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IT (Informationsteknologi) används i dag mycket för att distribuera och förmedla 

information internt och externt. Ett bra verktyg för informationshantering är 

verksamhetens intranät. Arbetet handlar om användbarhet i små SharePoint-projekt. 

Med användbarhet omfattas faktorerna användarvänlighet, anpassning och 

användaracceptans. Små SharePoint-projekt (på under 300 timmar) innebär att det 

finns mindre resurser för att tillämpa användbarhet. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka utvecklare inom SharePoint sina åsikter och 

förhållningssätt kring användbarhet, samt hur användbarhet bäst kan uppnås i små 

projekt med begränsade resurser. En kvantitativ metod har används för att genomföra 

fallstudie av tre utvecklare i ett konsultföretag. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade. 

 

Resultatet av forskningen drar slutsatsen att användaracceptansen är avgörande för att 

ett intranät ska uppfattas som användbart för användarna. Användarvänligheten är i 

standard SharePoint redan relativt definierad och fastställd. Anpassning av ett system 

istället för att använda inbyggda standarder är ofta kostsamt och resurskrävande. 

Utvecklarna bör därmed fokusera på utbildning, användarmedverkan, kommunikation 

och andra faktorer som kan öka acceptansen hos slutanvändarna.  
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Summary 
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Author: Agnethe Bergsaker 

 

Supervisor:  Jeanette Svanholm 

 

Examiner:  Hanna Broberg Danielsson 

 

 

 

Today, ICT (Information and Communication Technology) is often used to distribute 

and communicate information internal and external. One of the great tools for 

information management is the intranet. This research is focused on usability 

regarding small SharePoint-projects. Usability covers the factors: usefulness, 

customization and user acceptance. A small SharePoint-project (less than 300 

working hours) has fewer resources available for focusing on usability. 

 

The purpose with this research is to examine developers’ attitudes regarding usability 

and how usability is best achieved in small projects where resources are limited. A 

quantitative method has been used to conduct a case study consisting of three 

developers in a consulting company. The interviews were semi-structured.  

 

The result from the research concludes that user acceptance is the key factor for an 

intranet to be perceived as useful by the users. Usefulness in a standard SharePoint 

solution is relatively defined and in place. Customization of a solution instead of 

using the built-in standards is often more costly and resource intensive. Developers 

should therefore focus on education, user involvement, communication and other 

factors that may increase acceptance among the end users. 
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1 Introduktion  
Information är viktigt i dagens samhälle och de flesta verksamheter är helt beroende 

av information för att få verksamheten att gå runt. Utan en effektiv, säker och bra 

hantering av informationen i en verksamhet är det lite som fungerar. Idag används IT 

mycket för att distribuera och förmedla information internt och externt. Intranät kan 

vara ett bra verktyg för informationshantering och fungerar som en intern 

informationskanal. Målet med datoriseringen och användning av IT i dagens samhälle 

är, enligt Allwood (1998) att bidra till att öka effektiviteten i organisationers 

informationsflöden. 

 

Ett system är mer än programkod, databas, nätverk och datorer. Systemet blir först 

komplett när det används av och ses i samband med människor. Problem uppstår när 

en verksamhet implementerar ett system användarna inte trivs i och därmed inte 

använder till fullo (Söderström, 2013).  

 

Produktivitet är enligt Allwood (1998) beroende av tre faktorer. För det första måste 

programmet ha funktioner som löser relevanta uppgifter. För det andra måste 

informationen som användaren har tillgång till lösa hens arbetsuppgifter. För det 

tredje måste systemet vara användbart, med andra ord användarvänligt, anpassat, 

accepterat och användaren måste ha lämplig kompetens för systemet (Allwood, 

1998).  

 

Unionen hävdar i sin årliga rapport från 2012 att anställda på svenska företag årligen 

lägger  25 minuter varje dag på att lösa IT-problem. Dessa timmar motsvarar 18 500 

heltidstjänster per år, med andra ord har tiden ett värde på 8,5 miljarder svenska 

kronor (Unionen, 2012). Myers (1994, återgiven i Reitan, 2oo5) har i sin forskning 

kommit till slutsatsen att fokus på användarvänlighet kan ge besparingar upp till 5000 

gånger de kostnaderna som investeras. Unionen (2012) kom fram till att en av tre 

tjänstemän i den privata sektorn tycker de begränsas av IT-systemen i det dagliga 

arbetet, och  hälften av respondenterna i undersökningen tyckte IT-systemet styr 

utförandet av arbetssättet på ett onödigt sätt. Varför blir det så? Och varför är det inga 

som gör något åt att systemen är komplicerade, rigida och lite intuitiva (Unionen, 

2012)? 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 
De första systemen som utvecklades  hade fokus på funktionalitet och 

problemlösning. Men eftersom människans roll i systemen har blivit tydligare har 

intresset för att ta fram system som också tar hänsyn till användarnas behov ökat 

(Greenbaum och Klyng, 1991, återgiven i Brocker och Karlsson, 2012). Unionen 

(2012) fastslår också att införandet av ett nytt IT-system handlar lika mycket om 

förändring och anpassning av verksamheten och arbetsprocesserna internt som hur de 

tekniska systemen utformas.  
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För att ett intranät skall generera nytta i en verksamhet måste det användas. Det är då 

helt vitalt att det är utformat och anpassat för användarnas behov, förväntningar och 

värderingar (Ottersten och Berndtsson, 2002). Allwood (1998) skriver att större 

användbarhet hos systemet höjer effektiviteten i utnyttjandet och att detta resulterar i 

större ekonomiska fördelar för organisationen. Andra fördelar som Ottersen och 

Berndtsson (2002) nämner med ett användbart system är att det ökar produktiviteten, 

minskar inlärningstiden samt ökar tillfredsställelsen för användaren.  

 

Användbarhet är sällan ett explicit uttryckt mål men om det är ett uttryckt mål är det 

svårt att mäta (Söderström, 2013). Inom ämnet informatik talas det mycket om vad 

som behöver göras för att en implementering av ett informationssystem ska bli lyckat. 

Viktiga faktorer här som är kända men som fortfarande glöms bort eller ignoreras är 

vikten av att slutanvändarna accepterar och är villiga och positiva till att använda det 

nya informationssystemet (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

Allwood (1998) skriver om problematiken med människa-datorinteraktion som 

uppstår när konsulter tävlar med andra konsulter om uppdrag. Det kan då vara 

frestande att ge anbud på prisnivåer som inte inkluderar användbarhetsorienterade 

åtgärder. Författaren skriver vidare att det alltid är beställaren som har ansvaret för att 

systemet blir användbart, även om det av många ses som utvecklarens ansvar. 

 

Standardsystem och Microsoft SharePoint 

Standardsystemen på marknaden idag är moderna och utvecklade för att möta 

kundens behov med hänsyn till arbetssätt, produkter, funktionalitet och tjänster. Av 

stycken 100 företagsledare önskar 99 köpa standardsystem inom så många av de 

ovannämnda områden som möjligt istället för att utveckla egna applikationer (apper) 

(Hidas, 2009).  

 

Orsaken till att företagsledare vill ha standardsystem är lätt att se. Egenutvecklade 

system är kostsamma och litteraturen visar att de ofta kostar mer än vad som i 

utgångspunkten uppskattades. Vid anskaffning av standardsystem delas kostnaderna 

mellan många användare och verksamheter men då måste också funktionalitet delas 

mellan dem och en standardlösning täcker i de flesta fall ungefär 80 % av de behov en 

verksamhet har. Slutsatsen blir då att verksamheten måste anpassa standardlösningen 

(Hidas, 2009). Nilsson (1996) menar att om verksamheten inte anpassar sig blir 

resultatet ett system som inte ger det förväntade bidraget och den önskade effekten på 

företaget.  

 

SharePoint är en Microsoftprodukt som lanserades första gången år 2001. Systemet 

användas i första hand till intranät, innehållsadministration och dokumenthantering 

(Courter, 2013). SharePoint 2013 har ett nytt sätt att bygga sidorna på, med hjälp av 

applikationer som har olika funktionaliteter. App-funktionaliteten innebär att 

användarna själva kan anpassa och skapa sina sidor med den funktionaliteten de 

önskar med hjälp av enkel WYSIWYG (what you see is what you get). Tidigare har 



 

  7 (37) 

 

utvecklare fått koda fram denna funktionalitet (Microsoft, 2013). Microsoft skriver 

vidare att det skall vara möjligt att skapa ett intranät fullt ut utan att ha kompetens 

inom programmering, endast med hjälp av standard-funktionalitet och konfigurering 

av färdig programvara.  

 

SharePoint är ett mycket populärt system med många användare och enligt Lafe Low 

på TechNet Magazine använde år 2010 78 % av de 500 största företagen (efter brutto 

omsättning) i USA Microsoft SharePoint. År 2009 hade SharePoint mer än 100 

miljoner användare och var femte kunskapsarbetare i USA hade tillgång till 

SharePoint (TechNet Magazine, 2010). 

 

Teorikapitlet i detta arbete redovisar att det finns en hel del olika forskningar som 

menar att användbarhet är helt avgörande för en lyckad implementering av ett system. 

Det är en faktor som kan vara svårt att räkna på, men samtidigt en faktor som de 

flesta utvecklare är medvetna om. Detta arbete handlar om små SharePoint-projekt 

vilket innebär att ett intranät konfigureras och byggs på relativt få timmar. Få timmar 

i ett projekt innebär naturligtvis också att färre timmar läggs på kundupplevelse, 

kravspecifikation, användarvänlighet, acceptans och andra faktorer som är helt 

grundläggande för användbarheten av systemet.  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 
Andra forskare har studerat användbarhet och olika aspekter kring begreppet utifrån 

olika perspektiv i standardsystem, men det har  forskats lite kring dessa faktorer i 

SharePoint-projekt. Mitt problem handlar därmed om användbarhet i små SharePoint-

projekt. Med små projekt menas projekt som har en omfattning på under 300 timmar. 

Dessa projekt består ofta av mindre projektgrupper och färre projektdeltagare, vilket 

innebär att de också har mindre resurser för att tillämpa användbarhet. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka utvecklares åsikter och förhållningssätt kring 

användbarhet i små SharePoint-projekt, samt hur användbarhet bäst kan uppnås i små 

projekt med begränsade resurser.  Målet är att utveckla beskrivande kunskap kring 

ämnet genom att genomföra intervjuer och litteraturstudier kring ämnet. Forskningen 

ska generera kunskap som kan vara till nytta båda praktiskt för verksamheter och 

vetenskapligt för andra forskare kring hur användbarhet ska uppnås i 

utvecklingsprocesser med begränsade resurser.  

 

Min frågeställning är: 

Hur ska man som utvecklare säkra att användbarhet uppnås  

i små SharePoint-projekt? 

För att svara på studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att studeras 

närmare: 
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 Vad anser utvecklarna är fördelarna respektive nackdelarna med SharePoint som 

intranät ur ett användarperspektiv? 

 Hur resonerar utvecklarna kring användbarhet i SharePoint, med tanke på 

faktorerna användarvänlighet, anpassning och användaracceptans? 

 Vad kan utvecklarna göra i små SharePoint-projekt med begränsade resurser för 

att förbättra användbarheten? 

1.3 Avgränsning 
Denna studie handlar inte om val av standardsystem utan processen som sker efter att 

SharePoint har valts som lösning för en verksamhets intranät. Studien omfattar 

därmed inte anskaffning, användning och avveckling utan bara utveckling av 

systemet. Frågor kring hardware, avtal och förhandlingar behandlas inte heller. 

Forskningen har fokus på utvecklare, leverantörer och deras förhållning till 

användarvänlighet. Användarna och/eller kundens perspektiv undersöks inte. Studien 

kommer inte heller att behandla andra användningsområden av SharePoint än 

intranät. Detta arbete undersöker inte om de faktorer jag har tagit fram verkligen är de 

viktigaste, eller om de fungerar, utan jag har bara undersökt utvecklares åsikter och 

förhållningssätt till användbarhet. 

1.4 Målgrupp  
Målgruppen för detta arbete är utvecklare och leverantörer som arbetar med 

SharePoint 2013. Det kan också vara av intresse för företag som vill implementera 

SharePoint eller anställda i företag som kommer att bli användare av systemet. 

Samtidigt skall mitt vetenskapliga problem generera kunskap som kan vara till nytta 

för andra studenter eller forskare som är intresserade av systemutveckling och 

användbarhet. Då speciellt användbarhet i små projekt med begränsade resurser och i 

första hand i SharePoint-lösningar. Målgruppen har redan kunskap till SharePoint 

som lösning.  

1.5 Disposition   
Uppsatsen är indelad i olika delar: bakgrund och teori, metod, resultat och analys 

samt diskussion. Bakgrundskapitlet skall skapa en grund för uppsatsen och beskriver 

Microsoft SharePoint som produkt, informationssystem samt standardsystem. I 

metoden beskriver jag hur jag har gått tillväga för att samla in data och genomfört 

analysen. Teoridelen syftar till att skapa en kunskapsgrund kring utveckling och 

konfigurering av standardsystem och användarvänlighet samt faktorerna 

användarvänlighet, anpassning och användaracceptans. I resultat och analys går jag 

igenom de olika data som kom fram under intervjuerna samtidig som datan analyseras 

och jämförs med beskriven teori. I diskussionen kommer egna reflektioner fram.  
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1.6 Begreppslista 
Samtliga definitioner under förutom intranät, SharePoint standard och utvecklare är hämtat 

från ITIL ordlista och förkortningar (2011), svensk översättning.  

 

Anpassning: En åtgärd för att verksamheten och standardsystemet ska passa varandra.  

Användare: En person som använder IT-tjänster på daglig basis. Användare skiljs från 

kunder, eftersom vissa kunder inte använder IT-tjänsterna direkt.  

Användarcentrerad design: Utformning av ett system med integrering av användare i 

processen.  

Användarvänlighet: Ett mått på hur enkelt det är att använda en applikation, produkt eller 

IT-tjänst.  

Användbarhet: Funktionaliteten hos en produkt eller tjänst som tillgodoser ett visst behov. 

Nyttan kan vara en sammanfattning av "vad tjänsten gör" och kan användas för att bestämma 

om tjänsten har möjlighet att uppfylla det förväntade resultatet eller om tjänsten ”uppfyller 

sitt syfte”. Verksamhetens värdering av en IT-tjänst fås av en kombination av nytta och 

garanti.   

Best Practice: Beprövade aktiviteter som har används hos flera organisationer med 

framgång.  

Informationsteknik (IT): Användandet av teknik för att lagra, kommunicera eller bearbeta 

information. Tekniken omfattar vanligtvis datorer, telekommunikation, applikationer och 

annan mjukvara. Informationen kan bestå av verksamhetsdata, röst, bild, video etc. 

Informationsteknik används ofta för att stödja verksamhetsprocesser med hjälp av IT.  

Intranät: Ett nätverk baserat på Transmission Control Protocol/internet Porotocol (TCP/IP) 

som ett kommunikationsprotokoll för internet. Tillhör en organisation eller verksamhet och är 

oftast lokaliserad inom deras brandvägg. Idag kan intranät också ligga i molnet, men det är 

bara tillgängligt för organisationens eller verksamhetens medlemmar.  

IT-infrastruktur: All hårdvara, mjukvara, nätverk och lokaler för drift som krävs för att 

utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera och ge support för IT-tjänster. Termen 

inkluderar all informationsteknik utom människor, processer och dokumentation.  

Konfiguration: Parameter-inställningar för en eller flera konfigurationsenheter. Också en 

generisk term som används för att beskriva en grupp av konfigurationsenheter som samverkar 

för att leverera en IT-tjänst eller en betydande del av en IT-tjänst   

Kund: Någon som köper varor eller tjänster. Kunden till en IT-tjänsteleverantör är den 

person eller grupp som definierar och fastställer tjänstenivåmal. Termen används ibland för 

att avse användare, till exempel ”det är en kundfokuserad organisation”. 

SharePoint Standard: Användning av Microsofts lösning utan någon form av skräddarsydd 

programvara eller anpassning genom kodning. Endast konfigurering av parametrar. 

Utvecklare: En person som arbetar med mjukvaruutveckling. Arbetsrollen kan omfatta 

design, programmering, konfigurering, test eller implementering av programvara.  

Verksamhet: Omfattar båda offentlig sektor och icke-vinstdrivande organisationer/företag.  
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2 Bakgrund och teori 

Detta avsnitt är en introduktion till informationssystem, standardsystem, 

användbarhet och begreppen användarvänlighet, anpassning och 

användaracceptans. Först beskrivs informationssystem, standardsystem och dess 

fördelar respektive nackdelar. Därefter beskrivs teorier kring användbarhet.  

Eftersom det finns lite forskning kring användbarhet på intranät handlar de flesta 

teorierna om standardsystem eller användbarhet  på en generell basis.  

2.1 Informationssystem 
Informationssystemet har tagit en viktig roll i verksamheter och organisationer och 

finns i dag i någon form i alla verksamheter (Avison och Fitxgerald (2003), återgiven 

i Ejdersund (2005); Fransson (2005)). Författarna definierar informationssystem som:  

”Ett informationssystem är ett system som samlar in, lagrar, bearbetar och 

presenterar relevant information till organisationen, på så vis att 

informationen är tillgänglig och användbar för de som önskar använda den, 

dessa inkluderar företagsledningen, de anställda, kunder och medborgare. 

Ett informationssystem är ett mänskligt (socialt) aktivt system som både kan 

och inte kan stödjas av datorer.”  

Denna definition tar utgångspunkt i att informationssystem är till för hela 

organisationen och också att informationssystem inte måste vara tekniskt eller 

datoriserat, utan de kan också vara manuella.  

 

Olika system i en verksamhet 

Enligt Brandt et al (1998, återgiven i Ejdersund, 2005) finns det många olika 

informationssystem i en organisation. Han delar in systemen i fyra kategorier: 

- Standardsystem: En färdig lösning som används av flera organisationer. 

- Skräddarsydd lösning: Ett unikt system utvecklat för verksamheten. 

- ”Joint-venture”-system: En kombination av ett standard- och skräddarsytt system. 

- Manuella system: Ett system utan datoriserat stöd. 

2.2 Standardsystem 
Standardsystem är enligt Nilsson (1991) ett informationssystem som är 

färdigutvecklat och kan användas direkt i en verksamhet. Motsatsen är 

egenutvecklade eller skräddarsydda system som måste skapas från grunden. Det finns 

olika definitioner och avgränsningar på begreppet standardsystem. Anveskog et al 

(1894) skriver att ett standardsystem är utvecklat för att passa in hos flera 

verksamheter. Systemet blir då mer generellt och bygger på en bred erfarenhetsbas. 

Under följer två olika definitioner på standardsystem. Gemensamt för båda är att de 

definierar standardsystem som ett ”paket” som utvecklas externt.  

 



 

  11 (37) 

 

Brandt et al (1998) definierar ett standardsystem som: 

”Ett standardsystem har utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara 

flera användares (kunders) verksamhetsbehov. Idén bakom standardsystem 

är att flera företag ska kunna utnyttja samma programpaket i stället för att 

”uppfinna hjulet på nytt” ”.  

Andersson och Nilsson nämner också att ett standardsystem är färdigutvecklat, men 

de är inte helt eniga i att det alltid motsvarar användarnas (kundernas) 

verksamhetsbehov. De definierar ett standardsystem som:  

”Mer eller mindre färdig programvara som kan pluggas in direkt i ett företags 

verksamhet, till skillnad från egenutvecklade system som måste byggas upp från 

grunden. Normalt krävs vissa anpassningar såväl i själva standardsystemet som 

i kundens verksamhet för att få en fungerande lösning.” 

Fördelar med standardsystem 
De flesta böcker och litteraturer tar upp olika fördelar och nackdelar med ett 

standardsystem. Punkterna som listas nedanför än hämtade från Brandt et al (1998), 

Nilsson (1991), Anveskog et al (1984), Hidas (2009) och Basic och Mohammadi 

(2007): 

- Billigare: Standardsystem är billigare och går snabbare att ta fram än 

egenutvecklade. Att mindre resurser krävs är mycket på grund av skalfördelarna 

som finns i och med att många olika verksamheter kan använda samma system. 

- Säkrare kostnadsbild: Systemen köps ofta till ett fast pris och det blir därmed 

lättare att förutsäga vad det kommer att kosta.  

- Kortare projektgenomföring: Ett standardsystem är en färdig produkt som raskt 

kan införas i en verksamhet (om inte omfattande anpassningar krävs).  

- Verksamheten har inget behov av egna systemutvecklare: standard går fortare 

att implementera och kräver inte samma mängd underhåll/vidareutveckling.  

- Kunskapsstöd och beprövade erfarenheter: en fördel med standardsystem är 

att det innehåller beprövade erfarenheter och kunskaper från tidigare versioner. 

Systemen är ofta baserade på en bred erfarenhetsbas och innehåller ”best 

practices”.  

Nackdelar med standardsystem 
- Täcker bara en del av verksamhetens behov: En risk finns att systemet är 

underkvalificerat eller överambitiöst i förhållande till verksamheten och dess 

behov.  

- Stort anpassningsbehov: Ett nytt system kan innebära anpassningar antingen i 

verksamheten eller i systemet. Dessa kostnader är ofta mycket högre än själva 

inköpskostnaden för systemet. Svårt att beräkna anpassningarnas omfattning. 

- Överanpassning: Innebär att standardsystemet ändras i för hög grad, detta 

försvårar ofta underhållet i ett senare skede och är mycket kostsamt. 

- Leverantörsberoende: Detta är speciellt är  ett problem i stora system som täcker 

flera områden i en verksamhet och integreras med andra system och avdelningar.  
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2.3 Anskaffning och utveckling med hänsyn till användbarhet 
Brønn (1997) gör i sin rapport en analys av elva olika skandinaviska, engelska och 

amerikanska metoder för anskaffning och införing av standardsystem. Metoderna är 

framtagna mellan 1989 och 1995. Bara tre av metoderna innehåller ett steg som 

handlar om användning, medan två har ett steg som omfattar anpassning.  

 

Anskaffning är ett viktigt steg för en verksamhet som önskar att implementera ett 

standardsystem. Anveskog et al (1984) och Nilsson (1991) påpekar vikten av en 

systematisk metodik vid anskaffning av ett standardsystem. Detta för att undvika 

felinvesteringar eller att det implementeras ett system som inte passar verksamhetens 

förutsättningar. Ottersen och Brendtsson (2002) skriver att det är viktigt att 

användaren är med i anskaffningsprocessen, för att stödja  kravformulering, testning 

och för att utvärdera användbarheten. Brønn (1997) skriver i sin rapport att vid val av 

standardsystem bör beslutsfaktorerna betonas med 50% på funktionalitet, 15% på 

användarhänsyn och de sista 35 % bör fördelas mellan teknisk hänsyn (icke-

funktionella krav), leverantörsstöd och kostnader.  

 

Avison och Fitzgerald (2003, återgiven i Ejdersund (2005)) har sammanfattat olika 

modeller som används inom systemutveckling till en modell som  kallas 

”Informationssystemutvecklingens livscykel”. Modellen består av följande steg:  

- Förstudie: Övergripande studie om möjligheter och begränsningar i 

verksamheten. Målet är att kartlägga nuläget med fokus på utveckling av ett nytt 

informationssystem. Bör resultera i en kravspecifikation. 

- Systemanalys: Förstudien och verksamhetsanalysen görs med fokus på tekniska 

aspekter för att förstå vad, varför och när något ska göras.  

- Systemdesign: Förslag på en lösning tas fram. Till exempel konceptuell modell 

och gränssnittdesign.  

- Implementering: Det nya systemet konstrueras och levereras. Innebär inköp av 

hård- och mjukvara, dokumentation och utbildning i det nya systemet.   

- Test och underhåll: Den dagliga driften och underhåll av systemet.  

Andersen (1994, återgiven i Ejdersund (2005); Forsberg och Klasson (2002)) har satt 

upp en modell som visar skillnaden av utvecklingsprocessen vid ett skräddarsytt 

system gentemot ett standardsystem. Brandt et al (1998) går genom samma steg.  

 

1: Skräddarsydd utveckling och anskaffning av standardsystem. (Andersen, 1994) 
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Fas 1, ”Val av standardsystem” redovisas i detta stycke.. I fas 2 redovisas ”Anpassning” 

som kan innefatta både standardsystemet och verksamheten. I fas 3 ”Införande”, omfattas 

båda installationen och förankringen.  

2.4 Användbarhet i standardsystem 
Användbarhet lyfter fram frågan om användarna kan använda och se nyttan i 

lösningens funktionalitet, samt om användbarheten tillgodoser deras behov (ITIL, 

2011). ISO (9241:11) beskriver användbarhet som: 

«Usability is the extent to which a product can be used by specifies users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use.” 

Definitionen beskriver att ett system måste anpassas till målgruppen (specified users), 

förväntad nytta (specified goals) och användningssituationen (specified context).  

 

Ottersen och Berndtsson (2002) anser att inte bara målgruppens behov, utan också 

beställarens syfte måste uppfyllas av systemet för att det ska anses som användbart. 

De lyfter fram att användbarhet är en egenskap som skiljer sig från 

produktegenskaper genom att den uppstår när en produkt eller en lösning används, det 

handlar med andra ord om användningskvalitet. Fokus vid användbarhet ligger, enligt 

Ottersen och Berndtsson (2002), på användningen av produkten, istället för på 

produkten i sig.  

 

Enligt Nielsen (1993) uppnås användbarhet i ett system genom att följande faktorer 

uppfylls, då i första hand i användargränssnittet:  

1. Lätt att lära - Användaren ska enkelt kunna lära sig systemet för att kunna uträtta 

sina arbetsuppgifter så fort som möjligt.  

2. Effektivt att använda – En användare som har lärt sig systemet skall med hög 

produktivitet och effektivitet kunna utföra sina uppgifter.  

3. Lätt att komma ihåg - Systemet ska vara lätt att sätta sig in i och en användare 

skall känna igen grundläggande funktionalitet efter en tids uppehåll.  

4. Få fel - Systemet ska vara utformat för att eliminera användarfel. Skulle fel uppstå 

ska användaren lätt kunna åtgärda dem.  

5. Tillfredsställelse - Systemet ska vara tilltalande att använda. 

Allwood (1998) lägger till att användarnas attityd till systemet och hur väl systemet 

uppfyller användarnas behov är viktigt för användbarheten. Han definierar tre 

faktorer som användbarhet påverkas av:  

 Användarvänlighet, att systemet är tillgängligt och åtkomligt när användaren 

behöver det och stödjer användarens arbetsmoment på ett bra sätt. Lösningen 

skall också stödja användarens mentala förmåga, alltså att det inte finns för 
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mycket som användaren måste komma ihåg samtidigt, samt att lösningen ska 

motverkar fel och se till att fel som uppstår lätt ska kunna åtgärdas.  

 Anpassning, att systemet anpassas till användarens kompetens, omgivning 

och tekniska förmåga. Individualisering är viktigt här, då en nybörjare kan ha 

andra krav än en expertanvändare. Systemet skall också följa samma struktur 

som den uppgift användaren försöker lösa.  

 Användaracceptans, att användaren känner sig motiverad och positiv till det 

nya systemet samt har de färdigheter som behövs för att utnyttja detta. 

Acceptansen handlar också om att användaren har den kunskap som krävs för 

att använda systemet.  

 

Jag skall nu gå djupare in på de tre första faktorerna som presenteras ovan. 
 

2.4.1 Användarvänlighet 
Användarvänlighet är ett begrepp som inte har någon konkret definition.  ISO 

9241:11 Guidance on usability definierar användarvänlighet som “The extent to 

which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. ITIL (2011) 

definierar användarvänlighet som ”Hur enkelt det är att använda en applikation, en 

produkt eller en IT-tjänst”.  

 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver att målet med ett system bör vara att det skall 

stödja användarna i deras dagliga processer och vara effektivt, stabilt samt att det ska 

minimera fel. Vidare skriver de att systemutveckling ofta utgår från ett 

teknikcentrerat synsätt där tekniska lösningar och funktionalitet styr arbetet, men att 

det borde vara en självklarhet att användaren står centralt i utvecklingsprocessen av 

ett nytt informationssystem. Författarna skriver vidare att för att få ett system som 

användarna använder måste de involveras i alla steg i utvecklingsprocessen och inte 

bara tillfrågas vid enstaka tillfällen (Gulliksen och Göransson, 2002).  

 

2.4.2 Anpassning 
Brønn (1997) definierar anpassning som ”ändring av verksamhetens och ev. 

standardsystemets rutiner för att uppnå ett optimalt utnyttjande av systemet i 

förhållande till verksamhetens mål”. 

 

Det finns enligt Nilsson (1991) två val som avser anpassning av standardsystem. 

Systemet kan anpassas till verksamheten eller verksamheten till systemet. Författaren 

rekommenderar en kombination av detta, så kallad ömsesidig anpassning. Söderström 

(2013) skriver att tanken med standardsystem är att endast minimala anpassningar ska 

göras från kund till kund. Han anser därmed att det ofta är verksamheten som måste 

anpassa sig till systemet och inte tvärt om.  
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För att veta hur anpassningen skall ske måste verksamhetens behov och systemets 

funktionalitet analyseras och förstås. Standardsystemet kan innehålla både 

funktioner/delar som inte ska utnyttjas av verksamheten och andra delar som skall 

förändras eller modifieras och byggas ut. Verksamheten kan effektiviseras med hjälp 

av standardsystemet (följa inbyggda rutiner och ”best practise”), anpassas mot 

standardsystemet eller välja att inte förändras och därmed skriva om systemet 

(Nilsson (1991). Författaren rekommenderar att 40 – 60 % av verksamhetsbehoven 

bör uppfyllas av ett standardsystem utan att  några anpassningar görs. 

 

Anveskog et al (1984) skriver att anpassning är en central del av investeringen i ett 

standardsystem. De definierar anpassningen genom att verksamheten och systemet 

successivt sammanfogas genom en logisk (anpassningsplanering) och fysisk 

(realisering) anpassning. De beskriver olika delar som kan vara resultatet av en logisk 

anpassning: 

 Verksamheten anpassas till standardsystemet. 

 Standardsystemet modifieras mot verksamheten. 

 Det utvecklas egna delsystem vid sidan av standardsystemet. 

 Restposter i verksamheten och standardsystemet (områden som inte täcks/används). 
 

2.4.3 Användaracceptans 
Nilesen (1993) framhäver acceptansen av ett system. Användaracceptans handlar om 

att en användare har positiv inställning till systemet och är motiverad att använda det. 

Han skiljer mellan social acceptans, som handlar om hur systemet estiskt och 

moraliskt accepteras av användargrupper och verklig acceptans, som handlar om att 

användaren ser nyttan av systemet med hänsyn till ett specifikt mål.  

 

En av de faktorerna som kan vara avgörande för om investeringen i ett 

standardsystem kan klassificeras som lyckad är enligt Allwood (1998) 

användaracceptans. Han skriver vidare att låg användaracceptans leder till ökad risk 

för att användaren inte lär sig att använda systemet. Vad som avgör detta är om 

användaren uppfattar att systemet kommer att göra användarens arbetsuppgifter 

enklare och roligare att genomföra eller svårare och enformiga eller mer 

komplicerade. Alltså om användaren ser på systemet som ett hot eller en tillgång 

(Ejdersund, 2005).  Enligt Allwood (1998) är utbildning ett gyllene tillfälle att arbeta 

med att säkra användarens acceptans av systemet. 

 

Ejdersund (2005) skriver att risken med utebliven användaracceptans är att 

användaren inte lär sig använda systemet, att användarna låter bli att använda de trots 

att de har kunskaperna, eller att de använder det på ett oengagerat och slarvigt sätt. 

Resultatet blir att systemet inte genererar det värdet ledningen hade hoppats på.  
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Ejdersund (2005) summerar också andra faktorer som kan vara med och påverka 

användaracceptansen i ett system, Allwood (1998) nämner samma punkter:  

- Motivera och skapa rätt inställning till systemet genom att informera om syftet 

och fördelar för tänkta användargrupper. 

- Låt användarna medverka i utvecklingsprocessen från början till slut. 

- Lyssna på berörda användargruppers synpunkter. Gärna genom enskilda 

samtal, möten eller enkäter och/eller förslagsbrevlådor. 

- Starta förankringsarbetet så tidigt som möjligt hos användarna. 

- Ge användarna bra utbildning i systemet. Utbildningen bör ha fokus på 

möjligheterna och fördelarna med systemet.  

Gulliksen och Göransson (2002) skriver om användarens inflytande på 

systemutveckling och deltagande design. Syftet med deltagande design är att blanda 

in olika sorters deltagare i utvecklingen och designen av ett system. Processen 

baseras, enligt författarna, snarare på samarbete än formella beskrivningar. Målet är 

att analysera användarna, uppgifterna och kontexten för att identifiera kraven. En 

nyckelprincip är att kunskap och kompetens från andra discipliner än IT integreras 

(Gulliksen och Göransson, 2002). 

  

Ottersten och Berndtsson (2002) skriver att kommunikation och information är 

grundläggande när en ny lösning skall rullas ut. Information om kommande migration 

kan underlätta användaracceptansen. Det viktiga är att användarna informeras om 

datum och nya funktioner som kommer att underlätta arbetet och gärna att det skapas 

lite engagemang runt en migration. Vidare skriver Ottersten och Berndtsson (2002) 

att människor är rädda för det som de inte vet något om.  

2.5 Hur skall användbara standardsystem uppnås? 
Det finns många olika metoder för att uppnå användarvänliga IT-system. Reitan 

(2005) presenterar  några faktorer som går igen i olika användarcentrerade metoder. 

Det är fokus på mänskliga faktorer, fokus på att förstå systemets användarkontext, 

iterativ utveckling och användartestning och även användning av metoder från andra 

ämnen som psykologi, antropologi, sociologi och grafisk design. ISO 9241 

(ergonomics of human-system interaction) del 210 (Human-centred design for 

interactive systems) (2010) definierar sex nyckelprinciper för användarcentrerad 

utveckling.  

 Designen är baserad på en explicit förståelse av användarna, uppgifterna och 

omgivningen. 

 Användarna är involverade genom design och utveckling. 

 Designen  drivs och styrs av användarcentrerad utvärdering. 

 Utvecklingsprocessen är iterativ. 

 Designen fokuserar på hela användarupplevelsen. 

 Designteamet inkluderar tvärvetenskaplig kompetens och perspektiv.  



 

  17 (37) 

 

 

Wiktorin (2008, återgiven i Forsman och Svenn, 2011) skriver också att 

verksamhetsanalys är en viktig del av systemutveckling. Vidare skriver han att 

gemensamt för alla systemutvecklingsmodeller och metoder är att de ämnar förståelse 

för verksamheten och de krav på IT-produkten som människorna i verksamheten har. 

Detta är också Allwood (1998) enig om .  

 

Brocker och Karlsson (2012) listar olika metoder för att samla in information från 

användarna. Det kan göras genom observationer, målgruppsanalyser, 

användningstester, intervjuer, enkäter, workshop, fokusgrupper eller spontana möten, 

samtal samt mailkontakt. En viktig faktor för att få information från användarna är 

enligt Allwood (1998) att representanter för de ”vanliga” användarna är med i 

systemutvecklingsgruppen. 

 

Allwood (1998) lyfter fram några moment som bör utföras vid utveckling av 

standardsystem för att se till att systemet blir användbart:  

 Kartlägga målgruppens förväntningar på systemet. 

 Formulera målgruppens egenskaper (kunskaper, erfarenheter, 

användaruppgifter, användningsfrekvens, ålder, kön, värderingar, kultur, mål 

och miljö). 

 Intervjua lämpliga och representativa användare för de olika målgrupperna. 

Han påpekar att det är viktigt att dessa utför arbetsuppgifterna och inte bara 

innehar kunskap om vad målgruppen gör.  
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3 Metod 

Målet med detta kapitel är att underbygga min forskning och motivera hur jag har 

gått tillväga för att samla in data, behandla information och systematisk presentera 

den.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna forskning har en induktiv ansats, vilket innebär analys av en fallstudie med 

utgångspunkt i insamlad empirisk data (Jacobsen, 2005). Valet av metod är helt 

avgörande för arbetets utformning, då olika metoder resulterar i olika data. Resultatet 

av mitt arbete skall bidra med en djupare uppfattning och kunskap om av vad 

utvecklare tycker om användbarhet i standard SharePoint-lösningar. En kvalitativ 

undersökning är då att anse som mest lämplig, då mitt syfte är att skapa en nyanserad 

helhetsbild och utveckla ny och utforskande kunskap. I kvalitativa studier används 

metoder som observation, intervju och dokumentanalys. Motsatsen är en kvantitativ 

undersökning som ofta ger resultat i form av tal och statistik och mäter omfånget och 

bredden av ett fenomen (Jacobsen, 2005).  

 

Forskningsdesign är en plan för hur undersökningen skall genomföras. Då min 

problemställning är oklar och beskrivande är en explorativ design att föredra framför 

kausal (Grennes, 2001). Målet är att denna design skall vara med och producera 

valida data. Med en beskrivande problemställning är det enligt Jacobsen (2005) 

lämpligt att ha en intensiv undersökning, med få enheter och många variabler för att 

gå på djupet i informationsinhämtningen. Denna forskningsmetod och utvecklade 

hypoteser kan senare ligga som underlag för mer systematiska undersökningar 

(Jacobsen, 2005). 

3.2 Datainsamling 
Under följer en beskrivning av hur jag har gått tillväga för att samla in data till min 

forskning, båda val av metod och urval.  

3.2.1 Möjliga och valda metoder.  
När metod för att samla in data väljs bör det ske med utgångspunkt i faktorer som 

problemställning, undersökningsgruppen, samt tillgängliga resurser (McMillan och 

Weyers, 2011). Det finns många olika metoder för att samla in data till en kvalitativ 

undersökning. Metoden karakteriseras med en öppen ansats, muntlig respons, intensiv 

undersökning och kvalitativ analys av insamlad data (Grannes, 2001). För att ta 

beslutet om vilka metoder som skall användas är det viktigt att överväga vilka 

resurser som står till förfogande, samt hur de olika metoderna genererar och resulterar 

i olika data. För att genomföra en kvalitativ undersökning finns bland annat metoder 

som fallstudie, enkäter, intervju, observation, litteraturstudie och case-studie 

(Jacobsen, 2005). 
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En fallstudie går ut på att en avgränsad grupp studeras med fokus på ett specifikt 

problem. Detta för att få en djupare förståelse av ett specifikt fenomen. Flera olika 

metoder kan användas i en fallstudie som intervju, observation eller enkät (McMillan 

och Weyers, 2011). Nackdelen med denna metod är att generaliserbarheten ofta blir 

begränsad (Jacobsen, 2005). Denna studie är en fallstudie av ett specifikt företag med 

fokus på konsulternas förhållningssätt kring användbarhet. Syftet med mitt val av 

fallstudie är att skapa fördjupad förståelse för forskningsområdet. Fallstudie är även 

en metod som Jacobsen (2005) rekommenderar när forskaren önskar undersöka 

samspelet mellan ett fenomen eller begrepp och en specifik kontext.  

 

Studien har intervju som tillvägagångssätt för att samla in data till fallstudien därmed 

svara på forskningsfrågorna. Studiens ansats är öppen och det krävs då en öppen 

tillämpning. Intervjuer av individer är lämpligt då den data som samlas in inte är 

kontextberoende (Grennes, 2001). Enkät kunde också varit ett alternativ, men enligt 

Jacobsen (2005) används metoden oftast för att få bredden och mäta omfånget av ett 

fenomen. Enkäter bygger på strukturerade och standardiserade frågor. Då målet med 

denna undersökning är att skaffa djup data och nyanserad information anser jag inte 

att enkäter är en lämplig metod. 

3.2.2 Intervju som metod för datainsamling 
Intervju är ett tillvägagångssätt som används för att samla in primärdata (Jacobsen, 

2005). En fördel med att använda intervju som metod för datainsamling är att den ger 

möjlighet till flexibilitet och möjlighet att komma med följdfrågor för att få mer 

uttömmande och förklarande svar och på så sätt en  djupare förståelse. Jag valde 

semistrukturerad intervjumetod (Jacobsen, 2005), som har fördefinierade frågor, men 

ger intervjuaren möjlighet och frihet att ändra på frågorna samt komma med 

följdfrågor, tilläggsupplysningar och forma intervjun mer efter hand (). 

Semistrukturerade är mellan strukturerade intervjuer med förhandsdefinierade frågor 

och bestämd följd och ostrukturerade intervjuer som har tema men inga eller få 

definierade frågor (Grennes, 2001).  

 

Semistrukturerad intervju innebär att frågor och specifika teman var utformade innan 

intervjun, men att processen var flexibel och att det under intervjuns gångs ställdes 

nya frågor samtidigt som irrelevanta frågor ströks. Se bilaga 1 för frågemall. 

Flexibiliteten gav mig möjligheten att gå mer på djupet och hantera teamet på ett 

komplext sätt. Då syftet var att samla in personliga åsikter och inte data som skall 

generaliseras ansåg jag att denna teknik var lämplig.  

 

Intervjufrågorna var strukturerade efter ett upplägg som Jacobsen (2005) 

rekommenderar. Jag inledde med neutrala frågor eller ”grundfrågor” innan själva 

ämnet berördes av mer specifika frågor. De avslutande frågorna var mer öppna och 

med möjlighet till tilläggsinformation. Frågorna var utformade för att vara öppna och 

ge respondenten möjlighet till stort svarsutrymme, vilket är viktigt enligt McMillan 

och Weyers (2011). 
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3.2.3 Urval 
När data skall samlas in är det viktigt att vara medveten om det urval som genomförs 

av populationen (McMillan och Weyers, 2011). Det finns två olika sätt att genomföra 

urval på; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Grennes, 2001). I denna 

undersökning valdes den senare metoden, som också den vanligaste metoden i 

kvalitativa studier enligt Jacobsen (2005). Nackdelen med icke-sannolikhetsurval är 

att resultatet från forskningen inte är representativt eller generaliserbar (), men då det 

inte är syftet med detta arbete anser jag att icke-sannolikhetsurval var den bästa 

metoden.  

 

I denna undersökning har urvalets begränsats till att vara inom ett norskt 

konsultföretag. Detta är ett bekvämlighetsurval (Grennes, 2001) då jag har god 

kunskap om företaget. Detta var en bra möjlighet för mig att få tillgång till fältet, 

samtidig som jag anser valet vara lämpligt för min forskning och det jag vill 

undersöka. Internt har jag genomfört ett informationsurval (Grennes, 2001), baserat 

på vilka respondenter jag önskar ska ingå i forskningen med hänsyn till  deras 

erfarenheter och kvalifikationer, alltså den information de besitter. Min kunskap om  

företaget har gett mig insikt i olika roller och ansvarsområden och det har på så sätt 

varit lättare för mig att göra ett bra internt urval  och ett medvetet val med hänsyn till 

min undersökningsstrategi, vilket är viktigt enligt Dalland (2007). Att genomföra 

flera fallstudier med konsulter från olika företag kunde ha varit ett alternativ. I denna 

forskning har inte urvalet gjorts med tanke på generaliseringar, utan för att insamlad 

empiri skall tolkas och analyseras intuitivt.  

3.3 Genomförande 
Totalt har tre personer påföretaget intervjuats. Samtliga arbetar som utvecklare och 

har olika roller i SharePoint-projekt. De intervjuades tekniska bakgrunder skiljer sig 

åt. Respondenterna har varierad erfarenhet av SharePoint och har arbetat med det 

mellan två och fyra år. Varje intervju tog ungefär en halvtimme. Under intervjuerna 

följde jag en färdig framtagen intervjumall, se bilaga 1. Mallen följdes inte slaviskt 

under alla intervjuerna, utan den anpassades till kontexten och kunskapsnivån på 

intervjuobjekten.  

 

Samtliga intervjuer blev upptagna på band, samtidigt som jag tog anteckningar för att 

underlätta sammanställningarna efteråt. De relevanta delarna av intervjuerna 

transkriberades. Transkribering rekommenderas av Jacobsen (2005) för att öka 

reliabiliteten på forskningen. Efter att intervjuerna hade sammanställts har 

respondenterna blivit erbjudna att läsa igenom dem för att ge möjlighet till 

komplettering eller korrigering för att försäkra sig om att källmaterialet är korrekt.  

3.4 Analys  
Jacobsen (2005) skriver att det i kvalitativa undersökningar kan vara svårt att sortera 

efter  lättöverskådliga kategorier, då det ofta samlas in data med mycket rikedom och 

komplexitet.  
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Jag valde att genomföra en kvalitativ analys av insamlad data. Respondentens svar 

delades in i olika kategorier som var förehandsdefinierade efter frågorna i 

intervjumallen. Kategorierna är grundade på de olika frågeställningarna i min 

undersökning och inte vetenskapligt baserade och därför  hade jag möjlighet att 

systematisera, reducera och kategorisera insamlad data (Jacobsen, 2005). Olika 

informanters uttalanden har tolkats och satts i relation till varandra för att skapa 

samband och vinklingar, som Jacobsen (2005) rekommenderar i sin analysspiral.  

Därefter har kategorierna och resultatet från intervjuerna jämförts med forskning 

inom respektive kategori och jag har använd olika teoretiska infallsvinklar för att 

förklara insamlad data. Fokusen låg på de fenomen och begrepp som den insamlade 

datan belyste och inte på de enskilda datorkällorna.  

3.5 Kvalitet 
När en undersökning genomförs är det viktigt att bedöma arbetets externa och interna 

giltighet samt tillförlitligheten. Giltighet, eller validitet, handlar om att rätt 

information är insamlad och att forskaren har mätt det hen ville mäta. Tillförlitlighet, 

eller reliabilitet, handlar om hur noggrann forskningen är genomförd och att inte 

själva forskningsprocessen har orsakat resultaten (Grennes, 2001). 

 

3.5.1  Giltighet 
Intern giltighet i undersökningar handlar om att forskaren har mätt det hen önskade 

mäta och handlar om att kritisk tundersöka den information som är insamlad och de 

källor som används (Jacobsen, 2005). Det är mycket viktigt att vara medveten om 

validiteten i intervjuer, då det enligt Reitan (2005) är ett välkänt fenomen att 

intervjuobjektet svarar det hen tror intervjuaren vill höra eller önskar att svaret borde 

vara. Som intervjuare har jag haft känt intervjuobjekten sedan innan. Detta har varit 

med att skapa en avslappnad relation mellan oss. Då detta är ett ämne vart det inte 

finns något rätt eller fel och som även utvecklarna har stort intresse i, anser jag att det 

inte finns någon indikation på att intervjuobjekten ska ha gett felaktiga svar.  

 

För att uppnå validitet på  intervjuerna har jag även varit noggrann med  att 

respondenten har samma definition av begreppen som jag har arbetat efter. 

Informanterna har läst resultatdelen och godkänt sin data. Urvalet var icke-

sannolikhets och utifrån kriteriet information. Eftersom jag kände till hela 

populationen anser jag att de intervjuobjekt som intervjuades hade bra tillgång till den 

information jag sökte. Samtliga av de intervjuade är förstahandskällor som arbetar 

direkt med SharePoint och användare. Detta är något som enligt Jacobsen (2005) 

höjer validiteten på insamlad data. För att få en mer nyanserad bild och säkrare 

slutsatser kunde jag ha intervjuat flera informanter. Det har jag inte haft möjlighet till 

på grund av begränsade resurser och tid. Detta är en svaghet i arbetet. Jag anser dock 

att informanternas relevans och styrka vägs upp mot denna svaghet.  
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Extern giltighet handlar om generaliserbarheten på forskningen (Reitan, 2005). 

Populationen i denna forskning är ett norskt konsultföretag. Jag har i 

datainsamlingsprocessen inte fått några indikationer på att de arbetar på ett 

annorlunda sätt än andra utvecklare inom branschen, och anser därmed att insamlad 

data kan generaliseras till andra utvecklare som arbetar i små projekt med begränsade 

resurser. Enligt Jacobsen (2005) är syftet med kvalitativa undersökningar inte omfång 

eller frekvens, utan att skapa fördjupad förståelse inom ett fenomen. Generalisering 

av fenomenet användbarhet och de resultat denna forskning visar till anser jag är 

möjligt även på andra system än SharePoint, då det inte handlar om funktionalitet 

eller systemarkitektur utan hur användarna upplever systemet.  

 

3.5.2  Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om hur metoden har påverkad resultatet (Grennes, 2001). 

Jacobsen (2005) skriver vidare att metoden kan påverkas av undersökaren och 

undersökningens upplägg, kontexten för datainsamlingen och slarv vid registrering 

och analys av data. Tillförlitligheten kan med andra ord försvagas genom att 

respondenten blir påverkad av intervjuaren, så kallad intervjuareffekt, eller av 

kontexten, så kallad kontexteffekt (Jacobsen, 2005).  

 

Då detta är ett ämne intervjuobjekten har ganska bestämda åsikter kring anser jag inte 

att dessa effekter har påverkat resultatet. Som intervjuare har jag varit medveten om 

mitt beteende och haft neutral klädsel för att minimera undersökareeffekten samt att 

alla intervjuer har genomförts i en neutral omgivning för att minimera 

kontexteffekten. Som förklarats i föregående stycke kände jag redan till 

intervjuobjekten. Detta bidrog till en avslappnad atmosfär i kontexten.  

 

Samtliga intervjuer har tagits upp på band för att öka reliabiliteten på datainsamlingen 

och analysprocessen. Detta minskar, enligt Jacobsen (2005) sannolikheten för slarv 

vid registrering av data och höjer tillförlitligheten. Jag har varit själv om analysarbetet 

och vid kategorisering av data i denna forskning vilket är en svaghet enligt Jacobsen 

(2005).  

 

3.6 Etiska överväganden 
För att se till de etiska aspekterna av undersökningen har fokus huvudsakligen legat 

på information, kompetens, frivillighet, förståelse och konfidentialitet (Jacobsen, 

2005). För att det inte skall vara möjligt att identifiera enskilda individer utifrån data 

har alla respondenter i undersökningen anonymiserats, samt att persondata har låg 

detaljeringsgrad.  
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4 Resultat och analys 

I detta stycke redovisar jag insamlad data och analyserar det samtidig mot den teori 

jag har presenterat tidigare. Samtliga av mina intervjuobjekt är utvecklare som har 

arbetat i SharePoint ett tag. De har varierande teknisk bakgrund och olika roller och 

funktioner i ett SharePoint-Projekt. Svaren jag har samlat in handlar om mindre 

SharePoint-Projekt med ett omfång på upp till 300 timmar. Då inga kunder eller 

projekt är lika är det svårt att komma med konkreta förslag till aktiviteter och 

handlingar. Det är mer det generella som omfattas. Allt resultat och insamlad data är 

från utvecklares perspektiv och inte från användares.  

4.1 Anskaffning och utveckling av SharePoint 
Syftet för de flesta som anskaffar ett standardsystem är att optimera sina interna 

processer med teknologi (utvecklare 1). Två av de intervjuade har inte levererat eller 

använt andra standardsystem för intranät än SharePoint. Utvecklare 1 säger att många 

har bestämt sig för SharePoint som lösning innan de ser på funktionalitet i systemet 

eller behoven i verksamheten, då detta är en känd och mycket marknadsförd lösning 

för intranät. Även utvecklare 3 säger att systemanalys ofta genomförs innan 

förstudien, först och främst för att det är enklare för kunden att veta vad de vill ha när 

de ser vad systemet kan leverera.  

 

Att val av standardsystem genomförs innan förstudien kan innebära att vikten som 

läggs på beslutsfaktorerna skiljer sig  mycket  från vad Brønn (1997) rekommenderar 

och att det investeras i ett system som inte passar verksamhetens förutsättningar 

(Nilsson, 1991). Om valet av standardsystem är genomfört innan förstudien 

(Andersen, 1994) riskerar också verksamheten att kravspecifikationen blir lidande då 

fokus inte ligger på möjligheter och begränsningar i verksamheten utan mer på 

möjligheter och begräsningar i systemet (Avison och Fitzgerald, 2003).  

 

Samtliga intervjuade anser att både val, anpassning och införande av en SharePoint- 

lösning är viktiga steg som kan påverka användbarheten av slutprodukten. Ingen av 

de intervjuade nämner vikten av en metodik i anskaffningsprocessen, som Anveskog 

et al (1984) och Nilsson (1991) påpekar. De nämner inte heller vikten av att 

användaren är med i denna process. 

4.2 Användbarhet i SharePoint 
När analysen av verksamheten, interna processer, krav och önskemål genomförs anser 

utvecklare 1 att det är viktigt att sitta med kunden och för att påverka vem som är 

involverad i analysprocessen: 

«Jeg foretrekker (föredrar) å sitte hos kunden og stille spørsmål.  

Finne ut hvordan de vil ha det» 
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Användbarhet är en faktor utvecklare 2 inte tycker de lägger nog tid på i ett 

utvecklingsprojekt. Hen säger att det är för att kunden inte kräver det och de som 

leverantör inte lägger nog resurser på att sälja in det. Också utvecklare 1 säger att det 

nedprioriteras  i projekten, då i första hand ”fordi brukerene (användarna) burde lære seg å 
bruke (använda) standard grensesnitt”. 
 

Det positiva med SharePoint som intranät är, enligt alla de intervjuade, att det är en 

Microsoft-produkt och därmed ett känt användargränssnitt för användarna. Samtliga 

utvecklare säger också att det är en fördel att systemet är integrerat med andra 

produkter användarna använder mycket i sin vardag, till exempel Office-paketet. 

Detta innebär att det uppstår ett helhetsperspektiv och är en sömlös upplevelse mellan 

olika applikationer. Utvecklare 1 säger vidare att en styrka med att SharePoint  är en 

Microsoftprodukt är att systemet är under ständig utveckling och att det alltid 

kommer att utvecklas och förbättras. 

 

Utvecklare 2 nämner som nackdel att det är för mycket funktionalitet i lösningen och 

att användaren kan få för mycket att välja mellan. Detta är en faktor som utvecklare 1 

också lägger fram som något negativt. Enligt utvecklare 3 kan intranätet uppfattas 

som ”vrient” (knotigt) och stort för nya användare. Hen säger att användarna ibland 

kan ha svårt att förstå vad de skall göra, eller vad de egentligen har gjort när det  till 

exempel kommer till dokumenthantering.  

 

Att ett system är lätt att lära är enligt Nielsen (1993) viktigt för användbarheten och 

ett känt användargränssnitt kan underlätta detta. Integration mellan olika system kan 

också öka effektiviteten för användaren, vilket är den andra faktorn för bra 

användbarhet (). Att ett system har för mycket funktionalitet kan leda till att det är 

svårt att lära och svårt att komma ihåg för användaren. Detta nämner Nielsen (1993) 

som tredje faktor för att uppnå användbara system. Ett system som är användbart 

skall vara utformat för att eliminera användarfel (), vilket SharePoint med andra ord 

inte är. Att ett system är under ständig utveckling kan vara positivt för användaren 

och göra att det är mer tilltalande att använda. Om ett system är tilltalande, som faktor 

fem enligt Nielsen (1993), kan det dock påverkas av flera andra saker, bland annat 

ovannämnda faktorer.  

 

Utvecklare 1 säger att det optimala är om det är någon som kan användbarhet som 

arbetar med detta parallellt i utvecklingsprojektet. Själv utvecklar och konfigurerar 

utvecklare 1 användarvänliga intranät mest på rutin efter att ha gjort det så många 

gånger. En av de intervjuade anser inte att det är så viktigt att användarna är med i 

utvecklingsprocessen, då det är standard funktionalitet och Microsoft gränssnitt som 

levereras och lite konfigurering som kan påverka användbarheten.  
 

«Jeg har ikke tenkt så mye på det (användbarhet), jeg tenker mest på funksjonalitet.  
Men det er absolutt noe vi burde tenke mer på - at vi lager intuitive løsninger» 

- Utvecklare 1 
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Också ISO 9241:210 ser på tvärvetenskaplig kompetens och perspektiv som en 

nyckelprincip för användbarhet i system. Ottersen och Brendtsson (2002) skriver att 

det är viktigt att ha med användarna i anskaffningen och utvecklingen av systemet för 

att stödja kravformuleringen, testningen och utvärdera användbarheten.  

4.3 Användarvänlighet 
«SharePoint er vanskelig (svårt) og tungvint (besvärlig). 

Systemet skal håndtere mange forskjellige caser (fall) og funksjonalitet.  
Egentlig ikke optimalisert for noen ting»  

- Utvecklare 3 
 

Utvecklare 1 anser inte att SharePoint är ett intuitivt system för användarna och att 

det kan uppfattas som komplext. Detta nämner också utvecklare 3 som ett problem 

och det faktum att intranätet är generellt och konfigurerbart för många olika 

verksamheter framför logiskt. Detta innebär, säger hen, att mycket av alternativen, 

knapparna och funktionaliteten inte finns på de mest naturliga ställena, men på 

standardiserade ställen i lösningen. Samtidig nämner Utvecklare 2 att systemet är 

konfigurerbart och att det finns en hel del olika parametrar som kan öka användarnas 

effektivitet i lösningen. Ett annat alternativ för att förbättra användarvänligheten som 

utvecklare 2 och 3 nämner är att dölja funktionalitet för användaren och skapa nya 

sätt att nå menyerna på. Detta förenklar de funktionerna som finns tillgängliga för 

användaren och ger fokus på det som är viktigt. 

 

Allwood (1994) skriver att ett användarvänligt system skall stödja användarens 

mentala förmåga såväl som de faktiska arbetsmomenten. Ett intranät som uppfattas 

som komplext, ologiskt och ”vanskelig og tungvint” är med andra ord inte direkt ett 

användarvänligt system. Många användare kan enligt utvecklarna uppfatta ett intranät 

på SharePoint som svårt att använda och intranätet uppfyller då inte ITIL’s (2011) 

definition på användarvänlighet. Målet skall vara att det följer användarnas dagliga 

processer (Gulliksen och Göransson, 2002), men det är som Utvecklare 1 och 3 

nämner, svårt när ett system är framtaget för att passa många verksamheter. Brønn 

(1997) tar också upp det att underlätta utnyttjandet av systemet för användare med 

olik kompetensnivå och preciserar hur viktigt det är i ett system för att öka 

användarvänligheten.  

 

Utvecklare 2 säger att för att uppnå användarvänlighet måste de rätta människorna 

involveras i hela processen. Och använda rätt tekniker: övervaka och göra testar på 

hur användarna beter sig i intranätet. Hen säger att för att lyckas i detta måste 

representativa användare hittas som är med i processen. Användartester är något även 

utvecklare 1 poängterar som viktigt. Att se hur användarna reagerar på en färdig 

lösning och hur de tänker. Olika användare har olika roller och genomför olika 

uppgifter i ett system. Hen anser att testa användarvänligheten i det färdiga systemet 

är det bästa. 
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Att genomföra användartestar nämner också Gulliksen och Göransson (2002) som 

grundläggande, att användarna involveras i alla steg i utvecklingsprocessen. Allwood 

(1998) nämner att användartester kan vara ett utmärkt sätt att arbeta med acceptansen 

av ett system också. Detta nämner ingen av utvecklarna.  

4.4 Anpassning 
Utvecklare 1 säger att så långt det är möjligt skall verksamheten anpassa sig till 

systemet och inte tvärt om . Hen är positiv till att utmana företaget med att använda 

den nya teknologin och lita på de ”best practices” som redan finns i lösningen. Hen 

säger att skräddarsy lösningen ofta blir mycket kostsamt om man ser på vad de får för 

pengarna, samt att det försvårar uppdatering i ett senare skede. Utvecklare 3 har lite 

andra åsikter och anser att en del funktionalitet som görs genom att skräddarsy kan 

vara verksamhetskritiskt för verksamheten. Anpassning kan i dessa fallen resultera i 

en stor konkurrensfördel. Hen anser att det är här en verksamhet har sina stora 

konkurrensfördelar att hämta genom att de har processer som är bättre än de inbyggda 

”best practice”.  

 

Utvecklare 2 och 3 menar att anpassning ofta kan vara nödvändigt för att begränsa 

och visa den funktionalitet som är nödvändig för att optimera de processer som 

användaren skall genomföra. Båda understryker att det är mycket funktionalitet i 

standard SharePoint och att anpassning i form av förenkling av menyn kan vara 

väldigt effektivt och positivt genom att det skapas mer användarvänliga visningar. 

Men största delen av anpassningen bör ske i verksamheten.  Utvecklare 1 anser att det 

är bra med anpassning, men att det inte bör läggas för mycket resurser på det om inte 

pengarna finns.  

 

Nilsson (1991) skriver att 40 – 60 % av verksamhetsbehoven bör täckas av 

standardsystemet innan anpassning sker och att anpassningen bör vara ömsesidig. 

Detta är en mycket mindre andel än vad utvecklare 1 tycker. Men samtliga utvecklare 

anser att ömsesidig anpassning är det optimala och att graden av anpassning beror på 

verksamhetens behov, systemets funktionalitet och projektets tillgängliga resurser. 

Söderström (2013) är enig med utvecklare 1 och anser att minimala anpassningar bör 

göras i systemet med största delen hos verksamheten. Samtidig varnar Söderström 

(2013), som utvecklare 3 nämner, för att använda best practice på verksamhetskritiska 

processer.  

 

Utvecklare 3 säger att det ofta är lättast för både kund och leverantör att i 

anpassningsplaneringen bestämma att verksamheten skall anpassas efter systemet, 

men att utmaningen då ligger i förändringsledningen och hur intranätet faktiskt 

implementeras och förankras i verksamheten. Att anpassa ett system till 

verksamheten kan vara mycket kostsamt och resurskrävande för kunden (). Även 

utvecklare 1 nämner kostnaderna med anpassning av intranätet istället för 

verksamheten. Hen menar att det är mycket billigare att lägga en del resurser på 

utbildning och support än vad det är att skriva om delar av lösningen. Utvecklare 2 
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säger att ett kundanpassat system är mycket bra och effektivt när det fungerar och kan 

bidra till ett minskat behovet för upplärning.  

 

Anveskog et al (1984) skriver hur viktigt det är att planera anpassningen utifrån 

verksamhetens och systemet möjligheter och begränsningar (anpassningsplanering) 

innan systemet fysiskt realiseras.  

4.5 Användaracceptans 
Upplärning är helt grundläggande och det viktigaste för att intranätet skall bli 

accepterad hos användaren (Utvecklare 1). Utvecklaren säger att SharePoint 

«dessverre (tyvärr) ikke er så intuitivt, og bare versegod». Alla användare måste få tid och 

det måste sättas av resurser till adoption, träning och upplärning i lösningen. Vidare 

anser hen att acceptans och utbildning är en faktor inom användbarhet som är mycket 

mindre resurskrävande än både anpassning och användbarhet men som kan ge samma 

nytta.  

 

Användaracceptans handlar om verksamhetens dedikation på det nya intranätet 

(utvecklare 2). Att implementera systemet på ett bra sätt. Det är svårt att tvinga en 

användare in på ett intranät och därmed viktig att verksamheten underlättar för att 

användaren skall ”trivas” i lösningen och använda den. Gärna med videomanualer, 

tips och tricks, gemensamma möten, utbildning av superanvändare och andra tekniker 

som gör det lätt för nya användare att bli vana vid och börja använda det nya 

intranätet. Utvecklare 2 påpekar flera gånger under intervjun att det inte finns några 

likadana användare och att alla har sina egna metoder som de föredrar att lära sig nya 

saker på och olika sätt de vill ta emot information på.  

 

Användaracceptans är något Utvecklare 3 inte har så stort förhållande till och hen 

säger att detta är utanför hens ”ansvarsområde”. Samtidigt, lägger hen till att det är 

viktigt att användare är med i hela processen och känner sig involverade. Det viktiga 

är att de har testat lösningen och vet vad det handlar om innan systemet ”går live”. 

  

Samtliga utvecklare pratar om utbildning när begreppet användaracceptans tas upp, 

något som också Ejdersund (2005) poängterar som grundläggande. Även Allwood 

(1998) ser på utbildning som en bra möjlighet att förankra ett system. Ingen av 

utvecklarna skiljer mellan social och verklig acceptans, som Nielsen (1993) gör. 

Ejdersund (2005) skriver hur viktigt det är att användarna får delta i hela 

utvecklingsprocessen, men detta är inget som utvecklarna framhäver som viktigt. 

Nilsson (1993) skriver hur viktigt det är att de anställda får en positiv inställning till 

systemet och är motiverade till att använda det. Han skriver att för att uppnå 

motiverade anställda måste det i träningen och upplärningen läggas fokus på vilken 

nytta systemet genererar så att användaren ser nyttan av systemet. Samtliga 

utvecklare fokuserar mer på att användarna känner till intranätets funktionalitet 

framför nyttan av dessa. Ejdersund (2005) preciserar hur viktigt det är att användaren 

är motiverad att använda systemet, då det annars kan resultera i att det används 
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slarvigt och fel. Dålig användaracceptans kan då leda till att intranätet inte genererar 

önskat värde ().  

 

Ingen av de intervjuade utvecklarna fokuserar på kommunikation när vi pratar om 

användaracceptans. Detta är något som Niaulin (2013) skriver är helt grundläggande i 

kombination med information. Han skriver att information och kommunicering kring 

det nya intranätet kan underlätta användaracceptansen, då människor är rädda för det 

som de inte vet någonting om. Information, som att användaren har testat lösningen 

och är med i hela utvecklingsprocessen, är något Utvecklare 2 och 3 nämner som 

viktiga för användaracceptansen.  

4.6 Hur skall användbara standardsystem uppnås 
Samtliga utvecklare anser att det är kunden som bestämmer hur mycket fokus som 

skall ligga på användbarhet i processen. Utvecklare 1 anser att leverantören bör ta 

ansvar för användbarheten, då kunden inte vet några bättre alternativ. Utvecklare 2 

anser att det är leverantörens roll att rekommendera och vara tydlig, men att kunden 

är den som betalar för timmarna och därmed bestämmer hur de skall användas. Det är 

upp till kunderna att välja vilka tjänster de vill köpa och har behov för. Att det kan 

vara svårt att lägga in tid för användbarhet i en offert som skickas till kunden är något 

utvecklare 3 tar upp som ett dilemma.  

 

Samtliga utvecklare anser att det bör finnas en användare representerad i varje 

projektgrupp. Samtidigt säger utvecklarna att det sällan finns en användare 

representerad, då kunden som regel inte har tid eller resurser att sätta in en. 

Utvecklare 1 säger att det kan vara svårt att få kunden att förstå vikten av detta. Även 

utvecklare 3 säger att användarna ofta har för lite inflytande i utvecklingsprocessen, 

men att detta i många fall beror på att kunden har för lite kunskap om hur viktigt det 

är med användbarheten i systemet och hur avgörande användarna är för att lösningen 

skall bli just användbar.  
 

 «Jeg vil jo selge et produkt som kunden blir fornøyd med.  
Men kunden spør etter funksjonalitet og funksjoner,  

men aldri hvordan disse skal fungere eller hvor brukervennlige de skal være.  
Det er jo standard.»   

- En av de intervjuade utvecklarna 
 

Leverantören kan visa demonstrationer, exempel och annan funktionalitet som är 

speciellt användbar och kan förbättra användarupplevelsen (utvecklare 2). Problemet, 

enligt Utvecklare 3, är att det inte finns några krav från ledningens leverantör på detta 

område och att det därmed lätt blir att det läggs minimalt med tid på användbarhet på 

grund av utvecklarnas kompetens och kundens kravspecifikation.  

 

Reitan (2005) skriver att det är viktigt att användare är med för att uppnå ett 

användbart system. Användartestning, inspel från andra ämnen som psykologi och 

sociologi samt fokus på användarkontexten läggs fram som viktigt. 
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Användardeltagelse är också en av nyckelprinciperna i ISO 9241:210 för 

användarcentrerad utveckling. Allwood (1998) tar också upp dilemmat kring vem 

som skall ta ansvar för användbarheten i ett system. Han menar, i motsättning till 

utvecklarna, att det alltid är kunden som i slutändan har ansvar för att ett system är 

användbart. Det är kunden som ska sätta upp mål med användbarheten i ett system 

och det är också kunden som måste se till att dessa mål nås i slutändan. Han nämner 

vidare konflikten som kan uppstå när olika leverantörer tävlar om en kund. Detta är 

ett problem och en utmaning utvecklarna också nämner.  

 

Att genomföra en verksamhetsanalys och få sig en bild av verksamheten och dess 

användare anser utvecklare 1 som mycket viktigt och helt grundläggande innan 

utvecklingen av en lösning kan påbörjas. Samtliga utvecklare anser att identifiera 

behov för användarcentrerad design är ett ansvar som ligger hos kunden och att deras 

roll som utvecklare är att ge råd och vägledning till detta.  

 

ISO 9241:210 definierar nyckelprinciper för en användbarcentrerad utveckling. Det 

första steget i denna process är att utvecklaren skapar sig en explicit förståelse av 

användarna, uppgifterna och omgivningarna. Även Wiktorin (2008) och Allwood 

(1998) preciserar vikten av att kartlägga verksamheten och få en förståelse för vilka 

krav som ställs på IT-systemet.  
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5 Diskussion 

Jag refererar i inledningen Söderström (2013) som skriver att ett system först blir 

komplett när det används av, och ses i samband med människor. Söderström tar upp 

konflikten som kan uppstå om en verksamhet implementerar ett system som 

användarna inte trivs i och därmed inte använder till fullo. Vi lever i ett samhälle vart 

information ofta finns tillgängligt och problemet är snarare att det finns för mycket 

information än för lite. I denna omgivning är det extra viktigt att de systemen som ger 

oss informationen är användbara och inte kräver mer av mottagaren än nödvändigt. 

Ett system skall vara användarvänligt, anpassat för verksamheten och användarens 

förmåga och vara implementerat på ett sätt så att användaren ser nyttan i systemet.  

 

De intervjuade utvecklarna anser att användarvänliga system är mycket viktigt, men 

att de inte har den tid de önskar i mindre projekt att arbeta med detta. De anser att 

kunden prioriterar bort denna faktor till fördel för annan funktionalitet. Problemet är, 

enligt intervjuobjekten, att funktionalitet prioriteras av kunden framför hur dessa 

funktioner skall hanteras av användarna. När de då skall ta fram lösningen och 

konfigurera den förväntas de också att leverera bra funktionalitet framför bra 

användbarhet.  
 

”Jeg har ikke tenkt så mye på det (användarvänlighet),  
jeg tenker mest på funksjonalitet”  

Utvecklare 1 
 

När ett standardsystem från SharePoint konfigureras och implementeras är det mycket 

som är förhandsbestämd och många parametrar som redan är satta. Implementering 

av standardsystem handlar om att implementera ett paket och inte utveckla ett system 

från grunden baserad på användarnas krav och behov. Förändringsledning är då en 

viktig faktor som jag anser att i många fall borde få mer fokus i processen.  

 

Vid implementeringen av ett intranät från SharePoint är de flesta faktorerna som 

handlar om användarvänlighet redan spikade. Detta innebär att ett minimum-krav till 

användarvänlighet redan är definierad, samtidig som det kan vara svårt att förbättra 

denna faktor utan att skriva om mycket av systemet vilket kan bli kostsamt. I små 

projekt med begränsade resurser finns det inte heller tillräckligt med pengar till att 

lägga mycket tid på anpassning av systemet utöver de parametrar som skall 

konfigureras när det sätts upp. Den viktigaste faktorn för att uppnå användbarhet 

anser jag då är användaracceptansen. Att användarna ser värde i intranätet, vet hur de 

ska använda det, och uppfattar lösningen som en resurs snarare än ett hot eller en 

belastning.  

 

En viktig faktor som utvecklarna presenterar är relationen till kunden. 

Konsultföretagen är beroende av sina kunder och det är de som betalar för timmarna. 

Kunden styr då också dispositionen av dessa timmar. Utvecklaren har därmed inte 
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full bestämmanderätt över projektets utformning och prioritering. Flera av 

intervjuobjekten anser att användbarhet är en viktig faktor för ett lyckat system, men 

säger att de ”inte har makt att avgöra”.  

 

Problemet är, anser jag, att arbete med acceptans och användbarhet ofta hamnar 

utanför utvecklarrollen eller scopet på ett projekt. Det är ofta kunden själv som skall 

stå för detta steg i processen, utan att hen har tillräcklig kunskap eller kompetens att 

genomföra steget på ett lyckat sätt. Med för lite kunskap kring ämnet och hur viktigt 

det är med användbarhet är det lätt att kunden prioriterar bort denna del, eller inte 

sätter av nog resurser till det. Resultatet blir ett system utan tillräcklig 

användaracceptans. Detta kan leda till lägre användbarhet och i värsta fall ett system 

som inte används. Ett system med bra funktionalitet genererar ingen nytta om det inte 

är några användare som utnyttjar dessa. Kunden får då ett system som inte genererar 

önskad värde och leverantören får en kund som inte är nöjd.  

 
Problemet med att användbarhet hamnar utanför scopet är kopplat till ett annat 

problem; att det saknas pengar och resurser i små SharePoint-projekt. Leverantören 

har ofta gett en offert i konkurrens med andra leverantörer, vilket innebär att hen vill 

erbjuda så mycket som möjligt för så lite som möjligt. Kunden har satt av resurser till 

ett lite projekt, och har sällan möjlighet att gå över dessa estimat. När det inte är satt 

av pengar eller tid till användbarhet, hur ska den då uppnås? 

 

Här anser jag leverantören och utvecklarna borde ta ansvar för en uppgift som kanske 

inte i utgångspunkten är deras. Målet med en leverans är ett system kunden blir nöjd 

med. Nöjda kunder är återkommande kunder och det är bra business. Att lägga ett par 

timmar extra på utbildning och handledning blir då en droppa i havet i slutändan. Och 

en liten investering jämförd med vad det kostar att skaffa nya kunder och skapa nya 

relationer.  

 

Som utvecklare eller leverantör av ett system borde därmed information om metoder, 

tekniker och arbetssätt för att öka användaracceptansen alltid vara en del av en offert 

eller ”leverans”. Jag anser att fokusen först och främst bör ligga på utbildning av 

systemet och delaktighet genom hela utvecklingsprocessen. Dessa två instanser är 

mycket effektiva och relativt lite resurskrävande för att öka användbarheten. Både 

delaktighet och utbildning skapar kunskap och kompetens som kan användas att 

utbilda andra igen och på så sätt sprida positivt engagemang och öka 

användaracceptansen. 

 

Ett annat problem med användbarhet i små projekt är att användaren av systemet 

sällan är det samma som köparen eller beställaren, det är med andra ord inte 

användaren som betalar för slutresultatet. Ledningen vill ofta ha ett tillfredställande 

resultat till ett lågt pris för att försäkra sig om att investeringen ger ökad effektivitet 

och ekonomisk vinst. Användaren åt andra sidan, vill ha ett användbart och lättanvänt 

system som är estetiskt tilltalande och gör deras arbetsdag bättre.  
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Det kan ses på som ”snålt” att inte lägga timmar på användbarheten, då, som flera 

olika forskningar i min inledning visar, dessa pengar är mycket lätta att tjäna in 

senare. Utvecklarna borde också visa exempel på vad det kostar med dåliga IT-

system. Att motivera och visa vikten av och exempel med siffror är ett kraftfullt 

medel till ledningen. Problemet är att ROI (return off investment) ofta är komplext 

och svårt att räkna på när det kommer till användbarhet.  

 

Utan en effektiv och bra hantering av information i en verksamhet är det lite som 

fungerar. Ett verktyg har ingen bra funktion om användaren inte vet vad det används 

till. Ett intranät är ingen bra informationskanal om inte användarna har accepterat det 

och använder det.  

5.1 Metodreflektion 

Detta arbete har varit kvalitativt och med fokus på utvecklare och deras åsikter. 

Samtliga respondenter kommer från samma företag. Som jag skrev i metoden hade 

mitt resultat haft högre validitet om jag hade intervjuat flera utvecklare från flera 

olika företag. En kvantitativ datainsamling kunde även ha används för att skaffa data 

med större omfång och jag kunde då nått ut till utvecklare med större variation i 

bakgrund, anställningsplats och erfarenhet i SharePoint. I detta fall var dock syftet att 

kartlägga olika åsikter, och jag anser därmed mitt urval vara bra nog.  

 

När jag nu ser tillbaka på intervjuerna ser jag att jag kunde ha ändrat mina frågor lite 

och ställt mer konkreta frågor om ändringar eller förbättringsförslag. Samtliga av 

intervjuobjekten arbetar direkt med konfigurering eller programmering av SharePoint. 

Det hade också varit intressant att intervjua några som arbetade med andra steg i 

processen, till exempel säljare, projektledare eller konsulter som arbetade specifikt 

med användarupplevelse. Detta kunde gett min analys och mina slutsatser en bredare 

vinkel.  

 

Dalland (2012) preciserar hur viktigt det är med goda förberedelser innan intervjuerna 

genomförs. Jag anser att det faktum att jag kände intervjuobjekten har varit en styrka 

då jag redan innan intervjun kände till en del av deras åsikter kring ämnet, samt deras 

roll i SharePoint-projekt. Relationen mellan respondent och intervjuare blev också 

mer avslappnad. Intervjumallen blev inte testad innan intervjuerna genomfördes, detta 

är en svaghet och har resulterat i att den har utvecklats i arbetets gång. Då 

undersökningen är kvalitativ anser jag ändå inte att det har påverkat resultatet 

negativt.  
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6 Avslutning 

Hur ska man som utvecklare säkra att användbarhet 

uppnås i små SharePoint-projekt? 
 

När ett intranät utvecklas och implementeras hos en kund är målet nöjda användare 

som använder ny funktionalitet. Problemet dyker upp när en lösning inte blir använd. 

Med en lyckad implementering av SharePoint uppnås bättre kommunikation och 

samarbete på grund av tillgång till bra och rätt information. Detta ger interna effektiva 

processer och åter igen en mer produktiv verksamhet.  

 

Inga intranät kan klassificeras som lyckade om inte användaren använder de. Det är 

därför av stor vikt att utvecklingsprocessen inte bara har fokus på det tekniska, utan 

också användarna och de som ska använda systemet varje dag. Smarta tekniska 

lösningar är inte bra om inte användarna i systemet finner eller använder dem. Det 

handlar om vad användarna använder intranätet till, inte vad intranätet har för 

funktionalitet till användarna.  

 

Många teorier och de data jag har samlat in bekräftar det vi redan vet, att 

användarcentrerad utveckling är viktigt, så frågan är varför det inte blir så. Samtliga 

intervjuobjekt är medvetna om hur viktigt användbarheten är i ett projekt, men sätter 

inte av tillräcklig tid för den. Problemet är att det är kunden som styr timmarna och 

hur dessa timmar ska användas. Utvecklarna känner att användbarheten inte 

prioriteras högt nog av kunden och att önskemålen ofta handlar om funktionalitet 

framför användbarhet.  

 

Som utvecklare och speciellt säljare i utvecklingsprojekt borde användbarhet 

preciseras och betonas mycket tydligare. Kunden hyr ofta utvecklare för att handleda 

och komma med sakkunniga råd till en verksamhet. Kunskap om hur viktigt det är 

med användarcentrerad utveckling är då den sorts expertkunskap kunden önskar att 

få.  

 

Värdet av information är att det bygger broar mellan teknologi och handling. Det är 

grunden för beslutstagande. Kunskap är kritisk för att en organisation ska utvecklas 

och lära. Men värdet ligger i utnyttjandet och användningen av systemet; inte i 

tekniken sig själv.  

 «Men det er absolutt noe vi burde tenke mer på,  

at vi lager intuitive løsnigner».  
 Konsult 1  

De resultat och den slutsatsen jag har kommit fram till i detta arbete handlar om 

användbarhet i SharePoint. Jag anser dock att denna kunskap går att tillämpa på andra 
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system och lösningar, då den ej handlar om den specifika funktionaliteten eller 

arkitekturen i SharePoint, utan handlar om användarna. Mitt arbete kan med andra ord 

generaliseras till, och slutsatsen kan användas av, andra små utvecklingsprojekt som 

önskar att ha fokus och förbättra användbarheten.  

6.1 Slutsats:  
I små SharePoint-projekt är resurserna och omfattningen mycket begränsad. Det är 

därmed svårt för utvecklare att sätta av tid till användbarhet, speciellt efter som det är 

kunden som ofta styr timmarna. Begreppet användbarhet består enligt Allwood 

(1998) av tre faktorer: användarvänlighet, anpassning och användbarhet. 

Användarvänligheten är i standard SharePoint redan relativt definierad och fastställd. 

Anpassning av ett system istället för att använda inbyggda standarder är ofta kostsamt 

och resurskrävande. Användaracceptansen blir då avgörande för att systemet 

uppfattas som användbart. Att lägga resurser på utbildning, användarmedverkan, 

kommunikation och andra faktorer som kan öka acceptansen hos slutanvändarna. 

Detta är instanser som ofta hamnar utanför scope på ett projekt och därmed instanser 

som kunden har huvudansvar för. Utvecklarens roll blir då att informera, handleda 

och förmedla sin kunskap om hur viktigt detta är för att användbarheten skall bli hög, 

och igen för att det implementerade intranätet skall generera värde.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Inom detta ämne och standard SharePoint har det genomförts lite forskning. Då detta 

är ett relativt litet arbete rekommenderar jag en djupare forskning med bredare 

undersökningsgrupp. Det hade också varit spännande att undersöka användarnas 

åsikter kring användbarhet i standard SharePoint. 
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Bilaga: Intervjumall 
 

Ska sägas till respondent innan intervju: 

- Undersøkelsen har ikke som mål å dømme eller vurdere bedriften eller de deltagende 
intervjuobjektenes metoder og meninger som bra/dårlig 

- Som respondent er du anonym i rapporten 
- Undersøkelsen har som mål å få svar på hvordan respondentene resonerer rundt 

brukervennlighet og brukermedvirkning i SharePoint. Både positive og negative svar er viktig. 
 
o Bakgrunn 

o Arbeidstittel + Arbeidsoppgaver 

o Hvor lenge har du arbeidet med SharePoint 

o Hvor lenge har du vært ansatt i Bouvet 

o Utdannelse 

 

1. SharePoint: Hva er bra og mindre bra med SharePoint fra et brukerperspektiv? 

 

2. Brukervennlighet 

a. Hva er brukervennlighet for deg? 

b. Hvordan skal man oppnå det i et standard SharePoint-prosjekt?  

c. Hvilke faktorer påvirker/innsatser kreves? 

 

3. Tilpasning 

a. Hva er tilpasning for deg? Hvilket forhold har du til standard vs tilpasning i SharePoint? 

b. Hvordan skal man oppnå det i et standard SharePoint-prosjekt?  

c. Hvilke faktorer påvirker/innsatser kreves? 

 

4. Brukerakseptenes  

a. Hva er brukerakseptens for deg? 

b. Hvordan skal man oppnå det i et standard SharePoint-prosjekt?  

c. Hvilke faktorer påvirker/innsatser kreves? 

 

5. I ett nytt prosjekt, er det utvikleren eller brukeren som styrer metodevalg og hvor mye fokus det 

skal være på brukbarheten av systemet? 

a. Hvordan skal du/vi styre og påvirke kunden? 

b. Pleier kunden å sette av nok resurser til dette? 

c. I et utviklingsprosjekt på 250 timer – hvor mange timer bør være øremerket til 

brukeropplevelse? 

 

6. Funksjonelt løsningsdesign: Hvordan skal man gjennomføre analysen? 

a. Hvem skal delta? 

 

7. Krav fra organisasjonen 

a. Opplever du at det finnes støtte fra din organisasjon og ledelse for brukersentrert 

utvikling? På hvilken måte?  

b. Finnes det formelle krav eller mål fra Bouvet som organisasjon? 

 

8. Avslutning 

a. Har du noen flere formeninger om brukervennlighet som du vil dele med deg? 

b. Er det noe annet du vil fremheve? 


