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SAMMANFATTNING 

Informationsteknologin (IT) är i dagens samhälle en förutsättning för företag och 
organisationers utveckling och konkurrenskraft. En av de stora utmaningarna är att hantera 
de ökade mängderna information på ett effektivt sätt. Ett verktyg för det är att investera i 
ett intranät som stödjer den interna informationen och kommunikationen i verksamheten. 
Det finns ett identifierat gap i teorin kring tillvägagångssätt vid införande av intranät bland 
små- och medelstora företag.  

Syftet med uppsatsen är att studera tillvägagångssätt vid införande av intranät i små- och medelstora 
företag samt att ta fram rekommendationer för ett intranätinförande.  

Utifrån syftet har ett tolkande förhållningssätt enligt aktionsforskningsmetoden använts då 
jag själv varit delaktig i det som undersökts. Den empiriska datainsamlingen har utökats 
genom en intervju med ett företag som infört ett intranät samt en intervju med en 
intranätkonsult.  

Den teoretiska referensramen syftar till att stödja förståelsen för införande av intranät och 
tar exempelvis upp vad ett intranät är, orsaker till misslyckade intranät samt metoder och 
modeller som kan vara lämpliga vid ett intranätinförande. De empiriska data har samlats in 
från ett företag som infört intranät samt från en konsult som arbetat med intranät.  

I analysen har en diskussion förts kring insamlad teori och empiri vilket har mynnat ut i 
studiens slutsatser. Studien har pekat på ett antal faktorer som är viktiga att tänka på vid 
intranätinförande. Dessa är:  

 Bygga upp stöd från verksamheten 

 Nulägesanalys för att undersöka behovet 

 Användarmedverkan 

 Förankring och kommunikation 

 Stöd från utomstående konsult 

De vanligaste misstagen vid intranätinförande är Brist på initialt stöd från verksamheten 
och Inte tillräckligt fokus på användarna.  

Jag rekommenderar att studera de agila metoderna närmare då de lämpar sig bra för mindre 
projekt där förändringar kan uppstå under projektets gång. Varje enskild verksamhet 
behöver dock utifrån de förutsättningar som finns besluta vilken metod som ska tillämpas. 
Förankring och användarmedverkan bör prioriteras redan i det initiala arbetet med 
intranätet.  

 

Nyckelord: Intranät, Implementering, Förstudie, Projekt, Utvecklingsmetoder.  

 

 

 

 



 

 3 

ABSTRACT 

Information technology (IT) is a prerequisite for companies and organizations' 
development and competitiveness. One of the major challenges is to manage the increasing 
amounts of information in an efficient manner. One solution is to invest in an intranet that 
supports the business' internal information and communication. There is an identified gap 
in theory regarding how to implement intranets among small-and medium-sized businesses.  

The purpose of this thesis is to study the approach for how to implement intranets into small and 
medium-sized enterprises and develop recommendations for an intranet implementation.  

An interpretive approach according to the action research method was applied because I 
was involved in what was studied. Besides the action research the empirical data consists 
two interviews, one with a company who has implemented an intranet and one with an 
intranet consultant.  

The theoretical framework is aimed to support the understanding of the implementation of 
intranets and describes for example what an intranet is, reasons for failure of the intranet as 
well as methods and models that may be suitable for an intranet implementation. The 
empirical data is gathered from a company that has implemented an intranet and from a 
consultant who works with intranets.  

The analysis contains a discussion around the theoretical framework and empirical data and 
subsequently led to the conclusions of the study. The study has identified a number of 
factors that are important to have in mind when implementing an intranet. These are:  

 Support from the organization 

 Analysis of the current situation to examine the need 

 User involvement 

 Establishment and communication 

 Support from external consultant 

The most common mistakes in intranet implementations are Lack of initial support from 
the organization and Not enough focus on users.  

I recommend studying the Agile methods more closely because they are suitable for smaller 
projects where changes can occur during the project. Every organization need to decide 
which method to use based on the existing conditions. Establishment and user 
involvement should be prioritized from the initial work with the intranet.  

 

Keywords: Intranet, Implement, Pre-study, Project, Development methods.  
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet ger jag först en kort förklaring till varför jag genomfört denna studie och därefter en 
bakgrund till det problem och ämne studien behandlar. Därefter presenteras syftet med studien, de 
frågeställningar jag utgått ifrån samt de avgränsningar som gjorts och vem som är studiens målgrupp.  

 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2009 praktiserade jag på AcobiaFLUX som skulle införa ett nytt intranät i sin 
verksamhet. Min roll var att driva projektet under den termin jag var på företaget, vilket 
främst innebar att genomföra en förstudie. I samband med att jag arbetade praktiskt i 
projektet studerade jag teori och litteratur om intranät och märkte då att det inte finns så 
mycket forskning kring metoder och tillvägagångssätt när man ska införa intranät. De 
studier jag fann hade större fokus på intranät som verktyg och hur företag kan använda sig 
av ett sådant. Det var således under min praktik som jag fick upp intresse och såg värdet av 
att undersöka tillvägagångssätt vid införande av intranät.  

1.1.1 Problembakgrund 

I dagens informationssamhälle är IT en förutsättning för att företag och organisationer ska 
utvecklas och kunna konkurrera effektivt. Informationsmängderna ökar och behovet av att 
kunna hantera dessa på ett effektivt sätt är en av de stora utmaningarna för verksamheter 
idag. Företag investerar i IT för att åstadkomma förbättringar för att den egna 
verksamheten ska effektiviseras och därigenom kunna prestera bättre än sina konkurrenter.  

Ett IT-stöd som många, särskilt större, företag idag investerat i är intranät. Ett intranät kan 
ses som ett företagsinternt Internet som är anpassat för att stärka och utveckla den interna 
informationen och kommunikationen samt underlätta tillgång och utbyte av kunskap inom 
en verksamhet (Bark, Heide, Langen & Nygren, 2002). Min uppfattning är att intranät 
huvudsakligen är utvecklade med stora organisationer som målgrupp där det finns behov 
av att nå ut till alla anställda som eventuellt befinner sig på olika platser. I en undersökning 
framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB), framgår att bland de minsta företagen, med 1-9 
anställda, har 16 % ett intranät. Bland företag med 10 anställda eller fler använder drygt 40 
% intranät vilket är en andel som varit mer eller mindre oförändrad sedan 2003. 
Motsvarande siffra för företag med 250 anställda eller fler är 91 % (SCB, 2010).  

Det finns ett antal framtagna systemutvecklingsmetoder men dessa är generella för alla 
olika typer av IT-projekt. De behöver därmed anpassas till det specifika projektet och till 
den verksamhet som genomför projektet. De teoretiska metoderna för införande av 
informationssystem är bättre anpassade mot större verksamheter och deras förutsättningar. 
Det finns alltså brist på studier som fokuserar på metoder för införande av intranät inom 
mindre företag.  

När det handlar om införande av intranät använder leverantörer och konsultbolag egna 
metoder som ofta är specifika för den tekniska plattform intranätet utvecklas i medan andra 
är mer generella. Många gånger är inte heller de lösningar för intranät som leverantörer 
erbjuder anpassade till mindre företag. Det är på grund av att det främst är större företag 
som inför intranät i sina verksamheter vilket gör att leverantörerna har mest erfarenhet från 
stora intranätprojekt. Leverantörernas lösningar har därför blivit mer anpassade för att 
passa de informationsmängder, krav på prestanda och så vidare som det innebär när man 
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arbetar med ett stort företag som har så pass många fler användare. Jag anser därmed att 
mindre företag inte har samma förutsättningar som större företag har, både om man ser till 
omfattning och kostnadsmässigt. På grund av det tror jag även att det kan vara svårt att 
skala ner lösningen, särskilt då man arbetar med standardsystem, för mindre företag vilket 
kan resultera i en för omfattande lösning med funktioner som inte behövs.  

Den forskning om intranät som jag funnit har haft stort fokus på intranätet som verktyg. 
Många studier behandlar hur ett intranät ska användas, vilken information som ska finnas 
och hur denna ska hanteras. Väldigt få studier säger något om tillvägagångssätt vid 
införande av intranät. Dock finns studier som behandlar generella metoder vid införande 
av IT-system. Jag har utifrån detta identifierat ett gap i den teori som finns om intranät 
bland mindre företag. Det är heller inte säkert att företag som står inför att implementera 
nytt intranät vet hur de ska gå tillväga och det är i denna problematik som jag ser att det 
finns ett behov av att studera just intranätinförande.  

Det är heller inte ovanligt att investeringar i IT-stöd misslyckas och ger negativa effekter 
för verksamheten och användarna. Detta trots att man lagt ner mer tid och pengar på 
projektet än beräknat vilket rimligen borde resultera i en bättre produkt (Ottersten, 2004).  

Ovanstående problembakgrund är anledningen till att jag finner det intressant att studera 
intranätinförande i små- och medelstora företag (SME).  

1.2 Syfte 

Syftet är att studera tillvägagångssätt vid införande av intranät i små- och medelstora 
företag samt att fram rekommendationer för ett intranätinförande.  

1.2.1 Forskningsfråga 

Huvudfrågan som jag vill besvara i denna uppsats är:  

- Hur ska man gå tillväga i en förstudie vid införande av nytt intranät?  

För att kunna besvara huvudfrågan finns även följande underfrågor: 

- Vilka faktorer finns att tänka på/beakta i förstudien?  

- Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur kan de undvikas?  

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie kring införande av intranät till förstudieprocessen, dels 
på grund av de tidsmässiga ramar jag haft att röra mig inom och dels eftersom det arbete 
jag själv varit delaktig i ligger inom förstudieprocessen. Utifrån syftet har jag fokuserat på 
tillvägagångssätt och tar därmed inte upp något kring hur resultatet sett ut.  

Studien är även avgränsad till att undersöka små- och medelstora företag. Främst då jag 
upptäckt att det finns ett behov av forskning inom SME-företag men även på grund av att 
det företag jag arbetat på ligger inom den storleken.  
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1.4 Målgrupp 

De rekommendationer som jag tagit fram i slutresultatet av denna uppsats anser jag är 
tillämpbara för företag i liknande situation som den fallföretaget befunnit sig i.  

1.5 Definition 

SME står för Small and Medium-sized Enterprises (på svenska små- och medelstora 
företag) och presenterar den avgränsning till ett företags storlek jag gjort i denna uppsats. 
Jag följer Europeiska kommissionens definition som gäller sedan 2005 där ett SME-företag 
kan ha upp till 250 anställda (Europeiska kommissionen, 2010).  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I första kapitlet beskrivs uppsatsens bakgrund och problemområde. Därefter presenteras 
syfte och forskningsfrågor. Kapitlet beskriver även de avgränsningar som gjorts samt den 
målgrupp uppsatsen riktar sig till.  

Kapitel 2 Metod 

I kapitel två redogörs för de metodval som undersökningen grundar sig på samt beskriver 
hur insamling av data har genomförts. Därefter ges en diskussion om undersökningens 
vetenskaplighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion där ett kritiskt resonemang förs kring de metodval som gjorts.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I kapitel tre beskrivs inledningsvis intranät och dess utveckling och därefter presenteras 
faktorer för misslyckade samt lyckade intranät. Därefter behandlas två av ett projekts faser 
och vidare tar referensramen upp olika projektmodeller och utvecklingsmetoder för att visa 
på olika tillvägagångssätt.  

Kapitel 4 Empiri 

Empirin i kapitel fyra beskriver hur fallföretaget har gått tillväga i projektet för införande av 
nytt intranät. Kapitlet består även av en intervju med ett företag som har infört intranät 
samt en intervju med en konsult som har lång erfarenhet av intranät.  

Kapitel 5 Analys 

I femte kapitlet kopplas teori samman med empirin i en analys. Analysen är strukturerad 
utifrån de tre forskningsfrågorna som presenteras i inledningskapitlet: Tillvägagångssätt, 
Faktorer att tänka på och Misslyckade projekt.  

Kapitel 6 Slutsatser 

I kapitel sex presenteras undersökningens slutsatser och rekommendationer för ett 
intranätinförande. I kapitlet presenteras även en reflektion kring undersökningen samt 
förslag till framtida forskning.  
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2 METOD 

I metodkapitlet beskrivs vilka metodansatser som använts och hur datainsamlingen har genomförts. Jag har 
utifrån syftet valt ett tolkande förhållningssätt enligt aktionsforskningsmetoden då jag själv är delaktig i det 
som undersökts. För att utöka det empiriska materialet har jag valt en kvalitativ ansats där jag genomfört 
intervjuer med ett företag som infört intranät samt med en konsult som har många års erfarenheter av 
intranätinförande.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två typer av förhållningssätt är hermeneutiken och positivismen. Den hermeneutiska 
forskningen strävar efter förståelse genom beskrivning och tolkning. Tolkningen kan man 
dela in i flera steg där det första innebär att skapa en helhetsbild utifrån det empiriska 
materialet. Därefter söker man efter mönster i materialet för att sedan jämföra tolkningarna 
med sådana mönster andra forskare hittat. I det fjärde tolkningssteget går man tillbaka till 
de mönster man själv fann med fördjupad förståelse och kan då dra slutsatser för hela 
undersökningen (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

Där hermeneutiken fokuserar på att tolka och utveckla en förståelse för olika företeelser 
handlar positivismen om absolut kunskap. Positivismen bygger på en empirisk grund och 
försöker fastställa samband och sakförhållanden (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

I undersökningen har jag utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag haft en 
beskrivande och reflekterande hållning till det som undersökts. Jag har i mitt arbete utgått 
från min förförståelse, det vill säga tidigare erfarenheter och kunskaper, för 
förstudieprocessen vilket det hermeneutiska förhållningssättet kännetecknas av. Min 
undersökning stämmer därför väl överens med den hermeneutiska spiralen då jag under 
arbetets gång utökat min förståelse allt eftersom jag erhållit mer kunskap för det problem 
jag studerat.  

2.2 Aktionsforskning och fallstudier 

Jag har genomfört studien med utgångspunkt i aktionsforskningen eftersom jag har haft en 
aktiv roll i den förändringsprocess som företaget genomgår. Aktionsforskningen lämpar sig 
även då syftet med undersökningen är att ta fram rekommendationer för hur man ska gå 
tillväga vid intranätinförande eftersom målet med aktionsforskning är:  

”att komma fram till rekommendationer avseende en god praxis som innebär att man kan ta itu 
med och hantera ett problem eller förbättra verksamheten i en organisation eller de individer som 
ingår i den genom förändringar av de regler och procedurer som styr deras handlingar.” 
(Denscombe, 2000, s. 27).  

Aktionsforskning är ett angreppssätt som innebär att forskaren själv är delaktig i det som 
undersöks. Likt den hermeneutiska spiralen där erfarenheterna ger ökad förståelse för det 
som studeras är aktionsforskning en lärande process för både forskare och 
forskningsobjekt då dessa interagerar och utbyter kunskaper. Syftet med 
aktionsforskningen är att påverka och förändra den verksamhet som studeras genom att 
forskaren utformar ”aktioner” allt eftersom resultaten visar sig. Aktionsforskningen är 
praktisk och problemlösande och är därmed lämplig för forskare som identifierat ett 
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problem under sitt arbete och ser värdet av att undersöka problemet för att om möjligt 
även förbättra problemsituationen (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

En metod som enligt Wallén (1996) delvis överlappar med aktionsforskning är fallstudier 
då man studerar vad som händer i ett konkret fall, det behöver dock inte innebära att man 
själv är delaktig i förändringen. Enligt Wallén (1996) är fördelen med fallstudier att studera 
verkliga förhållanden och att det kan generera mycket mer ingående kunskap om själva 
förloppet.  

Studien innebär att jag undersökt ett praktiskt fall där jag själv medverkat och därmed anser 
jag att jag använt mig av båda dessa ovanstående metoder i min studie. Jag ser mig själv 
som aktionsforskare då jag under föregående termin praktiserade på ett företag som skulle 
införa ett nytt intranät. Jag var under terminen delaktig och arbetade i projektet och det var 
även då som jag såg att det fanns ett värde i att studera intranätinförande i min uppsats. 
Min undersökning tar därmed sitt ursprung i ett praktiskt fall där jag var med och skapade 
förståelse, förändring och reflektion kring förloppet. I och med denna uppsats ville jag 
utifrån ett större perspektiv undersöka intranätets införande. Aktionsforskningen är 
reflektiv på så sätt att aktiviteter följs upp genom att reflektera över resultatet och lär från 
effekterna av aktionen. Både under föregående termin och under arbetet med denna 
uppsats har jag reflekterat och tolkat de aktiviteter som jag själv deltagit i vilket har bidragit 
till en ökad förförståelse. Även teorier som jag har studerat har följts av reflektioner av det 
upplevda och den erfarenhet som införskaffats under arbetet gång.  

2.3 Undersökningsmetod 

Det finns olika metoder att välja mellan när man arbetar med undersökningar, kvalitativa 
och kvantitativa ansatser, som syftar på vilken typ av data som används. En kvantitativ 
ansats använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder där den mäter 
verkligheten och ger oss information i form av siffror. En kvantitativ ansats kopplas ofta 
samman med positivismen. Den kvalitativa ansatsen använder istället verbala 
analysmetoder som syftar till att fastställa fenomenets karaktär och egenskaper. En 
kvalitativ ansats behandlar texter och meningar som förmedlas via språk och handlingar 
(Jacobsen, 2002).  

Då denna uppsats mer handlar om att beskriva och tolka än att mäta något används en 
kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa ansatsen har även möjliggjort en lösare 
struktur vilket var nödvändigt utifrån aktionsforskningen och då undersökningen ändrar 
karaktär alltefter arbetets gång. Wallén (1996) menar att kvalitativa studier behövs vid 
tolkning från del till helhet där sammanhang och funktion behövs när man endast har 
tillgång till enstaka förekomster eller delar, vilket stämmer överens med min egen 
forskning. Vidare menar Wallén (1996) att kvalitativa aspekter i hög grad berör alla de 
forskningsområden som är riktad mot en praktisk verksamhet vilket också stämmer väl in 
på min forskning då jag deltagit i och studerat en verklig verksamhet.  

2.4 Datainsamling 

Insamlad data ger ett underlag för det empiriska resultatet och slutsatserna samt ökar 
förståelsen för det behandlade ämnet (Bell, 2006). För att tydliggöra varifrån och hur data 
har samlats in har insamlingen delats in i sekundär- och primärdata som avsnitten nedan 
behandlar. Först redogörs för hur jag samlat in sekundärdata som främst omfattas av den 
teoretiska referensramen i uppsatsen. Därefter beskrivs hur insamling av primärdata har 
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skett där jag använt mig av intervjuer. Det sista avsnittet behandlar hur urval av 
respondenter har genomförts.  

2.4.1 Sekundär datainsamling 

Information som är insamlad av andra forskare går under samlingsnamnet sekundärdata. 
Det är information som ofta har samlats in för ett annat ändamål eller en annan 
problemställning än den man själv vill belysa. I forskningssammanhang är till stor del allt 
tryckt material såsom böcker, artiklar, rapporter med mera sekundärdata (Bell, 2006).  

De sekundärdata som presenteras i denna uppsats har samlats in från böcker och 
forskningsartiklar inom de ämnen uppsatsen behandlar. Vid sökningar efter vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar har databasen ELIN från Linnéuniversitetets universitetsbibliotek 
använts. Sökningar har även gjorts på Internet och i Google Scholar. Exempel på sökord 
som jag använt är: intranät, införande av intranät, implementering av intranät, 
utvecklingsmetoder och misslyckade projekt. De frågor som presenteras i bilaga 3 och 4 
hörde till primärdata då den samlades in men används som sekundärdata i denna uppsats.  

2.4.2 Primär datainsamling 

Primärdata är material som samlas in för första gången, för att skapa underlag till de 
specifika forskningsfrågorna för studien, genom intervju, observation eller frågeformulär 
(Bell, 2006). Undersökningens empiri baseras på de primärdata som dels inhämtats genom 
intervjuer och dels utifrån mitt eget deltagande.  

Intervju 

För att utöka det empiriska materialet har jag valt att genomföra en intervju med ett annat 
företag som befunnit sig i liknande situation. Anledningen till det är att jag ville fånga ett 
slags kundperspektiv på införandet av intranät, då det är det perspektivet jag själv har, 
vilket inte hade gått om jag istället intervjuat leverantörer av intranät. Dock hade det varit 
intressant att intervjua båda ”parter” men utifrån undersökningens tidsramar har jag 
avgränsat studien.  

Vid genomförande av intervjuer brukar man ofta prata om strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Jag har använt två intervjuguider, se bilaga 1 och 2, som enligt 
Ruane (2006) är ett förhållandevis ostrukturerat redskap som innehåller de generella 
frågeställningar som ska täckas under intervjun. Anledningen till att jag använt 
intervjuguider är att jag vill ge visst utrymme för respondenten att själv berätta hur de gick 
till vid införandet av sina intranät. Om intervjuerna varit helt strukturerade hade jag kunnat 
gå miste om viktiga aspekter i deras tillvägagångssätt som är av betydelse för min 
undersökning. Jag anser dock att intervjuguiderna till viss del varit semistrukturerade då jag 
ställt frågor inom liknande områden till båda respondenterna för att därefter enklare hitta 
samband mellan de svar jag fått.  

Precis som Rosenqvist och Andrén (2006) rekommenderar skickade jag intervjuguiderna till 
respondenterna innan varje intervju genomfördes för att de skulle ha tid att läsa igenom 
frågorna och eventuellt tänka igenom sina svar.  

Eftersom jag inte hade någon möjlighet att träffa respondenterna för en personlig intervju 
genomfördes telefonintervjuer. Jag hade heller inte tillgång till något verktyg för att spela in 
intervjuerna men dokumenterade svaren direkt i datorn under intervjun. Då jag inte spelade 
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in intervjun finns det enligt Ruane (2006) större risk för att informationen förvrängs på 
grund av bristfälligt minne. För att undvika detta skickade jag en sammanställning över de 
svar jag fått till respondenten. På så sätt har jag säkerställt att jag inte uppfattat något 
felaktig och även kunnat ställa fler frågor som dykt upp i efterhand.  

Urval 

När man ska göra ett urval är det ofta viktigt att det är representativt. I och med den metod 
jag använt behöver man enligt Rosenqvist och Andrén (2006) inte sträva efter att hitta 
representativa urval eftersom det ändå är svårt att dra några omfattande generella slutsatser 
utifrån undersökningen. Istället har jag valt personer efter ”fruktbarhetsprincipen”, det vill 
säga personer som jag tror eller vet kan bidra till det jag vill undersöka.  

Då syftet är avgränsat till små- och medelstora företag utgjorde det ett av kriterierna när jag 
skulle hitta företag till intervju. Ett annan kriterie var också att företaget skulle ha infört 
intranät relativt nyligen, eftersom jag tror att intranät som verktyg har förändrats de senaste 
åren i takt med den snabba tekniska utvecklingen och i samband med att allt fler företag 
inför intranät. I övrigt har jag inte begränsat urval mer, som exempelvis efter bransch eller 
typ av företag eftersom jag inte tror det har någon direkt påverkan på undersökningen.  

För att hitta lämpliga företag sökte jag på Internet och bland artiklar som handlade om 
intranät. Jag var även inne på många leverantörer och konsultbolags hemsidor med en 
förhoppning om att hitta lämpliga företag bland deras kunder och kundcase. Jag märkte 
dock att i stort sett alla de kunder som presenterades enbart var större företag med mer 
omfattande projekt som därmed inte passade in på mina urvalskriterier. Istället tog jag 
kontakt med några olika leverantörer för att fråga om de hade förslag på kunder som 
passade in på de kriterier jag hade. Dock var det flera som inte svarade och de som gjorde 
det ville inte lämna ut namnen på sina kunder utan hänvisade till de som var presenterade 
på hemsidan.  

I början av mitt sökande efter företag strävade jag efter att hitta företag som var belägna i 
det geografiska område där jag själv befann mig, eller i närliggande områden. Detta då jag 
ville ha möjlighet att åka till företagen för en personlig intervju. Eftersom jag fick svårt att 
hitta lämpliga företag sökte jag istället över hela Sverige och förberedde mig istället inför att 
göra telefonintervjuer.  

Till slut hittade jag några mindre företag bland kundreferenserna i en offert från en av 
leverantörerna som är aktuella i samband med intranätet på AcobiaFLUX. Av de företagen 
fick jag bland annat kontakt med intranätsansvarige på Moderna Museet som var villig att 
ställa upp på intervju.  

Då jag haft kontakt med Fredric Landqvist sedan tidigare valde jag att även ställa några 
frågor till honom. Fredric arbetar bland annat som konsult och har varit inblandad i många 
projekt där intranät ska införas. Det var också därför jag ansåg att det var en bra möjlighet 
att även fånga den kunskap han besitter för att ytterligare utöka uppsatsen empiri.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Oavsett vilken slags empiri en undersökning behandlar bör den uppfylla två krav. Det 
första är att empirin är valid, det vill säga att den måste vara giltig och relevant. Empirin 
måste även vara reliabel vilket innebär tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002).  
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Med validitet menas hur vi faktiskt mäter det som vi önskar mäta, att det vi mätt uppfattas 
som relevant och att det som mäts för några få också gäller för många. Generell giltighet 
och relevans kan även delas in i två komponenter, intern giltighet och extern giltighet 
(Jacobsen, 2002).   

En del av valideringen är att kritiskt överväga om man fått tag i de källor som kan ge den 
riktiga informationen. I min undersökning har jag utgått från mina forskningsfrågor vid 
inhämtning av information, både från teori och från intervjuer, vilket bidrar till 
undersökningens validitet. Enligt Jacobsen (2002) bör man även kunna bedöma vilken 
kunskap som respondenten har inom ämnet. Den konsult som jag intervjuat har lång 
erfarenhet av intranät och har varit delaktig i flertalet sådana projekt, både stora och små. 
Även respondenten på Moderna Museet anser jag har den kunskap jag sökte då det var hon 
som ansvarade för deras införande av intranät.  

Med extern giltighet menas om undersökningen även är giltig i andra sammanhang. Jag 
anser att min undersökning är externt giltig då jag utgått från generella problem med 
intranät och införande av dessa. Andra företag som har planer på att införa intranät kan 
använda sig av de erfarenheter som presenteras i undersökningen, och på så vis få en 
vägledning i hur de själva ska gå tillväga.  

Precis som Wallén (1996) skriver kan inte själva resultatet av exempelvis ett projekt på ett 
företag gälla generellt men däremot det tillvägagångssätt och grunddrag i processen kan 
göra det. Det stämmer väl överens med min undersökning där det som tagits fram i 
projektet på fallföretaget samt resultatet av projektet på Moderna Museet inte kan användas 
på något annat företag eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Däremot är det 
tillvägagångssätt som jag i studien tagit fram användbart även för andra företag i liknande 
situation.  

Med reliabilitet menas att undersökningen går att lita på. I och med den metod och det 
förhållningssätt som jag har haft i denna studie är det svårt att uppnå en hög reliabilitet. 
Exempelvis kan det vara svårt att genomföra en intervju i samma kontext av en annan 
forskare. Då jag inte hade möjlighet att spela in intervjuerna och inte heller göra personliga 
intervjuer var jag noga med att anteckna och efter intervjun göra en sammanställning som 
jag därefter skickade till respondenterna. Det var alltså en slags kvalitetssäkring av 
intervjuerna för att minimera risken att jag uppfattat något felaktigt. De intervjuguider jag 
använt mig av vid intervjuerna återfinns, i Bilaga 1 och 2, för att öka trovärdigheten.  

Enligt Jacobsen (2002) kan undersökaren själv ha en effekt på det som undersökts. I 
samband med intervjuer kallas den intervjuareeffekt då en intervju kan formas, både i stil 
och i innehåll, av de deltagande parterna. Den som intervjuas påverkas av hur intervjuaren 
uppträder viket i sin tur kan leda kan ha en inverkan på svaren. Då jag genomförde 
intervjuerna via telefon anser jag ha motverkat att den effekten uppstod då den som 
intervjuades inte kunde ta del av mitt kroppsspråk eller hur jag ser ut.  

2.6 Metoddiskussion 

Jag har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt då jag tolkat arbetet och det material 
jag samlat in. Det kan dock riktas kritik mot mitt val av förhållningssätt då det kan finnas 
vissa inslag av positivismen. Detta eftersom jag inte uteslutande tolkar utan även försöker 
söka efter sanna riktlinjer kring vad som är viktigt att tänka på vid införande av intranät.  
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Utifrån den metod jag valt har jag haft möjlighet att studera praktiskt samtidigt som jag 
studerat teori inom samma område. Detta har under arbetet ökat min förståelse för det jag 
studerat. Om jag valt en annan metod än aktionsforskningen hade jag inte fått den 
möjligheten vilket skulle kunna haft en påverkan på de resultat jag kommit fram till. I och 
med aktionsforskningsmetoden har jag kommit ”djupare” in i verksamheten och i arbetet 
med att införa ett intranät. Det är en aspekt som är av betydelse för denna studie och som 
kunnat gå förlorad med en annan metod.  

Kritik kan riktas till valet av en kvalitativ undersökningsmetod då jag endast varit i kontakt 
med ett annat företag som har infört intranät och kan därmed inte säkert veta om det 
företaget är representativt även för andra. Detta visar på den kvalitativa undersökningens 
problem med generaliserbarhet. Jacobsen (2002) menar också att den kvalitativa 
undersökningsmetoden har anknytning till ansatsen som innebär att tolka och förstå vilket 
stämmer överens med mina metodval. En kvantitativ undersökning hade varit lämplig om 
avsikten var att ta reda på hur ofta ett fenomen förekommer. Jacobsen (2002) anser dock 
att dessa två metoder ska ses som komplementära då de mäter samma sak även om 
insamlingen av data skiljer sig åt.  

Den teoretiska referensramen som använts i studien innehåller många olika ämnen och 
aspekter och kan därmed ses som ganska omfattande. Jag anser dock att den teori som 
presenteras i referensramen är av stor vikt att känna till vid ett införande av intranät. 
Referensramen är också av betydelse för studiens genomförande och analys då det varit 
nödvändigt att studera teori i samband med det praktiska arbetet. Det finns dessutom 
andra aspekter som är viktiga att känna till, såsom ekonomiska och tekniska, men jag har 
valt att inte ta med dem då studiens insamlade material hade blivit alltför omfattande för att 
kunna analysera inom de uppsatta tidsramarna. 

 

 



 

 15 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen redogörs för den insamlade sekundärdatan utifrån de ämnen som 
undersökningen behandlar. Inledningsvis beskrivs intranät och dess utveckling. Därefter presenteras teori 
kring orsakerna till att IT-projekt och intranät misslyckas samt vilka faktorer som är avgörande för ett 
lyckat intranät. Teori kring nulägesanalys samt kravhantering presenteras då de utgör viktiga punkter vid 
införande av intranät. I referensramen tas även olika projektmodeller och utvecklingsmetoder upp för att 
visa på olika tillvägagångssätt som kan tänkas tillämpas vid intranätinförande.  

 

3.1 Intranät 

Ett intranät ska utgöra ett interaktivt arbetsredskap för att förenkla och stödja olika 
processer och situationer. Intranät skapar virtuella kommunikationsytor där medarbetare 
får nya kopplingar till varandra som därefter kan leda till utveckling av nya idéer, tankar och 
kunskaper. På det sätt kan intranätet fungera som en relationsskapare där medarbetarna kan 
hålla kontakten och sprida kunskap. Intranät möjliggör också att man kan bilda olika 
”communities” och kunskapsnätverk som fortlever oberoende av tid och rum. I dessa 
”communities” kan man sedan skapa olika diskussionsgrupper som gör det enkelt att dela 
med sig av tips och bra lösningar till varandra (Bark et al., 2002).  

När man utvecklar och underhåller intranät bör syftet vara att skapa ett mervärde för de 
anställda och därmed verksamheten. Användningen i sig är inte viktig så länge det leder till 
att underlätta arbetet för verksamhetens anställda. Arbetet med att utveckla ett effektivt 
och användarvänligt intranät bör därför ta utgångspunkt i en grundlig analys av de 
anställdas behov och förutsättningar (Bark et al., 2002).  

Det finns också mycket att lära av andra organisationer och av den allmänna 
teknikutvecklingen. Men om man ska vara säker på att intranätet utvecklas på ett lämpligt 
sätt i den aktuella verksamheten bör man dels mäta användandet av det befintliga intranätet 
och vilken nytta det ger användarna, dels undersöka vilka behov som finns i det dagliga 
arbetet. Det finns ingen mening med att införa funktioner som inte är relevanta eller 
användbara för de anställda, oavsett hur smarta funktionerna är (Bark et al., 2002).  

3.1.1 Intranätsatsningar 

Det finns många problem och svårigheter med utveckling och införande av IT-stöd, 
såsom intranät, i organisationer. Detta resulterar i IT-stöd med stora tekniska brister som är 
svåra att använda. En bakomliggande orsak till denna problematik är att slutanvändarna 
inte står i fokus, det är svårt att få användarnas krav och behov att styra utvecklingsarbetet 
(Gulliksen & Göransson, 2002). För att lyckas med en intranätssatsning är det därför 
nödvändigt att analysera de anställdas behov (Bark et al., 2002).  
 
Idag är dock fler och fler webbsatsningar mer genomtänka än tidigare och de baseras ofta 
på behovsanalyser och processkartläggningar. Utgångspunkten är slutanvändarnas behov av 
information och webbaserat stöd för att kunna utföra det dagliga arbetet. Redan vid 
uppstarten ligger fokus på att utveckla arbetsredskapet intranät framför 
informationskanalen. Idag är också webbapplikationerna en viktig faktor för om satsningen 
ska bli framgångsrik (Bark et al., 2002).  
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3.1.2 Utvecklingsfaser 

Ett intranät genomgår vanligtvis ett antal utvecklingsfaser. I den första fasen används 
intranätet endast som en informationskanal som kan liknas vid en elektronisk anslagstavla 
där information och nyheter som organisationen vill sprida kan publiceras. I denna första 
fas ses intranätet som ett komplement till organisationens övriga informationskanaler. Då 
det publiceras alltmer information och skapas applikationer knutna till medarbetarnas 
dagliga arbete övergår intranätet till att även användas som ett arbetsverktyg och i 
förlängningen ett processtöd för individ och organisation. Många organisationer har som 
mål att intranätet även ska stödja den tvärfunktionella kommunikationen och fungera som 
ett stöd för att hålla ihop de olika arbetsprocesserna (Bark et al., 2002).  

3.2 IT-projekt 

Projektarbetsformen används ofta när ett specifikt arbete ska utföras för att skapa en 
förändring eller förnyelse. Projektarbete är, rätt utfört, ett mycket effektivt 
förändringsinstrument. Inom vissa organisationer är projektarbete en del av den normala 
vardagen och stora delar av organisationen är också uppbyggd för att kunna driva effektiva 
projekt. Det är exempelvis kundorderstyrda företag där en produkt ska implementeras hos 
kund (Tonnquist, 2006).  

När ett företag beslutat att göra en investering där en del av projektets resultat består av 
programmering startas ett IT-projekt. Utifrån den projektmetod och utvecklingsmetod som 
används delas IT-projektet in i olika delar (Ottersten, 2004).  

IT-projekt bedrivs för att åstadkomma en förbättring inom en verksamhet, men IT i sig 
skapar inte förbättringen utan är endast ett medel för att åstadkomma de önskade 
effekterna. Det finns enligt Ottersten (2004) tre olika typer av IT-projekt. Projekt där 
resultatet ska användas i den egna verksamheten, som exempelvis ett intranät eller ett 
ekonomisystem. Projekt där resultatet ska användas av personer utanför den egna 
verksamheten, exempelvis självdeklaration på Internet. Den tredje typen IT-projekt är 
sådana som skapar produkter som ska säljas.  

3.2.1 Misslyckade IT-projekt 

Det höga antalet misslyckade IT-projekt har blivit allmänt känt som det mest akuta 
problemet inom IT-yrket, och det finns fortfarande ingen tydlig och accepterad definition 
av misslyckade IT-projekt (Craig, Guilfoyle, Lin & Love, 2006).  

Craig et al. (2006) lyfter fram att många IT-projekt misslyckas på grund av en eller flera av 
följande orsaker: 

 Otillräcklig kunskap om organisatoriska frågor. 

 Otillräckligt delaktiga användare. 

 Otillräcklig utbildning av användarna. 

 Dålig anpassning av IT till affärsstrategin. 

Nyckelorsakerna till misslyckade IT-projekt inkluderar ineffektivt ledarskap, bristande stöd 
från IT-avdelningen, förändrade användarkrav samt projektets storlek och komplexitet. För 
att få ett effektivt projektresultat måste de stora projektriskerna hanteras under projektets 
livscykel. Hullberg (2003) lyfter fram ledningens stöd som en avgörande faktor om ett 
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projekt blir lyckat eller inte. Då ett IT-projekt ofta sträcker sig över alla områden inom en 
verksamhet kan det vara svårt att definiera vem som är produktägaren. Det leder till att 
någon i ledningen får ta på sig ansvaret trots att denne varken har tid eller kompetens till att 
styra ett projekt. Det är dock viktigt att ledningen visar sig engagerade och intar en aktiv 
roll i projektets utveckling (Craig et al., 2006).  

Precis som Graig et al. (2006) lyfter även Schmidt, Lyytinen, Keil och Cule (2001) fram 
användarmedverkan som avgörande för om ett projekt ska lyckas. Om användarna 
involveras tidigt i projektet, vid till exempel kravhanteringen, får de en känsla av ägande 
vilket minskar risken för motstånd vid implementeringen. Användarna känner till 
verksamheten och dess processer och känner ofta till vilket behov som finns och därmed 
uppstår vikten att involvera dessa.  

Att definiera ett lyckat projekt är i stort sett lika komplicerat som ett misslyckat (Craig et al., 
2006). Thong, Yap och Raman (1996, återutgivet i Craig et al., 2006) har definierat ett 
lyckat IT-projekt som i vilken utsträckning projektet faktiskt bidrar till att uppnå 
organisatoriska mål. Projektledare har ett stort inflytande på projektets framgång och 
utifrån deras perspektiv är det viktigaste bidraget till att ett projekt lyckas att tillgodose 
användarnas krav.  

Det finns skillnad i hanteringen av risker idag genom att förstå och mäta risker och deras 
konsekvenser. Konstigt nog är hanteringen av IT-projekt, trots dagens moderna teknik, 
inte mogen när det gäller att hantera riskerna. Man kan se liknande uppgifter år efter år och 
som påminner om att cirka 20 % av IT-projekt avbryts innan de är slutförda och mindre än 
en tredjedel är klara i tid och inom budget med förväntad funktionalitet. Man kan därmed 
utläsa att effektiv riskhantering är nödvändigt för att undvika osäkra projekt (Kappleman, 
McKeeman, & Zhang. 2006).  

3.2.2 Orsaker till misslyckade intranät 

Ubhi, Dawson, Jackson och Goodson (2005) framför att studiematerialet kring misslyckade 
intranät är begränsat. Det kan bero på svårigheten att mäta intranät och att företag inte är 
villiga att lägga ner tid på genomförandet av undersökningarna av sina webbplatsers 
framgång, eller på grund av att företag är ovilliga att offentliggöra sina misslyckanden.  

Anställda driver utvecklingen av intranätet 

När anställda, som inte sitter med i ledningen, driver utvecklingen av ett intranät visas en 
stor entusiasm hos utvecklarna men det kan dock bli svårt att kontrollera. Exempelvis 
upptäckte ”National Semiconductor Corporation” att deras intranät växte snabbt då de lät 
olika affärsenheter skapa sina egna webbplatser (Scheepers, 1997, återutgivet i Ubhi et al., 
2005). Det orsakade bekymmer som att intranätet inte var kontrollerat, det fanns ingen 
ansvarig, informationsutbytet kunde avslöja företagshemligheter samt att de anställda lade 
ner onödig tid på att söka på Internet. Detta var resultatet av brist på styrning och intern 
kommunikation angående webbplatsen vilket också visar på betydelsen av planering och 
informationsinnehåll (Ubhi et al., 2005).  

Koehler, Dupper, Scaff, Reitberger och Paxson (1998) lyfter fram tio vanliga misstag (jag 
har valt att behålla den engelska definitionen för att undvika feltolkning av kontexten):  
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1. Failing to build initial support 

Utveckling av intranät kräver stöd från ledning, marknads- och kommunikationspersonal, 
teknisk personal, uppgiftslämnare, samt slutligen alla slutanvändare. Att få stöd från de 
centrala beslutsfattarna inom dessa områden är avgörande för den färdiga produktens 
framgång. Den viktigaste partnern är en chef som känner till intranät och som kan tilldela 
de resurser som krävs för att påbörja projektet. För att få igång projektet behöver man visa 
att den personen kommer få en positiv avkastning på sin investering. Konsekvenserna för 
projektet om man inte får stöd från ledningen är liten eller ingen resursfördelning, brist på 
respekt, eller stöd från andra avdelningar. Om ledningen har en begränsad budget kan det 
leda till halvt slutförande av projektet, kompromisser av det ursprungliga konceptet, 
slutprodukten är underutvecklad samt att det inte finns resurser för underhåll och 
utbyggnad utöver lanseringen.  

När man fått stöd från ledningen behöver man också hitta stödjande representanter från de 
områden som är kritiska för projektets framgång. Tillsammans med dessa ska projektets 
mål definieras och hur det ska organiseras. Med hjälp av representanterna kan projektet 
spridas över verksamheten. Om dessa personer inte har stöd från ledningen kommer inte 
intranätet bli accepterat i verksamheten och det finns ingen verksamhetsövergripande 
uppföljning för underhållet av slutprodukten. Om det skulle hända att mer fokus läggs på 
tekniken än på att uppnå målen finns en risk att projektet ses som en teknisk pilot eller 
”leksak” och därmed misslyckas man att erhålla respekt från chefer och slutanvändarna. 
Det finns också en risk att projektet saktas ner, support och intresse från cheferna 
försvinner och slutanvändarna hittar alternativa lösningar, om de drivande personerna 
inom projektet är obeslutsamma eller ovilliga att agera snabbt.  

2. Weak plan of action  

Ett intranät kräver noga överväganden från början. Det är viktigt att ta god tid vid 
planering så att man hinner tänka igenom alla potentiella fallgropar och oönskade resultat. 
Frågor som är viktiga att tänka på är: Vilka mål finns när det gäller kommunikation? Vem 
är målgruppen? Vilket innehåll ska publiceras och vem/vilka tillhandahåller informationen? 
Vilken är den övergripande strukturen på intranätet? Hur ska resultaten mätas? 

För att kunna svara på dessa frågor är det bra att arbeta tillsammans med representanterna 
för verksamhetens olika avdelningar. Dessa kan komma med värdefull information om 
resursfördelning, olika tekniker som kan användas eller vilka som ska undvikas, samt hur 
deras avdelningar kan få ut det bästa från intranätet.  

Att misslyckas med att skapa en fungerande handlingsplan innebär att hela arbetet vilar på 
en svag grund. På grund av det skulle hela projektet kunna falla när som helst under dess 
gång, eller ännu värre, efter att projektet har utvecklats. Problem med planen påverkar 
projektet negativt. Exempelvis kan budgeten bli felaktig och projektet blir inte klart inom 
tidsramarna, resurser fördelas felaktigt, tid läggs på att rätta till buggar och andra viktiga 
delar i projektet blir underutvecklat. Det kan även hända att intresset för projektet och 
intranätet minskar.  

3. Setting unrealistic goals 

En av de viktigaste reglerna inom tekniken är att om löfte ges om resultat som inte är 
rimliga kommer man att misslyckas med att leverera dem. Att kunna förutse invändningar 
och vara realistisk från början kommer göra mer för projektets slutliga framgång än att lyfta 
projektet till skyarna och lova lösningar som löser allt.  
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4. Not focusing on users 

Bland marknads- och kommunikationspersonal är det många som känner till att nyttan av 
ett intranät kommer från hur det uppfattas av slutanvändarna och inte av vilken teknik som 
används. Denna förståelse gör dem väl rustade för att leda ett intranätprojekt.  

Vanligtvis ser tekniker på projektet med motsatt perspektiv, nämligen som en chans att 
använda det senaste eller det största systemet. Det är viktigare att behålla fokus på 
fungerande lösningar som möter slutanvändarnas behov än att bygga upp ett komplext 
tekniskt underverk som överväldigar dess användare.  

Utan förståelse för användarnas behov och den befintliga informationsteknologin kommer 
intranätet att bli mer av en börda för de som involveras. Utan den initiala användardatan 
från fokusgrupper, enkäter eller andra sätt, blir det inget prat om projektet, vilket kan leda 
till att användarna ser intranätet som ännu en belastning som ledningen tvingat på dem 
istället för en personlig produktivitetsförbättring.  

5. Not knowing the technology 

Förutom bakgrunden till marknad och kommunikation, som är av främsta betydelse, är 
även mer teknisk kompetens viktig och dessa sidor av intranätet behöver utvecklas 
parallellt. Utan att känna till vilka tekniker som kan användas för projektet och varför de är 
viktiga, kommer man att förlora trovärdighet hos informationsteknikerna. Ledningen 
förväntar sig dessutom att projektledaren innehar en bred kunskapsbas inom 
intranätrelaterade tekniker.  

6. Failing to encourage interaction  

Det yttersta målet för alla intranät är att förbättra företagets kommunikation och 
produktivitet. Interaktivitet främjar användarnas delaktighet och ger en mycket mer givande 
användarupplevelse. Utan interaktion kommer inte bara målen att inte uppfyllas, utan även 
intranätprojektet kan blir helt ignorerat.  

Intranät är system som når ut till varje enskild användare och ger en upplevelse som är helt 
användarkontrollerad. Några exempel på användarinteraktion är forum, nyhetsgrupper, 
enkäter och frågeformulär. Hur dessa verktyg placeras på intranätet kan öka 
användarupplevelsen och ge användarna fler anledningar till att återkomma till platsen.  

7. Information overload 

Flödet av information på intranätet måste kontrolleras noggrant. Utan några regler eller 
krav på utförande kan ett välplanerat intranät bli en djungel av konkurrerande information. 
Det resulterar i att värdefull information kommer att gå förlorad och systemet blir allt 
långsammare vilket i sin tur leder till frustrerade användare samt minskad användning och 
förväntning bland dessa.  

8. Stalling 

Från början är de personer som är involverade i intranätprojektet entusiastiska och 
engagerade men det avtar ofta en bit in i projektet och blir istället en ond cirkel där de 
kämpar med att nå deadlines och arbetet halkar efter alltmer. Så småningom är dynamiken 
helt borta och hela projektet splittras. Att ett projekt går trögt eller ”kör fast” är ett hot 
genom hela arbetet, från den initiala organisationen till underhåll av det slutliga systemet. 
När ett projekt har kört fast är det ofta mycket svårare att på nytt börja om än det var att 
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börja första gången. Det resulterar i att både projektet och dess förvaltning förlorar sin 
trovärdighet från ledningen och användarna.  

9. Project leader doesn’t keep up with the technology 

Internetrelaterade tekniker och metoder utvecklas i en otroligt snabb takt. Eftersom 
branschen går så snabbt, kan det hända att saker upptäcks som inte var möjliga när 
projektet startade men som nu kan göras snabbare med ”off-the-shelf”-mjukvara.  

Det kan verka svårt och tidsödande att behöva hålla sig uppdaterad men det är enklare än 
att lägga ner onödig tid under projektet bara för att läsa att det finns bättre sätt att göra 
något på.  

10.  Failing to keep a fresh face 

Liksom med andra medier behöver intranätet en tillfällig ansiktslyftning för att upprätthålla 
en inbjudande plats för dagliga användare. Det är nödvändigt att upprusta intranätet för att 
ge förnyad kraft åt hela verksamheten och få nytt stöd. Utan att göra detta kommer 
intranätets nuvarande information, funktioner och primära resurser inte vara lika viktiga 
som de än gång var. Användarna kan känna att de ”sett allt” och går därför miste om nytt 
och värdefullt innehåll.  

Det är således viktigt att intranätet växer genom att söka efter nya funktioner som kan 
introducera ny information eller öka värdet hos den befintliga. Nya applikationer och 
verktyg kan också läggas till för att förbättra användarupplevelsen. Slutligen är det viktigt 
att skapa en långsiktig planering som kartlägger tillväxt i framtida versioner.   

3.2.3 Faktorer för ett lyckat intranät 

Ubhi et al. (2005) skriver att ett lyckat intranät kräver noggrann planering och samråd med 
användarna. Med resurser på plats bör ett företag därefter införa intranät på ett sätt som 
passar ihop med, snarare än utmanar, den etablerade sociala strukturen vilket bidrar till 
ökad acceptans för webbplatsen inom företaget.  

Om ett företag inte har den rätta kunskapen om intranät kan man enligt Gräsberg och 
Hulteberg (2005) ta hjälp av konsulter och experter. Dessa kan ge stöd och vägledning åt 
företaget i arbetet med intranätet.  

Blackmore (2001, återutgivet i Ubhi et al., 2005) har sammanfattat ett antal förslag för ett 
lyckat intranät: 

 Full förståelse för de anställdas förväntningar och krav. 

 Tydlighet kring vad ett intranät kan leverera. 

 Långsiktig syn på intranätets innehåll, men kortsiktigt på att uppmuntra 
användningen av intranätet. 

 Söka efter intressanta möjligheter att koppla intranätet till anställdas arbete. 

 Se till att intranätet är enkelt att använda. 

 Involvera alla genom alla steg. 

 Inte lova för mycket. 
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 Förutsätt ingenting. 

 Ge användarna möjlighet att bidra. 

 Uppdatera systemet dagligen. 

Punkterna ovan är en god grund för att utveckla en webbplats, men det finns inget 
publicerat kring deras genomförande i praktiken varför det är svårt att avgöra om en 
webbplats som skapas på det sätt skulle bli lyckad (Ubhi et al., 2005).  

3.3 Projektets faser 

Ett projekt delas vanligtvis in i olika faser för att tydliggöra förloppet och de olika 
momenten som är viktiga för att styra ett projekt effektivt. Ofta är de generella aktiviteter 
som utförs i projektarbete lika oavsett vilket projektmodell som används. Alla modeller har 
ett antal faser där aktiviteterna utförs, och skillnaden mellan modellerna är hur aktiviteterna 
kopplas ihop med faserna och hur många faser modellen innehåller (Skårbratt, 2009).  En 
vanlig indelning är den som Tonnquist (2006) presenterar och som delar in 
projektförloppet i fyra faser: förstudie, planering, genomförande och avslut. I avsnitten 
nedan redogörs endast de två första faserna i projektförloppet då jag ser att det är de som 
omfattas av avgränsningen i studien.  

3.3.1 Förstudie 

Under förstudien analyseras förutsättningarna för projektet och uppdraget specificeras. En 
förstudie kan börja med att göra en bakgrund och nulägesbeskrivning för att få en tydlig 
bild av hur idén, problemet eller behovet uppstått. När det gäller de upplevda problemen 
bör man gå in på djupet och analysera grunderna till problemen och vilka som är 
konsekvenserna. Under förstudien är det viktigt att beskriva de effekter som är önskvärda i 
verksamheten när lösningen har realiserats, det vill säga vilken verksamhetsnytta 
förändringen ska generera (Lundström & Rosander, 2009).  

I en förstudie ingår också att kartlägga intressenter, för att upptäcka behov och möjligheter, 
samt ta fram lösningsförslag. För att värdera olika lösningar kan man använda en metod 
som kallas SWOT-analys vilket innebär att undersöka styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot för varje lösningsalternativ (Lundström & Rosander, 2009). Att välja lösning är ett 
strategiskt beslut och en aktivitet som kan ingå i förstudien, precis som att ta fram krav för 
projektet. Leveranstid och projektbudget kan i många fall sätta stopp för en lösning som 
skulle varit bättre än den man valt. Sådana avvägningar sker alltid och det är därför viktigt 
att projektets prioriteringar är tydliga innan genomförandet påbörjas (Tonnquist, 2006). En 
vanlig modell för att illustrera de tre målen, tid, kostnad och resultat, är projekttriangeln 
som visar hur dessa hänger ihop. Om ett mål behöver ändras på något sätt är det på 
bekostnad av något eller båda av de andra målen. Om det till exempel går åt längre tid i 
projektet än planerat måste man antingen skära ner på ambitionen vad gäller resultat, eller 
öka kostnaderna, för att den beslutade tidplanen ska hålla. Med en tydlig prioritering mellan 
dessa tre mål är det enklare att lägga upp strategin, hantera risker och fatta beslut under 
projektet gång (Lundström & Rosander, 2006).  

I en förstudie kan också ingå att klarlägga krav och ta fram en översiktlig plan för 
genomförandet. En viktig grund för varje projekt är en beskrivning av de krav som ska 
uppfyllas för det resultat som projektet ska leverera. Kraven beskrivs vanligen i en 
specifikation där innehåll, detaljeringsnivå och struktur varierar för olika typer av projekt 
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och för olika typer av metoder som används för genomförandet av projektet (Tonnquist, 
2006).  

Jansson och Ljung (2004) beskriver ett antal frågor som bör vara besvarade innan 
planeringen av projektet påbörjas. Det är frågor som: Ligger uppgiften och projektets syfte 
inom ramen för organisationen? Vilka krav ska projektet uppfylla? Ger projektet tillräcklig 
lönsamhet eller annan nytta i förhållande till kostnaderna? Finns rimliga tekniska och 
praktiska möjligheter att uppfylla kraven (kompetens, resurser, miljökrav, och så vidare)? 
Hur ska projektet gå till i stora drag – hur ser projektstrategierna ut?  

3.3.2 Planering 

Under planeringsfasen arbetar projektdeltagarna med att utarbeta tids- och resursplaner, 
kalkylera kostnader, organisera arbetet och analysera risker. Projektledaren har ansvaret för 
att det blir gjort. Syftet med planeringen är att skapa en översikt över vad som ska göras 
och i vilken ordning vilket tydliggörs i en tidplan. Utan en plan är det svårt att bedöma var 
man är, det vill säga se om projektet kommer att nå fram till målet i tid (Tonnquist, 2006).  

Det finns olika metoder för planeringen av ett projekt. En av dessa är närzonsplanering 
som innebär att endast detaljplanera de inledande delarna i projektet och låter senare delar 
av planen bara innehålla milstolpar och övergripande aktiviteter på högre nivå. Därefter 
görs detaljplaner successivt i takt med att projektet fortskrider och konsekvenser av 
förändringar kan på det sätt integreras direkt i planen. En nackdel med närzonsplaneringen 
är att det är svårt att få en uppfattning om kostnaderna då alla aktiviteter med tillhörande 
resurser inte är planerade (Tonnquist, 2006).  

En projekttidplan visar på hur projektet kommer att drivas och utgör därmed underlag för 
uppföljning och kvalitetsgranskning under hela genomförandet. Tidplanen är en 
aktivitetsplan med tidsaxel där varaktighet, start- och färdigtider är fastställt för varje 
aktivitet (Tonnquist, 2006). Det finns ofta olika IT-stöd till hjälp vid det 
projektadministrativa arbetet som planering, budgetering, bearbetning och analys av 
uppföljningsdata. Den största nyttan av IT-stöd finns oftast i att enkelt kunna ta fram 
överskådliga tidplaner, såsom Gantt-scheman där varje aktivitet illustreras som ett band 
och milstolpar som punkter (Lundström & Rosander, 2006).  

För att veta vad projektet kommer att kosta och hur kostnaderna är fördelade på olika 
aktiviteter behövs en förkalkyl tas fram. Utifrån tidplanen kan man kalkylera kostnaden för 
varje aktivitet och sätta pris på resurserna. Därefter multipliceras kostnaderna för 
resurserna med den tid som de behövs. Det finns alltid ett mått av osäkerhet i samband 
med kalkylering då förändringar som exempelvis ökade konsultkostnader kan påverka 
projektets resultat (Tonnquist, 2006).  

3.4 Nulägesanalys 

Enligt Lundström och Rosander (2009) är en bra utgångspunkt att alltid starta med en 
kartläggning av den verksamhet som produkten eller tjänsten ska stödja, och vilka krav den 
ställer. Det är viktigt att identifiera hur verksamheten arbetar i nuläget och därigenom se 
förändringsbehovet när man ska kartlägga verksamheten för att ta fram kraven.  

En verksamhetsanalys syftar till att beskriva och analysera den nutida situationen i en 
verksamhet men kan också användas för den framtida situationen. Nulägesanalysen ska ge 
svar på hur verksamheten fungerar idag och ska därigenom även belysa de problem som 
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finns. En verksamhetsanalys kan göras för hela verksamheten eller inom specifika 
verksamhetsområden där problem identifierats. Verksamhetsanalysen innebär att 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2007):  

 Beskriva och klargöra verksamhetens funktioner och struktur.  

 Studera vilka arbetsuppgifter som finns och vem som ansvarar för dessa.  

 Studera arbetssituationer för olika intressenter.  

 Göra en verksamhetsvärdering.  

 Klargöra vilka problem, mål och åtgärder som finns.  

 Identifiera outnyttjade möjligheter i verksamheten.  

Koehler et al. (1998) menar att en del i projektledarens roll är att undersöka verksamhetens 
nuläge med avseende på dess ledarstil. Näringslivet har under de senaste decennierna 
upplevt olika lednings- och organisatoriska filosofier, innovationer, strukturer, dynamiker 
och processer. Vissa har avancerat effektiviteten i organisationerna medan andra har 
stannat i utvecklingen. Varje organisation som går igenom dessa skiftningar i förändring är 
olika och har därmed olika ledarstil. För att vara framgångsrik i rollen som projektledare är 
det viktigt att ha förståelse för organisationens bakgrund och var ledningen faller i 
sammanhanget mellan öppen och samarbetsvillig och stängd och enväldig.  

3.5 Kravhantering 

Kravhanteringsarbetet består av flera steg från att kraven samlas in till dess att de är 
implementerade i systemet och ska förvaltas. Eriksson (2007) delar in kravhanteringsarbetet 
i de sex stegen samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, kvalitetssäkra och förvalta.  

När man utvecklar ett system behöver krav samlas in från intressenter som är 
representativa för olika delar av verksamheten. I det första steget samlas övergripande krav 
in som kommer att utgöra underlag för det kommande arbetet.  

Nästa steg handlar om att strukturera kraven genom att skapa en struktur som är lätt att 
överblicka och förvalta. Därefter ska kraven, i ett tredje steg, prioriteras för att identifiera 
vilka krav som kommer att vara måsten, vilka som är ”viktiga att få med” och ytterligare 
andra som skulle vara bra att få med men som inte är nödvändiga. Man väljer därmed vilka 
krav som ska realiseras först och vilka krav som kan skjutas på i framtiden (Lundström & 
Rosander, 2009).  

Dokumentationen av kraven i det fjärde steget utgör underlag för de kommande 
utvecklingsaktiviteterna och kan ses som ett formellt kontrakt mellan beställare och 
leverantör. I nästa steg ska kraven kvalitetssäkras för att säkerställa att rätt krav är 
dokumenterade. Kvalitetssäkringen är en aktivitet som pågår kontinuerligt och inte enbart 
görs i slutet av utvecklingen. Det sista sjätte steget är förvaltning som innebär att hantera 
ändringar i kraven (Eriksson, 2007). 

Kravhanteringsarbetet ovan genomförs iterativt eftersom det är svårt att få med alla krav 
från början och det tar kortare tid eftersom man inte behöver sträva efter att varje steg ska 
vara rätt från början. Genom att arbeta iterativt görs en liten bit av kravhanteringsarbetet 
först och kraven förfinas därefter i ett antal iterationer (Eriksson, 2007).  
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Kraven kan delas in i produktkrav och projektkrav för att tydliggöra vad som krävs av 
projektet och hur det ska genomföras. Produktkraven är projektets förväntade resultat och 
projektkraven berör hur projektet ska genomföras. För att kunna genomföra ett projekt är 
det nödvändigt att sätta upp produktkrav medan det går att arbeta utan några projektkrav 
(Eriksson, 2007).  

Resultatet av kravhanteringen är en kravspecifikation som innehåller alla krav som samlats 
in. Ju fler krav specifikationen innehåller desto tydligare blir projektet och därmed enklare 
att bedöma och styra. Dock kan alltför många krav upplevas som begränsande och hämma 
kreativiteten hos projektgruppen (Tonnquist, 2006). Det är alltid viktigt att göra en slutlig 
avstämning så att kravbilden motsvarar alla steg i verksamhetens processer (Lundström & 
Rosander, 2009).  

Eriksson (2007) presenterar ett flertal tekniker för att samla in krav och menar att det 
behövs flera olika insamlingstekniker för att få en så komplett bild av kraven som möjligt. 
Bland de vanligaste teknikerna är workshop, ostrukturerad och strukturerad intervju, enkät 
och observation. Workshopar är ett mycket effektivt sätt att på kort tid identifiera, 
strukturera och prioritera de övergripande kraven. Ett antal intressenter träffas i en 
workshop för att spåna fram idéer till det kommande systemet. Lundström och Rosander 
(2009) anser också att det är bra att studera liknande produkter eller tjänster på marknaden 
för att skapa sig en bra grund och uppfattning.  

Eriksson (2007) lyfter fram några vanliga problem med att samla in krav. En av punkterna 
är att det kan vara svårt att få tillgång till de olika intressenterna eftersom de inte anser sig 
ha tid. Användarna kan vara negativa till förändringen vilket kan ge 
kommunikationsproblem. Ett annat problem är att användarna kan vara oengagerade på 
grund av andra faktorer som skapat ett missnöje.  

3.6 Projektmodeller 

Enligt Lundström och Rosander (2009) är det bra att ha en projektmodell att arbeta efter 
för att säkra kvaliteten i själva projektprocessen. I en projektmodell beskrivs processens 
delar och vilka aktiviteter som bör utföras i vilket skede i projektet. Vanligtvis ingår även 
olika underlag som dokumentmallar, checklistor och rollbeskrivningar.  

3.6.1 Systemutvecklingsmetoder 

Inom mjukvaruutveckling finns, utöver de generella projektledningsmodellerna, flera 
utvecklingsmetoder för hur genomförandet av projektet bör bedrivas (Görling, 2009).   

Sekventiell utveckling 

Med sekventiell utveckling menas att ett system utvecklas i en enda sekvens istället för att 
utvecklas och levereras bit för bit som andra metoder innebär.  

En äldre variant av sekventiell utveckling, som idag ofta är kritiserad, är vattenfallsmodellen 
som är indelad i fem olika steg. Ett steg utförs i taget och mellan varje steg görs 
granskningar över arbetet och huruvida det är dags att gå vidare till nästa steg. När nästa 
steg påbörjats är det svårt att gå tillbaka till tidigare genomförda steg eftersom den 
ursprungliga kravanalysen är genomarbetat och den framtagna specifikationen rättvisande. I 
situationer där det i förväg är svårt att specificera kundens krav lämpar sig inte 
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Vattenfallsmodellen eftersom den inte tillåter någon flexibilitet vad gäller ändringar i 
specifikationen. Modellen kräver att man gör rätt från början (Görling, 2009).  

Iterativ utveckling 

I iterativ utveckling utvecklas systemet under ett antal iterationer där endast mindre delar av 
ett system utvecklas i varje iteration. Iterativ utveckling är således en repetitiv process. 
Fördelen med denna metod är en snabb återkoppling från användarna så att systemet kan 
anpassas bättre till organisationens krav (Eriksson, 2007).  

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är synsättet i iterativa modeller att det inte går att 
göra rätt från början i ett projekt. Det är först när man kommit in djupare i arbetet som de 
verkliga problemen hittas. Därmed behöver systemutvecklarna ständigt vara beredda på att 
behöva ompröva sina lösningar för att hitta den bästa. I den iterativa utvecklingen kan även 
förändringar i kraven hanteras på ett enkelt sätt. I och med att en delmängd implementeras 
i varje iteration kan kravförändringar frångas tidigare vilket innebär lägre kostnader för 
ändringar i koden (Tieto Enator, 2005). Till skillnad från den sekventiella utvecklingen där 
arbetet går på lågfart under vissa perioder och projektöverlämnandet sker längre fram i 
tiden får ett iterativt arbetssätt ett bättre driv framåt (Eriksson, 2007).  

Rational Unified Process 

Rational Unified Process (RUP) är en av de vanligaste iterativa processerna och utgör ett 
processramverk för mjukvaruutveckling. RUP täcker in de flesta projektaktiviteter och 
eftersom det är en bred generell utvecklingsprocess går den att anpassas till de flesta typer 
av projekt (Görling, 2009).  

RUP bygger på bästa praxis inom programvaruområdet, det vill säga beprövade metoder, 
principer och processer som har visat sig framgångsrika i andra utvecklingsprojekt. Dessa 
metoder är en iterativ utveckling som är en av kärnpunkterna i RUP samt kravhantering 
som innebär att det måste finnas rutiner för hur krav hanteras då dessa förändras under 
utvecklingens gång. En avgörande faktor för om utvecklingsprojektet lyckas är att 
utvecklingen ska vara arkitekturcentrerad. En annan metod är visuell modellering som gör 
att systemet kan ses ur olika synvinklar. En iterativ process kräver också en iterativ 
kvalitetsverifiering och ändringshantering (Lunell, 2003).  

Utöver denna bästa praxis finns ett antal nyckelegenskaper som är specifika för RUP. 
Dessa är användningsfallsdriven utveckling som spelar en drivande roll i utvecklingen och 
funktionsbaserad utveckling som är ett sätt att styra grupperingen av användningsfall och 
olika iterationers innehåll. En annan nyckelegenskap är riskfokusering som utgör ett viktigt 
mål i RUP samt att den är en konfigurerbar process som måste anpassas och där vissa delar 
av processen kan bytas ut (Lunell, 2003).  

Den grundläggande strukturen i RUP är en tvådimensionell organisation där den första 
dimensionen visar hur RUP föreställer sig en projektorganisation i tiden. I den första 
dimensionen består utvecklingscykeln av fyra faser uppdelade i iterationer. Den andra 
dimensionen, den vertikala, visar ordningen på arbetet som är indelat i ett antal discipliner. 
Varje disciplin täcker olika aspekter av utvecklingen och består av en mängd aktiviteter som 
tillsammans utgör ett arbetsflöde (Lunell, 2003).  

RUP delas in i fyra faser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning. Varje fas 
genomförs i ett antal iterationer som bestäms utifrån projektets storlek och behov. Efter 
varje fas finns större milstolpar för utvärdering (Lunell, 2003). 
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 Förberedelse – Uppstart av ett projekt där problemet ska identifieras och avgränsas, 
det vill säga att fastställa projektets omfattning och mål och klargöra vilka krav som 
ställs på den tänkta produkten. Här bestäms vad som ska uppnås och vad som ska 
vänta till nästa version. I förberedelserna görs även en övergripande 
kostnadsuppskattning och nästa fas beskrivs mer detaljerat.  

 Etablering – I denna fas ska kraven preciseras och beskrivas i detalj. Här fokuserar 
man på arkitekturen och problemet. En fungerande prototyp tas fram under en 
eller flera iterationer för att utreda att de mest kritiska problemen kan lösas. 
Prototypen används därefter som grund i konstruktionsfasen. Då man i denna fas 
har fått en bild av hur slutprodukten ska se ut kan man även uppskatta om 
projektet är möjligt att genomföras och vilka resurser som kommer att krävas.  

 Konstruktion – I denna fas börjar produktionen där koden skrivs för de 
komponenter och funktioner som ska integreras i produkten. Arbetet i denna fas 
bedrivs iterativt och fasen är klar när produkten bedöms som stabil och redo att 
börja användas.  

 Överlämning – I denna sista fas genomförs betatester av produkten för att se om 
den motsvarar slutanvändarnas förväntningar. Slutanvändarna och driftansvariga 
utbildas i hur systemet fungerar och befintlig data från tidigare system migreras till 
det nya. Även i denna fas går projektdeltagarna ofta igenom flera iterationer för att 
förbättra produkten.   

Disciplinerna innehåller nio skikt uppdelade i två grupper där den första gruppen utgörs av 
de tekniska disciplinerna medan den andra gruppen kallas stödjande discipliner. De 
tekniska disciplinerna är verksamhetsmodellering, krav, analys och design, implementering, 
test och driftsättning. De stödjande disciplinerna är projektledning, konfigurations- och 
ändringshantering samt utvecklingsmiljö.  

RUP har fått kritik för att den är så bred vilket gör att olika personer som använder 
ramverket genomför arbetet på olika sätt. RUP behöver alltså anpassas utifrån 
organisationens förutsättningar (Görling, 2009). Enligt Cronholm (2008) har även kritik 
riktats mot RUP då det ingår en stor mängd dokumentation, att den är alltför inriktad på 
faser samt att den till stor del består av planering.  

3.6.2 Agila metoder 

Agile är ett brett begrepp som inte är en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en 
uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom Agile finns ett antal olika 
utvecklingsmetoder som anses vara agila, eller lättrörliga som är en vedertagen svensk 
översättning. De agila metoderna utvecklades som lösning då de traditionella metoderna 
för utvecklingsprojekt inte fungerade framgångsrikt då projekt ofta drabbas av förseningar 
och budgetöverskridanden (Gustavsson, 2007).  

Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld behövs utvecklingsmetoder som 
hanterar förändring som en del av verkligheten och inte sådana som blundar för 
förändringarna eller försöker reglera bort dem (Agile Sweden, 2009). De nyare metoderna 
inom Agile är Dynamic Systems Development Method (DSDM), eXtreme Programming 
XP() och Scrum (Gustavsson, 2007). Enligt Brundin (2009) är Scrum den agila metod som 
blivit den mest använda vilket kan bero på att den ses som mer gedigen än de andra där till 
exempel XP mer kan ses som ett antal tips och råd.  
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De kärnpunkter som är viktiga i RUP är även betydande moment i den agila utvecklingen. 
Brundin (2009) menar att processen i agil utveckling är smidigare än den i RUP. I den agila 
utvecklingen ingår mindre administration och stegen då något utförs är kortare. RUP anses 
vara dokumenttung medan den agila utvecklingen istället betonar direktkommunikation.  

Enligt Gustavsson (2007) passar Agile bra när man snabbt behöver få ett resultat av det 
påbörjade projektet som är användbart, när kravbilden är otydlig eller kraven inte är helt 
specificerade från början, när projekt genomförs i en föränderlig situation, när projekt är 
komplexa och det är svårt att tydligt se hur slutresultatet kommer att se ut samt när projekt 
har övergått till att förvaltas i en förvaltningsorganisation där vidareutvecklingen bedrivs 
som mini-projekt.  

Gustavsson (2007) tar även upp projekt där Agile inte fungerar lika effektivt. Det är när ett 
fast kontrakt har upprättats där alla detaljer kring projektet är specificerade. Gustavsson 
(2007) menar dock att förändringsönskemål dyker upp under vägen i de flesta typer av 
projekt. När kostnaden för förändring av redan levererade delresultat är mycket stor samt 
när ett projekt har en fast deadline och all funktionalitet måste levereras fungerar heller inte 
Agile lika effektivt. Många avtal mellan kund och leverantör har dock en fast deadline 
eftersom kunden är orolig över om de ska få vad de betalar för. Det är därför ett problem 
om projektet ska bedrivas agilt eftersom den flexibilitet och möjlighet till förändring tas 
bort om projektets i detalj beskrivna funktionalitet är fastspikat från början. Vidare menar 
Gustavsson (2007) att om projektet har en fast deadline men samtidigt har möjlighet att 
diskutera och omprioritera funktionaliteten lämpar sig Agile bra.  

Det finns fyra punkter som Agile anser är viktigare att fokusera på, dessa är (Gustavsson, 
2007): 

 Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.  

 Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 

 Kundsamarbete framför kontaktsförhandlingar.  

 Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.  

Förstudie enligt Agile 

Gustavsson (2007) beskriver att agila metoder sällan tar upp så mycket om förstudien vilket 
kan bero på gränsdragningsproblematik. Gränsen mellan vad som ska ingå i en förstudie 
jämfört med själva planeringsfasen för ett projekt brukar diskuteras både i traditionella 
projektledningsmetoder och i agila.  

Vidare pekar Gustavsson (2007) på ett antal frågor som en förstudie ska ge svar på. Dessa 
är: Varför ska projektet genomföras? Vilken nytta innebär projektet? Vilka tidsramar har 
projektet? Vilka kostnadsramar har projektet? Vad ska vi göra? Vilka är de övergripande 
krav som resultatet kommer att tillgodose?  

För att undvika risken att inte ta hänsyn till helheten behövs ett visionsdokument vilket är 
en helhetsbeskrivning över projektet som inte går ned i alla detaljer men som visar vad 
resultatet är tänkt att vara. En viktig del av visionsdokumentet är att göra en 
nyttobeskrivning för projektet som ska motivera att det ska genomföras.  

Det beskrivs heller inte mycket om intressentanalyser inom agila metoder. I många agila 
metoder beskrivs fokus kring roller eller individer som påverkar ett projekt eftersom dessa 
är de viktigaste intressenterna.  
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Det är viktigt med kontinuitet i projekt som drivs med agila metoder. För att upprätthålla 
kontinuitet planerar projektledaren in en tid som alla är medvetna om. Det blir därmed 
mindre risk för dubbelbokningar eftersom det då finns fasta rutiner. För att de inblandade 
ska bli delaktiga i möten är det viktigt att de förstår anledningen till att de ska delta. För att 
skapa en gemensam syn på varför möten genomförs och hur de är tänkta att fungera är det 
enligt Gustavsson (2007) bra att ta fram en kommunikationsplan.  

Visionsdokumentet kan kompletteras med beskrivningen av projektets resultat och mål 
med övergripande krav. Detta kan skilja sig något mellan olika projekt där vissa istället 
håller förstudien kort och väljer att beskriva kraven under planeringen. Ett bra sätt att 
beskriva övergripande krav är genom ”användarhistorier”. Inom RUP används 
användningsfall som beskriver hur olika typer av projektresultatets funktionalitet ska 
användas av olika roller i systemet. Det har dock framförts kritik mot användningsfall att 
de riskerar att skapa för mycket dokumentation i ett tidigt skede och som sedan behöver 
förändras. Inom de agila metoderna används istället användarhistorier som lyfts fram som 
en lätt variant av användningsfall. En användarhistoria är väldigt kortfattat och därmed blir 
det inte särskilt kostsamt att under planeringsfasen skriva om kraven om förutsättningarna 
ändras. Exempel på en användarhistoria är att ”användare ska kunna registrera 
personuppgifter” (Gustavsson, 2007).  

Planering enligt Agile 

Beskrivningar av agila metoder saknar analysmodeller, som exempelvis intressentanalys 
eller riskanalys, vilket är den grundläggande skillnaden med traditionella 
projektledningsmetoder. Gustavsson (2007) beskriver att skillnaden ligger i synsättet där 
agila metoder ofta beskriver praktiska detaljer som underlättar genomförandet av processen 
snarare än generella modeller för genomförandet. Agila förespråkare kritiserar 
traditionalisterna för att svänga sig med alltför många modeller och mallar på bekostnad av 
effektiv projekttid. Gustavsson (2007) anser dock att de agila metoderna ofta kan tjäna på 
att förstärkas av vissa modeller som hämtas från traditionell projektledning. Detta är även 
något Gafvert och Hedlund (2002) pekar på då de agila metoderna saknar övergripande 
projektstyrning. De menar även att utöver ett projekts storlek är också en viktig faktor för 
valet av metod hur erfarna och självgående utvecklarna är. Det vilar större ansvar på 
utvecklarna desto mer lättrörlig en metod är då kunskapen inte återfinns i dokumentation.  
Istället förutsätts att den kunskap som behövs finns implicit hos utvecklarna och dessa 
måste således kunna inta flera roller i projektet.  

Den grundläggande tanken i agila principer är att inte försöka detaljplanera för långt in i 
framtiden för att inte ta allt för lång tid i anspråk från sökande av krav till färdig 
kravspecifikation. Hur långt arbetet med varje delleverans, det vill säga etapp, ska vara 
bestäms i varje projekt genom att prova och utvärdera efter varje etapp. Etappens längd ska 
baseras på affärsnyttan för varje delleverans, komplexiteten av projektet, gruppens 
arbetsförmåga samt kvaliteten på projektresultatet.  

Beroende på vilken agil metod som man utgår ifrån kan en produktlogg se olika ut. 
Produktloggen är en lista över vad kunden förväntar sig att få, beskrivet med kundens 
terminologi. Det är viktigt att skilja mellan krav och mål eftersom ett krav kan ha flera 
möjliga mål, flera lösningsförslag. Kravdiskussionen bör utgå från ett behov men landa i ett 
beslut kring val av lösning (Gustavsson, 2007).  
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När kraven är nedbrutna till mål i en produktlogg ska man ta fram en etapplogg där 
aktiviteterna som behöver utföras för att uppnå målen beskrivs. Etapploggen är alltså en 
prioriterad lista med aktiviteter som ska utföras.  

Tidsuppskattning inom det agila angreppssättet innebär att varje dag stanna upp och 
fundera över hur många timmar som återstår för att uppgiften man arbetar med ska bli 
färdig. Varje uppgift ska vara så pass nedbruten i exakt detalj att tidsuppskattningen inte 
överstiger 16 timmar. Fördelen med det är enkelheten i att följa upp hur mycket som är 
genomfört (Gustavsson, 2007).  

Inom de agila metoderna används sällan riskanalyser utan istället hänvisas till en av 
frågorna på det dagliga mötet: ”Vad kan hindra dig från att lyckas?”. Det är alltså så det 
löpande arbetet med att hantera risker i projektet går till. Gustavsson (2007) påpekar att det 
finns både fördelar och nackdelar med att skala ner riskhanteringen så konkret. Fördelen är 
att man arbetar med risker varje dag. Nackdelen med att dagligen diskutera risken ligger i 
kortsiktigheten. Om man inte tittar längre framåt i tiden finns det en risk att man går på 
minor som hade kunnat undvikas om man diskuterat risker tidigt i projektet. I och med det 
förespråkas en kombination av dessa två synsätt.  

Scrum 

Scrum är en agil utvecklingsmetod som grundar sig i tanken att vi inte kan förutsäga och 
planera hur vi tar oss från A till B på ett bra sätt. I ett Scrum-projekt utgår man från 
visionen om hur produkten ska se ut och de krav som finns istället för en traditionell 
projektplan. I ett projekt som arbetar enligt Scrum finns tre roller: utvecklare, produktägare 
och ”Scrum Master”. Produktägaren hanterar och prioriterar önskemål om ändringar för en 
produkt. Den som är ”Scrum Master” agerar som en coach för den självorganiserade 
utvecklargruppen.  

Arbetet delas in i Sprintar, en tidsbestämd iteration, där gruppen först planerar vilka 
funktioner eller ändringar som ska ha gjorts under Sprinten som normalt varar i ca 30 
dagar. De funktioner och ändringar de beslutar att göra under den kommande Sprinten 
samlas i en Sprint Backlog. Under Sprinten sker dagligen så kallade Daily Scrums som 
startas med ett kort möte där alla utvecklare berättar vad de arbetar med så att de känner till 
varandras arbete.  

När tiden för en Sprint går ut avslutas den pågående iterationen även om den inte är 
slutförd. De aktiviteter som är kvar flyttas då till produktlistan och blir en del av nästa 
iteration. När en Sprint är avslutad genomförs en utvärdering av arbetet och gruppen 
diskuterar vad som kan göras bättre i nästa Sprint (Görling, 2009).  

3.7 Projektstyrning 

Det finns idag ett flertal projektstyrningsmetoder för att hantera projekt, däribland Tieto 
Enators PPS och Ericssons PROPS. Det finns ingen större skillnad i arbetsätten eller 
arbetsprocesserna mellan dessa modeller. Modellerna syftar till att ge stöd och struktur 
genom begreppsförtydligar, praktiska arbetsbeskrivningar, dokumentmallar och checklistor 
(Tieto Enator, 2010).  
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3.7.1 Praktisk Projektstyrning 

Praktisk Projektstyrning (PPS) är en modell som i första hand tagits fram av Tieto Enator 
för olika systemutvecklingsprojekt och har även anammats av andra företag. PPS delar upp 
ett projekt i tre nivåer: Affär/nyttonivå (säkra det enskilda projektets bidrag), 
Projektstyrningsnivå (styra mot projektmål) och Produktionsnivå (framtagning av resultat). 
I PPS delas beslutsprocessen upp i åtta beslutspunkter, i jämförelse med sex tollgates i 
PROPS. Vid varje beslutspunkt bedömer projektets styrgrupp projektets fortlevnad och tar 
beslut om att gå vidare eller lägga ner projektet (Tieto Enator, 2010).   

PPS är även indelad i tre faser där den första är förberedelser. Förberedelserna går ut på att 
definiera vad projektet ska åstadkomma för resultat, vilka som är projektets mål och hur 
arbetet ska genomföras. Den andra fasen är genomförande där resultatet som leder till att 
projektets mål uppfylls skapas. För att upptäcka förändringsbehov genomförs aktiv 
återkoppling som kompletteras med ordnad ändringshantering. Sista fasen är avveckling 
som innebär återlämning av resurser och summering av erfarenheter i en slutrapport (Tieto 
Enator, 2010).  

3.7.2 Projektet för projektstyrning 

Projektet för projektstyrning (PROPS), är en modell utvecklad av Ericson och som har 
använts av många andra företag. Modellen beskriver hur projektarbetet ska bedrivas utifrån 
två perspektiv och två modeller. Det första perspektivet är det mänskliga som handlar om 
att lyfta fram individen som den viktigaste tillgången och det andra är det affärsmässiga 
perspektivet som innebär att samordna enskilda projekt för att stärka organisationens 
överordnade affärsmål. Den första modellen är PROPS livscykelmodell som handlar om att 
samordna de enskilda arbetsinsatserna i projektet så att de bidrar till att uppnå projektmålet. 
Den andra modellen är en organisationsmodell som beskriver olika kategorier av 
intressenter och deras roller samt definierar ansvarsområden (Semcon, 2008).  

3.7.3 Effektstyrning 

Effektstyrning kan ses om ett komplement till andra projektstyrningsmetoder. Många 
gånger kan det vara bra att definiera vad organisationen vill ha ut av en förändring i form 
av effektmål som kvantifierar de effekter den vill uppnå. De uppsatta effektmålen är 
därefter vägledande för det kommande arbetet, vare sig det sker i form av förändrade 
processer eller att ett projekt startas. Oavsett vilken arbetsform som väljs fungerar 
effektmålen som en ribba som satts upp som ett konkret mål för förändringsarbetet 
(Lundström & Rosander 2009).  

3.8 Kommunikation i förändringsprocesser 

Kommunikation belyses alltmer som viktigt vid organisationsförändringar för att dessa ska 
vara praktiskt genomförbara och för att skapa trygghet i organisationen trots att 
arbetsförhållandena, arbetsmetoder och kommunikationsvägar förändras. En av de främsta 
anledningarna till att förändringsinitiativ inte kommer till stånd har visat sig vara att den 
interna kommunikationen brister (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  

Heide et al. (2005) beskriver att information och kommunikation i förändringsarbetet kan 
tjäna till att: skapa delaktigheter och engagemang, förhindra ryktesspridning, skapa en 
demokratisk förändringsprocess, minska oro och stress, övertala personalen om att 
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förändringen är fördelaktig eller införa ett nytt språk och terminologi för att beskriva en ny 
organisatorisk verklighet.  

Förståelse är centralt vid förändringar eftersom människor handlar i enlighet med hur de 
uppfattar en situation eller ett föremål. På vilket sätt anställda i en organisation uppfattar 
förändringar har därför betydelse för hur förändringsarbetet utfaller och för hur 
verksamheten fungerar. Kommunikation och förståelse är således en väsentlig del i ett 
storskaligt och lyckat förändringsprojekt. Genom att informera och kommunicera kring de 
förändringar som görs finns en möjlighet att skapa den förståelse och samsyn som är 
grundläggande för organisering och gemensam handling (Heide et al., 2005).  

3.8.1 Förankring 

Förankring ska hjälpa ett förändringsarbete, men brister denna blir det istället motsatt 
effekt. Det som ska förankras är inte enbart målbilden och resultatet av en förändring, utan 
också förändringen i sig.  

Förankring innebär att få en acceptans och ett engagemang för förändringen på minst tre 
olika nivåer. För det första ska förändringen förankras i den formella strukturen, därefter 
hos de informella nätverk som finns i organisationen och till sist ska förändringen finnas i 
hjärtat hos varje medarbetare. Utifrån detta är det viktigt att ha en förståelse för att 
förankringen ofta kan ta tid.  

Det som kan hända om förankringen misslyckas är att förändringen inte går att genomföra. 
Om förändringen genomförs kommer verksamheten aldrig att fungera bra då acceptansen 
och motivationen saknas. Man kan få intrycket att medarbetarna ändrat sitt arbetssätt men i 
själva verket fortsätter de att göra som de gjort tidigare (Gräsberg & Hulteberg, 2005).  

Gräsberg och Hulteberg (2005) belyser att behovet av förankring är situationsberoende och 
det är således viktigt att komma ihåg att olika förändringar kräver olika mycket förankring. 
Förankring innebär också att påverka och förändra värderingar, detta kan ses som att en 
förankring av målbilden är detsamma som att sälja in den. Förutom att också ha ett bra 
innehåll måste målbilden förmedlas av en trovärdig person vilket är avgörande för hur 
budskapet sedan uppfattas.  

Strategin för förankring styrs enligt Gräsberg och Hulteberg (2005) av främst tre faktorer: 

 Organisationens förändringsvana.  

 Den inverkan förändringen har på de medverkandes egen situation, det vill säga om 
det finns någon möjlighet att förändringen kan uppfattas som positiv eller inte.  

 Hur stort behov av förankring den specifika förändringen verkligen har för att den 
ska lyckas.  

Förändringsstrategins tyngdpunkt kan läggas mellan ”tryck in förändringen” och ”låt 
förändringen sköta sig själv”. Om tyngdpunkten vid en komplex förändring som har stor 
påverkan på medarbetarnas situation ”trycks in” är det ofta en dålig och kostsam strategi 
vilket resulterar i en misslyckad förändring.  

3.8.2 Mening och sammanhang 

Människor handlar olika beroende på hur de uppfattar en situation och det är därmed 
centralt med meningsskapande och förståelse vid förändringar. Det är svårare att införa nya 
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arbetsrutiner om de som ska utföra dem inte har förstått varför de ska förändras eller hur 
det ska fungera och därför fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare (Heide et al., 
2005).  

Gräsberg och Hulteberg (2005) belyser att målbilden måste ingå i ett sammanhang och 
upplevas som meningsfull. Sammanhanget är viktigt för att kunna förstå varifrån behovet 
av förändring har uppkommit och hur saker och ting hänger ihop. Bakgrunden till 
förändringen är viktig att klargöra så att de som berörs ska förstå syftet och drivkrafterna 
bakom förändringen. Utifrån de positiva effekter och den nytta som förväntas uppnås 
måste förändringen beskrivas på ett konsekvent sätt. För de enskilda personerna kommer 
de positiva effekterna att vägas mot de negativa av förändringen.  

Medarbetarna måste ges möjlighet att kunna påverka och vara delaktiga och därför får 
förändringen aldrig uppfattas som ett färdigt förslag uppifrån. Ledningen måste lyssna på 
organisationen och låta den vara med i diskussioner kring förändringen. Förändringar 
skapar farhågor och förväntningar hos medarbetare och med rätt hantering kan positiva 
möjligheter och förväntningar skapas (Gräsberg & Hulteberg, 2005).  

3.8.3 Motstånd, oro och ryktesspridning 

Det kan finnas många förklaringar till motstånd mot förändring, oro och ryktesspridning 
såsom minskad kontroll, bristande information och starka gruppnormer. Information och 
kommunikation är inte lösningen på alla dessa problem. Tron om att en lösning faktiskt 
inte är bra för organisationen kan vara en anledning till att människor är skeptiska till en 
förändring. Trots att de anställda förstått vad förändringen handlar om kan de ändå inte 
tycka den är bra och det bör sannolikt inte betraktas som ett kommunikationsproblem 
(Heide et al., 2005).   

Det kan också finnas en fara i att alltför starkt betona ett konsensusinriktat 
meningsskapande och förståelse som målet med den interna kommunikationen. Risken är 
att konflikter och maktmissbruk i organisationen skyls över vilket främjar odemokratiska 
arbetsformer. Genom att chefer och ledningsgrupper tillåter och lyssnar till kritik från de 
anställda ökar emellertid möjligheten att bemöta olika bekymmer. I sådana diskussioner kan 
såväl positiva som negativa konsekvenser tydliggöras vilket kan göra att mångtydiga 
förändringar blir mer gripbara för både chefer och anställda (Heide et al., 2005).  

3.8.4 Kanaler för kommunikation 

Det finns med dagens teknik sällan några större hinder för att göra information om en 
förändringsprocess tillgänglig för de anställda. Exempel på kanaler som de flesta 
organisationer har tillgång till är intranät, e-post, personaltidningar, dokumentation från 
ledning, konsulter, fackliga förhandlingar eller olika mötesformer. Informationen om en 
förändringsprocess är viktig men inte alltid tillräcklig för att den ska framstå som 
meningsfull. Problematiken ligger alltså inte i att det inte finns tillgång på information utan 
i att se vad informationen betyder och vad en viss förändring i eller utanför organisationen 
har för innebörd. Heide et al. (2005) beskriver att det är här som skillnaden mellan 
information och kommunikation blir mest påtaglig. Det är på individuell nivå när någon 
läser en text eller ser en bild av den nya organisationsstrukturen som mening och förståelse 
skapas. Förståelse skapas framför allt i sociala sammanhang vid kommunikation och 
interaktion med andra. När någon utrycker sina åsikter samt lyssnar på vad andra har att 
säga om en förändring kan det ge en tydligare bild av förändringen.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel redogörs för den insamlade empirin. Empirin består av en fallstudie på AcobiaFLUX som 
just nu driver ett projekt för införande av nytt intranät där jag själv är delaktig. Empirin består också av 
intervju med ett företag som har infört intranät samt en intervju med en konsult som har mångårig 
erfarenhet inom området.  

 

4.1 Fallstudie AcobiaFLUX 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av fallföretaget och går därefter in på att 
beskriva själva genomförandet av förstudien. Beskrivningen av fallstudien kommer att ske i 
tidsföljd och förklara de steg och aktiviteter projektet genomgått. Då vissa aktiviteter har 
genomförts i samarbete med andra, främst Mikael Nilsson, förekommer benämningen ”vi” 
i beskrivningen. Mikael Nilsson är VD på AcobiaFLUX och har det övergripande ansvaret 
för intranätprojektet. Han var också min handledare under praktikperioden. Min roll i 
projektet har varit biträdande projektledare.  

4.1.1 Företagspresentation 

AcobiaFLUX är ett tjänsteföretag som arbetar med Industriell IT och Automation och är 
en sammanslagning av tre företag. Företagen Acobia och FLUX slog sig samman år 2005 
och blev AcobiaFLUX. I och med sammanslagningen kunde företaget erbjuda kunderna de 
helhetslösningar och den spetskompetens som efterfrågades. År 2008 togs nästa steg då 
Cintec blev en del av AcobiaFLUX. Företaget verkar främst inom Norden men har även 
fått förfrågningar från andra delar av världen.  

Företaget omsätter idag 44 miljoner och antalet anställda uppgår till 43 personer. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg men det finns kontor även i Stockholm och Ronneby.  

AcobiaFLUX arbetar inom de tre affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet med 
fokus på ett flertal olika branscher. De arbetar bland annat med livsmedel, läkemedel, 
verkstad, petrokemi och trafik. De produkter och tjänster som AcobiaFLUX erbjuder är 
framtagna för företag som har ett behov av automatisk styrning, övervakning, planering 
och spårbarhet i sina verksamheter och processer.  

AcobiaFLUX är ett relativt litet företag medan flera av företagets kunder är ledande inom 
sin bransch. Exempel på några av företagets kunder är Scan, Preem, Kronans Droghandel, 
AstraZeneca, Göteborgs stad, Karolinska Institutet och Vägverket. 

4.1.2 Definiering av projekt 

Innan jag började på AcobiaFLUX hade Mikael Nilsson tillsammans med en konsult tagit 
fram ett dokument som kan ses som ett första utkast inför intranätprojektet. I det 
framtagna dokumentet är projektet indelat i två etapper. Den första etappen ”Omfattning” 
syftar till att få en gemensam bild om vad som ska levereras och omfattar syfte, mål, analys, 
innehåll och riktlinjer för design samt prioritering. Den andra etappen ”Genomförande” 
omfattar presentation, design, utveckling och införande av det nya intranätet. Dokumentet 
gav mig snabbt en inblick i hur projektet var tänkt att genomföras och det arbete som jag 
deltog i omfattades av den första etappen.  
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4.1.3 Verksamhetsanalys 

I diskussion med Mikael Nilsson kom vi fram till att jag skulle inleda mitt arbete på 
företaget med att genomföra en verksamhetsanalys. Detta för att jag skulle få en bra bild 
över hur verksamheten fungerade och hur arbetsprocesserna såg ut på AcobiaFLUX. I och 
med denna analys skulle jag också få en bild av vilket behov företaget hade och därmed en 
god bakgrund till intranätet. Resultatet av verksamhetsanalysen kommer inte att beskrivas 
då jag utifrån syftet endast fokuserar på hur jag gick tillväga när jag tog fram analysen. 

Jag började studera befintlig dokumentation från företaget samt underlag som tagits fram i 
samband med att AcobiaFLUX ska byta affärssystem. Den befintliga dokumentationen 
bestod bland annat av personalhandbok, kvalitetshandbok, beskrivning över företagets 
projektprocess samt information och material som fanns på det nuvarande intranätet. Det 
framtagna underlaget i samband med nytt affärssystem beskriver verksamheten samt de 
arbetsprocesser de arbetar efter och fick utgöra grunden i min analys. Utifrån det material 
fick jag dock inte tillräcklig information och bakgrund till varför ett intranät behövs. För att 
få mer information om hur det dagliga arbetet såg ut och om det fanns något i 
arbetsprocessen som fungerade mindre bra genomförde jag därför en intervju med två 
medarbetare på företaget. Valet av respondenter skedde med hjälp av Mikael Nilsson som 
rekommenderade två personer som känner till verksamheten bra och de brister som finns.  

Inför framtagandet av verksamhetsanalys arbetade jag fram ett antal frågor om 
verksamheten som jag ville besvara i analysen. Några av dessa frågor kunde jag besvara 
utifrån det befintliga materialet jag fick från företaget. Det var frågor som främst berörde 
system- och processfrågor. De frågor som istället berörde det dagliga arbetet och vilka 
brister som fanns i arbetet ställdes under intervjun med de två medarbetarna. Se bilaga 3 
för frågor till verksamhetsanalys.  

Inför att intervjun skulle äga rum skickade jag ut de frågor jag ville ha svar på till 
medarbetarna så att de skulle kunna förbereda sig något och få tid till att tänka igenom 
frågorna. Intervjun genomfördes som en gruppintervju och respondenterna verkade 
mycket positiva till mitt deltagande i projektet. Respondenterna var också väl medvetna om 
de brister, främst rörande internkommunikationen, som fanns och var öppna för att 
beskriva dessa. Det bidrog till att jag fick en ökad förståelse för verksamhetens arbete, hur 
saker och ting hänger ihop och hur kommunikationen fungerar.  

I början av mitt arbete var det flera av de anställda på företaget som var nyfikna på mitt 
arbete och uttryckte en positiv inställning till ett nytt intranät. Vad jag kunde förstå efter 
samtal under fikapauser var det flera som sedan länge velat genomföra denna förändring 
och utveckla ett nytt intranät. Det visade på att det redan fanns ett utryckt behov inom 
verksamheten och att de anställda själva såg behovet av förändring och förbättring vad 
gäller samarbetet och den interna kommunikationen. Istället för att berätta om de brister 
och behov jag funnit i och med min verksamhetsanalys diskuterade jag med de personer, 
som var intresserade, kring hur de ser på arbetet och även deras tankar kring ett nytt 
intranät. Jag hade tidigare läst teori, främst inom förändring och kommunikation, att man 
ofta kan stöta på ett motstånd bland företagets medarbetare inför ett projekt som kommer 
att påverka deras arbete. Men det var inget jag upplevde på AcobiaFLUX.  

4.1.4 Genomförande av förstudie 

När verksamhetsanalysen var färdigställd var det dags att påbörja nästa steg i mitt arbete 
vilket innebar arbetet med intranätet. Under arbetets gång skulle en projektplanering 
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användas och under ett möte med handledaren diskuterades vilka punkter som skulle vara 
med i dokumentet för projektplaneringen samt vilka huvudaktiviteter som fanns i projektet. 
I det dokumentet var det tänkt att dokumentera arbetet och det resultat som kom fram. 
Efter mötet tog jag fram en struktur på projektplaneringen och redogjorde för syfte och 
mål, förutsättningar, projektorganisation, huvudtidplan, budget samt intressenter och roller. 
Det stämdes därefter av med handledaren för att jag inte skulle ha missat något. Allt 
eftersom projektet fortskred har dokumentet för projektplaneringen uppdaterats. 

För att få en struktur på det kommande arbetet delade vi in det i två faser som vi kallade 
informationsanalys del 1 och del 2.  

Informationsanalys del 1 

I den första fasen gick arbetet ut på att samla in önskemål och krav på funktioner från 
medarbetarna på AcobiaFLUX. Denna fas i arbetet inleddes med ett möte tillsammans 
med den konsult som skulle hjälpa till i arbetet. På mötet diskuterades kring olika sätt för 
kravhantering som vi kunde använda oss av. Konsulten föreslog att använda något 
webbaserat verktyg för insamlingen för att underlätta för de anställda så att dessa själva 
kunde bestämma när de hade tid. Det blev även då valfritt för de anställda att framföra sina 
önskemål. I den första fasen ingick även momentet att samla in krav från användarna vilket 
beskrivs nedan.   

Insamling av krav 

För att samla in krav beslutades att använda ett webbaserat verktyg som heter Google 
Moderator och som är ett verktyg för att samla in, sortera och presentera 
användargenererade förslag (Google Moderator, 2010). Anledningen till att vi valde 
verktyget var att det också fanns en funktion för att rösta på varandras förslag och 
därigenom kunde vi utläsa vilka förslag medarbetarna helst ville ha på intranätet och ansåg 
var viktigast.  

För att medarbetarna skulle få tid att tänka igenom vad de ville ha på intranätet lät vi 
verktyget vara öppet för att lämna förslag i cirka en vecka. Ett e-postmeddelande med 
påminnelse skickades även ut en dag innan verktyget stängdes.  

I samband med att verktyget öppnades skickades ett e-postmeddelande ut för att bjuda in 
medarbetarna till att vara med och göra sin röst hörd och påverka det kommande 
intranätet. Vi förklarade bakgrunden till det nya intranätet och även varför vi ville ha deras 
åsikter samt hur de skulle gå tillväga för att lämna sina förslag och rösta. Det var några 
personer som var väldigt snabba på att lägga in sina önskemål medan andra endast gick in 
och röstade på sådant som tidigare personer lagt in. Deltagandet var dock inte så högt som 
vi hade hoppats på. Det tror jag beror på att det finns några personer på företaget som 
sedan tidigare påbörjat diskussioner kring vad som ska finnas på ett framtida intranät, och 
därmed har de redan funderat kring olika funktioner och annat som de vill ha på intranätet. 
För dem var det då enkelt och snabbt att gå in i verktyget och lägga till dessa. Jag märkte 
också att de personer som var snabba med att lämna förslag var samma personer som visat 
sig intresserade och nyfikna på min närvaro och det arbete jag skulle genomföra. För att få 
reda på vad medarbetarna tyckte om sättet att genomföra kravinsamlingen på frågade jag 
olika personer under fikapauserna. Det framkom då att de personer som väntade några 
dagar innan de gick in i verktyget upptäckte att flera av de förslag de hade redan var inlagt 
och därför endast röstade på dessa istället för att lägga in något nytt. Några berättade att de 
inte ansåg sig ha tid utan förlitade sig på att deras önskemål framkom genom andra 
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personers förslag. Ytterligare någon påpekade att han ”glömt av” och kom på det efter att 
verktyget hade stängts, trots att vi hade skickat en påminnelse. Min reflektion över detta var 
att de personer som värderade det nya intranätet och var intresserade av att få vara med 
och påverka tog vara på möjligheten vi gav till att göra detta. Medan de personer som inte 
lägger lika stor vikt vid detta var heller inte med och framförde sina önskemål. En annan 
reflektion jag gjorde kring deltagande var att fler personer från kontoret i Göteborg deltog 
än från kontoret i Stockholm. Det tror jag kan bero på att jag själv arbetade på kontoret i 
Göteborg och därmed hade direkt kontakt och kunde föra en dialog med många av de 
anställda, vilket kan ha påverkade dem att vilja vara med och påverka.  

Informationsanalys del 2 

Efter att vi samlat in krav och önskemål om funktioner i den första fasen handlade nästa 
fas om att gå igenom och analysera de inkomna förslagen. I denna fas planerade vi även att 
ta fram och fastställa vilka krav och funktioner som skulle finnas på intranätet. 
Uppdelningen nedan beskriver de moment som ingick i denna fas.  

Analys av insamlade krav 

När kraven samlats in gjordes en sammanställning och indelning i kategorier som 
exempelvis projektarbete, administrativa uppgifter och allmän information. Arbetet därefter 
gjordes iterativt i samarbete med Mikael Nilsson. Vid ett flertal tillfällen analyserades 
förslagen och kompletterande frågor ställdes för att förtydliga vissa förslag. Kontinuerligt 
under våra analystillfällen uppdaterades dokumentet med förslagen.  

Framtagande av krav- och funktionsspecifikation 

När vi ansåg oss klara med analysen började jag ta fram en kravspecifikation och 
specificerade kraven på en övergripande nivå. Därefter tog jag fram en 
funktionsspecifikation och ”parade” ihop krav med funktion. För varje krav redogjorde jag 
för de funktioner som uppfyller kravet. Även under detta arbete hade jag ett flertal 
avstämningar med handledaren och för varje tillfälle gjorde jag uppdateringar i 
dokumenten. Då AcobiaFLUX har färdiga mallar för krav- och funktionsspecifikationer, 
som de använder i sina kundprojekt, utgick jag från dessa när jag skapade specifikationerna.  

Fastställning av krav och funktioner 

Innan vi fastställde krav- och funktionsspecifikationerna ville vi säkerställa det vi kommit 
fram till med medarbetarna. För att göra det använde vi återigen Google Moderator där vi 
lade upp alla krav. Därefter fick medarbetarna gå in och rösta på de krav de ansåg var 
viktigast för dem att ha på intranätet och de fick även möjlighet att lägga till nya förslag 
som inte kommit med första omgången. Även denna gång skickade vi ut ett e-
postmeddelande och förklarade varför och hur de skulle göra, samt en påminnelse dagen 
innan verktyget stängdes.  

Vi skickade också ut ett frågeformulär med nio frågor till fem utvalda personer för att vi 
ville få en något djupare bild av hur olika medarbetare ser på intranätet och hur de vill att 
det ska fungera i framtiden. De frågor vi ville ha svar på presenteras i bilaga 4.  

Det kom inte in några helt nya förslag den andra omgången och antalet som gick in och 
röstade var högre än första omgången. Vad det beror på kan ha varit att det inte tog lika 
lång tid för medarbetarna att endast rösta på de förslag de ansåg var viktigast för dem.  
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När krav- och funktionsspecifikationerna var fastställda skickades dessa till konsulten för 
att få respons på om det var tillräckligt underlag för att gå vidare till att påbörja nästa steg i 
processen som handlar om val av leverantör.  

Rådgivande konsult 

I projektet på AcobiaFLUX har en konsult tagits till hjälp. Mikael Nilsson berättade att han 
alltid tar in konsulter på området där de själva inte har tillräcklig erfarenhet. Exempelvis har 
AcobiaFLUX tagit hjälp av en konsult, i projektet med nytt affärssystem, som varit IT-chef 
på ett stort företag och varit med och implementerat tre affärssystem. Hon var 
projektledare för de projekten vilket tyder på att hon gjort misstag som hon lärt sig av. 
Mikael Nilsson berättade att han inte vill råka ut för dessa misstag bara för att han inte har 
erfarenhet och därför tar han in en konsult som hjälper företaget att ta sig förbi de 
vanligaste felen. Inför upphandlingen av affärssystemet har de tagit in en annan konsult 
som är expert på just upphandlingar och vet hur ett förfrågningsunderlag ska se ut, vilka 
krav de kan och ska ställa och hur ett avtal ska se ut.  

Mikael Nilsson berättade att samma sak gäller i situationen med intranätet då det är något 
som de tidigare inte gjort. På det sätt som AcobiaFLUX har arbetat med 
affärssystemprojektet har vi, det vill säga Mikael i samarbete med mig, anammat i 
intranätprojektet. I arbetet med intranätet har vi tagit fram underlaget själva eftersom vi 
använt de erfarenheter vi fått. För att komplettera det har vi tagit hjälp av en person som 
forskat om intranät och som varit med om att bygga AstraZenecas intranät. Honom har vi 
bollat våra idéer och underlag med för att även där säkerställa att vi inte gjort några stora 
misstag.  

4.2 Intervju med Charlotte Norlin – Moderna Museet 

Charlotte Norlin arbetar som informatör och intranätsansvarig på Moderna Museet. Hon 
var den som tog initiativ till att införa ett intranät och var även projektledare för projektet. 
Projektet att införa ett intranät på Moderna Museet påbörjades tidigt våren 2006 och i juni 
2007 genomfördes lanseringen av intranätet. Då hon inte hade någon erfarenhet från 
liknande projekt sedan tidigare gick hon en projektledarkurs under två dagar inför att 
projektet med intranätet skulle börja.  

Uppdelningen nedan har gjorts utifrån den intervjuguide som användes vid intervjun och 
som återfinns i bilaga 1.  

4.2.1 Mål med intranätet 

Målet med ett intranät på Moderna Museet var bland annat att få en tydlig struktur på 
informationen. Tidigare låg all information i ett slags mappsystem vilket var väldigt rörigt 
och det var svårt att veta när informationen och dokumenten var uppdaterade eller vilken 
version det var. De ville därför att informationen skulle struktureras upp tydligt och logiskt 
på intranätet så att det var lätt att hitta det man sökte efter. Att intranätet skulle vara 
användarvänligt var också ett av målen eftersom många på Moderna Museet var ovana 
datoranvändare. Det var också så att e-post med information skickades ut till alla vilket 
upplevdes som tröttsamt då inte alla hade ett intresse av att få informationen. Denna 
information ville man istället kunna lägga ut på intranätet så att de som vill kan ta del av 
informationen. Charlotte Norlin berättade att det från början fanns personer som inte var 
så positivt inställda till det nya intranätet.  
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4.2.2 Genomförande av projekt 

Projektet inleddes med att Charlotte Norlin gjorde en SWOT-analys. Därefter samlade hon 
ihop en grupp om nio personer, inklusive sig själv, av de cirka 100 anställda under den 
tiden. Dessa personer representerade olika delar av verksamheten, som exempelvis 
personalansvarig. Hon tyckte det var viktigt att dessa personer hade ett intresse och en vilja 
att vara med i projektgruppen. I samband med att projektet startades sökte hon 
information om intranät på Internet för att lära sig mer då hon inte hade någon kunskap 
om intranät sedan tidigare.  

Därefter gjorde hon studiebesök på ett flertal företag, både större och mindre, för att ta 
reda på hur de arbetade med deras intranät. Inledningsvis var hon mest intresserad av att 
använda EPIServer som plattform för intranätet och genom studiebesöken kunde hon ta 
del av både för- och nackdelar med att använda den plattformen. Hon gick även på en 
tvådagars kurs som handlade om intranät och där de gjordes en demonstration av olika 
intranät. Under demonstrationen såg hon ett intranät som motsvarade den bild hon själv 
målat upp kring Moderna Museets nya intranät. Det intranätet tillhörde Konkurrensverket 
och hade de funktioner och det utseendet som hon efterfrågade. Det ledde till att hon bjöd 
in Konkurrensverket för att presentera och visa hur deras intranät såg ut även för övriga 
anställda på Moderna Museet. Efter den presentationen märktes en mer positiv inställning 
till intranätet bland de anställda än tidigare. I samband med det läste även hon ytterligare en 
kurs, en 5-poängs distanskurs på Mittuniversitetet som handlade om kommunikation i 
intranät. 

För att få in tankar och synpunkter om intranätet anordnades ett antal workshopar som alla 
på företaget deltog i. På dessa workshopar fick de anställa vara med och påverka hur det 
nya intranätet skulle fungera.  

Det var Charlotte Norlin som arbetade med projektet och IT-ansvarig på företaget deltog 
när det gällde de tekniska delarna. Den projektgrupp som hon hade satt samman i början 
av projektet agerade som ett slags bollpank under projektet.  

De steg i projektet som var mest kritiska var arbetet med kravspecifikationen samt valet av 
leverantör. Det var viktigt att hitta en leverantör som förstår vad det är man vill uppnå med 
det nya intranätet och som också tolkar kravspecifikationen på rätt sätt. Detta är en 
förutsättning för ett bra samarbete och att intranätet blir som man vill ha det.  

4.2.3 Projektmodell 

För projektet följdes en projektmodell som används inom hela museet. Projektmodellen 
har tagits fram av företaget Projektstegen och är ett stöd genom att definiera de olika 
faserna i projekt och där man uppmanas formulera vad man vill genomföra och hur det ska 
gå till. Denna modell består av fyra blanketter. Den första blanketten beskriver projektidén 
och den andra blanketten är ett beslutsunderlag där projektet beskrivs mer detaljerat, vilka 
resurser som krävs och så vidare. Nästa blankett är en genomförandeblankett där det 
beskrivs hur projektet ska genomföras. Sista blanketten är en utvärdering av projektet. 
Charlotte Norlin tyckte att det var väldigt bra att tydliggöra de olika faserna i projektet och 
formulera hur man ska åstadkomma det man vill genomföra. Varje blankett går man också 
igenom med beställaren av projektet, i det här fallet hennes chef Lovisa Lönnebo som var 
kommunikationschef på museet.  
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4.2.4 Projektets faser 

Om man skulle dela upp projektet i faser så var den första förberedande där studiebesöken 
gjordes för att hitta vilket system de skulle välja. Konkurrensverket hade Microsoft Office 
Sharepoint Server vilket Moderna Museet också bestämde sig för. När valet av system var 
beslutat gick projektet in i nästa fas där de skulle hitta en leverantör. Men innan Charlotte 
Norlin började leta leverantör tog hon fram en kravspecifikation som användes som 
underlag i processen med att välja leverantör. I den sista fasen arbetade hon tillsammans 
med leverantören för att utveckla intranätet.  

4.2.5 Kravhantering 

Inför att ta fram en kravspecifikation tittade Charlotte Norlin runt på olika kravmallar och 
läste om kravhantering för att ta reda på vad man skulle tänka på. Därefter utarbetades 
kravspecifikationen utifrån dels, de workshopar som hon genomförde inledningsvis i 
projektet, och dels utifrån de saker hon själv ansåg var viktigt. Hon tittade även på hur 
Konkurrensverket hade tänkt och frågade även vissa andra personer, exempelvis sådana 
hon visste hade lite mer teknisk kunskap, om vad som krävs av intranätet.  

De grundkraven man hade på intranätet var att det skulle gå lätt och snabbt att hitta den 
information man behövde. Med lätt menas att det ska vara en logisk struktur på intranätet, 
man ska inte behöva gissa sig till var något finns och heller inte söka sig till det. Ett annat 
grundkrav var också att det skulle finnas projekt och samarbetsplatser. Det var också 
viktigt att startsidan var tilltalande för de anställda. Charlotte Norlin hade märkt att de 
flesta intranäten inte hade bilder på startsidan, bara länkar, vilket gav ett tråkigt och 
oattraktivt intryck. Därför tyckte hon att det var det viktigt att ha en bild för var och en av 
de fyra större nyheterna på startsidan för att göra den mer lockande.  

4.2.6 Stöd från konsult 

Den intranätkonsult som arrangerade den första kursen Charlotte Norlin gick var också 
med och startade kursen Kommunikation i intranät på Mittuniversitetet som hon läste. 
Henne tog hon hjälp av vid avgörande faser i projektet då hon tyckte konsulten var bra och 
väldigt kunnig inom intranät. Intranätkonsulten agerade som stöd och bollplank kring de 
val och beslut som skulle tas. När kravspecifikationen var framtagen stämdes den av med 
konsulten och när leverantör skulle väljas fick hon vägledning i sitt beslut. Konsulten var 
en viktig del i projektet då det skapade en slags trygghet och hon fick feedback på hur hon 
själv tänkte och de beslut hon skulle ta.  

4.2.7 Resultat 

När intranätet lanserades i juni 2007 var mottagandet väldigt positivt. Det tror Charlotte 
Norlin dels beror mycket på att de anställda involverades från allra första början, dels 
genom presentationen av Konkurrensverket som kom utifrån och presenterade hur deras 
intranät fungerade vilket bidrog till en ökad förståelse och senare även acceptans för 
intranätet och dels genom workshoparna där de fick en möjlighet att påverka och framföra 
synpunkter. De fick också kontinuerligt information om hur projektet fortskred och att de 
under hela tiden kunde komma med frågor och synpunkter, både före och efter lanseringen 
av intranätet.  
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4.3 Intervju med Fredric Landqvist 

Fredric Landqvist är forskare inom kunskapshantering, intranät och informationshantering 
och arbetar även som strategikonsult. Hans erfarenhet av intranät kommer från att han 
arbetat med intranät, både stora och små, sedan 1995. De frågor som ställdes till Fredric 
Landqvist återfinns i bilaga 2.  

De personer som bör vara med i en förstudie till ett intranätprojekt är beslutsfattare och 
förespråkare för centrala roller inom verksamheten. Om verksamheten även har 
informationsägare/ansvariga och IT-ansvarig blir dessa utförare i projektet. Fredric påpekar 
även att förankring i verksamheten är viktigt.  

Han berättar att det finns många lämpliga metoder kan användas i projektet. Han nämner 
PROPS och PPS som är modeller för projektstyrning, användarcentrerade modeller som 
effektstyrning och IA/UX-modeller. Slutligen finns även de agila utvecklingsmodellerna 
som säkerställer kvaliteten på koden genom testdriven iterativ utveckling. Dessutom finns 
RUP som komplement för större och mer omfattande projekt.  

Vidare menar han att alla förändringsprojekt, såsom ett införande av intranät, måste följa 
projektmodeller. Det gör att det finns tydliga mätpunkter och styrmedel för ledningen som 
sponsrar och stödjer förändringsarbetet. Användarmedverkan genom hela förändringen är 
extremt viktigt där också effektstyrning kan användas för att få en bra gemensam målbild. 

Skillnaden i hur företag bör gå tillväga skiljer sig åt något mellan små- och medelstora 
företag och stora företag. Främst då omfattningen på projekt, bland SME-företag, är 
mindre och därför bör de ofta fokusera på att anpassa halvfabrikat eller färdiga lösningar. 
Oavsett storleken på företaget är projektstyrning och användarmedverkan centrala delar. 
Större företag behöver mycket mer komplexa modeller då deras informationsmiljö är mer 
omfattande än den är bland mindre företag. 

Inför införande av intranät är det viktigt att säkra god förankring genom 
användarmedverkan och en gemensam målbild. Något företag också ska tänka på som även 
gäller efter införandet är att tillämpa en pragmatisk och stegvis förbättring. Det är viktigt att 
intranätet ses som en del av vardagen, där användaren ska lösa olika arbetsuppgifter. Dessa 
uppgifter är mätbara värden för effektmålen ihop med de verksamhetsprocesser som driver 
företaget. 

De stora aktiviteterna i ett intranätprojekt är enligt Fredric Landqvist skapandet av en 
informationsarkitektur (IA), navigationsmönster samt struktur som även inkluderar 
taxonomi. Det är också viktigt att arbetet bedrivs som en iterativ utveckling. 

Han tycker att leverantörer ska involveras från start och genom hela processen. Intranätet 
ska ses som en kontinuerlig förbättringsprocess som aldrig tar slut, och därför är det viktigt 
att säkerställa en god förvaltning redan under det pågående utvecklingsprojektet. Innan det 
är lämpligt att ta kontakt med leverantören bör projektgruppen ha genomfört 
kravhantering och förankring så att det finns grupper för leverantören att agera mot.  

När projektgruppen ska arbeta med kravhantering i projektet bör även här ledning och 
beslutsfattare vara med, samt representanter för centrala och viktiga roller i verksamheten. 
Även alla användare ska involveras i denna process och bör få en möjlighet att utrycka sig. 
Dock kanske inte alla användare ska delta aktivt utan istället kan exempelvis enkäter och 
mätningar användas. Om man inte arbetar med kravhantering finns det stora risker att 
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företaget får ett intranät som inte fungerar, som inte löser de uppgifter som förväntas och 
som det inte går att hitta på.  

Fredric Landqvist beskriver att det finns ett antal värdeord som hanterar olika vyer av 
användarna upplevelse. Dessa värdeord är ”findability”, ”usability”, ”readability”, 
”accessibility” med flera. Det är enligt honom värdelöst om det inte går att hitta det man 
söker på intranätet. Användbarhet handlar om att ta fram en design som gör att saker 
fungerar och läsbarhet innebär att informationen ska skrivas så att den är lätt att förstå och 
fyller sitt syfte. Till sist är också tillgängligheten viktigt för att alla användare ska kunna ta 
del av informationen på intranätet.  

För att undvika de vanliga misstagen när företag ska införa ett nytt intranät anser Fredric 
Landqvist att uthållighet samt att fokusera på slutanvändaren och de uppgifter som stödjer 
verksamheten är viktigt. Han menar också att den pragmatiska tillämpningen är a och o. 
Vidare säger han att ”De modeller som finns är just modeller för att man ska ha något att hålla i 
handen för en förändring och att ha det kopplat till verksamhetsutveckling”. Lättrörliga modeller som 
agila och IA/UX-modeller kan vara tillämpbara för mindre företags projekt.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel kopplas teori samman med empiri i en analys. Först förs en diskussion kring 
tillvägagångssätt och de metoder som man kan använda sig utav. Därefter diskuteras kring vilka faktorer 
som bör tänkas på vid intranätinförande. Avslutningsvis analyseras orsaker och faktorer som kan bidra 
till ett misslyckat införande.  

 

Analysen har strukturerats utifrån de tre forskningsfrågor som formulerades i inledningen 
till denna uppsats. Det första avsnittet, tillvägagångssätt, behandlar frågan om hur man ska 
gå tillväga i en förstudie vid införande av nytt intranät. Det andra avsnittet handlar om 
faktorer att tänka på och har sitt ursprung i den andra forskningsfrågan. I det sista avsnittet 
behandlas den tredje forskningsfrågan kring de vanligaste fallgroparna och hur dessa kan 
undvikas.  

5.1 Tillvägagångssätt 

Det grundläggande vid införande av ett nytt intranät anser jag är att den eller de som ska 
leda projektet har kunskap eller erfarenhet både inom projektledning och inom intranät. 
För att kunna ta på sig rollen att leda ett projekt måste man känna till vilka metoder och 
modeller det finns för detta. Det kan då vara bra att först studera generella projektmetoder 
och de aktiviteter som dessa tar upp. Därefter kan projektledaren undersöka fler metoder, 
som exempelvis iterativa och agila som jag tagit upp i denna uppsats. Därigenom fås en 
insikt i vilka tillvägagångssätt som finns och projektledaren kan avgöra vilket som passar 
sitt projekt. Han/hon måste således inte välja en metod att följa utan kan ta ut de aspekter 
eller delar som han/hon anser passande för sitt eget projekt. Många företag har 
egenutvecklade projektmodeller som projektledaren förväntas följa. Det var även fallet på 
Moderna Museet där Charlotte Norlin använde sig av den projektmodell som hela företaget 
använde sig av. Jag anser dock att man kan lägga till någon aktivitet eller aspekter från en 
annan metod och på så sätt anpassa företagets metod för att lämpa sig bättre inför 
intranätprojektet.  

Lundström och Rosander (2009) belyser vikten av att ha en projektmodell att arbeta efter 
för att säkra kvaliteten i projektprocessen. Genom en projektmodell beskrivs processens 
delar och vilka aktiviteter som bör utföras i vilket skede i projektet. Även Fredric Landqvist 
anser att alla förändringsprojekt bör följa en projektmodell då det finns tydliga mätpunkter 
och styrmedel som är viktiga för ledningen som sponsrar och stödjer förändringsarbetet.  

Charlotte Norlin läste en kurs i projektledning inför att starta intranätprojektet då hon själv 
inte tidigare drivit något projekt. Detta gjorde att hon fick en förståelse för projektledning 
som hon sedan hade med sig i sin roll som projektledare. Det är av betydelse att den som 
ska leda projektet har kunskap inom projektledning och hur ett projekt genomförs. Om 
ledaren inte har tillräcklig kunskap kan han/hon, precis som Charlotte Norlin gjorde, läsa 
en kurs inom ämnet och även ta hjälp av en utomstående konsult som har expertkunskaper 
inom ämnet. Koehler et al. (1998) påpekar även att teknisk kompetens är viktig för att veta 
vilka tekniker som kan användas för projektet och varför. Vidare menar Koehler et al. 
(1998) dessutom att ledningen förväntar sig att projektledaren innehar kunskaper inom 
intranätrelaterade tekniker.  

I denna undersökning har jag studerat generella projektledningsmetoder samt de vanligaste 
metoderna och modellerna inom olika typer av IT-projekt som jag anser kan vara lämpliga 
vid intranätprojekt.  
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5.1.1 Metoder och modeller 

Den sekventiella utvecklingsmetoden innebär att produkten utvecklas i en enda sekvens där 
varje steg slutförs innan projektgruppen går vidare till nästa steg (Görling, 2009). Detta gör 
att metoden inte tillåter någon flexibilitet när det gäller ändringar i jämförelse med 
exempelvis iterativa och agila metoder. Precis som Görling (2009) påpekar lämpar sig inte 
en sekventiell metod i situationer där det i förväg är svårt att specificera kraven som ställs 
på produkten. IT-projekt innebär ofta stora osäkerheter i form av krav och teknologi samt 
affärsmässiga förutsättningar som ändras. Därför är den sekventiella utvecklingsmetoden 
inte att föredra vid förändringsprojekt såsom införande av intranät. Om exempelvis 
oförutsedda händelser uppstår eller att kraven måste ändras innebär det att planeringen 
faller och måste göras om.  

Till skillnad från den sekventiella metoden utvecklas ett system enligt de iterativa 
metoderna i flera omgångar, iterationer, där mindre delar av systemet utvecklas i varje 
iteration. I den iterativa utvecklingen kan förändringar i exempelvis kraven hanteras enkelt 
då dessa upptäcks tidigare i projektet i och med att implementeringen görs i iterationer.  

En av de vanligaste iterativa utvecklingsmetoderna är RUP som utgör ett processramverk 
för mjukvaruutveckling (Görling, 2009). Då RUP är en så pass generell metod måste de 
som ska leda projektet sortera ut de aktiviteter och delar som passar in på det egna 
projektet. Precis som Lunell (2003) menar är RUP en konfigurerbar process som måste 
anpassas och där vissa delar kan brytas ut från processen. Det kan dock vara svårt om de 
som ska leda projektet inte har någon kunskap inom ämnet eller om metoden. Som 
projektledare tror jag det är svårt att veta vilka aktiviteter och delar inom RUP som är 
viktiga för ens egna projekt. För att få tillräcklig kunskap för att kunna göra ett sådant val 
behöver man först läsa in sig på RUP. Jag tror dock inte att alla projektledare har den tiden 
och dessutom inte är villiga att ta risken om de missar något viktigt eftersom det kan få 
konsekvenser för projektet.  

I intervjun med Fredric Landqvist menade han att RUP kan användas för större och mer 
omfattande projekt vilket även jag håller med om. Utifrån resonemanget ovan anser jag att 
RUP är en alldeles för stor och bred metod för att lämpa sig för SME-företag att använda 
vid intranätprojekt. Om projektdeltagarna däremot har kunskap om RUP tror jag att de kan 
bryta ut vissa delar eller specifika aktiviteter och använda sig av i intranätprojektet. 
Exempelvis utgör kravhanteringen en av kärnpunkterna i RUP där det behövs rutiner för 
hur denna ska hanteras då kraven ofta ändras under projektets gång (Lunell, 2003). RUP 
har även kritiserats för att vara dokumenttung, att den är för inriktad på dess ingående faser 
samt att den till stor del består av planering (Cronholm, 2008). Gustavsson (2007) nämner 
att de användningsfall som används inom RUP riskerar att skapa för mycket 
dokumentation i ett för tidigt skede som sedan kan behöva förändras. Inom den agila 
utvecklingen är en grundläggande princip att inte planera detaljer för långt in i projektet 
eftersom det tar alltför lång tid. Istället planeras för varje etapp hur långt arbetet ska vara 
utifrån affärsnyttan med etappen, komplexiteten av projektet, kvaliteten på resultatet samt 
arbetsförmågan i gruppen.  

Brundin (2009) anser att den agila utvecklingen har en mer flexibel process än RUP då det 
ingår mindre administration och stegen är kortare. Grundtanken med Agile är att 
utvecklingsprocessen ska vara så flexibel som möjligt och att det snabbt ska gå att hantera 
förändringar. Gustavsson (2007) beskriver att Agile lämpar sig som metod när exempelvis 
kravbilden är otydlig eller inte har specificerats från början eller då projekt är komplexa och 
det är svårt att förutse slutresultatet.  



 

 44 

Den agila metod som används mest är enligt Brundin (2009) Scrum som likt den iterativa 
utvecklingen grundar sig i tanken att de involverade i projektet inte kan förutsäga och 
planera hur arbetet ska läggas upp på bästa sätt. Görling (2009) beskriver att i Scrum-
projekt utgår projektgruppen från en vision om hur slutresultatet ska se ut och de krav som 
finns istället för en traditionell projektplan. Utifrån den insamlade teorin kan jag se att de 
traditionella metodikerna prioriterar skapandet av specifikationer och låter tidplaner och 
resurser variera, medan de agila metoderna istället prioriterar tidplanen och resurserna 
högst och låter specifikationerna variera. Detta påvisas även då Gustavsson (2007) 
beskriver att de agila metoderna saknar analysmodeller, såsom intressentanalys och 
riskanalys, vilket också utgör den största skillnaden med traditionella metoder. Det innebär 
att projektdeltagarna alltid håller de leveransdatum som satts upp och levererar den 
funktionalitet som de har hunnit med att implementera. En Sprint, som är en tidsbestämd 
iteration, i Scrum avslutad oavsett om den är slutförd eller inte. De aktiviteter som inte 
blivit gjorda flyttas till en produktlista och blir en del av nästa iteration (Görling, 2009).  

Ett projekts storlek och omfattning avgör vilken eller vilka metoder som är lämpliga att 
använda. Större projekt bör använda sig av metoder som innehåller mer inslag av planering 
och administration, som exempelvis RUP. Även sådana metoder som betonar mindre 
administration, såsom de agila metoderna, kommer med nödvändighet att bli tyngre i 
samband med projektets storlek. Något som jag uppmärksammat är att de agila metoderna 
saknar övergripande projektstyrning vilket innebär att projektgruppen kan behöva 
kombinera dem med traditionella metodiker. Det är även något som Gafvert och Hedlund 
(2002) påvisat.  

På grund av ett projekts storlek samt verksamhetens förutsättningar är det svårt att peka på 
en specifik metodik som ska tillämpas. Skillnaden mellan mindre och större företag är, 
precis som Fredric Landqvist påpekade, att större företag behöver mycket mer mycket mer 
komplexa modeller då de har en mer omfattande informationsmiljö än mindre företag har. 
Något som också påverkar valet av metod är verksamhetens erfarenhet samt hur 
självgående utvecklarna är då de agila metoderna innebär att större ansvar måste tas av 
utvecklarna. De agila metoderna, såsom Scrum som tagits upp i den teoretiska 
referensramen, ser jag är lämpliga att använda för intranätprojekt i SME-företag. Det är 
även något som Fredric Landqvist förespråkade i intervjun. Men precis som Gustavsson 
(2007) anser även jag att de agila metoderna, och därmed Scrum, kan tjäna på att 
kompletteras med vissa delar som kan hämtas från de traditionella metodikerna.  

Fredric Landqvist tar upp projektstyrning som en av de centrala delarna i intranätprojekt 
oavsett storleken på företag. Han nämner också PPS och PROPS som två modeller för 
detta. PPS och PROPS skiljer sig inte något märkbart utan syftar till att ge stöd och 
struktur i ett projekt. I PPS delas beslutsprocessen upp i åtta punkter där projektets 
fortlevnad ska bedömas. I PROPS används istället sex tollgates som utgör beslutspunkter 
genom projektet. Jag anser att både PPS och PROPS är metoder som kan användas i ett 
intranätprojekt som komplement eller utbyte av någon del i någon annan 
utvecklingsmetod. De agila metoderna säger exempelvis inte mycket om hur styrning av 
projektet ska hanteras varför det kan vara lämpligt att studera PPS eller PROPS för att 
eventuellt komplettera med perspektiv från dessa metoder. I RUP finns redan delar för 
projektstyrning i processen och därmed behövs den inte kompletteras. Även 
projektstyrningen kan kompletteras med perspektiv från andra håll, som exempelvis 
effektstyrning. Effektstyrning handlar om att definiera de effekter som verksamheten vill 
uppnå med projektet. Dessa effektmål är därefter vägledande i projektarbetet. Precis som 
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Lundström och Rosander (2009) föreslår kan effektmålen ses som en ribba som satts upp 
som ett konkret mål för förändringsarbetet.  

5.2 Faktorer att tänka på 

Flera av de faktorer som jag tar upp i denna analys gäller inte endast för förstudien utan 
genom hela intranätprojektet, såsom förankring och kommunikation. Dock är dessa 
punkter viktiga att tänka på och arbeta med redan från början i projektet för att skapa 
förutsättningar för ett lyckat införande av intranät. Det är viktigt att man får med sig hela 
verksamheten i den initiala fasen, så att alla förstår bakgrunden till förändringen och vill 
vara med och påverka den.  

Som jag ser det är det i början som användarna har som störst chans att kunna påverka, 
bland annat kring krav och genomförande, eftersom det kan vara ganska fast när 
projektgruppen väl kommit till genomförandet. Det beror förvisso delvis på vilken metod 
som används. I exempelvis de agila metoderna är det accepterat att det uppstår 
förändringar under arbetets gång och när det händer får projektgruppen besluta kring om 
det är något som de måste ta hänsyn till. Handlar det exempelvis om krav på någon ny 
funktion får de ta ställning till om den är nödvändig i en första version av intranätet eller 
om den istället kan komma med i en andra version.  

5.2.1 Stöd från verksamheten 

Koehler et al. (1998) pekar på vikten att utvecklingen av intranät kräver stöd från hela 
verksamheten och främst från ledning och de centrala beslutsfattarna. För att få stöd från 
dessa måste projektledaren visa att de kommer få en positiv avkastning på sin investering. I 
det initiala arbetet med intranät kommer intresset för projektet troligtvis vara högre än vid 
någon annan tidpunkt. Som projektledare måste man då informera ledningen och fokusera 
på fördelarna med det nya intranätet. För att bygga upp ett stöd måste han/hon visa varje 
specifik ledare eller roll vad förändringen kommer att innebära för dem.  

Även Ubhi et al. (2005) pekar på en att en förutsättning för ett lyckat intranät är att vara 
tydlig med vad ett intranät kan leverera. När alla känner till förändringen och vad den för 
med sig måste projektgruppen fortsätta informera om hur projektet fortskrider samt 
eventuella problem som de stöter på. Det gör att ledningen, i de flesta fall, kommer att 
stödja projektet, så länge de känner att de har en överblick över vad som sker. Koehler et 
al. (1998) menar också att projektgruppen behöver hitta ett antal representanter från de 
områden som är kritiska för projektet och som kan hjälpa till att sprida informationen. 
Utan detta stöd finns det risk att projektet saktas ner och att supporten från ledningen 
försvinner vilket leder till att intranätet inte accepteras i verksamheten.  

5.2.2 Nulägesanalys 

Lundström och Rosander (2009) påpekar att det är en bra utgångspunkt att alltid starta ett 
projekt med att kartlägga den verksamhet som produkten ska stödja samt vilka krav 
verksamheten ställer. Genom att undersöka bakgrunden och göra en nulägesbeskrivning får 
de involverade i projektet en tydlig bild av hur idén, problemet eller behovet uppstått. Det 
är även något som är särskilt viktigt för ledningen som ska sponsra projektet. Även 
Goldkuhl och Röstlinger (2007) beskriver att en verksamhetsanalys kan genomföras för att 
beskriva och analysera den nutida situationen i en verksamhet. Utifrån nulägesanalysen får 
de involverade svar på hur verksamheten fungerar idag och därigenom belyser de problem 
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som finns. Den verksamhetsanalys jag genomförde gick inte in på djupet i verksamheten på 
det sätt som Goldkuhl och Röstlinger (2007) beskriver att man kan göra. Utifrån 
verksamhetsanalysen fick jag en förståelse för verksamheten och de problem som fanns. 
Därmed kunde jag även se behovet av att förbättra kommunikationen och samarbetet 
vilket intranätet delvis syftar till. Under intervjun med Charlotte Norlin framkom inte att 
hon gjort någon nulägesanalys. Men hon var den som tog initiativ till ett nytt intranät och 
såg således att det fanns ett bakomliggande behov. Hon berättade att informationen var 
ostrukturerad och att medarbetarna fick för mycket information skickade till sig som de 
inte var intresserad av. Precis som Koehler et al. (1998) lyfter fram är det viktigt att 
projektledaren känner till och har förståelse för organisationens bakgrund, särskilt vad 
gäller ledningen och hur öppen eller stängd denna är för samarbete. Det är således viktigt 
att som projektledare undersöka nuläget i verksamheten för att få en god bakgrund till att 
den ser ut som den gör. Det gör det också lättare att ta fram en målbild för hur 
verksamheten ska se ut i framtiden.  

5.2.3 Kravhantering 

Precis som Bark et al. (2002) skriver bör utvecklingen av intranätet ha sin utgångspunkt i en 
grundlig analys av de anställdas behov och förutsättningar. Det var också en viktig del i 
arbetet med att ta in ett nytt intranät på AcobiaFLUX. Intranätet syftar till att bli ett stöd 
för de anställda i det dagliga arbetet och därför behövde vi också veta vad de anställda hade 
för behov. Utifrån verksamhetsanalysen kunde jag få en inblick i vad som behövde 
förbättras och även vilka behov som fanns. För att mer konkret få reda på vad de anställda 
ville ha på intranätet i form av funktioner inkluderades de i kravinsamlingen och fick då ge 
förslag på önskade funktioner.  

Deltagandet vid kravinsamlingen var inte så högt som vi hoppats på då ungefär hälften av 
det totala antalet anställda lämnade förslag och röstade. Andra omgången var deltagandet 
något högre. Jag tror att de personer som lämnat förslag känner till verksamheten bra och 
också vilket behov som finns. Eriksson (2007) skriver att ett vanligt problem vid 
kravinsamling är att det kan vara svårt att få tillgång till de olika intressenterna eftersom de 
inte anser sig ha tid. Jag tror att det kan ha varit en av anledningarna till det låga 
deltagandet. De anställda prioriterar kundprojekten vilket finns en förståelse för. Men jag 
tror att om de hade ansett att intranätet var viktigt så hade de lagt lite tid på att fundera 
över vad de vill ha och rösta på förslag som andra lagt in. En annan anledning som också 
Eriksson (2007) tar upp kan vara att de anställda är oengagerade och förlitar sig på att de 
personer som är mer engagerade får stå för kraven eftersom de vet vad som behövs.  

Eriksson (2007) presenterar ett antal tekniker för att samla in krav. Av dessa tycker jag 
workshop är mest likt den teknik som vi använt oss av när vi samlade in förslag från alla 
medarbetare. I en workshop träffas ett antal intressenter för att spåna fram idéer på det 
kommande systemet (intranätet). Eriksson (2007) anser att workshopar är ett effektivt sätt 
att på kort tid identifiera, strukturera och prioritera de övergripande normala kraven. 
Istället för att genomföra en fysisk workshop användes ett webbaserat verktyg som 
fungerade som en ”anslagstavla” där de anställda kunde lägga in förslag och idéer. Genom 
att vi definierade ett antal kategorier fick vi från början en bra struktur på kraven. Vi 
använde också enkäter som vi skickade till några utvalda personer. Anledningen till att vi 
gjorde detta var för att eventuellt hitta fler krav och även få en bild av hur medarbetarna ser 
på det nya intranätet.  
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Eriksson (2007) menar att det behövs flera olika insamlingstekniker för att samla in en så 
komplett bild av kraven som möjligt. I intranätprojektet på AcobiaFLUX har vi använt oss 
av två tekniker. Från början var det tänkt att skicka ut enkäter till alla medarbetare och 
därefter eventuellt genomföra gruppdiskussioner. På så sätt hade vi också kunnat 
säkerställa att fler deltog. Det uteblev dock när vi upptäckte det webbaserade verktyget 
Google Moderator och det blev istället valfritt att lägga in förslag. Efter att vi lagt ut alla 
krav på funktioner i verktyget en andra gång och gav de anställda möjlighet att rösta och 
eventuellt lägga in nya förslag som inte kom med första gången, var deltagarantalet högre 
och det tillkom inga nya förslag. Utifrån de enkäter vi skickade till fem medarbetare 
uppkom inte heller några nya krav. Därigenom ansåg vi att vi ändå fått en så komplett bild 
av kraven som möjligt.  

Charlotte Norlin berättade att arbetet med att ta fram kraven utgjordes delvis av de 
workshopar som hon genomförde inledningsvis i projektet. På dessa workshopar deltog 
alla företagets anställda där de fick framföra sina synpunkter och tankar kring det nya 
intranätet. Då Charlotte Norlin själv inte hade tillräcklig kunskap inom kravhantering 
tittade hon runt på olika kravmallar och läste på kring vad man skulle tänka på. Precis som 
Lundström och Rosander (2009) rekommenderar studerade hon andra företags intranät för 
se hur andra arbetar med intranät. Hon fastnade för ett av företagens intranät och fick 
därifrån inspiration till sin kravspecifikation. Fredric Landqvist anser att alla användare ska 
involveras i kravhanteringsprocessen och bör få en möjlighet att utrycka sina synpunkter. 
Han menar att de inte ska delta aktivt utan istället använda enkäter och mätningar för att 
identifiera deras behov.  

5.2.4 Förankring och kommunikation 

I båda intervjuerna pekade respondenterna på vikten av förankring av den förändring som 
ett projekt innebär. Charlotte Norlin på Moderna Museet tror att anledningen till att deras 
intranät mottogs så positivt bland medarbetarna berodde på just förankringen. 
Medarbetarna var involverade redan från början och fick vara med och påverka hur 
intranätet skulle fungera. Hon informerade även medarbetarna under hela projektet och 
gav dem möjlighet att komma med synpunkter. Även Fredric Landqvist pekar på att 
förankring genom användarmedverkan och en gemensam målbild är väldigt viktigt. 
Återkommande i litteraturstudierna har varit att involvera användarna vilket påvisar dess 
betydelse. Exempelvis framhäver Ubhi et al. (2005) att en av faktorerna för ett lyckat 
intranät är att involvera alla genom alla steg. Med det menas också att, förutom att göra 
medarbetarna delaktiga och ge dessa möjligheter att påverka, är det av betydelse att 
kommunicera och informera om hur projektet fortskrider. Detta kan bidra till att 
medarbetarna får en mer positiv attityd till intranätet och till förändringen. 

Heide et al. (2005) belyser kommunikation och förståelse som förutsättningar för att 
förändringsprojekt ska gå att genomföras med ett lyckat resultat. Genom information och 
kommunikation i förändringsprocessen kan man skapa delaktighet och engagemang hos de 
anställda i organisationen, få en mer demokratisk förändringsprocess, minska oro och 
stress samt övertala de anställda om fördelarna med förändringen. Att skapa förståelse för 
förändringen och en gemensam syn på denna har betydelse för arbetets utfall.  

Det är även något som framkom i min intervju med Fredric Landqvist. Han menade att 
den gemensamma målbilden var viktig att tänka på inför införandet av nytt intranät. Med 
en gemensam målbild vet alla vad det är som ska uppnås i och med ett nytt intranät och 
vad som är nyttan med att genomföra ett sådant projekt. Det yttersta målet för alla intranät 
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är enligt Koehler et al. (1998) att förbättra företagets kommunikation och produktivitet. 
Även om det skulle vara den gemensamma målbilden med intranätet så räcker det inte 
enbart att alla känner till den. Utan alla måste känna till bakgrunden och ha en förståelse för 
varför intranätet behövs. Gräsberg och Hulteberg (2005) pekar på att målbilden måste ingå 
i ett sammanhang för att användarna ska kunna förstå varifrån behovet av förändringen 
kommer och hur saker och ting hänger ihop. De skriver även att bakgrunden till 
förändringen är viktig att klargöra för att de som berörs ska förstå syftet och drivkrafterna 
bakom förändringen.  

Som ledare för företaget eller för det nya intranätet tror jag det är viktigt att beskriva de 
positiva effekterna och den förväntade nyttan på ett konsekvent sätt precis som Gräsberg 
och Hulteberg (2005) menar. De som berörs av förändringen, det vill säga användarna, 
kommer att väga de positiva effekterna mot de negativa av förändringen. När det görs är 
det viktigt att användarna sedan tidigare känner till bakgrunden till samt behovet av den 
kommande förändringen. Det är alltså viktigt att som ledare först klargöra de problem som 
ligger till grund för att man beslutat att införa ett intranät i verksamheten så att 
medarbetarna får en förståelse för förändringen precis som det diskuterats tidigare i detta 
avsnitt. Heide et al. (2005) menar att förståelse är en central del i förändringsprocesser då 
människor handlar i enlighet med hur de uppfattar en situation. Därmed är det viktigt för 
en ledare av en förändring att vara medveten om att på vilket sätt de anställda i 
verksamheten uppfattar förändringen kommer att ha betydelse för utfallet. 

I samband med diskussionen ovan är det också viktigt att förändringen inte får uppfattas 
som ett färdigt förslag uppifrån. Medarbetarna måste själva ges möjlighet att kunna påverka 
och vara delaktiga i förändringsprocessen. Koehler et al. (1998) skriver också att utan initial 
användardata från fokusgrupper, enkäter eller andra sätt blir det inget prat om projektet 
vilket kan leda till att intranätet ses som en börda som ledningen tvingat på dem istället för 
att se det som ett verktyg som kan förbättra produktiviteten. Förändringar kan skapa en 
oro och förväntning hos medarbetare och genom att lyssna på dem och låta dem vara med 
i diskussionerna kring förändringen kan man skapa möjligheter och positiva förändringar 
(Gräsberg & Hulteberg, 2005).  

Det finns olika kanaler som kan användas för att informera företaget om projektet och 
förändringen. Heide et al. (2005) ger exempel på kanaler som de flesta organisationer har 
tillgång till. Detta är intranät, e-post, personaltidningar, dokumentation från ledning eller 
olika mötesformer. Vidare menar Heide et al. (2005) att det inte räcker att göra 
informationen tillgänglig utan att se vad informationen betyder och vilken innebörd 
förändringen har. Charlotte Norlin informerade kontinuerligt om projektet och det var 
även något som starkt bidrog till det positiva mottagandet.  

5.2.5 Stöd från konsult 

I projektet med nytt intranät kan projektgruppen ta hjälp av en eller flera utomstående 
konsulter som har erfarenhet från liknande projekt och som kan vara med och stödja och 
vägleda projektet. Anledningarna till att ta in någon/några utomstående kan exempelvis 
vara att deltagarna i projektet inte själva har tillräcklig kunskap om hur de ska gå tillväga 
eller att de behöver stöd i arbetet och en syn på projektet utifrån.  

Det är inte alltid som en konsult behövs genom hela arbetet utan endast i vissa delar av 
projektet. Det var så Charlotte Norlin gjorde när hon arbetade med intranätet på Moderna 
Museet. Hon berättade att hon tog hjälp av en konsult som hon ansåg väldigt kunnig inom 
området. Anledningen till det var att hon ville ha hjälp vid olika avgörande beslutspunkter i 
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projektet och konsulten agerade då stöd och bollplank. Hon berättade att konsulten var en 
viktig del i projektet och att det var en slags trygghet i sitt arbete då hon fick feedback på 
sitt eget arbete och kring de beslut hon skulle ta. De tillfällen som hon tog hjälp av 
konsulten var när kravspecifikationen hade tagits fram och då hon skulle välja leverantör. 
Även i intranätprojektet på AcobiaFLUX har en konsult tagits till hjälp då vi själva inte 
hade tillräcklig kunskap och erfarenhet av intranätprojekt. Precis som i Charlotte Norlins 
situation har vi bollat idéer med konsulten och fått respons på vårt arbete.  

5.3 Misslyckade projekt 

Det finns mycket publicerat kring det höga antalet misslyckade projekt och vilka orsaker 
som kan ligga bakom. Nedan förs en diskussion kring de misstag som tagits upp i den 
teoretiska referensramen. Eftersom det inte finns lika mycket publicerat kring varför 
företag misslyckas med sina intranät (Ubhi et al., 2005), har jag valt att även ta upp sådana 
misstag som identifierats bland IT-projekt. Detta eftersom jag anser att de även gäller för 
intranät. Enligt Ubhi et al. (2005) kan det bero på att det är svårt att mäta intranät samt att 
företag inte vill lägga tid på att genomföra sådana undersökningar av deras intranäts 
framgång. Det kan också vara så att företagen är ovilliga att offentliggöra sina 
misslyckanden.  

I den teoretiska referensramen har jag presenterat tio misstag som kan orsaka misslyckade 
intranät som Koehler et al. (1998) identifierat. I detta avsnitt kommer jag att föra en 
närmare diskussion kring de misstag som främst berör förstudiearbetet i ett intranätprojekt.   

Det första misstaget som Koehler et al. (1998) identifierat handlar om att misslyckas med 
att bygga upp stöd initialt i arbetet. Utvecklingen av ett intranät kräver stöd från hela 
verksamheten då det är avgörande för projektets framgång. I det initiala arbetet med 
intranätet är det som projektledare viktigt att visa för ledningen att de kommer få en positiv 
avkastning på investeringen. Utan stöd från ledningen finns det risker att 
resursfördelningen samt att stödet från övriga verksamheten brister. Koehler et al. (1998) 
menar också att det är viktigt att tidigt i arbetet hitta stöd i verksamhetens olika avdelningar 
och tillsammans med dessa definiera mål med projektet samt hur det ska organiseras. Craig 
et al. (2006) tar upp bristande stöd från IT-avdelningen som ett av de vanligaste misstagen 
när det gäller IT-projekt. Även Fredric Landqvist anser att beslutsfattare och förespråkare 
för centrala roller inom verksamheten bör vara med i förstudiearbetet. Det är dessa 
personer som känner till verksamheten och vilket behov som finns. Är det en stor 
verksamhet kan dessa fungera som representanter för de olika avdelningarna. Med hjälp av 
dessa förespråkare kan projektet spridas i verksamheten och med stöd från ledningen 
skapas förutsättningar för att intranätet blir accepterat.  

Ett annat misstag som Koehler et al. (1998) tar upp är att inte lägga tillräckligt med fokus 
på användarna trots att inblandade i projektet borde känna till att nyttan av ett intranät 
kommer från hur det uppfattas och används av användarna, och inte från vilken teknik 
som används. Flera av källorna som använts i denna uppsats pekar på just vikten av att 
involvera slutanvändarna av intranätet. Även Fredric Landqvist tar upp användarna som en 
viktig del, framförallt inom kravhanteringen, där han anser att alla användare bör vara 
delaktiga i arbetet. Det är viktigt att användarna får vara med och påverka och ges 
möjlighet att utrycka sig. Det kan exempelvis göras genom enkäter eller workshopar som 
både Charlotte Norlin och vi använt oss av. Precis som Koehler et al. (1998) tror jag att 
genom att involvera användarna och få dessa att prata om intranätet kan leda till att 
intranätet ses som något positivt som kommer att effektivisera deras arbete.   
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6 SLUTSATSER 

I kapitlet redovisas slutsatserna och svar på de forskningsfrågor som formulerades i inledningen och som 
baseras på den genomförda analysen. Slutsatserna följs därefter av rekommendationer för tillvägagångssätt 
vid intranätinförande. I kapitlet ges även förslag till fortsatt forskning ges samt en reflektion kring arbetet.   

 

Syftet med denna uppsats var att ”studera tillvägagångssätt vid införande av intranät i små- och 
medelstora företag samt att ta fram rekommendationer för ett intranätinförande”. Huvudfrågan som 
formulerades utifrån syftet med undersökningen kommer att besvaras i samband med 
rekommendationerna i avsnitt 6.1 nedan. Slutsatserna är konkret formulerade och 
strukturerade utifrån analyskapitlet och således utan inbördes ordning. 

En av underfrågorna som formulerades i inledningen till denna undersökning var ”Vilka 
faktorer finns att tänka på/beakta i förstudien?”. Min undersökning har pekat på följande 
faktorer:  

 Det är viktigt att redan från början erhålla stöd från verksamheten, främst ledning 
och beslutsfattare, för att skapa förutsättningar för att intranätet accepteras.  

 Utgångspunkten för att införa ett nytt intranät är att det finns ett uttryckt behov. 
Därför bör en nulägesanalys genomföras som kartlägger verksamheten och 
bakgrunden till att behovet uppstått.  

 Vid kravhanteringsarbetet bör alla användare involveras så att dessa får möjlighet 
att komma med synpunkter och förslag till intranätet.  

 Förankring och kommunikation är två viktiga pelare i intranätprojekt. En 
gemensam målbild för intranätet bör etableras samt att involvera användarna och 
kontinuerligt informera om projektet för att öka förståelsen för förändringen.   

 Om de som driver projektet inte har tillräcklig kunskap kring hur de ska gå tillväga 
bör de ta hjälp av en eller flera utomstående konsulter som kan stödja arbetet.  

Den andra underfrågan var ”Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur kan de undvikas?”. De 
fallgropar som framkommit i min studie är:   

 Att misslyckas med att bygga upp ett initialt stöd. Beslutsfattare och förespråkare 
med centrala roller bör involveras i förstudiearbetet för att representera den övriga 
verksamheten och sprida information om projektet.  

 Att inte fokusera tillräckligt på användarna. De bör involveras redan från början av 
projektet och framförallt bör de ges möjlighet att påverka det krav som ställs och 
hur intranätet ska fungera.  

6.1 Rekommendationer 

En del av syftet med denna undersökning är att ta fram rekommendationer för hur man 
ska gå tillväga vid införande av intranät. Studien är avgränsad till SME-företag samt 
förstudieprocessen. Jag anser att flera av rekommendationerna nedan gäller för hela 
projektet och inte enbart för förstudien. Det finns dock vissa faktorer som man bör börja 
arbeta med redan från början för att projektet ska bli framgångsrikt. Dessa är främst 
faktorer som förankring och användarmedverkan.  
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Jag har valt att inte peka på någon specifik metod eller modell som ska användas vid 
intranätprojekt utan har fört en diskussion i analyskapitlet kring skillnaderna mellan 
metoderna och hur de kan användas. Utifrån verksamhetens förutsättningar måste 
projektledaren själv komma fram till vad i dessa metoder som han/hon vill använda, eller 
om företaget har en metod som måste användas och i sådana fall komplettera med delar 
från andra metoder. Det handlar om att hitta ett tillvägagångssätt som fungerar för det egna 
projektet, beroende på verksamhetens förutsättningar samt omfattningen på projektet. Jag 
rekommenderar att studera de agila metoderna närmare. Dessa metoder lämpar sig bra för 
mindre projekt där projektgruppen tillsammans planerar arbetet i varje etapp och vad som 
ska uppnås med dem. I mindre projekt ställs inte lika höga krav på dokumentation och 
administration varför de agila metoderna lämpar sig bra då de inte lägger någon större vikt 
vid dessa punkter.  

Arbetet med ett nytt intranät bör inledas med en grundlig nulägesanalys för att klargöra 
bakgrunden till att ett behov av intranät har uppkommit. Utifrån denna nulägesanalys kan 
en gemensam målbild samt syfte med intranätet formuleras.  

Förankring och användarmedverkan bör prioriteras redan i det initiala arbetet med 
intranätet. Användarna bör ges möjlighet att vara med och påverka hur intranätet ska 
fungera samt vilka krav som ska ställas. Genom att göra användarna delaktiga kan en 
positiv attityd till intranätet skapas. Jag rekommenderar användning av workshopar så att 
användarna tillsammans kan diskutera med projektdeltagarna kring vilka rimliga krav som 
kan ställas utifrån verksamhetens förutsättningar. Att genomföra workshopar kräver dock 
både tid och resurser varför beslut måste tas om det är den insamlingsteknik som är 
lämpligast. En annan teknik är att ta fram enkäter som skickas ut till alla användare och på 
så vis få en bild av vad de vill använda intranätet till. Jag anser att båda dessa metoder ger 
en helhetsbild av hur användarna ser på intranätet och vad de vill kunna göra på det.  

Jag rekommenderar också att ta stöd från en eller flera konsulter. Särskilt i de situationer då 
projektdeltagarna inte själva har tillräcklig kunskap eller erfarenhet. Konsulten kan 
användas som en slags kvalitetssäkring för det egna arbetet och kan säkerställa att projektet 
är på rätt väg.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

Undersökningen har behandlat intranätinförande i SME-företag där projektens omfattning 
skiljer sig från projekt som genomförs i stora företag. Därför borde även skillnaderna 
mellan dessa studeras Det skulle därför vara intressant att närmare studera dessa skillnader 
samt hur man bör gå tillväga vid mycket omfattande intranätprojekt och vilka faktorer som 
då måste tas i beaktande.  

Eftersom denna undersökning endast behandlar förstudien finns det fortfarande luckor i 
resterande delar av införandeprocessen. Om även andra delar av processen studeras kan 
man få en bättre helhetsbild över hur man ska gå tillväga vid införande av intranät. Denna 
undersökning har avgränsats till att endast behandla förstudieprocessen.  

Det hade också varit intressant att göra en undersökning som istället fokuserar på 
organisering av projektdeltagare. En sådan undersökning kan istället fokusera på vilka 
personer som bör delta och är lämpliga att driva ett intranätprojekt.  

Ytterligare en punkt som är intressant är hur leverantörer anser att ett intranätprojekt ska 
genomföras och hur det skiljer sig gentemot de kundperspektiv som denna studie haft. I en 
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sådan studie skulle även skillnader och likheter mellan olika leverantörers tillvägagångssätt 
undersökas.  

6.3 Reflektion 

Mitt intresse för intranät har vuxit sig allt starkare under arbetets gång, särskilt då jag haft 
möjligheten att arbeta praktiskt i ett verkligt projekt som syftar till att införa intranät. Trots 
att väldigt många företag idag har intranät blev jag förvånad över att det fanns relativt lite 
studier på området. Många studier var dessutom genomförda för över tio år sedan och 
skulle därför kunna ses som föråldrade. Den tekniska utvecklingen går fort framåt och 
således även intranätrelaterade tekniker. Det kan därför finnas stora skillnader mellan 
gårdagens och dagens intranät, både i utformning och i användning.  

Något som jag märkte efter att ha genomfört analysen för studien var att de resultat jag 
kom fram till hade likheter med de förslag för lyckade intranät som Blackmore (2001, 
återutgivet i Ubhi et al., 2005) sammanfattat och som presenteras i kapitel 3.2.3. Detta ser 
jag är anmärkningsvärt för studien då det stärker reliabiliteten.  

Ett problem jag hade var att få tag i företag som ville ställa upp på intervju kring deras 
intranät. Då jag endast intervjuade ett företag som infört intranät upplevde jag till en början 
att jag hade för lite empiri. I och med att jag även intervjuade en konsult samt att en del av 
empirin utgörs av mitt eget praktiska arbete kändes materialet tillräckligt. Jag har i övrigt 
inte upplevt några större problem eller svårigheter i undersökningen utan det har mestadels 
handlat om mindre ”bulor” som jag med hjälp av min handledare kunnat ta mig förbi. Det 
jag dock kunde gjort bättre var att från början skrivit upp vad som skulle göras och när det 
skulle vara klart. Detta kom jag igång med en bit in i arbetet vilket resulterade i att jag 
hamnade något efter i planeringen. Något som till viss del påverkade var att jag från början 
inte hade helt klart hur slutresultatet skulle se ut och hade därför inte avgränsat arbetet 
tillräckligt från början. Desto längre in i arbetet jag kom blev också bilden av slutresultatet 
tydligare.  

I min undersökning har jag studerat olika modeller och metoder, såsom RUP och Scrum. 
Det finns dock många fler metoder som skulle kunna vara lämpliga vid införande av 
intranät, som exempelvis XP och DSDM. På grund av undersökningens omfattning hade 
det dock blivit för omfattande att studera alla olika metoder och eventuellt göra en 
jämförelse mellan dessa. Bara en sådan jämförelse hade kunnat utgöra en hel undersökning.  

Arbetet med att skriva denna uppsats har varit krävande men det har varit ytterst lärorikt 
att ha arbetat praktiskt i ett verkligt projekt och samtidigt studerat teoretiskt inom samma 
ämne. Det har gett mig en bredd av erfarenheter som jag kommer ha med mig i framtiden.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide företag 

1. Vad arbetar du med?  

2. Vilken roll hade du i arbetet med nya intranätet?  

3. När genomfördes projektet och hur lång tid tog det?   

4. Vad var målet med det nya intranätet?  

5. Hur planerade ni att genomföra projektet? Hade ni någon modell/metod att arbeta 
efter?  

6. Hur gick ni tillväga i projektet?  

a. Hur många personer var inblandade i projektet och vilken roll hade dessa? 

7. Vilka huvudsteg/faser gick ni igenom?  

8. Vilka steg/aktiviteter var mer kritiska i arbetet och hur hanterades dessa?   

9. Hur gick kravhantering till?  

10. Vilka grundkrav hade ni på intranätet?  

11. När kopplades leverantör/er in i processen?  

12. Användes någon konsult/expert i projektet?  

a. Om ja, varför? 

b. Hur tror du att det påverkade projektet och dess resultat? 

13. Vad fick ni för resultat?  

a. Hur togs intranätet emot av användarna? Hur arbetade ni för att få ett bra 
mottagande hos användarna?  

14. Gjordes någon utvärdering av projektet?  

a. Är det något i efterhand som ni kunde gjort annorlunda/bättre? Vilka 
erfarenheter har ni tagit med er till en eventuell vidareutveckling?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide konsult 

1. Vad arbetar du med?  

2. Vad har du för erfarenhet av intranät och intranätinförande?  

3. Hur tycker du att man ska man tänka när man ska planera ett projekt för införande 
av intranät?  

4. Vilka personer/roller bör vara med i förstudien/inledningen till ett intranätprojekt?  

5. Hur är det lämpligt att lägga upp arbetet?  

a. Ska man använda sig av någon specifik metod för hur man ska gå tillväga?  

b. När kan det vara lämpligt att arbeta efter en viss metod?  

c. Finns det skillnader i hur man bör gå tillväga mellan små- och medelstora 
företag och stora företag?  

6. Hur tycker du att man ska tänka när man ska planera ett införande av intranät? 

7. Vilka skulle du säga är de stora aktiviteterna i ett intranätprojekt?  

8. Hur tidigt skall man blanda in slutanvändarna i processen?  

9. Hur ska man tänka och arbeta med krav och funktioner?  

a. Vilka på företaget bör involveras i den processen?  

b. Varför?  

10. Finns det något man inte får missa i processen?  

a. Vad kan det få för konsekvenser?  

11. Vad finns det för kritiska punkter när man ska införa intranät?  

12. När är det lämpligt att ta kontakt med leverantörer?  

13. Vad upplever du är de vanligaste misstagen när man ska införa ett nytt intranät?  

a. Hur kan man göra för att undvika att hamna där?  

14. Hur ser du på skillnaden mellan små- och medelstora företag och stora företag när 
det gäller införande av intranät?  

15. Hur tycker du att vanliga projektmetoder/implementeringsmetoder är anpassade till 
mindre företag?  
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Bilaga 3 – Frågor till verksamhetsanalys 

1. Hur går det till när man få ett nytt projekt hos någon kund? Vilka 
aktiviteter/arbetsuppgifter genomförs?  

2. Hur utses ansvarig/ansvariga, övergripande ansvar och utförandeansvar? Hur delegeras 
arbetsuppgifter?  

3. Hur ser kommunikationen ut mellan ansvariga/medarbetare i projektgruppen och till 
kund? Hur delar ni med er av tips, idéer och erfarenheter? 

4. Hur läggs planeringen upp, görs en tidplan med aktiviteter? Finns det utrymme för 
egna idéer, tillvägagångssätt i arbetet? 

5. Följs den framtagna projektprocessen? Finns det något som är problematiskt/mindre 
effektivt med processen? Finns det delar av processen som man hoppar över?  

6. Var i processen uppstår det ofta problem, störande moment, flaskhalsar, förseningar 
eller liknande som behöver lösas innan man fortsätter? Finns det problem som inte har 
så stor betydelse för arbetet? Hur påverkar detta kvaliteten på det ni ska leverera? Finns 
det något i processen som tar längre tid än det kanske borde, vad beror det på?  

7. Hur går ni tillväga när ni behöver hitta information om något eller någon? Upplever ni 
att det är enkelt att hitta information, är den lättillgänglig? Var lagras information och 
dokument? Hur är tillförlitligheten i information som lagras?  

8. Om ni vill förmedla något till övriga medarbetare i projektgruppen men även utanför, 
hur går ni tillväga då? Hur ofta används e-post, telefon i ert arbete, sker all 
kommunikation via dessa kanaler? Är det effektivt? 

9. Vilka verktyg/hjälpmedel/system används i det dagliga arbetet? Underlättar dessa 
hjälpmedel arbetet eller är det tidskrävande/ineffektivt? Hur ofta använder ni er av 
dessa verktyg? Hur stor betydelse har de för ert dagliga arbete? Vem ansvarar för 
underhåll av de hjälpmedel ni använder? Hur är användarvänligheten i de 
systemen/hjälpmedel ni använder er av? 

10. Samarbetar ni ofta med varandra även om ni har olika projekt? Hur arbetar ni med 
dokument och dokumentation? Upplever ni att ni har en lättöverskådlig bild av era 
projekt, andras projekt?  

11. Förekommer det mycket dubbellagring av information och dokument? Hur är 
kvaliteten på informationen och dokument som används?  
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Bilaga 4 – Frågor till frågeformulär 

1. Vilken information (ex. mallar/dokument/listor/nyheter) vill du skall finnas på ett 
intranät? 

2. Hur vill du gå tillväga när du behöver hitta information om något eller någon? 

3. Vilken information från filservern används mest i ditt arbete/har du mest nytta av? 

4. Hur vill du att VD ska kommunicera med er? (e-post, blogg, informationsblad, 
personliga möten m.m.) 

5. Hur vill du få nyheter och information som berör hela verksamheten? (ex. 
intranätets startsida, specifik plats/anslagstavla, rss, e-post, muntligt) 

a. Hur ofta? 

b. Vilken typ av nyheter är du mest intresserad av? 

6. Hur skulle ett nytt intranät bidra till ditt eget arbete? 

a. Har du nytta av att använda forum, wiki eller liknande i ditt arbete. På vilket 
sätt? 

7. Vilka grundkrav har du på ett intranät? 

8. Vilken information är viktig för nyanställda att få ta del av? 

9. Finns det något du inte vill ska finnas/förmedlas på intranätet? 
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