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Sammanfattning  

Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system 
för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och 
riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. Detta 
innebär att de anställda utvecklar nya rutiner, hård- eller mjukvara eller vänder sig till annan 
etablerad programvara. Detta arbete innefattar en kvalitativ undersökning där 
kommunikatörer och informatörer vid Uppsala universitet har intervjuats för en 
orsaksinventerande studie av skuggsytem i förhållande till universitetets sanktionerade 
intranät Medarbetarportalen. Orsaker som kunnat fastställas till varför användare frångår 
rutiner och väljer skuggsystem är bristande reglering, mänskliga faktorer, såsom 
bekvämlighet och motvilja, brister hos systemets kvalitet samt informationens kvalitet. 
Vidare orsaker är utvecklingen av mer specifika, bättre egna lösningar i form av olika 
skuggsystem, samt organisationens struktur och kultur. Då Uppsala universitet påverkas av 
akademisk frihet och anställdas valmöjligheter i och med detta, saknas tydlig kontroll genom 
policys och föreskrifter från ledningens sida angående användning.  
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Abstract 
Companies and organizations often use sanctioned, customized IT systems to handle 
information and to control their business. When employees do not follow policies and 
guidelines when using these systems, it is called Shadow IT, or shadow systems. This may 
mean that the employees develop new routines, create new hardware or software, or use other 
well established software from the market. This thesis includes a qualitative survey where 
communicators and informers at Uppsala University have been interviewed for a case study 
of shadow systems in relation to the university's sanctioned intranet called 
Medarbetarportalen. Causes that this survey have conveyed as to why end users choose 
shadow systems are lack of regulation, deficiencies in the quality of the system, and the 
quality of information. Other reasons are human factors, such as convenience and reluctance 
and that there are other developments of more specific, better solutions in the form of 
different shadow systems. Furthermore the structure of the organization and its culture plays 
a key role. Uppsala University is influenced by academic freedom which gives the employees 
the freedom to make their own choices, and therefore the university lacks clear control 
through policies and regulations from the management side regarding use of this kind of 
systems. 
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1 Inledning 
Följande arbete är en kvalitativ studie inom ämnesområdet systemvetenskap. Det inledande 
kapitlet kommer att ge en grundläggande beskrivning angående det valda ämnet samt 
definiera forskningsfrågor och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
En organisation definieras som en organiserad samverkan mellan individer eller grupper med 
ett gemensamt mål, till exempel ett företag eller en förvaltning (NE.se, Organisation). Dessa 
organisationer kan vara statliga eller icke statliga, och kan vara vinstdrivande eller inte. 
Oavsett vilken typ av organisation det handlar om uppstår ett behov av samverkan och 
samspel, och därför blir olika kanaler nödvändiga för att kunna utföra detta. De flesta 
organisationerna i Sverige använder därför någon form av sanktionerat internt datornätverk, 
även kallat intranät. Intranät agerar under samma principer som internet men är bara 
tillgängligt för registrerade användare, vanligtvis via användarnamn och lösenord. Hinrichs 
(1997) beskriver intranät som ett sätt att minska kostnader, öka produktiviteten, öka 
humankapital och strategiskt justera organisationens infrastruktur. Bark et. al. (2002, s. 11) 
beskriver intranät som ett interaktivt arbetsredskap för att underlätta och ge stöd åt processer 
inom organisationer samt för att stärka den interna kommunikationen. Att ett system är 
sanktionerat betyder att systemet är godkänt hos ledningen och skall användas av 
organisationens anställda. Därför finns det inom organisationer ett antal föreskrifter, riktlinjer 
eller principer gällande interna- och externa nätverk samt användning av mjuk- och hårdvara 
som de anställda kommer i kontakt med under sitt arbete. Detta för att säkerställa att de 
anställda följer företagets policy och att de anställdas arbetsgång inte äventyrar viktig 
organisationsinformation eller dokument (Rentorp, Zimmerman, 2012). 
 
Trots att många organisationer betalar dyra summor för specialutformade system, är det 
möjligt att många av de anställda inte använder dessa som de skall enligt föreskrifterna inom 
organisationen. Människor har ofta en motvilja och en viss tröghet i att ta till sig nya tekniska 
system och söker ofta andra vägar för att ta sig runt principer eller regler (Rentorp, 
Zimmermann, 2012). Organisationers intranät kompletteras därför ofta av andra, inofficiella 
system som används utan IT-avdelningens kontroll och godkännande (Silic, Back, 2014). 
Dessa system kallas för skuggsystem, eller “Shadow IT”.  
 
Ett skuggsystem kan utgöras av mjukvara eller hårdvara som används för att utföra eller 
förenkla olika arbetsuppgifter vid sidan av det officiella intranätet. Skuggsystem kan även 
innefatta processer eller användning som skiljer sig ifrån de riktlinjer och föreskrifter som 
finns etablerade inom organisationen angående arbete med IT-system (Rentrop, Zimmerman, 
2012). Ett exempel är att anställda hittar “genvägar” för att förenkla och effektivisera sin 
vardag och utelämna vissa uppgifter. 
 

1.2 Problemformulering 
Många anställda agerar självständigt, annorlunda eller rentav felaktigt enligt organisationens 
föreskrifter när det kommer till användningen av intranät. Det sker även att andra program 
eller rutiner används, så kallade skuggsystem. Varför detta sker är aktuellt att belysa, dels för 
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organisationen, då detta kan vara effekten av ett felaktigt utvecklat system, men det kan även 
finnas andra mer outforskade anledningar till varför skuggsystem etablerar sig. 
 
Användare har ett ständigt behov av enkel tillgång till aktuell information, att se nya 
händelser inom organisationen eller dela med sig av information, vilket är en stor del i en 
organisations arbete. Att tillgodose dessa behov i form av ny och anpassad teknik är 
väsentligt för att kunna driva en verksamhet, oavsett vilken typ av organisation det handlar 
om. Intranät har utvecklats som ett sätt att minska barriärer mellan olika delar av 
organisationer, men kan samtidigt leda till det motsatta (Scott, 1998). För att ett intranät ska 
uppfylla sitt syfte krävs det att innehållet är värdefullt för dess användare vilket därigenom 
gör att intranätet används. Vidare kommer användare bara använda intranät om det anses vara 
mer användbart än alternativa tillvägagångssätt, vilket innebär att ett intranät behöver 
överkomma dessa barriärer för att fylla sitt syfte (Blackmore, 2001). En låg användbarhet hos 
organisationers sanktionerade intranät kan leda till att anställda väljer att använda alternativa 
system för att utföra uppgifter snabbare och mer effektivt. Dessa alternativa system definieras 
som skuggsystem och kan användas för att samarbeta, kommunicera och dela material mellan 
kollegor, kunder eller externa intressenter (Mallmann, Gaustad Macada & Oliveria, 2018). 
Silic et. al. (2014) konstaterar att den mjukvara som främst används som skuggsystem är 
produktivitetsverktyg (t.ex. Google-applikationer), kommunikationsverktyg (t.ex. Skype), 
användbarhetsverktyg (t.ex. CCleaner eller 7-Zip) samt webbläsare (t.ex. Firefox). 
 
I en undersökning från 2016 bland 200 informationschefer angav 83 procent att skuggsystem 
används i olika hög grad, och 73 procent var omedvetna om vilka olika skuggsystem som 
används (Newman, 2016). Dessa inofficiella och osanktionerade system och genvägar 
riskerar att underminera sanktionerade intranät inom organisationer samt äventyra 
organisationers dataflöden. Användningen av skuggsystem leder ofta till ökade 
säkerhetsrisker då mjukvara som inte är sanktionerad av den berörda organisationen lider 
större risk att angripas av skadlig programvara, vilket direkt påverkar integriteten för den data 
och information som behandlas (Silic, Back, 2014). Därmed kan användning av skuggsystem 
leda till att utomstående parter får tillgång till känslig eller värdefull information. Samtidigt 
kan skuggsystem ha en positiv inverkan genom att vara mer effektiva när de används istället 
för det officiella intranätet, ofta i form av att öka anställdas produktivitet och 
innovationsförmåga (Silic, Back, 2014; Fürstenau, Rothe, 2014). I linje med detta blir 
utmaningen i att hantera skuggsystem att identifiera när problemen som uppstår till följd av 
användningen överväger de positiva effekter som uppstår genom ökad produktivitet och 
innovation (Fürstenau, Rothe, 2014). 
 
Ett annat problem som intranät stöter på är sprunget ur begreppet Knowledge Management. 
Teorin utgår ifrån organisationers behov av att nå ut med kunskap och information inom 
organisationen, baserat på DeLone & McLeans framgångsmodell för informationssystem från 
1992. Ett framträdande sätt att sprida kunskap och information är genom IT-system och för 
att ett intranät ska vara framgångsrikt krävs det därför att kvaliteten på informationen som 
intranätet hanterar är relevant och når ut till alla som berörs av den. Om informationen är 
överflödig eller irrelevant blir följden att användare väljer andra sätt att förmedla och ta del 
av information (Alavi & Leidner, 2001). 
 
Det finns ett intresse i att undersöka vilka funktioner som användare väljer bort, och varför 
detta sker. Denna studie vill belysa användarens perspektiv och hur bl.a. informationskvalitet, 
tidseffektivitet samt hur lätthanterat ett system är påverkar användandet av ett intranät. Detta 
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för att kunna ge en förklaring till fenomenet skuggsystem och varför det förekommer att 
anställda kringgår rutiner eller använder sig utav andra plattformar i deras arbete.  
 
Intranätet som kommer att undersökas är Medarbetarportalen som agerar som Uppsala 
universitets intranät. Medarbetarportalen utvecklades mellan 2010 och 2014 som ett verktyg 
för intern kommunikation och samarbete mellan grupper, enheter och institutioner på Uppsala 
universitet. Den innehåller både individuell information om anställda på universitetet samt 
administrativ information i form av intern information för intranätets användare, dvs. 
medarbetare på Uppsala universitet. Samtidigt som målsättningen med Medarbetarportalen 
var att fungera som en samlingsplats för information och kommunikation inom och mellan 
universitet så används skuggsystem som alternativ till de funktioner som Medarbetarportalen 
tillhandahåller (Öberg, 2011). Förutom en plattform som innehåller startsida och navigation 
så är andra inkluderade funktioner ett samarbetsverktyg i form av en gruppyta, en enhetsyta 
för internt samarbete mellan institutioner och mellan enheter, en profilsida samt administrativ 
information med intern information för medarbetare (Öberg, 2011).  

1.3 Syfte och Forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka hur intranät används hos organisationer idag genom att 
granska användningen av Uppsala universitets Medarbetarportalen. Organisationer investerar 
i intranät för att underlätta arbetet för de anställda men om användbarheten är för låg väljer 
användarna istället alternativa skuggsystem. Undersökningen syftar till att ge en större 
förståelse ur användarens perspektiv och besvara hur denne värderar intranätet samt hur det 
används. Utifrån detta kommer studien undersöka om intranätet klarar de krav på 
användbarhet och nytta som riktlinjerna för intranätet förespråkar. Genom att studera den 
nuvarande användningen av Medarbetarportalen kommer studien försöka identifiera möjliga 
anledningar till att användningen brister, för att därigenom skapa en förståelse till varför 
skuggsystem etablerar sig. Den teoretiska bakgrunden kommer användas för att definiera 
vilka typer av skuggsystem som etablerats och hur detta kan kopplas till användningen av 
Medarbetarportalen, Knowledge Management, akademisk frihet och nätverkseffekter. Utöver 
det kommer information om de skuggsystem som används ge en tydligare förståelse kring 
vad det är som saknas hos det sanktionerade intranätet och därför ge en antydan till hur det 
bör utvecklas. 
 
Forskningen som behandlas är interpretivistisk och ämnar identifiera, utforska och förklara de 
sammanhängande faktorerna kring sambandet mellan användande av intranät och 
skuggsystem hos Uppsala universitet (Oates, 2012, s. 292). Interpretivistisk forskning utgår 
från antagandet att varje undersökt fall är unikt, vilket gör att generaliserbarheten i högre grad 
är kopplad till organisationer med liknande förutsättningar som det studerade fallet (Oates, 
2012, s. 293). Universitet i Sverige är statliga myndigheter som inte drivs i vinstdrivande 
syfte, vilket innebär att forskningen främst kan generaliseras till organisationer som likt 
Uppsala universitet inte är vinstdrivande. Företag som drivs i vinstsyfte har sannolikt andra 
motiv till att driva igenom användande av nya system och metoder vilket förutsätts innebära 
att användningen av skuggsystem inom denna kategori ser annorlunda ut. Eftersom anställda 
på icke vinstdrivande organisationer inte utsätts för samma typ av påtryckningar från 
ledningen i koppling till användning av specifika system och arbetsmetoder, vilket ofta antas 
vara fallet inom vinstdrivande organisationer, bör sanningsenligheten på de svar som ges vara 
hög. 
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Forskningsfrågor 
 

- Finns det faktorer som gör att användare bortser från riktlinjer kring användning av 
sanktionerade intranät och väljer andra sätt att utföra arbetsuppgifter? 
 

- Vilka faktorer gör att användare väljer att använda skuggsystem istället för 
sanktionerade intranät? 

 
Genom att svara på dessa frågor anses arbetet bidra med förklarande kunskap om varför 
skuggsystem utvecklas och etablerar sig, och vad dess användning leder till inom 
organisationen.  
 
 

1.4 Avgränsning 
Studien som genomförts är en enfallsstudie. Motivet till detta är att undersökningen syftar till 
att få en fördjupad kunskap om användarens perspektiv inom den valda organisationen. 
Anledningen till att en enfallsstudie utförs är att det skulle vara komplext att jämföra 
användarperspektiv inom olika organisationers intranät. Vid en jämförande studie skulle det 
krävas snarlika förutsättningar hos de granskade organisationerna för att ge ett tillförlitligt 
och jämförbart resultat. Fallstudier utformas för att ge en djup inblick i verkliga situationer 
och koppla samman frågeställningar som “hur” och “varför” någonting sker (Oates, 2012 s. 
142). Den jämförelse som sker kommer istället fokusera på relationen mellan användningen 
av intranät, skuggsystem och deras samverkan. För det behövs ett djupgående material, och 
en mer detaljerad undersökning.  
 
Arbetet kommer delvis avgränsas från det organisatoriska perspektivet, dvs. organisationens 
syn på hur Medarbetarportalen bör användas. Detta eftersom det är det faktiska användandet 
som är relevant för att besvara varför användare väljer att frångå sanktionerade system och 
metoder. Organisationens perspektiv, i form av existerande riktlinjer och policys, kommer 
endast vara relevant som referenspunkt för jämförelse med den verkliga användning som 
forskningen ämnar undersöka. 
 
Det tekniska perspektivet kommer inte att vara det centrala i undersökningen, istället är det 
användbarheten hos det utvalda intranätet som i första hand kommer att undersökas och 
analyseras. Utöver det kommer de skuggsystem som används uppmärksammas samt 
anledningen till att dessa används som alternativ till det sanktionerade intranätet. Tekniken 
kommer därför endast att förklaras överskådligt för att förklara och kontextualisera och 
därigenom inte undersökas djupare. Detta inkluderar en avgränsning från att studera de 
tekniska säkerhetsrisker som kan uppstå vid användning av skuggsystem. 

2 Metodik 
Studien kommer att genomföras genom en kvalitativ förklarande enfallsstudie av Uppsala 
universitets intranät “Medarbetarportalen”. Fallstudien är baserad på intervjuer kompletterade 
av dokumentanalys. (Oates, 2012, s. 144).  
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2.1 Formulering av forskningsstrategi 
Arbetet ämnar uppnå en fördjupad förståelse till varför fenomenet skuggsystem används som 
alternativ till ett sanktionerat intranät. Vi har valt att undersöka en enhet, en så kallad 
enfallsstudie, eftersom studiens syfte är att hitta orsaker och effekter till användningen av 
intranät och underliggande skuggsystem snarare än att jämföra denna hos olika 
organisationer. Därför kommer en förklarande analys av Medarbetarportalen utföras (Oates, 
2012, s. 142). Studien syftar till att ta upp samtidsperspektiv, vilket innebär att det främst är 
det nutida perspektivet som behandlas. Det beror främst på att studien syftar till att belysa det 
aktuella användarperspektivet (Oates, 2012, s. 144). Det historiska perspektivet kommer att 
behandlas i lägre grad beroende på intervjumaterial och dokumentationens ursprung. Detta 
beror på huruvida användningen av skuggsystem härleds till orsaker som härstammar längre 
bak i tiden. Det grundas i att det historiska perspektivet är av intresse inom de delar där det 
finns en tydlig koppling till den historiska användningen av Medarbetarportalen, vilket kan 
ha inneburit en effekt i form av användning av relaterade skuggsystem. Vidare kommer 
forskningsstrategin att utgå ifrån en förklarande orsaksinventerande strategi (Goldkuhl, 
2011). Strategin innebär att det anses finnas en känd effekt, i detta fall att skuggsystem 
används utöver de officiella intranäten, och att ansatsen är att klarlägga orsakerna bakom 
fenomenet (Goldkuhl, 2011).  
 

2.2 Datainsamlingsmetodik 
Arbetet kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod baserat på semistrukturerade intervjuer, 
kompletterat av en dokumentinsamling. Information kring Medarbetarportalens struktur och 
funktionalitet kommer att hämtas från dokumentinsamling och inläsning av aktuellt material 
från organisationen, och stå till grund för de intervju- och intressefrågor som behandlas under 
arbetets gång. De intervjuer som utförs kommer att vara så naturalistiska som möjligt, där 
frågeställaren kommer att försöka låta bli att influera intervjuobjektet och dess åsikter 
(Goldkuhl, 2011). En viss påverkan kan dock aldrig helt undvikas och det kommer att speglas 
genom val av intervjufrågor (semistruktur) och intervjuteknik under utfrågningen. 
Intervjufrågornas struktur syftar till att intervjuobjektet kan lägga till och tillföra ytterligare 
information om så önskas. 
 

2.2.1 Dokumentinsamling 
För att skapa en allmän bild av Medarbetarportalen kommer metoden ta sin grund i 
dokumentinsamling. De dokument som inhämtas inriktas främst att skapa en bild av vilken 
funktionalitet Medarbetarportalen erbjuder samt på möjliga direktiv eller policys för 
användning om sådana existerar. Oates (2012, s. 194) beskriver hur existerande dokument 
kan användas som ett komplement till en planerad kvalitativ undersökningsmetod baserad på 
intervjuer. Vidare kan insamlade dokument hjälpa till att bekräfta eller ifrågasätta den data 
som samlas in genom intervjuer (Oates, 2012, s. 194). Eftersom vi sedan tidigare inte har 
någon inblick i hur Medarbetarportalen fungerar explicit, utan en mer generell förståelse för 
den nytta och användbarhet som intranät ämnar uppfylla, är dokumentinsamlingens syfte att 
skapa en grundläggande bild för hur det valda intranätet används och vilka funktioner som 
implementerats. Samtidigt möjliggör dokumentinsamling för bättre design av intervjufrågor 
till de respondenter som ska intervjuas, genom att skapa en tydligare bild av 
forskningsområdet som studeras (Oates, 2012 s. 194). Dokumentinsamlingen kommer även 
att kompletteras av intervjuer med tidigare utvecklare och produktägare samt dagens 
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ansvariga IT-strateger för Medarbetarportalen. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade 
och utgå från målet att få en ökad förståelse för den grundläggande tanken bakom 
Medarbetarportalen, dels vid utvecklingen men främst i dagsläget. Ett antal frågor kommer 
även ställas angående de tekniska aspekterna och vilka funktioner som finns tillgängliga i 
portalen idag.  
 

2.2.2 Intervju 
Huvuddelen av datainsamlingen som ligger till grund för denna undersökning kommer att ske 
genom intervjuer med personer som använder och är ansvariga för informationshanteringen 
via dessa system. Vi ämnar hålla oss till semi-strukturerade frågor, där den intervjuade får 
utrymme att utveckla sina svar inom ämnet i fråga. Semi-strukturerade intervjuer möjliggör 
både struktur och flexibilitet, genom att svarsalternativen inte är fasta, samtidigt som de 
bestäms av intervjupersonerna. (Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M., 2014) Detta är 
nödvändigt inom området eftersom målet med forskningsämnet är att uppnå en djupare 
kunskap. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer ökar validiteten när frågor och 
struktur bestäms i förväg. Det underlättar även analysarbetet och minskar risken att missa 
viktiga frågor och begrepp. (Hjerm, M. et.al., 2014) I och med att intervjuerna är 
semistrukturerade går det att använda den inhämtade kunskapen från dokumentinsamlingen 
för att utveckla aktuella frågor om Medarbetarportalens funktionalitet ur användarnas 
perspektiv. Vidare ger det möjlighet att komplettera denna kunskap med inhämtande av 
information via frågor rörande vilka skuggsystem som används, samt varför de används. 
 

2.2.3 Urval 
För att uppnå en teoretisk mättnad anses det viktigaste kravet under datainsamlingen vara att 
de valda intervjupersonerna är kunniga inom området. Därför har informatörer och 
kommunikatörer valts ut som målgrupp för intervjuerna. Informatörer och kommunikatörer 
har specifikt valts ut då de ansvarar för respektive institutions informationshantering och 
informationsspridning, vilket gör att de i högre grad berörs och är i kontakt med den 
informationsspridning som sker via Medarbetarportalen. Då informatörer och 
kommunikatörer även är ansvariga för att förmedla aktuell information till sina institutioner 
och dess anställda är det av intresse att se hur denna spridning sker och vilka system som 
används. 
 
Vi har valt att fokusera på en gruppnivå med användare på institutioner som målgrupp. Valet 
att intervjua informatörer och kommunikatörer har motiverats genom att dessa har den 
starkaste kopplingen till hur de respektive institutionerna arbetar med informationshantering 
och informationsspridning. Argumentet till motivet är att denna typ av anställning innebär ett 
arbete som innefattar hantering av information och kommunikation inom respektive 
institution, samt ansvar för intern- och extern kommunikation. Studien innefattar institutioner 
med olika storlekar (från 40 stycken anställda till 300 stycken anställda) samt olika 
geografiska platser i Uppsala vilka har valts ut för att få en så verklighetsbaserad bild som 
möjligt över hur institutionernas anställda arbetar. Medarbetarportalen är ett slutet system 
som endast nyttjas av de anställda på Uppsala universitet, vilket leder till att täckningen blir 
mer enhetlig då population som undersöks är relativt homogen (Hjerm et.al, 2014). 
Intervjudeltagarna ombads att svara på frågorna med institutionens anställda i åtanke, och 
med sin egen institution som referens. Om deltagaren ej hade kännedom om hur de anställda 
arbetade så ombads denne ge svar på individuell nivå utefter egen erfarenheter. 
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Befattning Antal anställda på institutionen (ca) 

Informatör 300 

Kommunikatör 300 

Informatör 200 

Informatör 150 

Informatör 40 
Tabell 1: Grundläggande information om intervjuobjekt och institution 

 
 
Intervjufrågorna utgår från det valda interpretivistiska perspektivet, vilket bidrar till att vi valt 
att undersöka användningen hos anställda på institutionsnivå. Då generaliserbarheten är starkt 
kopplad till de unika förutsättningarna som gäller för enskilda fall inom interpretivistisk 
forskning har vi förståelse att viss vinkling och generalisering kommer att behöva ske, då 
endast kommunikatörer och informatörer har utfrågas. Detta eftersom de inte har fullständig 
inblick i hur de olika grupperna inom institutionen arbetar, utan uttalar sig med sin egen 
erfarenhet och bild av ämnet som utgångspunkt. Dock ansågs detta val naturligt då arbete och 
arbetssätt på universitetets olika institutioner och roller skiljer sig beroende på typ av 
anställning och ämnesområde. Informatörer och kommunikatörer ansågs dock ha likvärdiga 
arbetsuppgifter och arbetssätt oavsett vilken typ av institution de är anställda vid. Andra 
yrkesgrupper skulle dock inte alltid kunna jämföras då de skulle behöva granskas som unika 
fall beroende på kraftigt varierande omständigheter i form av skillnader mellan 
institutionerna. 
 

2.2.4 Intervjufrågor 
Arbetet med att definiera intervjufrågor utgår från vår forskningsstrategi i form utav en 
förklarande orsaksinventerande strategi, därmed är det av stor relevans att intervjufrågorna 
bearbetas omsorgsfullt för att inte vara ledande för de intervjuade. Inledningen av 
intervjuerna påbörjas med ett antal öppna frågor, för att sedan behandla 
informationshantering och kommunikation hos institutionens anställda, för att på så sätt få en 
koppling till intranät. Därefter avslutas intervjuerna med ett antal direkta frågor om 
Medarbetarportalen. Valet gjordes för att få en tydlig bild av vad intervjuobjekten anser om 
universitets olika system och de tillgängliga sätt som finns att hantera information, samt vad 
institutionen valt att använda sig av. 
 
Intervjufrågorna är uppbyggda för att besvara och ge insikt i ett antal huvudteman som anses 
aktuella inom denna undersökning. Åtta stycken olika teman har identifierats och hanterats, 
alla med fokus på institutionsnivå. Dessa teman utgår ifrån den insikt som ges om 
Medarbetarportalens funktioner och syfte genom intervjuer med utvecklare samt förvaltare av 
Medarbetarportalen. 
 
1. Intern informationshantering, 2. Extern informationshantering, 3. Social interaktion & 
kommunikation, 4. Forskarlag, 5. Dokumenthantering, 6. Övriga kanaler, 7. Riktlinjer & 
policys samt 8. Informationsstruktur.  
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2.2.5 Genomförande 
Intervjuerna som genomfördes skedde face-to-face med informatörer och kommunikatörer 
och ägde rum på de intervjuades respektive institution. Intervjutiden varierade mellan 40 och 
60 minuter och tog i genomsnitt 45 minuter. Intervjufrågorna utgick från de frågor som finns 
definierade i Bilaga 1. Då intervjuerna är semistrukturerade ställde vi följdfrågor utifrån de 
svar som gavs beroende på hur de olika intervjuade svarade på frågorna. 
 
Frågorna som ställdes utgick från att undersöka hur kommunikationen på institutionen ser ut 
samt hur information överlag hanteras på den berörda institutionen. Intervjuerna inleddes 
med öppna frågor om hur kommunikatören eller informatören utför sina arbetsuppgifter 
under en arbetsdag och vilken typ av uppgifter som ingår i dess arbetsbeskrivning. Frågor 
ställdes även om samarbete med andra institutioner finns, och vilken typ av IT-system som 
används på institutionen. Frågorna specificerades sedan för att få svar på hur 
kommunikationen går till på institutionen, i form av informationsdelning. Vidare ställdes 
frågor om vilken programvara som används när man inom institutionen vill nå ut till 
varandra, både till specifika personer samt för att nå ut med generell information som berör 
hela institutionen. Det behandlades även frågor om dokumenthantering samt hur 
institutionens anställda går tillväga för sökning av information relaterad till universitetet.  
 
Efter att de mer generella frågorna angående informationshantering och kommunikation hade 
ställts övergick intervjuerna till att förklara att undersökningens fokus är riktat mot 
användningen av Medarbetarportalen. Specificerade frågor angående institutionernas 
användning av Medarbetarportalen och dess funktionalitet ställdes oberoende av tidigare 
intervjusvar. Vi ville även få en känsla huruvida intervjupersonen i fråga hade kunskap om 
vilken funktionalitet som faktiskt erbjuds via Medarbetarportalen.  
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3 Teori 
I teoriavsnittet kommer tidigare forskning och utvald teori förklaras mer ingående, för att 
senare kunna appliceras på aktuell och insamlad empiri. Teoriavsnittet inleds med en 
begreppsanalys som innefattar aktuella begrepp inom studien och följs av den teoretiska 
bakgrunden. Med hjälp av dessa avsnitt utformas sedan ett teoretiskt ramverk utifrån den 
teori som diskuterats. 

3.1 Begreppsanalys 
Skuggsystem är ett samlingsbegrepp för ett antal olika typer av programvara eller 
tillvägagångssätt som strider mot rätt och riktig användning av ett IT-system enligt 
organisationens ledning. För att förtydliga hur analysen av den utförda efterforskning som 
skett hos Uppsala universitet utförts så följer nedan en analys och förklaring av begreppet ur 
den synvinkel som använts som grund i denna undersökning. Begreppen redovisas även 
överskådligt i tabell 2. 

3.1.1 Skuggsystem 
Samlingsbegreppet skuggsystem innefattar ett antal olika begrepp och kan utgöras av att 
mjukvara eller hårdvara används vid sidan av de godkända systemen, eller att företagets 
rutiner och riktlinjer undviks att följas (Rentorp, Zimmerman, 2012). Skuggsystem kan även 
användas för att beskriva när en medarbetare använder sig av informationssystem som 
befinner sig utanför ledningens vetande och godkännande (Lund-Jensen et.al, 2016). 
Skuggsystem är oberoende av officiella IT-system och stöttas inte ekonomiskt av den berörda 
organisationen, och används ofta för att fylla gap i existerande system, då anställda väljer att 
lösa problem eller arbetsuppgifter genom dessa oberoende skugglösningar (Shumarova, 
Swatman, 2008). Vi har valt att använda oss av de engelska uttrycken genom detta arbete när 
det kommer till de underliggande begreppen då det inte riktigt finns någon direkt översättning 
av svenska uttryck mer än för samlingsnamnet ”skuggsystem”. Nedan följer en redogörelse 
av de olika begreppen som skuggsystem består av, och dess något skilda betydelse.  
 

3.1.1.1 Shadow IT 
Shadow IT är ett begrepp som innefattar antingen hårdvara eller mjukvara som medarbetare 
använder inom sin arbetsdag som aktivt ersätter funktioner som det redan etablerade 
sanktionerade systemet innehåller (Lund-Jensen et.al, 2016). Orsakerna bakom användningen 
av Shadow IT är inte helt kända då systemets funktionaliteter som eftersöks av de anställda 
redan finns, helt eller delvis, inom det sanktionerade systemet. Shadow IT tar ofta form i 
organisationer genom användning av greynet, innehållsapplikationer (content apps) eller 
molntjänster (Silic, Back, 2014). På så sätt används shadow IT som ett sätt att underlätta 
vardagliga arbetsuppgifter av varierande storlek, vilket i sin tur kan leda till både positiva och 
negativa effekter hos de organisationer där användningen existerar. Silic et. al (2014) 
beskriver anledningen till att användare väljer Shadow IT är att de antingen inte vet om att de 
gör fel eller att de inte är medvetna om eller inte förstår organisationens IT-policies. Till följd 
av det ökar användningen av skuggsystem om en organisation saknar eller har otydliga IT-
policies (Silic et. al, 2014). Den ökande förekomsten av sociala samarbetsplattformar såsom 
chattjänsten Slack och liknande konkurrerar också med de mer traditionella IT-systemen och 
ser en stadigt ökande implementation hos användare (Shumarova et. al, 2008). Detta innebär 
att traditionella, formella IT-lösningar hotas att helt eller delvis ersättas av dessa mer 
informella lösningar. 



 10 

3.1.1.2 Feral Systems 
Feral systems är system som utvecklas på grund av brister inom de etablerade systemen. Om 
ett företag har ett utvecklat system som används, men vissa funktioner rent av saknas, så kan 
det finnas medarbetare som utvecklar dessa funktioner eller hittar andra program som de kan 
använda för att utföra sina arbetsuppgifter. Denna användning av antingen hemmasnickrade 
lösningar, eller andra program, är vad som kallas för ett feral system (Lund-Jensen et.al, 
2016). Feral systems kan ofta uppstå där organisationen har missat ett behov, eller 
funktionalitet som behövs fattas, vilket försvårar arbetet för de anställda. Uppkomsten av 
feral systems beror till viss del på att kompetens är spridd inom organisationen, vilket gör att 
behoven av system kan skilja sig brett mellan olika delar av den. Detta leder i sin tur att feral 
systems kan utvecklas för att täcka ett behov som saknas hos en enskild del av en 
organisation (Feral information systems, shadow it osv). Genom att utveckla lokala lösningar 
som fokuserar på det som den lokala kunskapen används till kan feral systems på så sätt 
underlätta och snabba på arbetsprocesser (Spierings et. al, 2017). Utöver det kan feral 
systems som utvecklats för att fylla luckor i organisationens officiella system fortsätta 
användas lokalt även efter att dessa luckor fyllts (Spierings et. al, 2017). 
 

3.1.1.3 Workarounds 
När en anställd inte följer företaget eller organisationens rutiner och istället utför uppgifter på 
andra sätt för att underlätta sin arbetsgång eller spara tid, så kallas det för workarounds 
(Alter. S, 2014) Workarounds etableras ofta inom områden där systemen tar lång tid, är 
ineffektiva eller svåra att förstå sig på (Haag, Eckhardt, 2017).Workarounds kan delas in i tre 
olika definierade typer. Harmless workarounds är ändringar av arbetsgången som inte spelar 
någon specifik roll och inte skadar eller påverkar arbetsgången i sig. Hindrance Workarounds 
beskriver när den anställde medvetet låter bli att använda sig av rutiner eller system för att det 
är svårt, tar för lång tid eller känns jobbigt. Den sista typen, Essential Workarounds är när en 
medarbetare väljer att utföra uppgiften på ett annat sätt för att kunna slutföra uppgiften 
överhuvudtaget. Essential Workarounds sker ofta när nya system etablerats och okunskap gör 
att anställda inte förstår hur uppgifter skall utföras och man känner sig tvungen att agera på 
andra sätt för att komma vidare i sin arbetsdag (Lund-Jensen et.al, 2016).  
Workarounds behöver inte heller vara baserade på IT, utan kan också ske i form av att 
anställda väljer att utföra arbetsuppgifter utanför IT-systemet, exempelvis genom att bearbeta 
information med penna och papper (Haag, Eckhardt, 2017). Vidare sker workarounds även 
när anställda använder program eller system på ett sätt som ledningen inte har tänkt eller 
förutsett (Haag, Eckhardt, 2017). 
 
Feral systems som tidigare beskrivits kan även anses vara en typ av workaround, då ett feral 
system ofta uppkommer som en typ av hantering av ett problem som behöver åtgärdas för att 
den anställde skall ta sig framåt i sin arbetsdag. Feral systems utvecklas då som en typ av 
workaround, som sedan blir ett eget system med hjälp av annan teknik eller mjukvara 
(Spierings et.al, 2017).  
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Skuggsystem Beskrivning Källa 

Skuggsystem Samlingsbegrepp för system som 
används vid sidan av godkänd och 
kontrollerad användning.  

Rentorp, Zimmerman (2012) 
Fürstenau, Rothe (2014) 
Lund-Jensen et.al (2016) 
Shumarova, Swatman (2008) 

Shadow IT Hård- eller mjukvara som aktivt 
ersätter etablerade funktioner som 
redan finns tillgängliga  i 
sanktionerade system hos 
organisationen. 

Shumarova et.al (2008) 
Silic, Back (2014) 
Silic et.al (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 

Feral systems System som utvecklas eller 
används för att fylla funktionella 
gap inom de sanktionerade 
systemen.  

Spierings et.al (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 

Workarounds  
Harmless workarounds 
Hindrance workarounds 
Essential workarounds 

När anställda inte följer riktlinjer 
och rutiner och istället använder 
sig av andra sätt för att underlätta 
sin arbetsgång. Kan även innefatta 
när de anställda använder 
systemet på oförutsedda sätt.  
Finns tre olika nivåer baserat på 
hur pass omfattande arbetsgången 
behöver förändras.  

Haag, Eckhardt (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 
Alter (2014) 

Tabell 2: Översiktstabell över skuggsystem och underkategorier 
 

3.2 Teoretisk bakgrund 
Nedan följer ett urval av tidigare forskning och aktuella teorier som använts som grund för 
den utförda undersökningen.  

3.2.1 Framgångsfaktorer för informationssystem 
I denna undersökning har vi granskat ett intranät i form av Uppsala universitets 
medarbetarportal. Vad ett intranät är, eller Medarbetarportalen mer specifikt, skall vi studera 
närmare vid ett senare skede i denna avhandling. Men i korthet kan ett intranät kategoriseras 
som en typ av informationssystem. I en studie från 1992 så undersöker DeLone & McLean 
sex grundläggande orsaker till varför ett informationssystem blir framgångsrikt. Då intranät 
är en typ av informationssystem kan teorin även appliceras i det aktuella fallet. 
 
För att lyckas implementera ett informationssystem som anställda godkänner och anser är 
användbart behöver informationssystemet uppfylla vissa krav. DeLone och McLean bedömer 
att det viktigaste aspekter för att ett informationssystem skall anses lyckat baseras på två 
grundstenar, att systemets kvalitet bör uppnår en viss nivå, men även att informationen som 
hanteras i systemet skall vara aktuell och relevant (DeLone, McLean, 1992). Just 
informationshanteringen är något som är relevant när det system som undersöks är ett 
intranät. DeLone och McLean har sex stycken kategorier de utgår ifrån för att bedöma ett 
informationssystem, vilka är Systemets Kvalitet, Informationens Kvalitet, Användningen, 
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Användarens Nöjdhet, vilket leder till Individuell Påverkan och till slut även Organisationens 
Påverkan (se figur 1). 

 
Figur 1: DeLone & McLeans modell för att uppnå ett framgångsrikt informationssystem 

 
Utifrån teorin bör ett väl fungerande informationssystem uppfylla alla dessa faktorer. Ett 
system är därmed inte välfungerande bara för att den tekniska kvaliteten på systemet är bra 
och informationen är aktuell. Detta beror på att ett system som inte används av en 
organisations anställda inte skapar nytta på varken individnivå eller på organisationsnivå. 
Detsamma gäller för ett intranät. Det viktigaste för ett intranät är, förutom att systemet är 
välfungerande ur ett tekniskt perspektiv, att kvaliteten på informationen är tillräcklig. 
Informationskvalitet innebär inte bara att informationen finns, utan även att informationen är 
lättillgänglig, relevant och aktuell. En anställd som upplever att information är svår att hitta 
alternativt att informationen inte är relevant eller aktuell för dennes arbete kommer inte att se 
ett behov av att använda intranätet. (DeLone & McLean, 1992) Följden av att någon faktor 
inte uppfylls blir därmed att anställda inte accepterar systemet och väljer bort det till fördel 
för ett annat tillvägagångssätt. 
 
Effekten av ett fullgott informationssystem eller ett bristfälligt grundar sig därmed i systemets 
kvalitet samt informationens kvalitet. Dessa två bedöms genom två faktorer, användbarhet 
hos systemet och hur pass belåtna användarna är med att utföra uppgifter. Därför är det 
väsentligt att ett system inte bara har god användbarhet utan att informationen som 
presenteras inom systemet är självförklarande och lätt att förstå. Att informationen är relevant 
och aktuell är även av högsta vikt för att användarna skall bli nöjda med det aktuella systemet 
(DeLone, McLean, 1992). 
 

3.2.2 Knowledge Management & Knowledge Sharing 
I spåren av DeLone & McLeans studie om varför ett informationssystem lyckas har 
ytterligare studier gjorts om hur organisationer ska arbeta för att samla in samt nå ut med 
kunskap och information inom organisationen, detta i linje med hur DeLone & McLean 
beskriver hur kvaliteten på informationen är en av framgångsfaktorerna. Då en stor del av 
Medarbetarportalens syfte är att nå ut med information till universitetets anställda är det av 
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intresse att med hjälp av tidigare studier inom kunskapshantering och kunskapsdelning bygga 
upp en konkret bild av vad begreppen innebär för Uppsala universitet. 
 
Alla organisationer har ett behov av att sprida kunskap inom organisationen och av att nå ut 
med information till alla som berörs av denna. Spridningen av kunskap och information inom 
en organisation definieras som kunskapshantering (knowledge management) och ett 
framträdande sätt att sprida denna kunskap är genom IT. Kunskapshantering genom IT ökar 
bredden och djupet av kunskapsskapande inom en organisation genom att förenkla lagring 
och överföring av kunskapen (Alavi, Leidner, 2001) och IT-system som hanterar kunskap och 
information definieras som kunskaphanteringssystem (Knowledge Management System, 
KMS). Precis som med andra informationssystem styrs framgången av ett KMS av hur 
mycket detta används, vilket i sin tur är kopplat till systemets kvalitet, kvaliteten på 
informationen och dess användbarhet (DeLone, McLean, 1992). Rollen för ett 
kunskapshanteringssystem är därmed att tillhandahålla effektiva funktioner för anställda att 
söka och hämta relevant information, samt att samla och förflytta information (Alavi, 
Leidner, 2001). Alavi & Leidner konstaterar i sin studie från 2001 att stora mängder 
information i sig inte skapar nytta för de anställda hos en organisation utan att det snarare är 
information som aktivt kan användas och bearbetas av de anställda som skapar nytta. 
Eftersom kunskap även är individuell måste den uttryckas till resten av organisationen på ett 
sätt som gör att den kan tolkas av andra. 
 
En viktig roll för en kunskapsintensiv organisation såsom ett universitet är samtidigt hur man 
går tillväga för att samla och hantera kunskap som är spridd inom organisationen. Denna typ 
av kunskap kallas för tyst kunskap (tacit knowledge) (Nonaka, 1994). I sin studie från 1994 
konstaterar Nonaka att medan kunskap oftast skapas på individnivå så är det upp till dennes 
organisation att samla in och amplifiera kunskapen. Organisationen spelar därför en kritisk 
roll i att skapa en interaktion mellan kunskap på individnivå (tyst kunskap) och kunskap på 
organisationsnivå (tydlig kunskap). Nonaka (1994) argumenterar att kunskapsskapande inom 
en organisation därför möjliggörs genom en spiral av kunskap, vilken sker genom utbyte av 
kunskap, samarbete samt insamling och spridning av kunskap. På så sätt kan en organisation 
omvandla tyst kunskap på individnivå till kunskap på organisationsnivå. Kunskap kan 
samtidigt befinna sig på andra nivåer såsom inom grupper, dokument, processer, inom 
policys eller inom datalagring. Alavi & Leidner (2001) argumenterar därför att det inte finns 
ett enda optimalt sätt att hantera kunskap inom organisationer, utan att flera olika 
tillvägagångssätt och/eller system behöver appliceras. Samtidigt är olika kunskapsprocesser 
beroende av varandra såsom inhämtning, insamling, spridning och tillämpning av kunskap. 
 

3.2.3 Organisationskultur 
Organisationskultur är en del av Knowledge management, och innebär att en organisation 
påverkas av en specifik kultur som de anställda upplever på arbetsplatsen (Maier, 2007). Med 
kultur kan det menas speciella normer och standarder, oskrivna regler eller artefakter som är 
viktiga för organisationen. Denna typ av kunskap genomsyrar organisationen och går vidare i 
arv genom social interaktion och genom folkmun till de nyanställda. Att man följer denna typ 
av beteende och kultur uppmuntras ofta inom organisationen, och kan belönas genom att man 
stiger i graderna inom hierarkin. Organisationskulturen är en viktig bestämmande faktor i hur 
pass mycket kunskap som organisationen är beredd att dela med sig av. Om det inom 
organisationskulturen finns en positiv inställning till att dela med sig av kunskapen ger det 
stora fördelar till organisationen i sig och i dess potential att utvecklas i framtiden. Detta 
förenklar även processen att dela kunskap över organisationens gränser (Maier, 2007). 
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3.2.4 Nätverkseffekter 
Nätverkseffekter uppstår när man inom ett system får ett ökat värde genom att fler personer 
ansluter sig och därför kan tillföra data och information som kan vara intressant för andra, 
vilket skapar mervärde samt ökad funktionalitet och utbud inom applikationen. (Investopedia, 
2017). Ett tydligt exempel på nätverkseffekter kan tas från sociala medier, där ett aktivt flöde 
genererar i fler följare, större interaktion och ett ökat nätverkande.  
 
Inom ett väl fungerande system är de anställda sammankopplade i ett IT-system genom en 
balans mellan användarfrihet och kontroll och denna frihet kan uppnås även i ett intranät 
(Nyström, 2006). Genom att ge anställda ständig tillgång till ett intranät och frihet att utföra 
ändringar samtidigt som en viss nivå av kontroll över innehållet bibehålls så skapas 
nätverkseffekter, vilket ökar användandet. Nätverkseffekter är nödvändiga att ta ställning till 
vid användande och styrning av ett intranät, då det är användande genom nätverkseffekter 
som i slutändan skapar nytta för ett intranät hos en organisation. Utöver det kan effekterna av 
socialt nätverkande öka sammanhållningen inom en organisation vilket gör att de anställda på 
så sätt kan stärka sina band inom grupper eller mellan olika grupper (Haythorntwaite, 2011). 

3.3 Ramverk 
Den aktuella undersökningen kommer att analyseras genom ett antal olika teorier och 
ramverk. Vi har identifierat ett antal olika teorier som kan vara bidragande faktorer i att 
skuggsystem utvecklas. Enligt tidigare forskning av bland annat Shumarova & Swatman 
(2008) uppmärksammas brister, ineffektivitet samt glapp i de nuvarande sanktionerade 
systemen som den främsta anledningen till att skuggsystem uppkommer. Dock är detta inte 
de enda anledningarna. Utifrån DeLone och McLeans modell över framgångsrika 
informationssystem har vi därför identifierat möjliga teorier och orsaker som är kopplade till 
användningen av Medarbetarportalen och dess relaterade skuggsystem. I nedanstående 
modell presenteras dessa olika teorier utifrån DeLone och McLeans ursprungliga modell där 
kvaliteten gällande system och information har fördjupats i relation till teorierna kring 
skuggsystem och kunskapshantering. Genom att koppla teorierna som använts till DeLone 
och McLeans framgångsfaktorer för ett informationssystem kan modellen därmed integreras i 
det aktuella fallet.  
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Systemkvalitet Beskrivning Källa 

Brister och ineffektivitet När ett system är långsamt, 
ineffektivt och svårt för de 
anställda att arbeta i utvecklas ofta 
andra effektivare alternativ. 

Silic et. al (2017),  
Haag, Eckhardt (2017) 

Avsaknad av funktioner När funktionalitet saknas i de 
sanktionerade systemen utvecklas 
sätt att hantera de existerande 
glappen. 

Lund-Jensen et. al (2016),  
Spierings, Kerr, Houghton (2017).  

Otydlighet eller avsaknad av 
policys och riktlinjer 

Vid avsaknad av tydliga riktlinjer 
och IT-policys är det lätt att 
omedvetet agera felaktigt. 

Silic et. al (2017), 
Lund-Jensen et.al (2016) 
 

IT-policys och kontroll Genom att utveckla tydligare IT-
policys eller kontrollera 
användningen av system kan en 
organisation begränsa 
användningen av skuggsystem. 

Silic et. al, 2017 

Nätverkseffekter Nätverkseffekter uppstår när fler 
användare nyttjar ett system. 

Haythorntwaite (2011),  
Nyström (2006). 

Tabell 3: Bakomliggande orsaker till användning av skuggsystem till följd av systembrister 
 
Nöjdheten med ett system och dess funktioner är väsentligt för en bra användarupplevelse. 
Tabell 3 listar fem olika orsaker till att ett system och dess användbarhet minskar och därmed 
att risken för ökad användning av skuggsystem ökar. Faktorerna som identifierats och 
behandlats är aktuella när det gäller Uppsala universitet och Medarbetarportalens 
användning. 
 

Informationskvalitet Beskrivning Källa 

Knowledge Management Hantering av kunskap och 
kunskapsspridning. Kunskap och 
information ska vara av nytta för 
de anställda, om information ses 
som överflödig eller oanvändbar 
minskar användningen.  

DeLone, McLean (1992), 
Alavi, Leidner (2001), 
Nonaka (1994) 

Informationsstruktur När information presenteras olika 
inom samma system och utan en 
specifik struktur skapar det 
förvirring och avsaknad av tillit. 

Alavi, Leidner (1992), Nonaka 
(1994) 

Organisationens uppbyggnad I förhållande till hur organisation 
och ledning arbetar med sin 
informationshantering och 
spridning påverkas underliggande 
institutioner. 

Nonaka (1994), 
 

Organisationskultur Oskrivna regler och sociala 
normer kan påverka 
kunskapsspridning och samverkan 
inom en organisation. 

Maier (2007), 
 

Tabell 4: Bakomliggande orsaker till användning av skuggsystem till följd av informationsbrister 
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Tabell 4 beskriver de informationsrelaterade brister som identifierats i samband med 
utvecklingen av skuggsystem. Tillsammans med de identifierade systembristerna blir detta 
underlag för den följande empiriska undersökningen och analysen av insamlad data. 
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4 Empiri 
Följande avsnitt behandlar den insamlade empirin i form av de utförda kvalitativa intervjuer 
med anställda, eller tidigare anställda vid Uppsala universitet, utförda under november 2018. 
Åtta stycken intervjuer utfördes under perioden och dessa kommer redovisas nedan genom 
selektivt utvald information för att sedan genomgå en analys. 
 
Som grund för arbetet utfördes tre intervjuer med tidigare utvecklare och produktägare samt 
nuvarande ansvariga för Medarbetarportalen från Uppsala universitet. Intervjuerna utgick 
ifrån frågor angående den deltagandes roll på Uppsala universitet, samt vilken roll denne haft 
för Medarbetarportalen och dess utveckling. Intervjuerna utgick sedan från att få en överblick 
om hur arbetet med Medarbetarportalen sett ut från starten 2010 fram till idag, om arbetet 
påverkats av några specifika föreskrifter eller regler från universitetets sida. 
 
Empirin som presenteras nedan utgår från en sammanfattning av vår dokumentinsamling 
samt de utförda intervjuerna med huvudpersoner från Medarbetarportalens utveckling. 
Därefter följer en redovisning av undersökningen i form av intervjuer med kommunikatörer 
och informatörer vid fem olika institutioner vid Uppsala universitet, och hur de hanterar 
information och kommunikation på deras institution.  
 

4.1 Fallbeskrivning 
Uppsala universitet startade 2010 en ny gren av projektet KIWI, en IT-satsning där 
Medarbetarportalen var en del av arbetet. Medarbetarportalen skulle bli Uppsala universitets 
gemensamma intranät, då det inte fanns någon liknande tjänst tillhandahållen av universitetet 
vid tidpunkten. Syftet med projektet var att förbättra universitetets IT-system, se till att all 
aktuell intern information samlades på ett ställe och förenkla kommunikation och samarbete 
för de anställda. Medarbetarportalen lanserades år 2014, och fyra år har nu gått sedan 
driftstarten.  
 
Detta arbete utgår ifrån förutsättningen att det generellt inom en hierarkisk organisation 
såsom Uppsala universitet, vilken inte är vinstdrivande likt ett vanligt företag och som utövar 
akademisk frihet, är svårt att få människor att använda sanktionerade system. Arbetet ämnar 
undersöka huruvida institutionerna inom Uppsala universitet accepterar Medarbetarportalen 
som det aktuella intranätet eller om portalen på vissa håll ersätts med någonting annat. Då 
utgångspunkten för undersökningen är att det även finns skuggsystem som används har vi för 
avsikt att kartlägga de bakomliggande orsakerna till att detta sker och att förklara aktuella 
motiv ur de anställdas synpunkt. Undersökningen inriktar sig på anställda på institutionsnivå, 
där generella antaganden görs utifrån intervjupersonernas kunskap om hur respektives 
institution och dess personal arbetar med informationsspridning och kommunikation.   
 

4.2 Medarbetarportalen 
Intervjuerna som genomförts med utvecklare samt administratörer av Medarbetarportalen har 
i studien använts tillsammans med insamlade dokument för att skapa en tydlig och konkret 
bild av den funktionalitet som intranätet erbjuder. Intervjuerna inkluderade två tidigare 
utvecklare av Medarbetarportalen samt den nuvarande administratören. Nedan följer en 
kortare redovisning av de funktioner som Medarbetarportalen innehar utefter samt deras syfte 
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utefter vad som framkommit i intervjuerna samt de dokument som insamlats. En mer 
överskådlig bild av Medarbetarportalens funktioner redovisas i tabell 5. 
 
 

Funktioner Beskrivning 

Enhetsyta Institutionens informationssida för intern information. Här kan uppdateringar 
angående institutions information postas i form av blogginlägg eller nyheter.  

Gruppyta Dessa existerar i olika storlekar inom institutionerna. Anställda kan själva skapa 
nya grupper, exempelvis inom ett forskarlag. 

Profilsida Kopplad till katalogen via uu.se. Här kan de anställda komplettera sin 
grundläggande kontaktinformation med personlig information, bild, 
publikationer via DiVA, samt tagga sina ämnesområden.  

Kalendarium universitets kalendarium över aktuella händelser och event. Anställda kan tipsa 
redaktionen om saker som sedan kan läggas in i kalendariet. 

Aktuellt Visar aktuella nyheter från universitetet. Anställda kan välja att prenumerera på 
nyheter och får då en notis om nya nyheter inom området. 

Blogginlägg Bloggfunktion inom enhetsytor och gruppytor där medlemmar kan göra inlägg 
för att dela information.  

Forum Diskussionsforum där de anställda kan skapa olika aktuella inlägg och diskutera 
ämnen i grupp.  

Dokumenthantering Dokumenthantering inom enhetsytor och gruppytor där institutionen och dess 
anställda kan ladda upp dokument. Hanterar både allmän information som berör 
hela institutionerna samt interna dokument inom specifika grupper. 

Anställningsinformation Här kan de anställda hitta aktuell information angående sin anställning, t.ex i 
form av semesterdagar, hur man sjukanmäler sig, allmän information etc.  

Länkar Här hittar de anställda länkar till diverse olika system som används vid 
sjukanmälan, VAB, tidsrapportering etc.  

Tabell 5: Medarbetarportalens funktioner 
 
 
Medarbetarportalen är Uppsala universitets intranät för anställda. Portalen utgörs av en 
startsida, med inloggning för de anställda. I portalen kan de anställda sedan uppdatera sin 
profilsida med publikationer via universitetets databas DiVA, tagga vilka ämnen de jobbar 
med och lägga upp en personlig text eller information och ladda upp en bild. Via startsidan 
kan den anställde söka information om sin anställning, se ett kalendarium, se aktuell 
information eller nå olika gruppytor den tillhör. Gruppytorna kan vara kopplade antingen till 
fakulteten, institutionen eller forskarlaget. Den anställde kan även skapa egna gruppytor. I en 
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gruppyta publiceras material som berör den aktuella gruppen, såsom nyheter eller 
blogginlägg. Inom informationen den anställde kan nå så finns det även lokala tillägg. De 
lokala tilläggen används av institutionerna eller fakulteterna för att publicera specifik 
information om ämnet i fråga, som angår de anställda inom den gruppindelningen. Dessa 
tillägg är inte hemliga utan övriga grupper kan även se dessa. Det finns även ett 
diskussionsforum inom Medarbetarportalen, där de anställda kan diskutera olika aktuella 
frågor eller aktiviteter. 
 
Medarbetarportalen fungerar som ett traditionellt intranät, där information är ämnad att vara 
samlad och lättillgänglig för anställda samtidigt som det finns utrymme att använda sidan 
som ett mer socialt- och gruppanpassat forum. Detta inkluderar bland annat olika sätt att 
interagera och kommunicera i form av blogginlägg, gruppytor, diskussionsforum och nyheter, 
se tabell 5. 

4.2 Akademisk frihet och organisationsstruktur 
Akademisk frihet skapades för att universitetet och dess utbildningar skulle skyddas mot 
politisk eller ekonomisk påverkan utifrån (NE.se, akademisk frihet). Den akademiska friheten 
innebar förr i tiden att universitet var fria att bestämma hur och på vad deras utbildning skulle 
fokusera. Utbildning förr var ofta bekostad av staten och ämnad att utbilda redan lärda män, 
såsom läkare eller ämbetsmän, men hade samtidigt en stor frihet och självständighet. Idag 
tolkas den akademiska friheten ofta som det mått av självbestämmande som kan utövas hos 
institutioner och forskargrupper och valen om hur de vill arbeta inom sina områden, 
underordnade universitetet (NE.se, akademisk frihet). Den akademiska friheten går därmed 
också att applicera på de system och program som de anställda väljer att arbeta med, i och 
med att självbestämmanderätten gör att ledningen på universitet i allmänhet inte kan tvinga 
dess anställda att jobba på ett specifikt sätt. 
 
Uppsala universitet har tre stora vetenskapsområden, vilka består av teknik och 
naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt medicin och farmaci. Dessa består i 
sin tur av 9 stycken fakulteter och närmare 50 stycken olika stora institutioner (Uppsala 
universitet, u.å.). Som anställd tillhör man universitetet, en fakultet, och kanske främst en 
specifik institution. Hos institutionen utför den anställda många av sina arbetsuppgifter och 
har sitt kontor och sina arbetsredskap. När det kommer till hur de anställda förväntas arbeta 
så är institutionen dess närmaste bestämmande organ, och institutionerna i sig har en stor 
valfrihet och självbestämmande när det kommer till verksamheten. De flesta institutionerna 
har en egen administrativ avdelning och olika anställda, så som informatörer, professorer, 
forskare, lektorer och doktorander. Institutionerna har också en prefekt, som är den ansvariga 
föreståndaren för institutionen.  

4.4 Intervjusvar 
Nedan följer en sammanställning av de grundläggande svar vi fått i de fem intervjuer med 
kommunikatörer och informatörer som genomförts vid Uppsala universitet. Enskilda svar 
kommer inte att redovisas utan en sammanfattning av den viktigaste informationen följer. 
Svaren delas in och redovisas i åtta olika tidigare identifierade teman: 
 
1. Intern informationshantering, 2. Extern informationshantering, 3. Social interaktion & 
kommunikation, 4. Forskarlag, 5. Dokumenthantering, 6. Övriga kanaler, 7. Riktlinjer & 
policys samt 8. Informationsstruktur.  
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Inom empirin nedan kommer vi att använda oss av ett antal begrepp som beskriver 
informationshanteringen. Med ordet ”internt” syftas på hantering inom institutionen, 
”externt” inom Uppsala universitet och ”utomstående” som kommunikation utanför 
universitetets gränser. 

4.4.1 Intern informationshantering 
Generellt använder sig institutionerna av vitt skilda sätt för att kommunicera och hantera sin 
information. Institutionerna har ofta någon typ av gruppyta där de förmedlar information som 
berör institutionen och dess anställda. Detta kan bestå av Medarbetarportalens information 
och dess gruppyta, men kan även omfattas av institutions specifika interna eller externa 
hemsidor. Dessa interna hemsidor som används på vissa av institutionerna är ofta anpassade 
efter institutionen och innehåller all aktuell information som kan vara av intresse för dess 
anställda, och innehåller ibland den information som berör deras anställning. De interna 
hemsidorna är ofta hemmasnickrade och skilda från Uppsala universitets hemsidor och har 
lokalt stöd och support. De intervjuade argumenterar i dessa fall att anledningen till att man 
väljer den redan etablerade interna webbplatsen är eftersom de anställda vet hur man 
använder den, och därför fortsätter man med detta. Samtidigt saknar de flesta institutionerna 
en tydlig strategi för användandet av Medarbetarportalen:  
 
“Men institutionen som helhet har just nu ingen speciell strategi för MP men det ska vi 
försöka jobba fram... Så att det ska bli tydligare vad som ligger var.” - Intervjurespondent B. 
 
Ett tydligt tema hos samtliga intervjuade är att alla institutioner till stor del använder e-mail 
för den interna kommunikationen. Där förklarar en majoritet av de intervjuade att det finns 
väletablerade mailinglistor som de anställda kan använda för att nå ut med information på 
olika nivåer. Ett argument som framställs till varför man väljer andra sätt att kommunicera 
och hantera intern information är att Medarbetarportalen innehåller för mycket och/eller för 
bred information, vilket i sin tur leder till att det är svårt för respektive institutions anställda 
att lokalisera aktuell information för just dem. De interna webbplatserna och mailinglistorna 
blir därigenom ett lättare sätt att få tillgång till aktuell information. 
 
Många av de anställda på institutionerna verkar ha en negativ inställning till 
Medarbetarportalen, och argumenten som nämns är att det är svårt att hitta, informationen är 
inte tillräckligt relevant, eller att Medarbetarportalen inte är anpassningsbar nog för de behov 
och önskemål som användarna har. Många av de anställda på institutionerna undviker att 
använda Medarbetarportalen och frågar gärna en kollega eller hittar informationen på annat 
sätt. Dock känner kommunikatörerna och informatörerna att de sällan blir tillfrågade om 
information eller funktionalitet i Medarbetarportalen. Kommunikatörerna och informatörerna 
har dock överlag en mer positiv inställning till Medarbetarportalen och dess funktioner, än 
övriga anställda på institutionen. Ett antal av informatörerna och kommunikatörerna ansåg att 
ett av problemen kunde vara att de anställda aktivt undviker Medarbetarportalen och därför 
lätt glömmer bort hur systemet fungerar, och får ”lära om sig” varje gång.  
 

4.4.2 Extern informationshantering 
Flera intervjuade beskriver att mycket information flödar via den berörda institutionens 
externa webbplats på uu.se, snarare än via Medarbetarportalen. Vid frågan hur institutionen 
jobbar med samarbeten med andra institutioner eller universitet så var det ytterst få av 
kommunikatörerna eller informatörerna som kände till något vidare samarbete av denna grad. 
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Institutionerna i sig arbetar ofta självständigt och om samarbeten förekommer är detta främst 
på yrkesnivå (prefekter har kontakt med andra prefekter, eller informatörer med andra 
informatörer, ofta inom fakultetsnivå). Kommunikation som sker när t.ex forskare deltar i 
projekt som sträcker sig mellan institutioner eller universitet, är inte institutionen i sig 
ansvarig för, utan det gör forskaren själv. De intervjuade beskriver att den externa 
informationen som kommer från universitetet främst delges via Medarbetarportalen och e-
mail. Dock skiljer det sig mellan institutionerna hur denna information sedan tillhandahålls 
till de anställda. En av de intervjuade beskriver att de anställda tar del av informationen via 
Medarbetarportalen. På institution C sorteras denna information istället av informatören som 
sedan delar denna via institutionens interna webbsida. Återigen är ett genomgående tema att 
en stor del av kommunikationen och informationshanteringen sker via e-mail, som ses som 
det snabbaste och enklaste sättet att nå ut med informationen.  
 

4.4.3 Social Interaktion & Kommunikation 
Nästan ingen institution har något specifikt socialt nätverk eller programvara som de 
använder gemensamt. Mycket av den specifika kommunikation som sker på institutionsnivå 
går genom e-mail, vilket anses tidseffektivt, smidigt och enkelt. Däremot används även e-
mail som ett sätt att sprida ospecificerad kommunikation, där mottagaren anses vara ”alla”, 
eller ej är känd för avsändaren. Detta ger de intervjuade informatörerna och 
kommunikatörerna en känsla av att det sker en typ av masskommunikation: 
 
 “Ofta så sker det att man får mail om samma sak från flera håll. Och det är så svårt att veta 
vilken grupp det är som behöver informationen.” - Intervjurespondent D. 
 
De känner därför att det blir svårt att veta vem som är den aktuella målgruppen och huruvida 
informationen når fram. Information av denna typ kan ofta dyka upp i olika format men med 
samma slutgiltiga innehåll. E-mailen används på många institutioner för att sprida nyhetsbrev 
och att uppdatera de anställda om specifik viktig information som ”ej bör missas”. Några 
institutioner försöker avveckla det veckovisa e-mailandet genom att uppmuntra de anställda 
att själva gå in och läsa nyhetsbrevet eller de uppdateringar som publiceras via länkar till den 
interna webben eller Medarbetarportalen.  
 
Enligt intervjupersonerna finns det inget specifikt sätt att sköta den sociala kommunikationen 
på institutionsnivå. Flera av de intervjuade anger att det antagligen används olika typer av 
plattformar, men att detta varierar inom olika grupperingar och på individnivå. I relation till 
Medarbetarportalens uppbyggnad med forum och blogg så är den övergripande bilden att 
kommunikationen främst sker på andra sätt. Ingen av intervjuobjekten ser någon stor 
användning av denna funktion inom institutionen.  
 

4.4.4 Anställningstyp 
Under genomförandet av intervjuerna framkom det att typen av anställning på universitetet 
också påverkar hur inställningen är gentemot Medarbetarportalen och användningen av 
skuggsystem. Samtliga institutioner på Uppsala universitet inkluderar ett flertal 
anställningstyper såsom lärare, administrativ personal och forskare, vilket leder till att 
användningen av Medarbetarportalen varierar beroende på vilket typ av arbete respektive 
anställd bedriver. Enligt intervjupersonerna är det framförallt skillnad mellan hur exempelvis 
lärare och forskare använder Medarbetarportalen jämte hur de som främst arbetar med 
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administration gör det. Det blev tydligt att intervjupersonerna ansåg att anställda inom 
administration i högre grad anpassat sig till integreringen av Medarbetarportalen och 
därigenom i högre grad använde denna.  
 
Forskare på institutionerna gör å andra sidan ”lite som de vill” och intervjupersonerna har 
generellt inte någon specifik insyn i hur deras arbete fortskrider. Forskare håller sig ofta till 
sina individuella grupper och forskarlag och tar egna beslut inom dessa och hur saker skall 
behandlas och hanteras. Vilka program som används eller hur forskarna väljer att jobba tror 
intervjuobjekten har stor variation, och detta är något som forskarna själva väljer. Vid en 
institution används till och med olika e-mail- och kalender-klienter i de olika forskarlagen: 
 
“Det är inte samma, det är en rad olika epost-klienter. Så man kan inte boka varandra via 
någon typ av gemensam kalender, det är också en intern kommunikativ aspekt. Att man måste 
göra någon sorts Doodle eller hålla på att maila fram och tillbaka för att hitta en gemensam 
tid. Istället för att bara titta i varandras gemensamma kalender för att se när man är ledig… 
Men det är så det är. Så det är lite som att man jobbar på olika företag fast man jobbar på 
samma institution.”  
- Informatör B 
 
Vid ett antal institutioner använder sig forskarna av specifika utomstående databaser där 
deras forskning laddas upp och blir synlig för övriga verksamma inom ämnet, (kända nätverk 
inom forskningsämnet) och på andra institutioner lägger många forskare ner mycket tid på 
deras individuella utomstående hemsidor, där forskning och information uppdateras 
regelbundet för omvärlden och övriga verksamma. Beroende på huruvida forskaren syns utåt 
så prioriteras olika kanaler och sidor olika mycket. Inom vissa ämnen prioriteras 
Medarbetarportalen och Uppsala universitets katalog, då forskaren vill öka sin publicitet och 
att dess publikationer syns tydligt inom deras forskningsämne på universitetsnivå. Dock 
bortprioriteras ofta universitetskatalogen när andra utomstående mer ämnesspecifika sidor 
finns att uppdatera med samma information och publikationer, som lättare når rätt målgrupp. 
 
En liknande bild verkar råda för lärare, där en av de intervjuade bland annat nämner hur 
lärare i likhet med forskare tenderar att göra som de alltid har gjort, vilket innebär att de 
bortser från den allmänna bilden av hur användande bör se ut och gör det på sitt eget sätt. Till 
skillnad från lärare och forskare så framkom det dock som tidigare nämnt att administrativ 
personal i högre grad använder sig av Medarbetarportalen för att framförallt ta del av 
information.  
 

4.4.5 Dokumenthantering 
Medarbetarportalen innehåller funktioner för att dela dokument inom grupper på olika nivåer 
på respektive institution. Denna funktion används främst som ett redskap för att dela 
exempelvis protokoll, riktlinjer och annan allmän information som alla kan behöva ta del av. 
Ett genomgående tema är att majoriteten av institutionerna använder Medarbetarportalen för 
att tillhandahålla denna typ av dokument till sina anställda. När det kommer till mer specifika 
dokument som berör enskilda grupper på institutionen väljs flera olika lösningar beroende på 
hur gruppen valt att arbeta. Vanliga sätt att dela dokument är genom e-mail, Dropbox, Google 
Docs och andra typer av molntjänster. Detta beror främst på att både e-mail och molntjänster 
är enkla verktyg där informationen är lättillgänglig. På en institution beskriver informatören 
hur äldre anställda vill dela dokument via den interna sidan. Det är tydligt att det inte finns 
något uttalat sätt att dela dokument på olika nivåer inom institutionerna. Samtidigt låter 
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institutionerna de anställda fritt göra valet av tillvägagångssätt, vilket gör att sätten skiljer sig 
mellan personer och mellan grupper.  
 
Dokumenthanteringen via Medarbetarportalen anses enligt flertalet av intervjuobjekten vara 
krånglig och tidskrävande samtidigt som den inte är tillräckligt specifik till sin målgrupp, då 
man inte kan sortera dokumenten som man vill. Det finns även funktionen att om någon råkar 
radera data eller dokument på portalen (som finns tillgänglig för alla) så är dokumentet 
raderat, utan att kunna räddas ur någon papperskorg. Vissa institutioner har löst detta genom 
att alla inte får tillgång till att redigera eller ändra informationen och dokumenten i 
Medarbetarportalen, utan ett antal personer utses till redaktörer för enhetsytan.  
 

4.4.6 Övriga Kanaler 
Utöver de tidigare beskrivna kanalerna använder sig institutionerna av månadsmöten, 
skärmar i korridorerna med information till anställda och studenter, anslagstavlor eller en 
lapp på kaffemaskinen. Man gör även ofta direkta besök hos sina medarbetare genom att gå 
över till dennes rum.  
 

4.4.7 Riktlinjer och policys 
De intervjuade har överlag svårt att berätta mer om vilka riktlinjer eller policys som påverkar 
arbetet som de utför inom institutionen. Många av institutionerna jobbar självständigt och 
känner sig inte direkt påverkade av direktiv och regler, utan låter forskare och anställda själva 
ta beslut och ansvar för vad som fungerar och är gångbart som hjälpmedel inom deras arbete. 
Därför väljer många av institutionerna att inte göra några gemensamma val för vilken 
programvara som bör användas på arbetsplatsen. 
 
“Sådana riktlinjer kan tas fram men de kommer inte följas. Det är därför jag inte har satsat 
något krut på att ta fram några. För att som sagt så är forskare och lärare väldigt 
självständiga och ägnar sig åt det de ska ägna sig åt. Forskning och undervisning, och 
kommer det riktlinjer från sidan av så brukar de inte bry sig. De gör som de alltid har gjort.” 
- Intervjurespondent D 
 
Andra institutioner väljer att följa aktuella direktiv och föreskrifter som finns så långt det går, 
och arbetar för att de anställda skall ta hänsyn och följa detta. Dessa institutioner belyser de 
fördelar som kommer med sanktionerade system i form av support och underhåll, men också 
de nackdelar som finns i och med att systemen inte är byggda specifikt för deras enskilda 
behov.  
 
En institution i denna undersökning använder sig av Medarbetarportalen mer tydligt än de 
andra institutionerna. Denna institution hade utvecklat en egen typ av strategi som appliceras 
och vidarebefordras till de anställda. Denna strategi är att genom egna efterforskningar och 
att informatören aktivt kollar upp policys och föreskrifter skall de kunna bidra med vad som 
är aktuellt för de anställdas användning av så väl Medarbetarportalen som annan programvara 
och tillvägagångssätt. Direktiven som institutionerna delges kan komma från olika håll i form 
av institutionens prefekt, IT-avdelningen inom komplexet eller från fakultetsnivå.  
 
”Vi försöker följa de riktlinjer som finns, dels universitetets, sen så har vi en IT avdelning här 
på plats. Så det bästa är när man följer riktlinjerna så långt det är möjligt. Det blir enklast 
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för alla, så att det inte blir massa undantag att varför fick de det och inte jag osv. Så jag 
tycker att det är bra när det finns riktlinjer. .... Sen får man kanske översätta vad det innebär 
i praktiken. Eller vem vänder man sig till när det gäller olika frågor.” 
- Intervjurespondent C 
 
Informatören på denna institution hade överlag en bättre inblick i vad som var tillåtet och 
vilka policys som gäller. Dock jobbar institutionen i fråga aktivt med att försöka följa de 
direktiv och policys som finns tillgängliga för att underlätta och stödja sitt eget arbete. Sedan 
är det upp till de anställda att kunna applicera detta på ett fungerande sätt inom arbetslaget på 
institutionen.  
 

4.4.8 Informationsstruktur 
De intervjuade beskrev hur många anställda har en negativ inställning till mycket information 
som delas via Medarbetarportalen och att de ofta tycker det är svårt att både ta till sig samt 
hitta aktuell information när den behövs. Även intervjurespondenterna ansåg att stora 
mängder information lätt blir ett problem, då det är svårt att sålla ut det som anses vara 
aktuellt och relevant för institutionen från det som anses som överflödigt. Ett av problemen 
ansågs vara att informationen inte följer en viss struktur, eftersom information på olika sidor 
på Medarbetarportalen redovisas på olika sätt. Stora delar av informationen är inte sorterad 
och bearbetad på Medarbetarportalen, i vissa fall kan man komma till ett styrdokument med 
20 sidor tung information, vilket gör att den relevanta informationen blir svårtillgänglig. 
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5 Analys  
Nedan följer den analys som genomförts på det empiriska materialet utifrån den teori som 
behandlas i teoriavsnittet. En mer överskådlig redovisning av analysen går att finna i tabell 6 
och 7.  

5.1 Medarbetarportalen och skuggsystem 
Samlingsbegreppet skuggsystem är som tidigare nämnt ett sätt för anställda att använda 
system utanför ledningens vetande och godkännande (Lund-Jensen et. al, 2016) och det finns 
tydliga tendenser att en mängd olika alternativa system används inom små grupper på 
institutionerna. Samtidigt finns det också alternativa handlingssätt att sprida information, 
vilka skiljer sig mellan institutioner, men som inte är i linje med hur uppbyggnaden av 
Medarbetarportalen åsyftar. Många av de intervjuade informatörerna och kommunikatörerna 
menade att det fanns svårigheter vid användandet av Medarbetarportalen, såsom att anställda 
anser att det är svårt att hitta information och att mycket av informationen inte är relevant. 
Shumarova & Swatman (2008) betonar att skuggsystem ofta uppkommer som ett sätt att lösa 
problem eller utföra arbetsuppgifter. Nya tillvägagångssätt för anställda att lösa problemet 
med att hitta information via Medarbetarportalen bör därför resultera i användandet av 
alternativa lösningar, dvs. skuggsystem. Samtidigt är skuggsystemen av varierande storlek 
och existerar av olika anledningar, ibland används andra metoder trots att funktionen 
existerar på Medarbetarportalen, medan vissa alternativa system används för att fylla 
existerande luckor (Shumarova et. al, 2008). De negativa effekterna av skuggsystem är 
tydliga genom att det leder till en minskad användning av Medarbetarportalen och dess 
angränsande funktioner, vilket gör att informationsspridningen på universitetet blir lidande. 
Det leder även till att det inte finns någon tydlig struktur kring hur information ska spridas, 
vilket innebär att ett flertal kanaler används. Samtidigt kan skuggsystem även leda till 
positiva effekter i form av ökad produktivitet och innovation (Fürstenau, Rothe, 2014). De 
positiva effekterna är i studien svåra att mäta, men det faktum att skuggsystem används av en 
stor mängd anställda inom universitetet pekar på att det finns många fördelar med att använda 
skuggsystem som alternativ. Följande avsnitt diskuterar i anknytning till detta anledningarna 
till att skuggsystem används samt de effekter som det innebär. 
 

5.1.1 Shadow IT  
Medarbetarportalens funktionalitet kopplad till social interaktion och diskussion används inte 
av de anställda i första hand. Detta går delvis att härleda till funktionaliteten av intranätet, där 
diskussion i forum kräver att anställda loggar in och kontrollerar vad som skrivs, vilket de 
intervjuade beskriver som ineffektivt och att det kräver ett engagemang av användaren. 
Direkta diskussioner genom mer lättanvänd alternativ programvara såsom chattforum, e-mail 
eller personlig direktkontakt genom att gå till den andres rum föredras och anses mer effektiv 
i sammanhanget. Detta i likhet med hur existerande teori kring Shadow IT av Shumarova et. 
al (2008) pekar på hur en ökad förekomst av sociala plattformar hotar att konkurrera ut 
traditionella IT-lösningar. I det aktuella fallet är det tydligt hur mer väletablerade sociala 
samarbetsplattformar, såsom chattprogrammet Slack eller Messenger via Facebook, ses som 
naturliga alternativ och ofta föredras framför de lösningar som tillhandahålls av universitetet i 
form av Medarbetarportalen. En anledning till att användaren väljer Shadow IT framför 
Medarbetarportalen är därför att portalens forum för social interaktion inte kan konkurrera 
med specialutformade sociala plattformar varken när det gäller funktionalitet eller relevans, 
samtidigt som Medarbetarportalen inte uppdateras på samma sätt som programvara som är 
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specifikt utvecklad för social interaktion gör (Lund-Jensen et al., 2016; Silic, Back, 2014). 
Det skall dock nämnas att social interaktion sällan prioriteras inom varken institutionerna 
eller Uppsala universitet, och därför finns heller inte något specifikt system sanktionerat för 
denna typ av interaktion.  
 
En typ av funktionalitet som i stort sett alla tillfrågade institutioner använder via 
Medarbetarportalen är dokumenthantering. Dokumenten det berör är främst styrdokument, i 
form av föreskrifter eller protokoll. Dock verkar endast denna typ av dokument delas där, 
vilka anses väsentliga för alla inom institutionen och som alla anställda bör ha åtkomst till. 
Behöver en anställd dela dokument med en enskild person eller en enskild grupp så använder 
man sig främst av mer specialanpassade lösningar eller direktkontakt via e-mail. I likhet med 
den sociala interaktionen så kan inte dokumenthanteringen och delningen via 
Medarbetarportalen hävda sig mot etablerade specialutformade dokumenthanteringsprogram i 
form av molntjänster såsom Google Docs och därför väljer användare att nyttja Shadow IT 
istället för Medarbetarportalen (Lund-Jensen et al, 2016).  
 

5.1.2 Feral systems  
Som tidigare nämnt så utvecklas Feral systems på grund av brister eller avsaknad av 
funktionalitet inom en organisations sanktionerade system (Lund-Jensen et. al, 2016). I denna 
undersökning har det visat sig att ett antal institutioner använder sig av etablerade interna 
sidor som används för informationsspridning på arbetsplatsen samt i vissa fall även för 
aktuell anställningsinformation. Dessa så kallade ”hemmasnickrade intranät” fanns redan på 
plats vid införandet av Medarbetarportalen 2014 och har sett en fortsatt användning efter 
lanseringen. Enligt Spierings et. al (2017) är det vanligt förekommande att lokalt utvecklade 
Feral systems fortsätter att användas även efter att de tidigare luckorna och behoven fyllts 
från ledningens sida. Anledningarna som de intervjuade nämner är i linje med detta, de 
anställda är vana vid den etablerade informationsspridningen och därför ser inte de enskilda 
institutionerna några incitament att förändra denna. Informationen som publiceras är även 
mer specifik för respektive institution, till skillnad från Medarbetarportalen, vilket gör att 
inaktuell information, eller information angående andra delar av universitetet inte blandas in i 
informationsspridningen. Institutionerna har även lagt ner både tid och pengar på att investera 
i ett system som tillgodoser deras specifika behov.  
 

5.1.3 Workarounds  
Många av de intervjuade beskriver hur e-mail används som kanal för alla olika typer av 
information, om de vill nå ut med information till enskilda individer, till flera eller alla 
(mailinglistor). Det anses vara snabbast, enklast och effektivast. Om anställda inom en 
organisation väljer att använda andra alternativ istället för ett sanktionerad system för att det 
tar längre tid och är mer krävande så definieras det som Workarounds (Lund-Jensen et al, 
2016). Användningen av e-mail som alternativ är enligt denna undersökning en typisk 
workaround som ständigt dyker upp hos universitetet. Då det är lättare och mer tidseffektivt 
att maila någon eller att ta del av information via e-mail så utesluter anställda ofta annan 
användning och låter bli att aktivt söka information via sanktionerade system. Detta är delvis 
på grund av att de anställda är vana vid att det som anses viktigt på institutionen dyker upp i 
inkorgen, och därför behöver man inte prioritera att lägga tid på att själv kontrollera aktuell 
information. Eftersom e-mail är den snabbaste funktionen för kommunikation som erbjuds 
via Uppsala universitet konkurrerar den därför ut de flesta andra kommunikationskanaler. 
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Workarounds kan även uppstå när ett program eller ett system används på ett sätt som inte 
ledningen förutsett eller tänkt sig (Haag, Eckhardt, 2017). Detta är fallet hos Uppsala 
universitet, där e-mail, för vissa individer, används istället för de flesta andra system. 
Troligtvis har ledningen inte tänkt sig detta, eller förutsett denna situation. I ett optimalt 
scenario konkurrerar inte e-mail ut övriga kommunikationskanaler, såsom 
Medarbetarportalen och funktionen av ett fungerande intranät. E-mail som funktion är 
samtidigt inte något som inte är sanktionerat från universitetets sida. Det är snarare det 
faktum att e-mail används som alternativ till funktioner på Medarbetarportalen vars syfte är 
att fungera som verktyg för att sprida information som gör att den utökade användningen går 
att definiera som ett skuggsystem. 
 
 
 
Skuggsystem Medarbetarportalen Beskrivning Källa 

Shadow IT Sociala funktioner på 
medarbetarportalen 
används inte, annan 
programvara föredras, 
såsom chattforum, e-mail 
och personlig kontakt.  
Dokumenthantering som 
ej innefattar hela 
arbetslaget.  

Hård- eller mjukvara 
som aktivt ersätter 
etablerade funktioner 
som redan finns 
tillgängliga  i 
sanktionerade system 
hos organisationen. 

Shumarova et.al (2008) 
Silic, Back (2014) 
Silic et.al (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 

Feral systems Interna intranät för 
enskilda institutioner. 
 
 

System som utvecklas 
eller används för att fylla 
funktionella gap inom de 
sanktionerade systemen.  

Spierings et.al (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 

Workarounds  
Harmless workarounds 
Hindrance workarounds 
Essential workarounds 

E-mail kontakt parallellt 
eller i stället för 
användning av 
Medarbetarportalens 
funktioner. 
Att man frågar kollegor 
istället.  
Att man använder 
systemet men inte på det 
sätt som det var tänkt. 
 

När anställda inte följer 
riktlinjer och rutiner och 
istället använder sig av 
andra sätt för att 
underlätta sin 
arbetsgång. Kan även 
innefatta när de anställda 
använder systemet på 
oförutsedda sätt.  
Finns tre olika nivåer 
baserat på hur pass 
omfattande arbetsgången 
behöver förändras.  

Haag, Eckhardt (2017) 
Lund-Jensen et.al (2016) 
Alter (2014) 

Tabell 6: Översiktstabell över skuggsystem och Medarbetarportalens användning 
 

5.2 Medarbetarportalen och knowledge management 
Medarbetarportalen kan beskrivas som ett informationssystem, med syftet att sprida 
information inom organisationen Uppsala universitet och till dess anställda inom de olika 
ämnesområdena, fakulteterna och institutionerna. Denna typ av IT-system med 
kunskapsspridning och informationshantering som syfte kan vidare kallas för ett 
kunskapshanteringssystem (Alavi, Leidner, 2001), där IT används för att sprida och samla in 
kunskap inom organisationen. Enligt DeLone & McLean (1992) är det av största vikt att den 
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information som ett informationssystem tillhandahåller är väsentlig och relevant för 
målgruppen. Om detta inte är fallet så kommer användbarheten att påverkas och användarens 
nöjdhet minska, vilket gör att systemet inte kommer att användas på det sätt som det var 
tänkt. För att skapa ett framgångsrikt informationssystem behövs en viss kvalitet på systemet 
men även bra kvalitet på informationen (DeLone, McLean, 1992). Informationskvalitet 
innebär att informationen är lättillgänglig, relevant och aktuell. Denna informationskvalitet 
utvärderas genom hur pass belåtna användarna är med att utföra uppgifter inom systemet. 
Denna teori kan med fördel kompletteras av Alavi & Leidners undersökning från 2001 som 
konstaterar att stora mängder information inte skapar nytta för de anställda, utan det är 
information som aktivt kan hanteras och användas som skapar en nytta för organisationen. 
 
Hos Uppsala universitet finner vi enligt denna undersökning att användarna av 
Medarbetarportalen upplever en låg nöjdhet när de utför uppgifter inom systemet. Detta kan 
bero på ett antal olika anledningar. Många av användarna på institutionen har hänvisat till att 
Medarbetarportalen är bristande när det gäller såväl funktionalitet som informationskvalitet. 
Kommunikatörer och informatörer beskrev hur de anställda hade svårt att hitta rätt 
information, att informationen inte är aktuell eller är för irrelevant. Samtidigt anses 
Medarbetarportalen vara svårnavigerad, och att man inte kan anpassa Medarbetarportalen 
tillräckligt till sina behov. Dock trodde kommunikatörerna och informatörerna att den 
motvilja som de anställda känner mot att använda Medarbetarportalen bidrar till att 
personalen får ”lära om sig” varje gång de besöker portalen. Detta visar på vissa brister när 
det gäller systemets funktionalitet, då sidan inte är så pass lätthanterad som den borde vara. 
Dock är de större bristerna gällande informationens kvalitet, som ofta anses icke relevant 
eller inaktuell på en institutionsnivå. Detta på grund av att varje institution är unik och 
bestämmer sin egen arbetsgång och därmed kan inte informationen till institutionerna 
generaliseras. Informationen kommer endast anses tillräcklig om den kan anpassas till 
institutionens nivå och inte innefatta hela universitetets information. För stora mängder av 
information som inte kan användas aktivt av de anställda innebär att systemets effektivitet 
minskar och Medarbetarportalen upplevs mer svårnavigerad. 
 
Då Uppsala universitet är en väldigt uppdelad organisation, med dels självständiga 
ämnesområden, dels fakulteter och sedan institutioner så är informationshanteringen över 
dessa gränser ett ytterst kritiskt moment. Medarbetarportalen skall kunna hantera hela 
universitets information och samtidigt sprida kunskapen till rätt mottagare. Alavi & Leidners 
undersökning från 2001 visar att kunskap är individuell och inte kan användas och utnyttjas 
förrän den kan uttryckas och tolkas så att övriga inom organisationen kan ta del av den. Även 
enligt Nonaka (1994) så samlas och skapas kunskap på en individuell nivå, och denna 
kunskap som finns hos denna individ kallas för ”tyst kunskap” så länge som den endast berör 
individen. Det är upp till organisationen att kunna samla in denna individuella kunskap för att 
sedan dela den med hela organisationen, för att på så sätt skapa ”tydlig kunskap”, dvs. 
kunskap som är gemensam för hela organisationen. Kunskapshanteringen påverkas även av 
organisationskulturen, och vilken inställning som de olika delarna av organisationen har när 
det kommer till att sprida sin kunskap över organisationsgränserna (Maier, 2007). Detta är 
Uppsala universitets största utmaning i och med att alla institutionerna arbetar självständigt 
utan att aktivt sprida sin kunskap till andra delar av organisationen. Institutioner och forskare 
sprider främst information i form av publikationer och ny forskning. 
 
En tydlig tendens under intervjuerna var hur informationshantering på många sätt är 
fokuserad kring de enskilda institutionerna. De intervjuade ansåg att mycket av informationen 
som tillhandahålls via Medarbetarportalen inte var nödvändig för institutionen eller att den 
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var överflödig eller för bred. Nonakas (1994) teori om hur kunskapsskapande möjliggörs 
genom en kunskapsspiral där tyst kunskap omvandlas till kunskap på organisationsnivå pekar 
i det aktuella fallet på hur mycket av den tysta kunskap som finns på institutionsnivå och 
inom olika grupper på institutioner inte omvandlas till kunskap på organisationsnivå. Detta 
beror delvis på att institutionerna till stor del är självständiga enheter som inte har ett behov 
av att förmedla och ta del av information och kunskap från andra delar av universitetet.  
 
Samtidigt kan den bristande kunskapshanteringen vara en anledning till att användningen av 
skuggsystem på universitetet ökar. Eftersom mycket av den kunskap och information som 
hanteras på universitetet är centrerad till enskilda institutioner finns inget behov av att sprida 
denna via en bredare kanal såsom Medarbetarportalen. Detta leder i sin tur till att anställda 
väljer att använda enklare och snabbare medel för att förmedla information och kunskap inom 
smalare kanaler genom skuggsystem. Flera exempel pekar på att dessa ofta tar form i olika 
typer av workarounds (Lund-Jensen et. al, 2016). Många av gångerna som workarounds tar 
form på universitet sker de i form av hindrance workarounds (Lund-Jensen et. al, 2016) som 
uppstår när anställda väljer att använda alternativa tillvägagångssätt för att förenkla och 
snabba på sitt arbete och därigenom sin informationshantering. En effekt av detta blir att 
mycket av den tysta kunskapen (Nonaka, 1994) aldrig omvandlas till kunskap på 
organisationsnivå, vilket i sin tur minskar effektiviteten av kunskapshanteringen på 
universitetet. Detta kan i sin tur leda till efterföljande bieffekter som minskar 
kunskapsöverföringen mellan institutioner och därigenom över universitetet som helhet. 
 

5.2.1 Nätverkseffekter 
Vissa institutioner har begränsat informationshanteringen på Medarbetarportalen till ett antal 
ansvariga redaktörer. Detta kan dock förhindra en del av de nätverkseffekter (Nyström, 2006) 
som kan uppstå vid användning av ett intranät, vilket då skulle kunna begränsa det mervärde 
som det kan ge en organisation. 
 
Även nätverkseffekter påverkar vilken typ av information som visas och hur pass relevant 
den är för användaren. Då en institution väljer att införa en informationsplattform såsom 
Medarbetarportalen men själva inte aktivt använder den, utan ersätter 
informationsspridningen med e-mailutskick, så kommer institutionens informationsflöde att 
bli tomt. Detta gör att användare helt enkelt inte går in på Medarbetarportalen, för de 
gångerna de tidigare gjort det så är det interna flödet inte uppdaterat. 
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Systemkvalitet Medarbetarportalen Beskrivning Källa 

Brister och 
ineffektivitet 

Medarbetarportalen är 
svårnavigerad, svår att förstå 
sig på och svår att hitta på.  

När ett system är långsamt, 
ineffektivt och svårt för de 
anställda att arbeta i utvecklas 
ofta andra effektivare 
alternativ. 

Silic et. al (2017),  
Haag, Eckhardt 
(2017) 

Avsaknad av 
funktioner 

Inget intranät fanns hos 
Uppsala universitet innan 
Medarbetarportalen. 
Tydlig avsaknad av social 
interaktion. 
Ej tillräckligt 
anpassningsbart. 
 

När funktionalitet saknas i de 
sanktionerade systemen 
utvecklas andra sätt att 
hantera de existerande 
glappen. 

Lund-Jensen et. al 
(2016),  
Spierings, Kerr, 
Houghton (2017).  

Otydlighet eller 
avsaknad av policys 
och riktlinjer 

Inga tydliga riktlinjer finns 
för Medarbetarportalens 
användning.  

Vid avsaknad av tydliga 
riktlinjer och IT-policys är det 
lätt att omedvetet agera 
felaktigt. 

Silic et. al (2017), 
Lund-Jensen et.al 
(2016) 
 

IT-policys och kontroll På grund av akademisk frihet 
kan universitetet ej utöva 
kontroll eller ställa krav 
angående användning av 
systemet.  

Genom att utveckla tydligare 
IT-policys eller kontrollera 
användningen av system kan 
en organisation begränsa 
användningen av 
skuggsystem. 

Silic et. al, (2017) 

Nätverkseffekter Nätverkseffekterna blir 
lidande p.g.a. den 
akademiska friheten. 

Nätverkseffekter uppstår när 
fler användare nyttjar ett 
system. 

Haythorntwaite 
(2011),  
Nyström (2006). 

Tabell 7: Bakomliggande orsaker till användning av skuggsystem till följd av systembrister inom 
Medarbetarportalen 

 
 
I tabell 7 och 8 redovisas bristerna som uppmärksammats hos Medarbetarportalen enligt vårt 
definierade ramverk angående system- och informationskvalitet.  
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Informationskvalitet Medarbetarportalen Beskrivning Källa 

Knowledge 
Management 

Överflödig information.  
Irrelevant information.  
Inaktuell information.  
För bred information.  

Hantering av kunskap och 
kunskapsspridning. Kunskap 
och information ska vara av 
nytta för de anställda, om 
information ses som överflödig 
eller oanvändbar minskar 
användningen.  

DeLone, McLean 
(1992), 
Alavi, Leidner 
(2001), 
Nonaka (1994) 

Informationsstruktur Olika struktur. 
Information är 
överväldigande 
(styrdokument).  

När information presenteras 
olika inom samma system och 
utan en specifik struktur 
skapar det förvirring och 
avsaknad av tillit. 

Nonaka (1994), 
Alavi, Leidner 
(2001) 

Organisationens 
uppbyggnad 

Om inte 
ledningen använder en 
kanal är det troligt att inte 
heller övriga medarbetare 
gör det. 
 

I förhållande till hur 
organisation och ledning 
arbetar med sin 
informationshantering och 
spridning påverkas 
underliggande institutioner. 

Nonaka (1994), 
 

Organisationskultur Inställning till 
informationsspridning.  
Hur organisationen 
arbetar med samarbete.  

Oskrivna regler och sociala 
normer kan påverka 
kunskapsspridning och 
samverkan inom en 
organisation. 

Maier (2007), 
 

Tabell 8: Bakomliggande orsaker till användning av skuggsystem till följd av informationsbrister inom 
Medarbetarportalen 

 

5.3 Akademisk frihet  
Då den undersökta organisationen är ett universitet uppstår det stora skillnader i 
förutsättningar jämfört med t.ex ett vinstdrivande företag. Inom företag och vinstdrivande 
organisationer bör ledningen i högre grad kunna ställa krav och utöva kontroll genom policys 
och riktlinjer. vilket kan förbjuda en viss otillåten användning av ett system eller främja dess 
användning. Uppsala universitet har däremot svårigheter att driva igenom användningen av 
Medarbetarportalen som det enda erkända intranätet inom universitetet. Detta beror delvis på 
den akademiska friheten som innebär att fakulteter, institutioner, och forskare har rätten att 
utföra sitt arbete på ett sätt som gynnar deras forskning och förutsättningar. Om denna frihet 
innefattar valet av informationssystem i form utav intranät eller e-mailserver är dock en 
definitionsfråga. Oavsett vad har detta en påverkan på både informationshanteringen, 
kunskapsspridningen, och regleringen och användningen av informationssystem, likt 
Medarbetarportalen inom universitetet.  
 
Samtidigt finns det en tydlig organisationskultur som är kopplad till denna akademiska frihet. 
Genom att självbestämmanderätt existerar så ökar också självständigheten för de anställda 
vid valet av arbetssätt. Eftersom universitetets ledning inte kan tvinga dess anställda att arbeta 
med specifika system och program, i synnerhet Medarbetarportalen, blir den naturliga följden 
att anställda väljer alternativa tillvägagångssätt när de anser att de sanktionerade systemen 
inte möter de krav som ställs. Det går samtidigt att diskutera huruvida det är möjligt för 
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universitetet att tillhandahålla ett intranät som kan uppfylla de varierande krav som behöver 
bemötas när olika institutioner och ämnesområden har varierande behov. 
 
Enligt Silic et. al (2017) uppstår skuggsystem och dess användning ofta på grund av 
oklarheter eller avsaknad när det kommer till policys och riktlinjer. Det blir lättare att göra fel 
som anställd om man inte vet exakt vad som gäller. Detta är en stor bidragande faktor till att 
användandet av olika typer av skuggsystem ökar och detta går att applicera angående det 
undersökta fallet av Medarbetarportalen och Uppsala universitet. Avsaknaden av tydliga 
strategier och riktlinjer för Medarbetarportalen gör att institutionernas användning varierar 
kraftigt, baserat på hur mycket information institutionerna själva aktivt sökt fram.  

 

5.3.1 Anställningstyp 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna framkom det hur anställningstyper påverkar användning 
av Medarbetarportalen och användningen av skuggsystem. Det visade sig att administrativ 
personal i högre grad tenderar att använda Medarbetarportalen medan forskare och lärare i 
högre grad tenderar att använda alternativa skuggsystem. Detta tydliggör hur forskare och 
lärare applicerar den akademiska friheten mer än personal som jobbar med administration, 
vilket går att tolka som naturligt då denna grupp i högre grad utövar ett akademiskt arbete. 
Administrativ personal är å andra sidan mer beroende av att nå ut med information till en stor 
grupp människor och det bör därmed anses naturligt att de anstränger sig mer för att använda 
kanaler som når ut till så många som möjligt. Det administrativa arbetet går samtidigt att 
koppla starkare till behovet av att sprida kunskap och information inom en organisation 
genom kunskapshantering (Alavi, Leidner, 2001), och därigenom används 
Medarbetarportalen framförallt för att sprida administrativ information. Det faktum att det 
främst är administrativ personal som använder Medarbetarportalen pekar på att det finns 
brister inom kunskapshanteringen på Uppsala universitet vilket gör att lärare och forskare 
väljer att använda alternativa tillvägagångssätt. Detta leder till att användbarheten för den 
administrativa personalen minskar då inte alla använder Medarbetarportalens funktioner. 
Därigenom bör detta vara en av anledningarna till att e-mail används som en workaround 
(Lund-Jensen, et. al, 2016) eftersom det då anses innebära att fler nås av informationen. De 
brister som påvisats pekar på hur organisationsstrukturen skapar problem med att sprida 
kunskap inom organisationen och hur användningen av skuggsystem gör att denna spridning 
försämras. 
 
Då forskare flitigt använder sig av den akademiska friheten och rätten till att arbeta på ett 
sådant sätt som främjar deras forskning väljer de överlag själva hur de vill arbeta och i vilken 
programvara. Forskare är med största sannolikhet den grupp som främst använder sig av den 
akademiska friheten. Detta gör att de olika forskarlagen är väldigt individuellt anpassade och 
arbetar efter sina egna visioner och mål, vilket inte måste sammanfalla specifikt med 
institutionens eller Uppsala universitets målbild. Därför varierar forskarnas tillvägagångssätt 
mellan de olika institutionerna och huruvida programvara används eller inte beror mycket på 
om forskare eller forskarlag anser att den skapar nytta för dem. Vid ett antal institutioner når 
forskaren och hans publikationer till rätt målgrupp via Medarbetarportalens profilsida, och 
därför uppdateras då profilsidan regelbundet och aktivt. I andra fall där det finns mer 
ämnesspecifika sidor som är aktuella internationellt inom dess forskningsområde så 
prioriteras dessa sidor framför Medarbetarportalen, samtidigt prioriteras ibland även egna 



 33 

externa hemsidor. I enlighet med definitionen av skuggsystem enligt Zimmerman och 
Rentrop (2012) så kan alla olika typer av system och programvaror som används av forskare 
och inte är sanktionerade och godkända av universitetet klassas som skuggsystem. I och med 
detta är användningen av skuggsystem inom universitetet sannolikt väldigt utbredd och 
varierande inom de olika forskarlagen.  
 
Forskare och till viss del även lärare bör dock diskuteras som en speciell typ av grupp. Denna 
grupp utövar ett arbete där regleringen överlag är väldigt diffus och universitetet som 
ledningsfunktion inte har den direkta rätten att detaljstyra eller lägga sig i på ett sådant sätt att 
eventuell forskning eller undervisning kan påverkas. Därför har dessa anställda överlag en 
stor frihet men också ett stort eget ansvar underordnat universitetet. Detta påverkas mycket av 
den typ av organisationskultur som ett universitet har, och hur deras sätt att arbeta fungerar i 
praktiken. 
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6 Slutsatser 
Enligt den kvalitativa undersökning som genomförts med informatörer och kommunikatörer 
på Uppsala universitet går det att dra slutsatsen att många av slutanvändarna på 
institutionerna använder skuggsystem vilka ersätter Medarbetarportalens funktioner.  
 

6.1 Användning av skuggsystem 
Det största och mest utbredda skuggsystemet på samtliga institutioner består av en överflödig 
användning av e-mail, vilket enligt den teoretiska definitionen är en typ av workaround. Detta 
eftersom e-mail används i de flesta typer av kommunikation, och ofta istället för den 
funktionalitet som erbjuds via Medarbetarportalen. Den används som ett sätt att förmedla 
nyheter, för social interaktion, för dokumentdelning samt för informationsspridning till 
enskilda individer och till hela institutionen. På flertalet institutioner används e-mail även 
som utpräglad kanal för informationsdelning oberoende av huruvida informationsflödet är 
internt inom institutionen, inom Uppsala universitet, eller externt.  
 
Hos de institutioner som valt att aktivt använda Medarbetarportalen används gärna e-mail 
parallellt med intranätet. I dessa fall används Medarbetarportalen så som det är tänkt, och 
informationsspridning sker via institutionernas gruppyta i form av t.ex blogginlägg med 
länkning till aktuella händelser eller nyheter. Dock använder fortfarande de ansvariga e-mail 
för att nå ut med denna information till institutionen då den generella bilden hos 
kommunikatörerna och informatörerna är att de anställda inte aktivt går in på 
Medarbetarportalen. De anställda använder först intranätet när information som anses aktuell 
för dem kommer ut, samt att de blir meddelade om att gå in och läsa händelsen via e-mail. 
Ofta anses de nyhetsbrev som skickas ut tillräckliga för att ta del av Även i detta fall är e-mail 
en typ av skuggsystem, som används parallellt med Medarbetarportalen. Visserligen kommer 
e-mail alltid att fungera som en alternativ kommunikationskanal och det kan anses otydligt att 
definiera detta som ett skuggsystem, dock är det främst den överflödiga kommunikation och 
informationshantering som sker via kanalen som gör att det går att definiera som en typ av 
skuggsystem.  
 
När det kommer till dokumenthantering finns det ett antal olika skuggsystem som används 
och ersätter Medarbetarportalens funktion. Forskarlag, doktorander och lärare bestämmer 
självständigt hur de behandlar och delar sin forskning och sina dokument tack vare den 
akademiska friheten. De har därför möjlighet att göra val enligt personliga preferenser, vilket 
gör att det säkerligen finns en stor variation i vilka system och programvaror som används. 
Externa system som är specialiserade på dokumenthantering är överlag mer utvecklade och 
har fler funktioner än Medarbetarportalen, vilket gör att dokument som inte berör hela 
institutionen utan snarare mindre grupper och individer istället delas via dessa externa 
program eller system. Dock skall det nämnas att de flesta av institutionerna delar sina 
styrdokument och protokoll för samtliga anställda via Medarbetarportalens 
dokumenthantering, vilket gör att funktionen delvis fylls.  
 
Både Uppsala universitet och Medarbetarportalen låter bli att prioritera social interaktion 
samt mer direkta och snabba diskussionsforum. Dessa sociala samarbetsplattformar är i stort 
sett omöjliga för Medarbetarportalen att konkurrera med och välutvecklade plattformar såsom 
Skype, chattprogram som exempelvis Slack och populära sociala medier används istället för 
de sociala funktioner som finns tillgängliga via Medarbetarportalen.  
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En tydlig etablering av Feral systems är de hemmasnickrade interna intranät hos institutioner 
som lanserats vid den tidpunkt då Uppsala universitet inte hade något sanktionerat intranät. 
Ett antal av dessa sidor lever kvar på institutionerna och används som deras val av intranät 
även idag, trots att Medarbetarportalen lanserats av universitetet. 
 

6.2 Anledningar och bakomliggande orsaker 
Utifrån tidigare definierade fall där skuggsystem uppstår går det att finna likheter med den 
insamlade teorin som förklarar varför alternativa handlingssätt uppstått i relation till 
Medarbetarportalen och olika institutioner på Uppsala universitet. Ett antal huvudfaktorer kan 
därmed pekas ut som bidragande orsaker bakom användningen.  
 
Det finns till viss del ett informationsöverflöd på Medarbetarportalen, och i linje med Alavi 
& Leidners studie (2001) är det inte stora mängder information som skapar nytta. Detta 
eftersom mycket av informationen som publiceras via Medarbetarportalen riktar sig till hela 
universitetet, vilket har gjort att många institutioner anser att informationen är överflödig. Det 
finns därför ett behov av att erbjuda möjligheter att skräddarsy Medarbetarportalen till de 
varierande krav som existerar på olika institutioner. Vidare existerar det största behovet av 
kommunikation internt på respektive institution. Den kunskapshantering som diskuterats blir 
därmed främst aktuell inom institutioner, då kommunikationen externt är begränsad. 
Samtidigt har institutionerna sedan tidigare etablerade lösningar och eftersom medarbetare 
ofta inte ser någon anledning till att byta ut dessa väletablerade lösningar fortsätter de 
användas. Fallet är ett tydligt exempel på Shadow IT, där gamla lösningar används på grund 
av bekvämlighet och vana efter att från början ha utvecklats för att täcka en funktion som 
saknats, men sedan fyllts (Feral systems) (Spierings, et. al, 2017). Då den akademiska 
friheten omöjliggör tvingande åtgärder och eftersom det finns en stor avsaknad av policys 
kring användning saknas tillvägagångssätt för att åtgärda den nuvarande användningen. På så 
sätt krävs tydligare direktiv kring användning och vad målet med Medarbetarportalen är, för 
att den ska användas inom samtliga områden på universitetet. 
 
De existerande skuggsystemen indikerar samtidigt vad det är som saknas på 
Medarbetarportalen. Syftet med intranätet är att vara heltäckande, det vill säga att fungera 
som ett modernt intranät som täcker både social interaktion och kommunikation mellan 
institutioner och medarbetare, samtidigt som det ska fungera som ett traditionellt intranät för 
förmedling av information till universitetets anställda. Det har tydliggjorts att 
Medarbetarportalen trots det främst används på ett traditionellt sätt och att de erbjudna 
samarbetsfunktionerna såsom gruppytor, blogginlägg och forum har en begränsad 
användning. Förklaringen till detta går delvis att finna i den teori som studerats. Det är dels 
en naturlig del av den akademiska friheten som utövas, vilket innebär att universitetet inte 
kan tvinga dess anställda att använda samtliga tillhandahållna funktioner på 
Medarbetarportalen, vilket leder till att en viss mängd väljer system där de är mer bekväma 
med användningen. Samtidigt som detta sker minskar nätverkseffekterna av användningen, 
vilket leder till att incitamenten att använda funktionerna för de som är villiga att göra så 
återigen minskar. Dock är det som tidigare nämnt svårt för Medarbetarportalen att konkurrera 
med sociala samarbetsplattformar som utvecklats för specifika ändamål och klara av att täcka 
alla behov. I enlighet med Fürstenau och Rothe (2014) som konstaterar att skuggsystem kan 
innebära positiva effekter i form av innovation och produktivitet bör användningen av 
skuggsystem, speciellt hos lärare och forskare som i högre grad har ett innovativt arbetssätt, 
innebära att dessa positiva effekter uppstår. Flera gånger har också institutioner utvecklat 
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lokala system som är mer fokuserade på deras specifika behov, vilket likt Spierings et. al 
(2017) kan vara ett sätt att underlätta och snabba på arbetsprocesser. Detta tydliggör att det 
finns tydliga positiva inverkningar av att använda skuggsystem. Huruvida dessa överväger de 
negativa effekterna är svårare att besvara. 

6.3 Besvarande av forskningsfrågor 
Följande forskningsfrågor var ämnade att besvaras genom denna undersökning: 
 
 

- Finns det faktorer som gör att användare bortser från riktlinjer kring användning av 
sanktionerade intranät och väljer andra sätt att utföra arbetsuppgifter? 

 
 
Studien finner att det finns ett antal faktorer som gör att anställda bortser från riktlinjer och 
utför arbetsuppgifter på andra sätt. Den främsta orsaken är att de riktlinjer som behandlar 
användning av Medarbetarportalen hos Uppsala universitet överlag är svaga och otydliga 
alternativt icke-existerande. Detta, tillsammans med den akademiska friheten, gör att 
användare inte känner att de är tvungna att göra på något specifikt sätt och gränsen mellan 
”rätt” och ”fel” användning blir otydlig. Många anställda inser antagligen inte den felaktiga 
användningen de utövar. Därför anser många användare att det inte är felaktigt att utveckla 
andra sätt att utföra arbetsuppgifter. Detta verkar vara fallet på många av de undersökta 
institutionerna i denna undersökning. Dessa fakta, samt det faktum användaren inte känner att 
arbetet på något sätt effektiviseras genom att använda Medarbetarportalen gör att andra sätt 
utvecklas eller annan programvara används.  
  
 

- Vilka faktorer gör att användare väljer att använda skuggsystem istället för 
sanktionerade intranät? 

 
 
Det finns flera faktorer som gör att skuggsystem används på Uppsala universitet, vilket leder 
till en begränsad användning av Medarbetarportalen hos de institutioner som studerats. Dessa 
faktorer är samtidigt kopplade till de faktorer som den första forskningsfrågan ämnat 
identifiera. Därigenom är det flera av orsakerna som besvarat den första forskningsfrågan 
som också besvarar varför anställda använder skuggsystem. En av de tydligaste 
anledningarna är att det inte finns policys eller föreskrifter som säger att användare inte får 
använda sig av programvaror eller system som inte är sanktionerade av universitetet. Efter att 
ha genomfört studien går det att konstatera att det delvis är den akademiska friheten och dess 
valmöjligheter som gör att universitetet inte kan bestämma att de anställda är tvungna att 
använda Medarbetarportalen genom att utveckla dessa riktlinjer och policys. Detta leder i sin 
tur till att skuggsystem används, eftersom det även saknas riktlinjer kring användning av 
dessa. En annan orsak som identifierats är att anställda anser att kvaliteten på 
Medarbetarportalen som intranät och därigenom som informationsverktyg inte möter de 
varierande krav som ställs. Bristande funktioner och informationsöverflöd bidrar till att 
anställda fortsätter att använda sig av skuggsystem såsom Workarounds, vilka etablerats 
innan universitetet lanserade Medarbetarportalen. Anledningen till detta är att det inte anses 
finnas tillräckliga incitament för att införa en förändring. Dessa Workarounds kan bestå av 
egna specialanpassade system, utökad användning av e-mail samt andra externa program. 
Anledningar till att anställda använder dessa andra lösningar är att det skall gå snabbt, att de 
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egna lösningarna eller programvaran är effektivare och mer anpassade för varierande behov, 
samt den mänskliga faktorn; vid etablering av nya system finns det alltid en viss motvilja och 
tröghet till att ta till sig de nya arbetssätt som införandet av ett nytt informationssystem, 
såsom ett intranät, innebär. Skuggsystem är ofta program som är skräddarsydda för att fylla 
specifika behov vilket gör att de ofta är mer effektiva, mer väletablerade och enklare att 
använda. Därmed fortsätter användningen av skuggsystem och på kort sikt finns det ingen 
tydlig lösning. Grundat i detta bör det utvecklas tydligare riktlinjer för användning samt 
större incitament att använda Medarbetarportalen genom mer skräddarsydda funktioner 
anpassade till de varierande behov som olika institutioner har. En mer utbredd användning av 
Medarbetarportalen skulle samtidigt innebära större nätverkseffekter och på så sätt naturligt 
minska användningen av skuggsystem. 
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7 Diskussion 
Nedan följer en generell diskussion angående de slutsatser som dragits utifrån analysen av 
den genomförda empiriska undersökningen, dess förutsättningar, dess generaliserbarhet och 
applicerbarhet inom liknande studier samt förslag på framtida forskningsområden. 

7.1 Uppsala universitet och Medarbetarportalen 
Uppsala universitets struktur och organisation utgör den största påverkande faktorn när det 
kommer till vilken programvara som aktivt väljs eller hur arbetsuppgifter utförs på 
universitetet. Uppsala universitet startades år 1477, och trots många år utav modernisering 
och utveckling återstår en stor del av den organisationskultur som utgörs av universitetets 
grundpelare, som utvecklats genom åren men än idag genomsyrar och påverkar hur 
informationshantering och kommunikation sker inom universitetet.   
 
Institutionerna agerar som självständiga organ inom universitetet, där institutioner såväl som 
enskilda forskarlag har rätt till akademisk frihet och valmöjligheter som främjar deras arbete. 
Att införa ett intranät eller en portal som har i uppgift att samla spridd kunskap och 
sammanväva olika ämnesområden såväl som enskilda arbetsplatser utan att aktivt kunna 
påverka eller införa systemet som ett krav är därför en svår uppgift. Medarbetarportalens 
uppgift är att kunna tillföra information och funktioner som är så pass relevanta och aktuella 
på institutionsnivå att gamla tillvägagångssätt frångås och Medarbetarportalen aktivt används 
som det bättre alternativet, samtidigt som hela universitetets information samlas under ett och 
samma tak.  
 
Utifrån det teoretiska ramverket så krävs ett visst antal faktorer för att ett informationssystem 
skall accepteras och bli framgångsrikt, samt orsaker som kan leda till användning av 
alternativa skuggsystem. Det innebär att det inte bara handlar om själva systems design och 
användbarhet utan också informationen som redovisas i det. När det gäller 
Medarbetarportalen och Uppsala universitet så finns det en väldigt stor mängd information 
som skall samlas och sammanställas till ett lättnavigerat och smidigt intranät, vilket självklart 
inte är så enkelt som det låter. Informationen blir lätt överflödig och därmed svårnavigerad 
för att hitta vad man söker, vilket gör att många användare väljer att undvika systemet helt 
istället.  
 
Organisationen struktur och kultur påverkar även informationsspridning. Generellt verkar inte 
universitetets olika institutioner ha någon plan för hur ett fortlöpande samarbete med andra 
institutioner skulle kunna se ut, och därför kan samma typ av arbete utföras vid olika tillfällen 
på olika institutioner, istället för att kunskapen delas och kan utnyttjas inom hela 
organisationen. Det är därför viktigt för en organisation såsom Uppsala universitet att kunna 
uppmärksamma och sprida denna ”tysta kunskap” som skapas på individnivå hos de olika 
institutionerna, som alla har sina expertisområden.  
 
Överlag är dock pågående forskning inget man delar med sig av, vilket gör det svårt för tyst 
kunskap att omvandlas till kunskap inom organisationen. Vi anser att många forskare har en 
mentalitet där samarbete inte är högt prioriterat, och även rent av kan anses som en risk. 
Många forskningsområden är ytterst interna och det är av stor vikt att information inte läcker 
ut angående upptäckter eller framsteg. Inom dessa områden vill forskare i lägre grad 
samarbeta externt för att minska risken att att okända personer får insyn i arbetet. Som 
forskare har man stor frihet men också stort eget ansvar om t.ex. information skulle läcka ut, 
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vilket gör att detta tas på väldigt stort allvar och ingenting riskeras i onödan. Detta gör med 
stor sannolikhet att organisationen har svårigheter att samla in den tysta kunskap som finns 
utspridd på institutionerna på ett smidigt sätt. 
 

7.2 Uppsala universitet och Skuggsystem  
Väldigt många människor av olika befattningar arbetar inom universitetet och därför är även 
utbredningen av skuggsystem olika stor inom olika områden och olika befattningar. Detta på 
grund av att användningen av skuggsystem delvis har en korrelation till individernas behov. 
Därför blir också användningen väldigt individuell när det blir behovsanpassat speciellt 
eftersom de anställda kan utöva akademisk frihet i många aspekter.  
 
Forskarlag använder enligt den teoretiska definitionen i denna undersökning skuggsystem (ej 
sanktionerade system). Baserat på den uppfattning som våra intervjuobjekt fått av forskarnas 
arbetssätt, så används andra system troligtvis i stor utsträckning. Det går dock att diskutera 
huruvida detta faller inom ramen för typiska skuggsystem. Detta på grund av att forskare har 
en hög grad av självbestämmande vilket gör att det är, enligt ramarna för akademisk frihet, 
tillåtet för dem att själva välja vilka system som ska användas för att främja deras forskning. 
Detta gör att oavsett om systemet är sanktionerat från universitetets sida får forskaren 
utrymme att göra egna val, vilket man skulle kunna anse faktiskt uppmuntrar till att man 
använder andra system, med nackdelar som inkluderar att forskaren själv får bekosta 
alternativet och utsätts för högre risker om känslig information skulle läcka ut. Frågan är 
därför om dessa system kan definieras som skuggsystem, om man från ledningens sida sagt 
att man har rätten att använda det som man har ett behov av. Användningen är i dessa fall då 
inte otillåten, men samtidigt är den inte sanktionerad eller kontrollerad av organisationen.  
 
Oavsett hur man väljer att definiera denna typ av användning förminskar man värdet av det 
system man faktiskt betalar för och har byggt upp om man samtidigt inte förväntar sig att 
någon skall använda det. Detta gör att fall där man specialanpassar och sanktionerar ett 
systemet som byggs upp för organisationen tappar sitt syfte, och det kan argumenteras för att 
pengarna bör läggas på någonting annat.  
 
Enligt Alavi & Leidner bör en organisation använda sig av flera tillvägagångssätt eller system 
för att klara av att hantera och sprida information på ett bra sätt. Då Uppsala universitet är en 
så pass stor och uppdelad organisation skulle universitetet behöva använda sig av mer än ett 
intranät som skall anpassas till hela organisationen. Detta är väsentligt för att ge universitetet 
en chans att klara av att hantera de stora mängder information som behandlas på ett så 
smidigt sätt som möjligt. Detta skulle även kunna anpassas bättre så att informationen inte 
blir för långt ifrån slutanvändarna och intranätet eller tappar sin nytta om det inte kan 
användas aktivt av de anställda. Många av institutionerna anser att informationen inte är 
tillräckligt specifik och aktuell för deras behov och därför bör verktyg utvecklas så att 
institutionerna i högre kan anpassa vilken information de tar del av via Medarbetarportalen. 
Detta inkluderar att respektive institution i högre grad kan skräddarsy sin egen gruppyta och 
på så sätt göra aktuell information mer tillgänglig. 
 
I koppling till den akademiska friheten är det också av intresse att diskutera hur policys och 
riktlinjer bör utvecklas för att bemöta denna. Det är tydligt att forskare och i viss mån även 
lärare utövar den akademiska friheten i sitt arbete och i sitt val av programvaror och system 
som används. Det går därför inte att utveckla allt för strikta policys kring användning av 



 40 

Medarbetarportalen, då detta skulle strida mot den akademiska frihetens principer. Utöver det 
kan skuggsystem till viss del till och med vara en förutsättning för att möjliggöra forskare och 
lärares kreativitet och produktivitet. Ett alternativ bör därför vara att istället utveckla tydliga 
riktlinjer som varken förbjuder eller tillåter användning, utan snarare pekar på hur 
användningen uppmuntras att se ut. Genom att tillhandahålla dessa tydlig riktlinjer kring 
användning av framförallt Medarbetarportalen skulle användningen med sannolikhet öka. 
Relevansen kring detta har troligtvis ökat i samband med att striktare lagstiftning kring skydd 
av data inrättats. Denna striktare lagstiftning innebär att universitetet i högre grad bör vara 
intresserade av att skydda den data som behandlas av dess anställda. Därigenom bör det även 
vara av stor relevans att minska användningen av skuggsystem för att på så sätt minska risken 
för att känslig data läcker ut genom programvara och system som inte är sanktionerade av 
universitetet. 

7.3 Generalisering 
Denna studie utgår ifrån kommunikatörer och informatörers synvinkel och slutsatser, vilket 
gör att deras bild i viss mån kan skilja sig något från slutanvändarens perspektiv. 
Kommunikatörerna och informatörernas svar och slutsatser som används i denna 
undersökning påverkas samtidigt av deras egna arbetserfarenhet och personliga perspektiv, 
vilket vi har tagit hänsyn till. Om denna studie skall jämföras med andra studier i framtiden 
bör jämförelsen därmed göras med liknande förutsättningar. 
 
En god informationsspridning uppnås genom att tyst kunskap samlas in och skapar tydlig 
kunskap (Nonaka, 1994). Inom Uppsala universitet är spridningen av information i dagsläget 
otydlig och svårtolkad. Denna undersökning har inte gett några konkreta svar huruvida 
universitetets olika bestämmande nivåer i form av ledning, ämnesområden, fakultet och 
institution får bestämmande information ifrån samma eller olika källor. Det blir därmed svårt 
att dra slutsatser angående informationsspridningen och huruvida det endast finns ett eller 
flera beslutande organ, inom varje nivå eller om informationen sprids från ledningen och ned 
till övriga nivåer.  
 
Studien som genomförts har fokuserat på en icke vinstdrivande myndighet, i detta fall 
Uppsala universitet. Därigenom är generaliserbarheten också främst aktuell inom detta 
område. Dock är det inte det specifika arbetssättet eller användning av specifika skuggsystem 
som kan generaliseras, utan snarare de bakomliggande orsakerna till att användning uppstår. 
Organisationsstrukturen som gäller på Uppsala universitet bör i viss mån vara likställd med 
den som gäller på andra universitet. Det bör därmed gå att applicera de slutsatser som dragits 
kring kunskapshantering, nätverkseffekter samt orsaker till att skuggsystem används även 
där. Huruvida en liknande bild råder på andra universitet beror på hur välfungerande och 
välanvänt intranät dessa universitet har, vilket påverkar informationsstrukturen och 
organisationsstrukturen. Eftersom olika universitet troligen arbetar på olika sätt präglat av 
kultur och struktur inom dess organisation behöver studien anpassas till de omständigheter 
som råder där modellen appliceras. 
 

7.4 Framtida forskningsområden 
Ett universitet är en speciell typ av miljö med väldigt många påverkande faktorer och det är 
därför svårt att dra självklara slutsatser och orsaker utifrån endast en enskild undersökning. 
Forskning angående hur en organisation såsom Uppsala universitet och dess användning av 
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IT-system påverkas av kultur och organisationsstruktur är svår att finna och utgör ett 
komplext och intressant ämne som innefattar ett stort antal ämnesområden. För att få ett mer 
tillförlitligt resultat hade en mer omfattande studie behövts genomföras som berör dessa 
andra aktuella och sammanvävda ämnen. Det innefattar delvis universitetets struktur och 
kultur, men också den sociala påverkan som uppstår vid valet av arbetssätt, samt hur 
psykologi inom grupper påverkar användaren i valet av skuggsystem. Studier inom dessa 
ämnen skulle kunna komplettera den aktuella studiens resultat och slutsatser samt öka 
trovärdigheten för resultatet.  
 
Studien skulle även kunna kompletteras genom att undersöka andra specifika grupper än 
kommunikatörer och informatörer. En bredare undersökning hade kunnat utgöras av att 
komplettera med liknande undersökningar utförd med lektorer, forskare och prefekter som 
intervjuobjekt. Detta skulle kräva ett större urval genom ett utökat antal intervjuer, vilket 
skulle leda till att förståelsen för de enskilda grupperna och deras arbetssätt skulle öka. 
Därigenom skulle man kunna identifiera vilka skuggsystem som används mer specifikt inom 
universitetet.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Arbete/uppgifter/arbetssätt 
 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
2. Hur arbetar er institution med IT och system?  
3. Hur samarbetar din institution med andra institutioner/områden på universitetet? 

 
Specifika system 
  

1. Hur går kommunikationen till på institutionen?  
2. Hur når ni ut med information med varandra? Generell information för hela 

institutionen ? Till andra institutioner? 
3. Hur delar ni dokument? 
4. Hur tar ni del av allmän information från universitetet? 
5. Hur går ni tillväga för att söka information relaterad till universitet? 

 
Medarbetarportalen 
  

1. Medarbetarportalen används för att sprida information på universitetsnivå samt på 
institutionsnivå. Samt med hjälp av blogginlägg, prenumerationer och forum. 
Använder ni dessa funktioner? Varför/varför inte? 

2. Man kan även dela dokument via grupper på Medarbetarportalen. Är detta något ni 
använder? Varför/varför inte? 

3. Vilka funktioner använder er institution främst på Medarbetarportalen?  
4. Använder personalen på institutionen Medarbetarportalens funktioner i form av 

personalsidan + uppladdning av forskning, sökfunktioner, mail, och kalender?  
5. Vad tycker ni om Medarbetarportalen? 
6. Använder institutionen de tilldelade gruppytorna eller enhetsytorna? 
7. Samarbete med andra institutioner via MP:s funktioner 
8. Använder er institution MP för att ta del av nödvändig information, är den 

information som sprids på MP till nytta för er institution? 
 
Öppen fråga: Vilka funktioner hos ett IT system prioriterar er institution? Vad är 
viktigast för er när ni utför ert arbete? Vad vill ni ha för stöd av ett intranät? 


