans med 
en rubrik och själva kommentaren som fritext. Redigeras en kommentar lagras också 
information kring när den redigerats.  
 
Klickar användaren på länken ”Skriv ut översikt” öppnas ett nytt fönster där en 
översiktsbild av medarbetarens information och aktuell processtatus visas, anpassad för 
utskrift i A4-format. 
 
Om användaren klickar på länken ”Processinfo” visas en beskrivning av hur användaren 
kan visa information om ett specifikt steg i mobilitetsprocessen genom att klicka på dess 
namn i den högra spalten. 
 
Informationen kring mobilitetsprocessen som finns i den högra spalten består av en 
”processmätare” tillsammans med en tillhörande lista med faser som innehåller steg, vilka 
tillsammans utgör den aktuella medarbetarens mobilitetsprocess. För de steg som är 
angivna som avklarade visas i ”processmätaren” en grön färg och för de om inte ar 
angivna som avklarade visas en röd färg. Samtliga steg i processen är klickbara. När 
användaren klickat på ett steg visas informationen för detta steg i den vänstra spalten. Här 
kan användaren se en checklista för vilka aktiviteter detta steg innehåller och även ändra 
huruvida detta steg är avklarat eller ej. När en användare ändrar status (avklarat eller icke 
avklarat) för ett steg lagras information om vem som ändrat status och när det skedde, 
systemet visar även denna information på sidan med steginformation. ”Medarbetare”-
sidan vissas nedan i figur 37, figuren återfinns i större version i bilaga 5. 
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Figur 37, Gränssnitt för IKEA Mobility Tools ”Medarbetare”-sida 

 

”Rapporter”-sidan 
Under fliken ”Rapporter” kan användaren genom att klicka på ett antal fördefinierade 
länkar för att ställa SQL-frågor till databasen. Det finns även möjlighet att få de olika 
rapporterna öppnade i ett nytt fönster där de presenteras i ett format anpassat för utskrift 
på A4-ark. Denna sida innehåller frågor som ofta behöver ställas kring de medarbetare 
som finns lagrade i IKEA Mobility Tool.  
 
Här kan även möjligheter att via sökfält, sökalternativ och sökkriterier skapa egna QBE-
frågor (Query By Example) som ställs via SQL till databasen. 
 
I den högra spalten finns hjälp och tips kring hur man skapa dessa frågor till databasen 
tillsammans med exempel och länkar till steg-för-steg-guider för att skapa 
exempelsökningar. 
 
”Administration” 
När en administratör loggat in i IKEA Mobility Tool visas ett något annorlunda gränssnitt 
än när en vanlig användare loggat in. Navigationssystemets fliksystem är utbytt och här 
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finns nu istället andra flikar; ”Start”, ”Användare” och ”Process”. När en administratör 
loggat in kommer denne först till ”Start”-sidan, här finns information 
administratörsfunktionerna. 
 
På ”Användare”-sidan finns möjligheter lägga till, redigera och ta bort användare av 
IKEA Mobility Tool. 
 
På ”Process”-sidan kan administratören administrera processfaser och processteg i 
mobilitetsprocessen. När administratören klickat på ”Process”-fliken presenteras i den 
högra spalten likt på ”Medarbetare”-sidorna (se ovan) ”processmätaren”. På 
administratörssidorna ser den dock något annorlunda ut. Processens olika faser visas, i 
skarvarna mellan de olika faserna visas ett plustecken tillsammans med texten ”Ny fas”. 
Både texten och plustecknet är klickbara och visar information för att lägga till en fast, 
just i den skarven administratören klickat, i den vänstra spalten. I den vänstra spalten kan 
administratören sedan välja vad fasen ska heta, samt en möjlighet att välja efter vilken 
redan existerande fas denne vill lägga den nya fasen (standard är då förstås den plats i 
processen som administratören klickat, men det finns möjlighet att ändra här, om 
administratören så önskar). 
 
Administratören kan på ”Process”-sidan redigera en existerande fas genom att klicka på 
fasnamnet i den högra spalten eller genom att klicka på den bit i ”processmätaren” som 
tillhör den fasen. När administratören klickat för att redigera en viss fas visas en ny sida i 
den vänstra spalten, här står information kring hur administratören kan redigera fasen 
eller steg inom fasen. Administratören kan redigera fasinformationen genom att klicka på 
länken ”Fas” i den lokala navigationen. Den lokala navigationen innehåller också en länk 
som heter ”Steg”. Klickar administratören på länken ”Steg” i den lokala navigationen 
visas en lista med länkar för de steg som den aktuella fasen innehåller. Administratören 
kan redigera ett visst steg genom att klicka på länken med namnet för steget. 
Administratören kan välja att lägga till ett nytt steg genom att klicka på länken ”Lägg till 
nytt steg”. När administratören väljer att lägga till ett nytt steg kan denne fylla i stegets 
namn, en checklista för steget i form av fritext samt vilket existerande steg (eller efter fas-
start) det skall följa. ”Administrationsgränssnittet” vissas nedan i figur 38, figuren 
återfinns i större version i bilaga 5. 
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Figur 38, Administrationsgränssnitt för IKEA Mobility Tool. 

 

”Verktygslådan” 
Längst upp till höger finns alltid en verktygslåda tillgänglig i IKEA Mobility Tool. Här 
hittar användaren funktioner som kan vara lämpliga att nå alltid. Det finns en 
”Webbkarta” där användaren kan klicka för att visa en ”sitemap” över IKEA Mobility 
Tool, det finns också en länk till en hjälpfunktion samt möjligheten att logga ut ur IKEA 
Mobility Tool. I verktygslådan finns också en funktion för att snabbsöka medarbetare 
tillgänglig då en användare är inloggad, denna funktion visas inte då en administratör är 
inloggad.  
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Att ge användaren återkoppling  
Genom att ge användaren återkoppling inom så kort tid som möjligt kan vi hålla denne 
uppdaterad om vad som händer. Vi vill att systemet skall upplevas som ”responsive 
material”. När användaren utför en handling så svarar systemet, användaren gör 
någonting nytt och systemet svarar. Systemet håller också användaren ständigt uppdaterad 
kring vad som händer, var användaren befinner sig. Väljer användaren exempelvis att 
lagra information visar systemet en sida som bekräftar att informationen lagts till, 
detsamma gäller om något uppdateras eller raderas, när en användare loggar ut, när ett 
steg eller fas redigerats, när en kommentar lagrats, redigerats eller raderats osv. Vidare 
skall återkoppling ges då användaren för muspekaren över länkar. Länkar i navigering blir 
inaktiverade för den sida användaren för tillfället besöker. Längst upp till vänster i IKEA 
Mobility Tool visas alltid ”brödsmulor” som visar var i sidhierarkin användaren just nu 
befinner sig. Ett exempel på ”brödsmulor” från IKEA Mobility finns i figur 39. 
 

 
Figur 39, Ett exempel på brödsmulor från IKEA Mobility Tool 

 
Att matcha systemet och den riktiga världen  
IKEA Mobility System använder sig av användarnas språk, ord och fraser som används är 
välkända hos de användare som skall använda systemet. Vidare så använder sig IKEA 
Mobility Tool av koncept som också de är välkända för användarna, då IKEA Mobility 
Tool har utformats så att användarna skall känna igen interaktionskonventioner från 
IKEA:s intranät. En metafor som används från den fysiska världen är exempelvis de flikar 
som utgör det globala navigationssystemet. Den aktiva fliken ger illusionen av att ligga 
framför de inaktiva flikarna, något som ytterligare förstärks av den skugga som lagts på 
den aktiva fliken. 
.  

 
Figur 40, Navigationssystem i form av flikar från IKEA Mobility Tool 

 
Användarkontroll och frihet  
Användaren ska i så stor utsträckning som möjligt känna att den har ”kontroll” i IKEA 
Mobility Tool. Vi använder oss därför exempelvis inte av dialogrutor (som exempelvis 
”messageboxes” som aktiveras med JavaScript), eftersom dessa helt tar kontrollen från 
användaren.  Användaren kan inte heller någonstans bli ”fast” i en återvändsgränd på 
sidan, utan det finns alltid vägar att ta sig tillbaka. ”Brödsmulor” gör också att användare 
vet var hon befinner sig och hur hon tog sig dit. Vi försöker också tydliggöra vad 
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användaren kan förvänta sig ska ske när hon gör olika val, något som hänger samman 
med ”konsekvens och standarder” som vi tar upp nedan. 
 
Vi försöker undvika att användaren blir fast någonstans, brödsmulor kan låta dem komma 
ifrån platser och navigationssystemet är alltid samma, ligger kvar så de kan ta sig därifrån 
vi försöker också tydliggöra vad användaren kan förvänta sig ska hända när de gör olika 
val. Minimera de risker användare anser sig ta, dels genom hjälpfunktioner utplacerade där 
operationer utförs och dels genom texter på knappar som väl beskriver de funktioner de 
utför. 
 
Konsekvens och standarder  
Vårt system ska alltigenom vara konsekvent. Användare ska inte behöva fundera kring 
vad de kan förvänta sig ska hända när de exempelvis klickar på en länk. Detta gör vi 
genom att sätta tydliga rubriker på knappar och länkar snarare än innehållslösa 
överskrifter. En användare ska inte behöva fundera kring om olika ord, situationer eller 
handlingar betyder samma sak. IKEA Mobility Tool bygger, som vi tidigare nämnt, också 
på grundläggande konceptuell design som liknar den som redan finns på IKEA:s intranät. 
Vi gör objekt, val och handlingar synliga för användaren. Genom att systemet agerar som 
användaren förväntar sig behöver hon inte känna sig osäker och orolig att hon tar ”risker” 
när hon utför handlingar i systemet. 
 

 
Genvägar för frekventa användare 
Vana användare ges möjligheter att effektivisera sitt arbete genom snabbgenvägar. 
Exempel på sådan är snabbsökning av medarbetare, en funktion som alltid finns 
tillgänglig i verktygslådan längst upp till höger i IKEA Mobility Tool. Verktygslådan finns 
i figur 41.  På ”Start”-sidan finns också möjlighet för användare att se de fem senaste 
kommentarerna som lagrats eller redigerats. Här syns också vilken användare (memo-id 
står i samband med kommentaren) som gjort kommentaren och när den är lagrad. En 
användare kan klicka på någon av de fem kommentarerna för att komma direkt till dem. 
Dessutom finns på ”Start”-sidan möjlighet att direkt se och gå till de fem medarbetare 
den inloggade användaren har behandlad. 
 

 
Figur 41¨, Ett exempel på snabbgenvägar för vana användare ur IKEA Mobility Tool 

 
Estetisk och minimalistisk design  
IKEA Mobility Tools gränssnittsdesign är enkelt och luftig. Vi undviker att använda 
information som inte hör hemma eller som användare sällan eller aldrig söker efter. 
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Systemet finns till i väl definerade syften och är skapat för att fylla dessa. Samtidigt är 
IKEA Mobility Tool byggt för att se trevligt ut. 
 
Felförhindring och att enkelt kunna ångra handlingar 
 Om fel uppstår ska IKEA Mobility Tool förklara varför felet uppkom och hur 
användaren kan lösa det. Om användaren exempelvis matar in information felaktigt i 
något fält skall IKEA Mobility Tool, förklara vad som matats in fel och ge exempel på 
hur det måste matas in för att fungera. 
Tydliga länknamn är också något som fungerar felförhindrande. Ett annat exempel på 
felförebyggnade är att IKEA Mobility Tool ska fråga åter igen, om något verkligen skall 
raderas, om en användare väljer att göra detta. 

 
Hjälp och dokumentation  
IKEA Mobility Tool har hjälpfunktioner, i form av klickbara ”?”-ikoner, utplacerade vid 
de funktioner som kan tänkas behövas förklaras. Här finns hjälp och i vissa fall ett antal 
konkreta steg för hur användaren ska gå tillväga för att använda funktionen. Dessutom 
finns alltid en övergripande hjälpdokumentation tillgänglig längst upp till höger i 
verktygslådan. Ett exempel på en klickbar hjälpikon vid en funktion finns i figur 42. 
 

 
Figur 42, Ett exempel på en hjälpfunktion från IKEA Mobility Tool 
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 FJÄRDE DELEN - ATT KNYTA SAMMAN OCH DRA 

SLUTSATSER 
 

”From the end spring new beginnings.” 
Gaius Plinius Secundus (23 AD – 79 AD) 

 

 

13. Slutsatser och reflektioner 
 
I denna, uppsatsens sista del, avser vi att sammanfatta uppsatsens resultat, vad dessa 
bygger på, samt föra en diskussion kring vad dessa resultat innebär. 
 
Denna studie är tudelad i den meningen att det både är en vetenskaplig rapport samtidigt 
som den är ett arbete utfört på uppdrag av IKEA. Utöver den datainsamling som har 
skett vid IKEA, har vi bedrivit teoristudier och ytterligare empiriska undersökningar hos 
Ericssons mobilitetsorganisation samt vid företaget Alteams Group. 
 
För ungefär 10 veckor sedan formulerade vi frågorna: 
 

 Hur utformar vi en prototyp av ett informationssystem, som ger ett så bra 
administrativt stöd som möjligt för en intern internationell 
medarbetarmobilitetsprocess på IKEA? 

 
 På vilket sätt kan företag använda gemensamma informationssystem för 

administrativt stöd av en intern internationell medarbetarmobilitetsprocess? 
 
De erfarenheter vi fått genom utvecklandet av prototypen för IKEA:s gemensamma 
informationssystem har varit viktiga för att kunna resonera kring hur andra företag kan 
använda gemensamma informationssystem för stöd av processer. Företag kan sköta 
frågor kring medarbetarmobilitet på ett bättre och effektivare sätt om det finns 
förutsättningar för god internkommunikation. Genom att låta den grupp människor som 
har arbetsuppgifter kring en process dela viktig information gemensamt kan dessa 
människor bilda gemensamma helhetsbilder över de arbetsuppgifter som behöver utföras. 
Ett centralt gemensamt informationssystem där information lagras strukturerat ger 
möjligheter för företaget att utvinna mer information ur samma mängd data. Vidare tjänar 
företaget på att hålla olika delar av organisationen medvetna kring information som inte 
endast rör en aktörs (i företaget) egna uppgifter. Med hjälp av ett centralt gemensamt 
informationssystem kan internkommunikationen förbättras genom att informationens 
kvalitet kan höjas. Informationen får högre reliabilitet, bättre tidsmässighet och 
möjligheterna för att bli mer relevant och att den kommer i rätt kvantitet ökar. 
 
Detta tänk kan alltså även appliceras på områden utanför vårt specifika 
problemområde,medarbetarmobilitetsprocesser. Det har för oss under arbetet med denna 
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rapport dykt upp flera idéer kring hur denna sorts stödverktyg kan användas inom andra 
områden och hur de resultat vi nått kan tänkas vara möjliga att överföra till dessa. En 
tanke vi har haft är hur vi kan utveckla ett stödverktyg för den mobilitetsprocess som t ex 
varje svensk student som vill studera utomlands ställs inför. Vi ser här ett verktyg som 
kan hjälpa tusentals studenter med allt det som behöver göras i samband med en 
utlandsflytt. Ett verktyg av denna sort skulle kunna användas inte bara i Sverige, utan i 
princip överallt. En mobilitetsprocess som t ex en flytt för en student till USA kan relativt 
enkelt kartläggas för att sedan stödjas i ett processverktyg.  
 
Ser vi det ur ett ännu större perspektiv går det också att resonera kring hur ett gemensamt 
informationssystem är till stort stöd vid väldigt många olika sorters processer. Genom  att 
dela med sig av den information som finns samlad kan aktörer med delansvariga skapa sig 
helhetsbilder, vilket ger dem större kunskap  och möjligheter att fatta bättre beslut, vilket i 
sin tur kan bidra till personlig utveckling. 
 
Vidare finns det anledning att diskutera än fler möjligheter för kommunikation kring en 
process och dess aktiviteter. I fallet med medarbetarmobilitet skulle exempelvis relativt 
nya tekniker som RSS (Really Simple Syndication, en teknik som gör det möjligt att t ex 
prenumerera på ändringar och uppdateringar av exempelvis en webbplats) kunna ge 
möjligheter att prenumerera på t ex en viss medarbetares mobilitetsprocess för att 
automatiskt få uppdateringar när någonting händer kring denne medarbetaren. 
 
RSS är bara en av många nya tekniker som gör att gemensamma informationssystem ger 
möjligheter för bättre internkommunikation. Genom att skapa nya gemensamma 
informationssystem som lagrar strukturerad information kan vi ge stora nya möjligheter 
inom det sätt företag arbetar på. Gemensam lagring av information gör att samtliga 
aktörer som är användare till informationssystemet kan nå information tidigare och utan 
att behöva begära den från någon annan. Alltså finns den alltid tillgänglig, vid vilken given 
tidpunkt som helst. Detta är något som också minskar beroendet mellan parter som har 
gemensam information. 
 
De viktigaste faktorerna för att kunna stödja en gemensam process, vilken det än är, tror 
vi är att skapa goda förutsättningar för god internkommunikation, genom att skapa 
plattformar där kommunikationen kan ske. Den information som lagras bör vara 
strukturerad och alltid finnas tillgänglig för alla inblandade parter. 

14. Våra Källor 
De områden vi rör oss inom finns det mycket litteratur inom. Vi har inte hittat någon 
litteratur kring medarbetarmobilitet och informationssystem, men det hade vi kanske inte 
heller väntat oss. Det är snarare så att det är den luckan som känns motiverande att fylla. 
Vi har istället kombinerat olika teoriområden som tillsammans kan ge oss den kunskap vi 
behöver. I denna rapport har vi angivit referenser med sidanvisningar. Detta för att öka 
rapportens transparens, dess genomskinlighet. Det är även ett sätt att öka rapportens 
objektivitet genom att vi ger läsaren större möjlighet att själv ta ställning till studien och 
dess resultat. Dåliga källhänvisningar försvårar dessutom möjligheten för utomstående att 
kritiskt granska rapporten och därmed minskar dess akademiska värde samt att dåliga 
källhänvisningar också försvårar för en läsare som kanske är intresserad av en viss källa. 
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15. Vårt tillvägagångssätt 
Vi anser att de metoder vi har använt har varit väl lämpade för den rapport vi har gjort. 
Genom våra teoristudier och empiristudier har vi kunnat bygga oss en kunskapsgrund 
som inte bara är viktig för oss själva utan också för läsaren. För att öka undersökningens 
validitet använder vi oss av flera olika perspektiv i våra teoristudier, vi kombinerar flera 
olika teoriområden. Genom att ställa ”kontrollfrågor” i intervjuer kan vi undersöka 
samma aspekter ännu en gång och därmed stärka rapportens reliabilitet Vi använder oss 
alltså både av teoritriangulering genom att vi använder olika teorier på samma uppsättning 
data, vi använder oss av datatriangulering både i form av olika datakällor och en 
metodtriangulering då vi använder oss av flera olika metoder för att undersöka samma 
företeelse, Dock är det förstås så att frågor kring reliabilitet, validitet och objektivitet alltid 
måste vägas mot de givna förutsättningarna och resurserna.  Mycket av vårt arbete har 
bestått av att förstå problemområdet och det uppdrag vi gjort åt IKEA. Det har inte alla 
gånger varit enkelt eller självklart hur vår uppgift varit avgränsad. Detta är såklart ett 
problem alla rapportskrivare med flera intressenter ställs inför. Vi tycker dock att vi 
lyckats tillgodose både kraven som ställs på en vetenskaplig rapport och de krav som ställs 
från vår uppdragsgivare, genom det vi levererar. 
 
Övriga reflektioner och spekulationer kring tillvägagångssätt 
Vi har under vårt arbete använt oss av en webbplats vid namn Robothandledaren. Vi fann 
denna webbplats av en slump då vi sökte information kring metodologiska frågor på 
Internet. Som vana dator- och webbanvändare blev snart denna webbplats välbesökt av 
oss.  Vi tror att en utveckling av en webbplats som denna eller liknande kan innebära nya 
sätt för studenter att arbeta med t ex examensarbeten. En utvecklad version av en sådan 
tjänst skulle kunna vara ett värdefullt bidrag till någon slags metodik kring 
uppsatsskrivande med hjälp av handledare. Nedan följer en diskussion kring några av de 
utvecklingsmöjligheter vi kan se med en sådan tjänst. 
 
Trots att vi hade metodböcker så märkte vi hur vi valde att besöka robothandledaren 
istället. Det föll sig smidigare att komma åt informationen på nätet, fann vi inte den där 
fick vi förstås leta i böckerna istället.  
 
Upplägget på Robothandledaren är lite annorlunda mot de metodböcker vi har stött på, 
det är uppbyggt som en FEP (Frequently Encountered Problems), vilket gör att vi enklare 
hittade den informationen vi sökte för det problem vi stod inför vid en given tidpunkt 
under vårt rapportskrivande. 
 
Vi ser stor utvecklingspotential i en webbplats som Robothandledaren. I sin nuvarande 
form fungerar den och kan vara till stor hjälp. Men vi ser att det finns utrymme för 
förbättring på flera områden. Vi tror att en mer utvecklad Robothandledare kan hjälpa 
rapportskrivande. Dels kan den som skriver en rapport snabbt finna information kring det 
problem som dykt upp just för tillfället, dessutom är den tillgänglig vid fingerspetsarna, 
dygnet runt, varsomhelst, där en Internetuppkoppling finns. Kan svar ges på frågor så 
snart de dyker upp, vilken dröm! Dessutom skulle ett välutvecklat stödverktyg i form av 
en "Robothandledare" avlasta den roll handledaren har. Det är ofta tidspressade 
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situationer och studenter vill helst ha all den hjälp de kan få, men eftersom tid är knapp 
finns inte alltid all den tid som är önskad. Vi menar inte på något sätt att 
Robothandledaren ska ersätta en handledare, det tror vi inte alls på. Däremot tror vi att 
genom att ge ett ytterligare stöd kan den riktiga handledningen fokuseras på kvalitativa 
frågor som utvecklar arbetet istället för saker som formalia. 
 
En webbplats kan också tillhandahålla metoder, verktyg och övningar för att 
kvalitetssäkra olika moment av rapporten (se tex The Problem Formulation Excersise, 
bilaga 1). 
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Bilaga 1 
 
School of Business 

Mälardalen University 

Carl G Thunman  

2005-02-10 

 

 

The Problem Formulation Exercise 
 

1. There will first be a lecture and seminar by Carl G Thunman and your supervisors. 

 

2. In the following exercise the issues discussed at the lecture will be addressed. 

  

First: Define the overall problem of your thesis (e.g. what are the obstacles foreign 

telephone operators meet when establishing on the Turkish market). Then define the 

specific problem; what exactly will you describe in your work (e.g to describe the 

structure of the Turkish telephone market, competitors, etc).   

 

Discuss and answer the following questions: 

 

 For whom are you writing? What particular decision maker, group, stake holder, 

researcher etc are you writing for? What have your contacts with this group 

revealed? 

 

 How will that person/group use the result of the study? For what kind of decision 

exactly? How can you help this person/group in the most useful way? 

 

 What did you find in your literature review that will influence your perception of 

the problem? What literature comes closest to your problem? 

 

 What topic areas (export marketing, Turkish culture, telephone industry 

operations etc) are involved in your problem?  

 

 How will these areas be combined in your work? 

 

 What are the key elements in describing the area and the problem? From were do 

you get the conceptual framework (=model)? Or do you need to search for further 

information? 

 

 What supplementary concepts, elements or variables do you need to include in 

your conceptual framework? 

 

 How will you delimit the area? What is included in the problem statement and 

what is left out? How do you match the usefulness of the work with necessary 

delimitations? 

 

 What is the specific point in your study which make it different from other 

studies? Explain this in one sentence! 

 

 State the first version of the aim of your study! 
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Bilaga 2. 
 
Användarfallsspecifikationer 
 
Användarfall: Lägga till medarbetare 
ID: A01 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet 
Flöde av händelser: 

1. Användarfallet startar när användaren klickar på länken ”Medarbetare”. 
2. Klicka på lägg till ny medarbetare. 
3. Fyll i uppgifter för medarbetaren. All tillgänglig information fylls i. 
4. Klicka på knappen spara medarbetare. 
5. Systemet svarar och återkopplar att en medarbetare sparats. 

Nytt tillstånd: 
En ny medarbetare har lagrats i databasen. 
Alternativt flöde av händelser: 

1. Användaren kan när som helst avbryta registreringen genom att lämna sidan eller 
trycka på knappen avbryt. 

 
Användarfall: Redigera medarbetare 
ID: A02 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet och har navigerat till sidan som visar information för 
önskad medarbetare. 
Flöde av händelser: 

1. Användarfallet startar när användaren klickar på länken ”Redigera 
medarbetarinformation”. 

2. Systemet visar de lagrade uppgifterna förifyllda i respektive fält. 
3. Ändra de uppgifter som önskas redigerade. 
4. Klicka på knappen spara medarbetare. 
5. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats. 

Nytt tillstånd: 
Uppgifterna om en medarbetare har uppdaterats i databasen. 
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Användarfall: Söka en medarbetare – snabbsökning 
ID: A03 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet. 
Flöde av händelser: 

1. Användarfallet startar när användaren skriver in söksträngen (namn, 
personnummer) i snabbsökfältet och trycker på knappen sök. 

2. Systemet visar sidan för utökad sökning och presenterar resultatet i 
bokstavsordning sorterat på efternamn, söksträngen finns ifylld i sökfältet. 

3. Varje namn är en länk till sidan för respektive medarbetare. 
 
Användarfall: Söka en medarbetare 
ID: A04 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet. 
Flöde av händelser: 

1. Användarfallet startar när användaren klickar på länken ”Medarbetare”. 
2. Fyll i söksträngen sökfältet. 
3. Välj eventuella utökade sökkriterier och klicka sedan på sök. 
4. Systemet presenterar resultatet i bokstavsordning sorterat på efternamn. 
5. Varje namn är en länk till sidan för respektive medarbetare. 

Alternativt flöde av händelser: 
1. Användaren kan när som helst välja att lämna sidan. 

 
Användarfall: Skriva ut översiktsbild 
ID: A05 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet och har navigerat till den bestämda medarbetaren och 
en skrivare är installerad. 
Flöde av händelser: 

1. Klicka på länken för ”skriv ut översiktsbild”. 
2. Systemet öppnar ett nytt fönster med ”utskriftsbilden” samt utskriftsdialogrutan. 
3. Klicka på skriv ut för att skriva ut med valda inställningar 

Alternativt flöde av händelser: 
1. Om användaren väljer att avbryta utskriftsdialogrutan stannar det nya fönstret 

kvar. 
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Användarfall:  Checka av steg i processen 
ID: A06 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet och har navigerat till aktuell medarbetare 
Flöde av händelser: 

1. Användarfallet startar när användaren klickar på aktuellt steg i processen. 
2. Systemet visar information för aktuellt steg.  
3. Välj huruvida steget är avklarat eller inte.  
4. Klicka på knappen spara för att lagra ändringar. 
5. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats. 

Nytt tillstånd: 
Databasen har uppdaterats med information om medarbetarens status i processen. 
Alternativt flöde av händelser: 

1. Användaren kan närs som helst avbryta genom att lämna sidan eller låta bli att 
trycka på knappen spara. 
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Användarfall: Redigera processen 
ID: A07 
Aktörer: 
Administratör 
Förutsättningar: 
Administratören är inloggad i systemet 
Flöde av händelser: 
1. Användarfallet startar när användaren trycker på länken ”Process”  
2. Systemet visar processen som vid medarbetarinformationen fast med ett plustecken 

samt texten ”Ny Fas” före, efter och i skarvarna mellan faserna och endast 
fasbenämningen utan underliggande steg. 
2.1. Om användaren klickar på plustecknet eller länken Ny Fas: 

2.1.1. Systemet öppnar formuläret för att lägga till en ny fas. 
2.1.2. Användaren fyller i formuläret och trycker på knappen spara för att lagra 

den nya fasen i processen. 
2.2. Om användaren klickar på en fas eller fasbenämning: 

2.2.1. Systemet visar ett formulär med aktuellt namn, ordning i processen samt 
de underordnade processtegen för den valda fasen i en lista, samt länken lägg 
till processteg. 

2.2.2. Om användaren klickar på ett processteg: 
2.2.2.1.  Systemet öppnar formuläret med benämning och checklista för 

redigering samt ordning inom fasen. 
2.2.2.2. Användaren fyller i formuläret och trycker på knappen spara för att 

lagra ändringarna. 
2.2.2.3. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats. 

2.2.3. Om användaren klickar på lägg till processteg: 
2.2.3.1. Systemet öppnar formuläret för att lägga till ett nytt processteg 
2.2.3.2. Användaren fyller i formuläret och trycker på spara för att lagra det nya 

processteget 
2.2.3.3. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats 

Nytt tillstånd: 
Processen har uppdaterats. 
Alternativt flöde av händelser: 
1. Användaren kan när som helst välja att avbryta flödet genom att lämna sidan utan att 

eventuella ändringar sparas. 
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Användarfall: Lägga till kommentar 
ID: A11 
Aktörer: 
Användare 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet och har navigerat till önskad medarbetare 
Flöde av händelser: 
1. Klicka på ”Kommentarer”.  
2. Systemet visar en lista över lagrade kommentarer, publika och privata samt länken 

”Ny kommentar” 
3. Klicka på ”Ny kommentar” 
4. Systemet visar ett formulär där användaren måste fylla i en rubrik för kommentaren 

och själva kommentaren. 
5. För att lagra kommentaren trycker användaren på spara kommentar. 
6. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats. 
Nytt tillstånd: 
Systemet har uppdaterats med en kommentar knuten till den aktuella medarbetaren. 
Fältet för datum fylls i av systemet. 
Alternativt flöde av händelser: 
1. Användaren kan när som helst avbryta genom att lämna sidan. 
 

Användarfall: Redigera/Ta bort kommentar 
ID: A12 
Aktörer:  
Användaren som skapat kommentaren 
Förutsättningar: 
Användaren är inloggad i systemet och har navigerat till en medarbetares kommentarsida 
med minst en kommentar lagrad av aktuell användare. 
Flöde av händelser: 
1. Användarfallet startar när en användare klickar på den kommentar denne vill redigera 

eller ta bort. 
2. För varje kommentar användaren själv lagt till visas en länk för att redigera och en 

länk för att ta bort kommentaren. 
3. Om användaren klickar på ta bort kommentar: 

3.1. Kommentaren raderas. 
4. Om användaren klickar på redigera kommentar: 

4.1. Systemet visar ett formulär där fälten rubrik och kommentartext är ifyllda med 
den lagrade informationen. 

4.2. Användaren ändrar texten i formuläret och trycker på spara kommentar för att 
lagra kommentaren med ändringarna. 

4.3. Systemet uppdaterar informationen. 
4.4. Systemet svarar och återkopplar att informationen sparats. 

Nytt tillstånd: 
Systemet har uppdaterats med en raderad eller redigerad kommentar för medarbetaren. 
Alternativt flöde av händelser: 
1. När användaren klickat på redigera kommentar kan han eller hon när som helst 

avbryta händelseförloppet genom eller lämna sidan. 
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Bilaga 3 
 
Datalexikon 
 
Förteckning över tabeller till databasen med beskrivningar i databasen med beskrivningar 
 
Objektnamn Beskrivning Synonymer Förekomster 
Medarbetare Generell benämning på en 

person som flyttar genom 
Mobilityprocessen. Lagrar all 
information för 
medarbetaren, kontraktet och 
tillstånds utgångsdatum osv 

 Varje medarbetare 
är knuten till en 
uppsättning steg 
(som bildar en 
process). Till varje 
medarbetare finns 
en eller ingen 
partner, noll till flera 
barn, precis en chef 
och ingen till flera 
kommentarer. 

Adress Generell benämning på en 
bostadsadress för 
medarbetaren 

 En adress hör till en 
medarbetare, en 
medarbetare kan ha 
en hemadress i 
utlandet och en i 
Sverige 

Användare Generell benämning på en 
person som interagerar med 
informationssystemet. En 
medlem av 
mobilitetsorganisationen. 

 En användare kan 
bocka av inget till 
flera steg i 
medarbetarens 
process. 

Partner Medflyttande partner till 
medarbetaren. 

Medflyttare, 
Sambo, man, 
hustru, fru, familj 

En partner har en 
relation till precis en 
medarbetare. Varje 
medarbetare kan ha 
en eller ingen 
partner med sig. 

Barn Medflyttande barn till 
medarbetaren 

Medflyttare, 
familj 

Varje medarbetare 
kan ha noll till flera 
barn med sig. 

Chef Medarbetarens överordnande 
på rekryterande avdelningen. 

 En Chef har en till 
flera medarbetare. 
Varje medarbetare 
har en överordnad 
chef. 

Kommentar En fritext att använda som en 
kom-ihåg-notering till en 
användare. Både privat och 

Anteckning, 
notering 

Till varje 
medarbetare kan en 
användare skapa 
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publik så att andra användare 
kan se den. 

flera kommentarer. 
En kommentar 
avser en 
medarbetare. 

Med_steg Koppling mellan medarbetare 
och steg. Här lagras vilka steg 
som medarbetaren gått/ska 
gå igenom. När de bockats av 
samt av vilken användare. 

 Kopplingsklass för 
att varje 
medarbetare 
genomgår flera steg 
och varje steg 
genomgås av flera 
medarbetare. 

Steg Generell benämning på ett 
specifikt steg i processen. Här 
lagras en checklista för vad 
som ska göras. 

mobilitetsprocess Ett steg gäller för 
många medarbetare, 
en medarbetare 
genomgår flera steg. 

Fas Generell benämning på en 
samling steg ur processen. 

Prep phase, 
Look & See, 
From yes to.., 
Getting settled, 
Follow up, next 
step 

En fas består av 
flera steg. 

Anställning Information om nuvarande 
och tidigare anställningar 
inom organisationen. 

 Varje medarbetare 
har tidigare varit 
anställd inom 
organisationen i ett 
annat land. 
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Förteckning över attribut i databasen med beskrivningar. 
 
Objektnamn Attribut Beskrivning Datatyp 

Medarbetare medarbId 
fNamn 
eNamn 
vNamn 
 
 
pNr 
 
memoId 
ePost 
nationalitet 
fdata 
kSlutdatum 
atillstandsd 
 
utillstandsd 
 
anstallningstyp 
kon 
eumedborgare 
korkort 
intressen 
 
inaktiverad 
 
 
sprak 

Primärnyckel 
Medarbetarens förnamn 
Medarbetarens efternamn 
Eventuellt västerländskt 
tilltalsnamn (asiater använder 
ofta 2 namn) 
Personnummer (svenskt, finns 
inte från början) 
Internt memo-id på IKEA 
e-postadress 
Nationalitet enl. pass 
Födelsedatum 
Kontraktets slutdatum 
Arbetstillståndets 
utgångsdatum 
(för påminnelse) 
Uppehållstillståndets  
utgångsdatum (för 
påminnelse) 
TE eller STA 
man/kvinna 
EU-medborgare eller inte 
(ja/nej) 
Har körkort eller inte 
Intressen, (fritext från 
formuläret inför Look & See) 
Aktiv eller har av någon 
anledning avbrutit/avslutat 
processen 
Talade språk från 
questionnairen 

Heltal 
Sträng 
Sträng 
Sträng 
 
 
Sträng 
 
Sträng 
Sträng 
Sträng 
Datum 
Datum 
Datum 
 
Datum 
 
Sträng 
Sträng 
Sträng 
Boolean 
Text 
 
Boolean 
 
 
Sträng 

Anstallning medarbId 
startdatum 
slutdatum 
lNamn 
bolag 
avdelning 

Främmande nyckel 
Anställningsdatum 
Slutdatum 
Namn på land för 
anställningen 
Bolag för anställningen  
Avdelningen på bolag 

Heltal 
Datum 
Datum 
Sträng 
Sträng 
Sträng 

Adress medarbId 
adresstyp 
gatuadress 

Främmande nyckel 
”Hemland” eller "Sverige" 
Gatuadress 

Heltal 
Sträng 
Sträng 
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postadress 
ort 
land 

Postadress 
Ort 
Namn på landet 

Sträng 
Sträng 
Sträng 

Anvandare anvandarnamn 
losenord 
fNamn 
eNamn 
senastinloggad 
 
memoId 

Användarnamn för systemet 
(PN) 
Användarens lösenord 
(krypterat) 
Användarens förnamn 
Användarens efternamn 
Datum och tid för senaste 
inloggning. 
Internt memoid, IKEA 

Sträng 
Sträng 
Sträng 
Sträng 
Datum 
 
Sträng 

Partner partnerId 
medarbId 
relation 
fNamn 
eNamn 
fodelsedata 
dagledig 
 
sprak 
 
arbetserfarenhet 
utbildning 

Främmande nyckel 
Relation till medarbetaren 
(hustru, sambo etc) 
Partnerns förnamn 
Partnerns efternamn 
Partnerns födelsedatum 
Ledig på dagarna (för 
aktiviteter) 
Talade språk från 
questionnairen 
Tidigare yrken, fritext 
Utbildning, fritext 

Heltal 
Sträng 
 
Sträng 
Sträng 
Datum 
Sträng 
 
Sträng 

Barn barnId 
fNamn 
eNamn 
fodelsedata 
medarbId 
sprak 

Primärnyckel 
Barnets förnamn 
Barnets efternamn 
Barnets födelsedatum 
Främmande nyckel 
Talade språk från 
questionnairen 

Heltal 
Sträng 
Sträng 
Datum 
Heltal 
Sträng 

Chef chefId 
Namn 
Memoid 
medarbId 

Primärnyckel 
Chefens namn 
Chefens memo adress 
Främmande nyckel 

Heltal 
Sträng 
Sträng 
Heltal 

Kommentar kommId 
rubrik 
fritext 
skapadDatum 
 
redDatum 
privat 
 
anvandarnamn 

Kommentarens primärnyckel 
Rubrik 
Själva kommentaren 
Datumet då kommentaren 
skapades 
Datumet för senaste redigering 
Om kommentaren är dold för 
andra användare. 
Främmande nyckel, från Anv. 

Heltal 
Sträng 
Text 
Datum 
 
Datum 
Boolean 
 
Sträng 
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medarbId Främmande nyckel, från 
medarb. 

Heltal 

Med_steg medarbId 
stegId 
anvandarnamn 
 
avbockad 
datumTid 

Främmande nyckel, från 
medarb. 
Främmande nyckel, från steg. 
Främmande nyckel från 
avbockande användaren 
Är steget avklarat (avbockat) 
Timestamp för avbockningen 

Heltal 
Heltal 
Sträng 
 
Boolean 
Datum 

Steg stegId 
ordning 
benamning 
eumedborgare 
anstallningstyp 
checklista 
 
fasId 

Primärnyckel 
Vilken ordningsföljd i fasen 
Namn på steget. 
EU/non-EU/båda 
Vilka berörs av steget, 
TE/STA… 
Textfält för vad som ska göras 
i det aktuella steget. 
Främmande nyckel 

Heltal 
Heltal 
Sträng 
Sträng 
Sträng 
Text 
 
Heltal 

Fas fasId 
ordning 
benamning 

Primärnyckel 
Vilken ordning i följden av 
faser 
Benämning på fasen 

Heltal 
Heltal 
Sträng 

 
* Samtliga datum lagras i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD och då även tidpunkt skall lagras 
anges den i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS. Ex. ”2003-01-01 01:29:55”. 
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Bilaga 5.  
Hi-fi-prototyper på IKEA Mobility Tool 
- ”Start”-sidan 
- ”Medarbetare”-sidan 
- ”Administratörsgränssnittet” 
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