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Abstract

Strategier för mobila intranät

Mobile Intranet Strategies

Sebastian Källman Andersson

Internal private networks have long been used by companies to promote
communication and information sharing through local access points. As technology
proceeds towards higher mobility through not only WiFi, but also 3G and 4G
telecommunication systems, the need for companies to evaluate the need for
externally accessing the company intranet has become apparent. To assess the value
of external access through mobile devices it is of interest to identify the prerequisites
needed for a successful mobile intranet. Also of note is the potential opportunities
that mobile access of intranet can create within an organizations work to optimize
business processes. Mobile access to important data, documents or tools could help
employees on the field. 
In this report three studies are made to identify factors that contribute to a successful
mobile intranet; a case study of a company that wishes to utilize intranet access
through mobile technologies, a study of another company’s successful intranet
implementation, and a study of an existing platform for intranet solutions in terms of
its potential as a mobile intranet platform. Findings from these three studies are then
examined to identify areas in which a mobile intranet must excel to be successful.
The critical functions of regular intranet implementations are found to be equally
important in a mobile context along with the importance of delivering key functions
to mobile employees. The report is concluded with a presentation of a general
strategy for examining and implementing mobile intranet solutions.
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I 

 

Sammanfattning 
Interna privata nätverk har länge använts av företag för att främja kommunikation och 

informationsspridning genom lokala accesspunkter till intranätet. Då 

teknologiutvecklingen fortsätter mot en högre grad av mobilitet genom inte bara WiFi, 

utan även 3G och 4G, har behovet av att utvärdera extern tillgång till företagets intranät 

blivit allt större. För att uppskatta värdet av extern tillgång av intranät via mobila 

enheter är det av intresse att identifiera de förutsättningar som skapar ett lyckat mobilt 

intranät. Det är även viktigt att identifiera potentiella möjligheter till optimering av 

företagsprocesser som mobil tillgång till intranät kan skapa inom organisationer. Mobil 

tillgång till kritisk data, dokument eller verktyg kan hjälpa anställda ute på fält.  

I denna rapport utförs tre studier för att identifiera faktorer som bidrar till ett lyckat 

mobilt intranät. En fallstudie av ett företag som önskar nyttja mobil tillgång till sitt 

intranät, en studie av ett annat företags lyckade intranätsatsning samt en studie av en 

existerande plattform för intranätlösningar i termer om dess lämplighet som mobil 

intranätplattform. Observationer från dessa tre studier analyseras sedan för att 

identifiera områden som ett mobilt intranät behöver utmärka sig inom för att bli lyckat. 

De kritiska funktionerna i en vanlig intranätlösning identifieras som minst lika viktiga i 

det mobila sammanhanget. Dessutom ligger stor vikt i att leverera nyckelfunktioner till 

mobila användare. Rapporten avslutas med en formulering av en generell strategi för att 

utvärdera och implementera mobila intranätlösningar. 
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1 Inledning 
Interna privata nätverk inom företag har länge använts för informationsspridning. Dessa 

intranät möjliggör enkelt delande av information till anställda som är uppkopplade mot 

företagets accesspunkter, samtidigt som utomstående aktörer hålls ute av brandväggar 

eller liknande åtgärder.  I takt med att teknologin gått mot högre mobilitet, först med 

WiFi och sedan med GSM, 3G och 4G har det blivit viktigare för företag att utvärdera 

värdet av och möjliggöra tillgång till intranätet via mobila teknologier. För att kunna 

besluta om det är lönsamt att implementera lösningar för mobila teknologier inom 

intranät är det av intresse att studera de förutsättningar intranät via mobila teknologier 

kräver. Detta samtidigt som de potentiella möjligheter som uppstår vid bruk av mobila 

plattformar, såsom surfplattor eller smartphones, utvärderas och utnyttjas. Genom att 

använda mobila teknologier i arbetet kan vissa arbetssysslor göras mer flexibelt som på 

vägen till kund eller kontoret. Trådlös tillgång till dokument eller formulär kan även 

hjälpa säljare ute på fält genom direkt tillgång till information såsom exempelvis 

lagerstatus och liknande kritisk information.  

Implementationen av mobila teknologier inom dessa intranät behöver, förutom en 

nödvändig bakomliggande infrastruktur, en möjlig anpassning av system eller rutiner till 

mobilt användande. Den nivå av anpassning som krävs av företaget beror på hur 

företaget kommer använda sig av intranätets funktioner i det mobila sammanhanget. Det 

finns flera färdiga intranätlösningar utvecklade av storföretag såsom exempelvis IBM, 

Adobe och Microsoft. Dessa lösningar bygger på olika plattformar och har olika för- 

och nackdelar när det gäller både krav av hårdvara samt skalbarhet och 

användarvänlighet. Detsamma gäller även för dess anpassning till mobila teknologier, 

där olika intranätlösningar kan vara anpassade till specifika mobila plattformar eller 

ibland inga alls. Ett företag som skall investera i en intranätlösning behöver således 

även ta dess behov av mobilitet i beräkning när val av intranätplattform görs. Detta gör 

det viktigt för företag att utvärdera sin verksamhet i mobil kontext för att kunna 

identifiera lönsamheten i att mobilisera sitt intranät. 

Arbeten med att granska och utvärdera processer inom företag är vanliga. Genom att 

granska och förbättra processer och arbetssätt kan produktivitet och arbetsvillkor 

förbättras, vilket ökar lönsamheten för företaget. Analys av ett företags 

intranätanvändning, samt dess behov av och möjligheter för mobil intranätanvändning, 

borde således lönsamheten i att implementera dessa teknologier kunna urskiljas. Genom 

att därefter jämföra dessa behov med en existerande plattform kan sedan ett val av 

paketlösning för intranätet göras i relation till de specifika behov som företaget har. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda vilka faktorer som kan medverka till att göra ett 

mobilt intranät framgångsrikt. Detta för att kunna föreslå en strategi för implementation 

av mobila teknologier vid intranätanvändning inom företag. Arbetet syftar även att 

undersöka användares mobilitet och dess påverkan på deras behov av mobila 

intranätfunktioner. Detta arbete syftar således på att svara på följande frågeställningar: 

 

 Hur och till vad används intranät inom företag? 
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 Vilka funktioner inom intranät ser anställda som attraktiva i ett mobilt 

sammanhang?  

 Vilka olika funktionaliteter borde ett företags mobila intranät stödja? 

1.2 Avgränsningar 
Ekonomisk nytta av mobilt arbete inom företagsprocesser en ständigt närvarande faktor 

i denna typ av undersökning. Dock är det i detta fall mer angeläget att undersöka var 

den största ”nyttan” av mobil åtkomst av intranät ligger för företaget i termer om behov 

från anställda snarare än att leverera en studie angående de exakta ekonomiska vinster 

som ökad mobil åtkomst skulle medföra. Detta för att strategier kring mobila intranät 

snarare skall vara ett verktyg för att hjälpa identifiera var behovet av ökad mobil 

åtkomst är störst, ur ett intranätperspektiv. Frågor om mer specifik ekonomisk vinning 

av denna ökade mobila åtkomst än rent generella är snarare av intresse för uppföljande 

arbeten. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer bakgrund till intranät, mobila teknologier samt trådlösa nätverk 

översiktligt att beskrivas. Dessutom är det av intresse att ge en bild av vilka mobila 

teknologier som stödjer de senaste standarderna inom trådlös kommunikation. Därav 

kommer dagens standarder inom detta att översiktligt jämföras mot tre stora företags 

beskrivning av sina surfplattors kompatibilitet för dessa kommunikationer. 

2.1 Intranät 
Intranätets bakgrund sträcker sig lika långt tillbaka som historien bakom internet. Detta 

då de i grund och botten är samma teknologi, applicerade privat inom företag respektive 

globalt för allmänheten. Intranät är ett privat nätverk för informationsdelning, ofta 

använda inom företag. Den mest fundamentala byggstenen inom denna typ av 

nätverksteknologi är nätverksprotokollen TCP/IP. Likt internet (World Wide Web), 

eller ”nätet”, kan ett intranät bestå av flera webbsidor och underdomäner. Dessa 

webbsidor och/eller domäner är endast åtkomliga för auktoriserade användare och 

behöver speciell behörighet för access. På samma sätt som internet så används 

webbläsare för att navigera inom intranätet och behöriga användare kan även ta sig ut på 

internet. Denna kommunikation hålls vanligtvis enkelriktad och utomstående hindras 

från att ta sig in i intranätet (Curry & Stancich, 2000). 

2.2 Mobila teknologier 
Den teknologi som ligger till grund för det som vi idag kallar för mobila teknologier är 

mobiltelefonen. Med introduktionen av GSM (Global Systems Mobile) standarden i 

början av 1990-talet blev mobila teknologier digitala och vidare spritt. GSM medförde 

även SIM-kortet (Subscriber Identity Module) och ökad säkerhet från det analoga nätet 

genom att kommunikationen mellan mobiltelefon och basstationen kunde hållas 

krypterad. Tredje generationens mobila teknologier, UMTS (eller 3G), medförde högre 

bandbredd och gjorde det möjligt att skicka större datamängder via mobila nätverk. 

Denna utveckling möjliggjorde i större utsträckning kommunikation mellan personer 

snarare än platser (O’Regan, 2012). 

2.3 Trådlösa nätverk 
Trådlösa lokala nätverk, även kallade Wireless Local Area Networks (WLAN), tillåter 

trådlös uppkoppling till nätverk genom radiokommunikation. Detta tillåter att företag 

kan komma åt sitt intranät trådlöst på platser med trådlösa åtkomstpunkter för att 

exempelvis inventera varor, sälja eller köpa utan behov av att vara bunden till en 

stationär dator. Inom skolor används till exempel WLAN för att ge studenter tillgång till 

universitetens intranät och den information som finns tillgängligt via detta. 

Beställningar inom olika organisationer eller rapporter kan även göras via mobila 

plattformar för att förenkla och snabba på dessa processer samt minska risken för fel 

(Malladi & Agrawal, 2002). Detta tillåter alltså företag och dess användare att ha 

tillgång till applikationer och information i ett flexibelt sammanhang närhelst detta 

behövs, vilket leder till bättre kommunikation och sammarbete samt 

informationsspridning mellan olika parter (Sheng et al. 2005). 

Den första IEEE-standarden för trådlösa nätverk som introducerades var IEEE 802.11. 

Denna standard introducerades 1997 för att främja samspelet och interaktioner mellan 
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dels WLAN och vanliga lokala nätverk (Local Area Network, LAN) samt mellan olika 

typer av trådlös utrustning och maskiner (Kwok & Lau, 2007). Innan denna standard var 

introducerad utvecklade tillverkare av trådlös utrustning ofta egna WLAN produkter 

utefter egna idéer. Detta medförde att det fanns stora svårigheter att få produkter och 

utrustning från olika tillverkare att kommunicera med varandra. För att främja samspelet 

mellan olika produkter, trådlösa nätverk och traditionella trådbundna nätverk 

utvecklades IEEE 802.11 med fokus på kommunikation via så kallade ”Access Points” 

(AP) och ett ”Distribution System” (DS). Detta möjliggör för utrustning att 

kommunicera med WLAN, som i sin tur kan kommunicera med andra WLAN eller 

lokala nätverk (Kwok & Lau, 2007).  

IEEE 802.11 delas upp i olika underklasser som har olika fördelar och nackdelar när det 

gäller bland annat frekvensband och hastighet. De vanligaste av dessa standarder är 

802.11a/b/g/n. Som nämnt ovan kommer dessa med olika fördelar och nackdelar. För att 

ge en mer översiktlig bild av dessa visas nedan i Tabell 1, tagen ur Darril Gibsons 

(2011) ”Microsoft Windows Networking Essentials”. Denna tabell visar de nämnda 

standarderna samt deras möjliga hastigheter, vilket frekvensband de opererar över och 

kommenterar över de fördelar som finns med dessa. 

 

Tabell 1: IEEE 802.11X Standarder (Gibson, 2011. Fritt översatt till svenska ) 

Standard  Hastighet Frekvens Kommentarer 

802.11a 54 Mbps 5 GHz Robust mot störningar 

802.11b 11 Mbps 2.4 GHz 
Konfigurerbart i olika 

kanaler 

802.11g 54 Mbps 2.4 GHz 
Populär och vid 

användning 

802.11n 300 Mbps 2.4 GHz eller 5 GHz 
Nyare än 802.11g och 

blir snabbt populärare 

 

De flesta av dagens mobila teknologier såsom surfplattor och smartphones stödjer alla 

dessa standarder (802.11a/b/g/n). I praktiken är det alltså den trådlösa accesspunkten 

som sätter gränserna för det trådlösa nätverkets hastighet och störningskänslighet. 

Exempel på surfplattor från olika företag som stödjer dessa standarder för trådlös 

kommunikation är Apples iPad (Apple, 2014), Samsungs Galaxy Tab 10.1 (Samsung, 

2014) och Microsofts Surface RT (Microsoft, 2014).  
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3  Teori 
Först presenteras i detta avsnitt kort teori om fallstudier. Därefter kommer teorier kring 

användbarhet av IT-system samt teorier kring den valda intervjuformen, Contextual 

Inquiry,  att presenteras. Detta kommer följas av material som tar upp intranät, mobila 

teknologier samt det samspel som användning av dessa skapar inom företag. 

3.1 Fallstudier 
Hur fallstudier borde utföras samt dess syfte diskuteras i Jan Dul och Tony Hak's bok 

Case study methodology in business research (2008). Enligt författarna kan fallstudier 

delas upp i två huvudgrupper: Praktikorienterade studier eller Teoriorienterade studier. 

Praktikorienterade studier är studier då vissa praktiska tillvägagångssätt eller metoder, 

ofta på en arbetsplats, vill utredas. Teoriorienterade metoder handlar snarare om 

testandet eller formuleringen av teorier, som i ett senare skede möjligen kan hjälpa 

företag att få bättre insikt i arbetsprocesser. 

 Teoriorienterade studier och dess datainsamling, som är av intresse i denna rapport,  

kan begås på flera olika sätt enligt författarna. Exempelvis nämns (Dul & Hak, 2008): 

 Studera relevant litteratur inom området för studie. 

 Kommunikation med användare som har erfarenhet inom det studerade området. 

 Besöka platser där det studerade pågår och observera detta. 

Författarna påpekar dock att det kan vara svårt att tolka användare eller anställdas 

kommentarer till något som stämmer eller motsäger de teorier som man försöker 

formulera eller bevisa. Även den möjliga vikten av att testa teorier på flera fall än ett tas 

upp, detta då slutsatser dragna från en enstaka studie kanske inte representerar hela 

fältet som studeras. 

3.2 Användbarhet 
Användbarhet inom IT-system kan vara svårdefinierat. Generella koncept om 

användbarhet av ett system kan appliceras, dock kan det vara bättre att använda en 

allmän standard av termen för klarhet. En standard satt av ISO (ISO 9241-11, 1998) 

beskriver användbarhet som:  

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

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”  

Detta är en mycket specifik beskrivning av användare i en specifik miljö och med ett 

specifikt mål. I denna beskrivning talas det om användbarhet som ett ändamålsenligt, 

effektivt och ett för användaren tillfredställande sätt att uppnå specifika mål. Systemets 

användare skall alltså kunna uppnå specifika mål (ändamålsenligt) utan användning av 

för mycket resurser (effektivt) och samtidigt som systemet skall vara lättförståeligt och 

ge bra feedback (tillfredställande).  

3.3 Human-centered design 
Vid utveckling av system är det nyttigt att fokusera på användarna. Genom att göra 

detta kan man vid utvecklingen säkerställa att systemet kommer få rätt funktioner och 

vara välfungerande. En beskrivning av Human-centered design (HCD) ges av den 

fastställda ISO-standarden (ISO 9241-210, 2010): 
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"Human-centred design is an approach to interactive systems development that aims to make systems 

usable and useful by focusing on the users, their needs and requirements, and by applying human 

factors/ergonomics, and usability knowledge and techniques. This approach enhances effectiveness and 

efficiency, improves human well-being, user satisfaction, accessibility and sustainability; and counteracts 

possible adverse effects of use on human health, safety and performance." 

Denna typ av designmetod är alltså mycket användbar för att säkerställa ett väldesignat 

system. System som designas med HCD blir praktiska och användbara system då 

metoden i grund hjälper att höja systems effektivitet, ändamålsenlighet och 

användarvänlighet. 

I boken Orchestrating Human-Centered Design (2013) beskriver Guy André Boy bland 

annat vikten av att involvera människor vid designprocesser av system. Författaren 

påpekar att detta skapar motivation att skapa ett välfungerande system eftersom 

användarna är med i designprocessen. Författaren förespråkar ett tillvägagångssätt där 

flera parter från olika delar av organisationen är med vid dessa designprocesser och 

utveckling av nya system. Detta minskar risken för fel och skapar på så sätt bättre 

system.  

3.4 Contextual Inquiry 
Contextual inquiry (CI) är en fältteknik för systemdesigners vid insamling av data som 

grund för ett arbete ur användarcentrerat systemdesignperspektiv. Användaren 

intervjuas i sin naturliga miljö medan denna arbetar. Om designern är med när 

användaren arbetar med eller använder existerande system behöver denna inte artikulera 

hur denna använder systemet i arbetet. Om tidigare erfarenheter skall beskrivas kan 

exempelvis interface samt artefakter på skärm vara till nytta för att påminna användaren 

om vad som hände och vad denne gjorde (Holtzblatt et al. 2005). Följande definition av 

Contextual Inquiry är tagen från boken “Rapid contextual design: a how-to guide to key 

techniques for user-centered design” (Holtzblatt et al. 2005, s.80): 

”Contextual Interviews are one-on-one interviews conducted in the user’s workspace that focus on 

ongoing work” … “Conducting a thorough Contextual Inquiry interview is more than observing and 

recording the user’s current tasks. You want and need to discuss what is happening in the moment with 

the user.” 

Holtzblatt et al (2005) talar om vikten att studera användarens arbetsmiljö och arbetssätt 

samt ställa frågor kring detta under intervjuns gång. Genom CI vill man på plats 

identifiera hur användaren utnyttjar existerande verktyg i systemet, hur denne 

kommunicerar och delar information med kollegor samt övergripligt hur systemet är 

designat. Denna information kan senare analyseras för att få en bättre för systemets 

funktion inom arbetsmiljön. Intervjuerna är viktiga att genomföra i ett, för den 

intervjuade, naturligt sammanhang då information om arbetssätt eller procedurer som 

görs undermedvetet då har lättare att observeras. Vid normala intervjuer kan det vara 

lätt att glömma bort saker som man gör av vana och istället fokusera på annat, vilket är 

just det som CI har för mål att kringgå. 

För att kunna fokusera på att observera systemet och ställa relevanta frågor 

rekommenderar Holtzblatt et al (2005) att intervjuaren endast har en schematisk plan för 

intervjun redo, detta innebär att CI-intervjun inte genomförs utifrån ett förutbestämt 

manus utan snarare endast med vissa områden eller aspekter av systemet i planerad 

fokus. Självklart kan förutbestämda frågor medtas, dock skall diskussion eller 

observation kring frågor utanför dessa som dyker upp under intervjun inte undvikas. För 
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att kunna hålla fokus på diskussionen och observationer kring systemet rekommenderas 

även att intervjuaren spelar in intervjun och endast tar enkla anteckningar under dess 

gång. Denna inspelning samt de enkla anteckningarna skall helst analyseras inom 48 

timmar efter intervjun är genomförd då detta hjälper intervjuaren att minnas vad som 

sades och gjordes vid specifika tillfällen tydligare.  

3.5 Intranät och portalteknologier 
I Beginning SharePoint 2013: Building Business Solutions with SharePoint (Perran, 

2013) beskrivs SharePoint, och intranätlösningar i allmänhet, som en “Portal 

Technology”. Med detta menas en ingångspunkt för anställda inom en organisation att 

hitta viktiga funktioner eller information i sitt arbete eller för företaget. Skillnaden 

mellan detta och en vanlig webbplats är att portaler är speciellt anpassade för varje 

specifik organisations behov. Dessa portaler kan enligt Perran (2013), och även som 

beskrivet av Curry & Stancich (2000), bestå av flera olika webbsidor som används för 

att komma åt information som är delad inom företaget, vilket gör portalen till ett centralt 

nav för företagets interna informationsspridning. Genom att hålla informationen i 

portalen uppdaterad, säker, regionsspecifik (i fallet då företaget har flera kontor i olika 

länder eller regioner) och enkel att komma åt så kan företag och dess anställda göra 

bästa möjliga val i sitt arbete, vilket kan ses som en nyckelpunkt till en lyckad 

organisation. Som ett exempel använder sig Perran (2013) av en beskrivning av vad en 

nyanställd kan ha nytta av inom ett företags portal. För att snabbt ta till sig av företagets 

policy och regler är ett centralt nav för informationsspridning mycket användbart. En 

bra portal beskrivs ge en nyanställd all denna information på en central plats samt förser 

den nyanställde med länkar till viktiga system eller sidor som kan behövas i arbetet. 

Tillgången till en sökfunktion för portalen ger hjälp då information är svårhittad eller 

det inte är uppenbart vilken typ av information som den anställde vill komma åt. Även 

delning av information via portalen mellan anställda är viktigt för sammarbetet mellan 

dessa (Perran, 2013).  

I en doktorsavhandlingen Designing the new intranet, skriven av Dick Stenmark (2002), 

beskrivs hur företag kan främja informationsutbyte och samarbete inom organisationen 

med hjälp av intranät. Genom att applicera verktyg och designa intranätet för att främja 

dess karakteristik som medel för informationsspridning kan intranätet förändras från att 

vara en informationsbank till att vara ett verktyg för informationsdelning och samarbete. 

Även nyttan med att kunna hitta kompetens inom företaget tas upp i avhandlingen. 

Stenmark förklarar även att det inte bara är teknologin bakom intranätet som bidrar till 

dess nytta utan även att det är viktigt med att aktivt inom organisationen få anställda att 

använda funktionerna.  

Curry och Stancich (2000) beskriver i sin text The intranet: An intrinsic component of 

strategic information management de potentiella möjligheter som ett intranät kan 

erbjuda företag. I denna undersökning påpekas vikten av att aktivt utveckla en stark 

intranätkultur inom företaget för att maximera effekten av intranätet som ett 

arbetsverktyg. Intranätet behöver användas av organisationen eller företaget på ett sätt 

där användarna aktivt använder sig av informationskanalerna för att dela information 

och lära av varandra, även mellan olika funktionella arbetsgrupper. Curry och Stancich 

talar alltså om att bra hantering av informationsteknologierna ligger i att främja en 

kultur av nätverkande och informationsdelande. Detta genom att exempelvis engagera 

företagstoppen i informationsdelandet och agera demonstrativt för resten av anställda 

inom organisationen.  



8 

 

3.6 Mobilitet 
Undersökningar kring mobila teknologiers användning inom företag kan ha olika fokus 

när det gäller både applikationsområden och syfte. Själva mobiliteten i arbetet och dess 

betydelse för behovet av mobila teknologier utvärderas i Mobile Virtual Work – 

Concept, Outcomes and Challenges (Vartiainen, 2005). Författaren beskriver samspelet 

mellan komplexiteten av arbetsuppgifter och arbetarnas mobilitet. Arbetsuppgifters 

komplexitet består inte bara i själva uppgiftens grundläggande karaktär, såsom 

interaktionsnivåer i formulär eller rapporter, utan även i den kontext som arbetet utförs. 

Arbeten som kräver hög synkronisering eller mobilitet pågår exempelvis i en kontext av 

hög komplexitet. Författaren beskriver även anställdas mobilitet i termer om hög 

mobilitet, medelmobilitet och mikromobilitet (låg mobilitet). Denna uppdelning 

fokuserar på anställdas rörelsemönster i arbetet, en arbetare med hög mobilitet 

spenderar merparten av dagen på olika platser medan en mikromobil arbetare främst 

arbetar på en fast arbetsplats.  

3.7 Design av mobila arbetsplattformar 
När det gäller designen av IT-system för att främja delandet av information och 

samarbete presenterar Rodríguez-Covili et al. (2011) i artikeln Towards a reference 

architecture for the design of mobile shared workspaces en designfilosofi för detta. 

Författarna beskriver dessa IT-system, som i detta fall fokuserar på informationsutbyte 

och samarbete mellan mobila arbetare, som så kallade "Mobile Shared Workspaces" 

(MSW). Fokusen i Rodríguez-Covili et al. (2011) ligger på hur denna typ av system 

skall designas för att främja samarbete och kommunikation. Genom studie av ett antal 

mobila arbetssituationer och de krav samt förutsättningar som dessa kräver hoppas 

författarna kunna svara på detta. Författarna kommer fram till att förutom de 

fundamentala kraven för mobilt arbete, en mobil plattform såsom en smartphone eller 

tablet, behövs en MSW bestående av tre olika grundläggande komponenter. Dels 

behöver MSW ha möjlighet att stödja personligt arbete, men även arbete utfört i 

samarbete med andra arbetare och likaså ge tillgång till delade resurser såsom viktiga 

dokument eller listor. Denna komponent beskriver Rodríguez-Covili et al som 

workspace. Nästa del kallar författarna för communication och är den komponent av 

systemet som tillåter nätverkande, utbyte av enkla meddelanden mellan användare eller 

grupper samt mer avancerad kommunikationsservice och resursidentifikation. Även 

viktiga notifikationer om systemet eller aktiviteter hamnar under denna del av systemet. 

Den sista delen av de MSW som beskrivs i Rodríguez-Covili et al är coordination som 

inbegriper administration av användare, roller, filöverföringssystem och 

datasynkronisering. Administrationen av användare och roller inbegriper exempelvis 

specifik access till vissa resurser beroende på arbetsroll för användare. I denna del av 

systemet kan även information såsom användarens plats eller tillgänglighet även vara 

del av överförd data. Schematiskt kan alltså MSW beskrivas som följer i Figur 1 nedan. 
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Figur 1: Schematisk struktur över MSW (Rodríguez-Covili et al. 2011) 

 

Själva designprocessen kring applikationer eller system använda i mobil kontext 

diskuteras även av Ahson och Ilyas i början av boken Mobile Web 2.0 (Ahson & Ilyas, 

2010). Att designa system som skall användas på mobila enheter innebär stora krav 

vilka funktioner som levereras i det mobila sammanhanget och även hur de presenteras. 

Mobila plattformar har ofta små skärmar, detta gör det viktigt att presentera information 

på ett tydligt sätt anpassat till den mindre skärmstorleken. Att enbart tillgodose en full 

webbläsarupplevelse till mobila enheter leder ofta till misslyckande. Ahson och Ilyas 

talar om att det är viktigt att utveckla mobila system med användaren i fokus. 

Användarcentrerad systemdesign spelar viktig roll för att ge användarna inte bara det 

dom vill ha, utan även det de behöver genom att observera arbetssätt och metoder. För 

att finna de funktioner som borde tillgodoses av systemet förklaras även att ett av 

många tillvägagångssätt kan vara genom intervjuer och observationer av användare. 

3.8 Strategiska möjligheter i mobila arbetssätt 
I Strategic implications of mobile technology: A case study using Value-Focused 

Thinking (Sheng et al. 2005) undersöks de strategiska möjligheterna som mobila 

teknologier erbjuder. Författarna genomför en fallstudie av ett publiceringsföretag vars 

säljare blivit utrustade med mobila Tablet PC’s. Genom så kallad ”Value-Focused 

Thinking” (VFT) så analyseras intervjuer med säljare från företaget med mål att ta fram 

de viktigaste målen med användandet av de mobila teknologierna. De mest 

fundamentala målen med användandet av mobila teknologier, såsom att maximera 

effektivitet eller minimera kostnader, identifieras och arbetet med att uppnå dessa mål 

delas in i mindre delmål. VFT delas in i tre olika steg, som kan ses i Figur 1 nedan, med 

uppgift att identifiera dessa mål och de medel som används för att uppnå dessa med 

mobila teknologier. 
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Figur 2: Tre steg i VFT-metoden (Sheng et al. 2005) 

 

Delmålen som skall identifieras enligt VFT-metoden beskrivs som ”medel för att uppnå 

ett mål” medan de fundamentala målen alltså snarare beskriver den övergripande 

affärsnyttan som skall uppnås med teknologierna. Det sista steget i VFT-metoden 

handlar om att göra en modell över de samband som delmål och fundamentalmål har 

med varandra och på så sätt belysa den roll som mobila teknologier (i detta fall) spelar 

för att uppnå dessa mål. Författarna finner exempelvis via denna metod att mobila 

teknologier kan hjälpa företag med att förbättra arbetsprocesser, detta genom att tillåta 

säljare att svara på kunders frågor i realtid via uppdaterad och mobilt tillgänglig 

information, samt även genom att eliminera behovet av vissa redundanta 

arbetsprocedurer. Även möjligheterna till ökat samarbete, och därigenom effektivitet, 

via mobila plattformar identifieras i den ökade möjligheten att dela och överföra 

information mellan anställda via mobila teknologier (Sheng et al. 2005). Denna typ av 

tillvägagångssätt demonstreras även av samma författare i The value of mobile 

applications: A utility company study (Nah et al. 2005). I denna fallstudie appliceras 

VFT på ett stort företag inom samhällsservice som startat satsningar inom mobila 

teknologier. Författarna finner där flera viktiga aspekter som påverkar mobila 

teknologiers nytta inom företagets verksamhet. Däribland finns aspekter såsom möjlig 

effektivitetsökning och ökad kundservice genom tillgång till uppdaterad information. 

Frågan hur man kan utvärdera potentialen att optimera företagsprocesser genom mobila 

teknologier försöker författarna svara på i Modeling and analysis of mobile business 

processes (Gruhn et al. 2007). I artikeln beskriver författarna hur de genom en fallstudie 

av ett företag inom bostadsmarknaden identifierar potentiella områden och processer där 

företaget kan optimera arbetet med hjälp av mobila teknologier. Mobila processer 

definieras av författarna som en företagsprocess där tre krav är uppfyllda, dessa består 

av (fritt översatt): 

1. Att minst en person involverad måste utföra arbetsuppgifter på olika platser. 

2. Den specifika platsen där arbetsuppgiften skall utföras endast är vagt känd 

och/eller bara strax innan arbetet skall utföras. 

3. Osäkerheten i (2) är bestämd externt och är ej under full kontroll av personen 

som skall utföra arbetet. 

Denna specifikation av mobila processer involverar alltså inte specifikt mobil IT, 

processer kan vara mobila utan att använda sig av denna typ av teknologi. Poängen med 

artikeln är således att hitta mobila processer där arbetet kan underlättas med hjälp av 

mobila teknologier. Författarnas använda modell för att utvärdera processerna är 

uppbyggd av fem steg (Gruhn et al. 2007): 

1. Urskilja mobila processer inom företaget. 
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2. Analysera potentialen för optimering av processerna med hjälp av mobila 

teknologier. 

3. Föreslå alternativa lösningar baserade på användandet av mobila teknologier. 

4. Utvärdera alternativen ur ekonomisk synpunkt. 

5. Fastställa generella krav och omständigheter gällande system och 

mjukvarudesign för det valda alternativet. 

Författarna presenterar tre olika alternativa lösningar för att uppfylla företagets behov 

via mobila teknologier. En av dessa alternativ beräknas vara utanför företagets 

ekonomiska budget, dock presenteras alternativet för att ge en bild av potentialen som 

mobila teknologier kan medföra för företagets processer. 
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4 Övergripande tillvägagångssätt 
Rapportens fokus skall, utifrån syftet och frågeställningarna presenterade tidigare, ligga 

i att utreda de faktorer som kan göra ett mobilt intranät framgångsrikt. 

Framgångsfaktorer för ett intranät skall identifieras och möjliga mobila tillämpningar av 

intranät skall utvärderas. För att kunna se de problem eller begränsningar som kan 

existera vid arbete med ökad mobil åtkomst till system, i detta fall intranät, är det viktigt 

att se systemet ur flera perspektiv. För att kunna genomföra detta behövs data som 

beskriver dels vad ett företag kan vilja uppnå med funktioner på ett intranät. Möjliga 

förbättringar som kan uppstå ur ökad mobil åtkomst av ett intranät borde kunna 

identifieras genom att studera dels en situation där mobila intranät kan behöva 

implementeras samt dels en situation där mobila intranät redan har implementerats med 

framgång. Detta hjälper beskriva den förbättring som ett företag vill ha utav ökad mobil 

åtkomst av intranätet samt de förbättringar som i praktiken kan observeras. Om 

förbättringarna som observerats ur fallet där mobila intranät redan implementerats 

sammanfaller med de förbättringar som önskas i fallet där mobila intranät skall 

implementeras kan man potentiellt dra slutsatsen att dessa förbättringar är en del av en 

grupp generella framgångsfaktorer för mobila intranät. För att se om dessa 

framgångsfaktorer kan realiseras med hjälp av en standardlösning är det även av intresse 

att studera en existerande plattform för intranätlösningar och dess möjligheter.  

För att kunna utföra denna jämförelse behövs alltså tre olika studier genomföras. Dessa 

studier behöver då fokusera på de tre olika områden som beskrivits ovan. Dessa blir 

således: 

1. En studie av ett företags behov av mobila intranätsatsningar 

2. En studie över effekter som en satsning på mobila intranät kan medföra 

3. En studie av en intranätplattform samt dess möjligheter till mobilanpassning 

Dessa studier kan sedan jämföras för att ge en bild av vilka faktorer som är av vikt för 

att göra ett mobilt intranät framgångsrikt. Ett konkret exempel över hur dessa 

framgångsfaktorer kan implementeras i en standardplattform ger insikt för framtida 

satsningar inom området. 
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5 Metod 
Fokus under arbetet låg på att samla information från olika perspektiv för att därefter 

kunna ge en bättre bild av vilka faktorer som gör ett mobilt intranät framgångsrikt. Tre 

studier genomfördes: 

 Fallstudie av ett företag inom maskinuthyrningsbranchen 

 Studie av en lyckad intranätsatsning på ett stort vitvaruföretag 

 Studie av portalteknologin SharePoint 2013 och dess lämplighet som plattform 

för ett mobilt intranät 

Metodval, intervjuformer och upplägg presenteras först i detta avsnitt. Därefter 

presenteras en formulering av metoden vald för analys av insamlad data från de första 

två studierna. Därefter följer metoden för utvärdering av SharePoint 2013:s lämplighet 

som plattform för ett mobilt intranät. 

5.1 Fallstudie av ett maskinuthyrningsföretag 
För att kunna samla data under fallstudien valdes två av Dul & Hak's (2008) föreslagna 

metoder datainsamling. Kommunikation med användare samt besök av platser där det 

studerade används.  

Detta kom att manifestera sig genom insamling av data i första hand via elva 

telefonintervjuer med anställda på ett stort maskinuthyrningsföretag, hädanefter kallat 

”företaget”. Innan telefonintervjuerna genomfördes en inledande intervju med den 

ansvarige för företagets svenska intranät. Som komplement till dessa intervjuer, 

inledande intervju och telefonintervju, genomfördes även en intervju på företagets 

kontor i Stockholm med en före detta kundcenterchef. 

För att ge datainsamlingen den bredd som krävs var det viktigt att se företagets 

intranätanvändning ur flera olika användares synvinklar. Genom intervjuer med 

personer på olika poster kan information om intranätanvändning från olika delar av 

företagets samlas upp, dessutom kan även specifika delar av företagets verksamhet och 

behov kan undersökas genom att fokusera på en viss målgrupp inom efterföljande 

intervjuer. Dessa intervjuer utfördes via telefon då anställda på företaget i hela 

Skandinavien intervjuats. Intervjuerna med anställda skall i största mån möjligt kunna 

reflektera de teorier kring mobilitet och intranätanvändning som identifierats under 

litteraturstudien. Dock behöver intervjuformen även tillåta möjligheten att röra andra 

områden av potentiell vikt. Intervjuernas utförande kunde då fördelaktigt vara på 

semistrukturerad form för att bibehålla en grad av frihet under intervjun. Med vissa 

förutbestämda frågor avsedda för att få en bild av hur de anställda använder sig av 

intranätet i sitt dagliga arbete samt hur deras arbetssituation ser ut i termer om mobilitet 

kan fokus dock hållas på detta intresseområde vid behov. 

Vid utvärdering av intervjufrågornas formulering togs alltså de teorier som identifierats 

under den tidigare litteraturstudien i beaktning. Målet med intervjufrågorna var således 

att ge information om den anställdes arbetssituation, mobilitet och intranätanvändning. 

Den typ av intervjufrågor som slutligen formulerades följde således detta mönster:  

1. Vilken typ av arbetsuppgifter består ditt arbete av? 

2. Till vilken grad rör du dig i arbetet? 

3. Hur stor del av arbetsdagen spenderar du vid datorn? 
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4. Vilken typ av funktioner på intranätet använder du dig av?  

5. Hur komplicerade, i termer om input/interaktion, är dessa funktioner? 

6. Vilken potential ser du för användning av mobila teknologier i ditt arbete? 

Fråga 1 syftar alltså på att ge en inledande bild av den anställdes arbetssituation. Fråga 2 

och 3 skall därefter ge en mer detaljerad bild av den anställdes mobilitet samt behov av 

dator för att utföra sitt arbete. Utformningen av fråga 4 och 5 syftar på att ge en bättre 

bild av den anställdes utnyttjande av företagets intranät. För att få en bild av den 

anställdes åsikter kring mobila teknologier i sitt eget arbete tillkommer därefter fråga 6. 

Dessa frågor komplementeras med specifika frågor angående den anställdes 

arbetsuppgifter allteftersom intervjun pågår. 

Den komplementerande intervjun på företagets kontor i Stockholm utfördes med en före 

detta kundcenterchef. Intervjuformen som valts har baserat på tidigare nämnda 

Contextual Inquiry- form (CI). För att ge en tydligare förståelse av hur det aktuella 

systemet, intranätet, används har intervjuerna alltså genomförts i vanlig arbetsmiljö. 

Genom att ”se och lära” av de intervjuade samtidigt som frågor om intranätets 

funktionalitet och användning diskuteras kan en bättre förståelse för intranätet skapas, 

som tidigare nämnt i beskrivningen av arbetet utfört av Holtzblatt et al. (2005). Genom 

att kombinera denna typ av intervju med telefonintervjuer med anställda i olika roller 

ges således insikter från olika delar av företaget, likt  vad som förespråkas i exempelvis 

Boy's (2013) teorier om human-centered design. 

Informationen som fås från intervjuerna sammanställs därefter och de mål som företaget 

och de anställda vill uppnå med mobila teknologier skall urskiljas. Med detta upplägg 

för intervjuerna kommer således relevant information rörandes Vartiainens (2005) 

mobilitet, Curry och Stancich’s (2000) teorier om intranät samt information om den 

anställdes nuvarande arbetssituation att kunna urskiljas. Denna information kan således 

sedan teoretiskt utvärderas med teorierna presenterade av Gruhn et al (2007), Sheng et 

al (2005), Nah et al (2005) och Rodríguez-Covili et al (2011) i åtanke. 

5.2 Studie av en lyckad intranätsatsning 
För att ge en bild av mobila intranäts utförande inom andra organisationer intervjuades 

även en av personerna bakom ”det sociala” intranätet på ett stort svenskt företag inom 

vitvarubranschen. Intervjun med en av nyckelpersonerna bakom denna lyckade 

intranätsatsning utfördes på detta vitvaruföretags huvudkontor i Stockholm. Intervjuns 

syfte var att ge en bild av möjliga strategier som kan ligga till grund för intranäts 

inriktning och lyckade utförande. I detta fall var företagets tanke att lansera ett ”socialt 

intranät” där användarna är mer engagerade och delaktiga i både utvecklingen samt 

själva informationsutbytet på intranätet. Detta ger ett lämpligt exempel på hur ett 

företag kan resonera kring användningen av intranät som verktyg inom företaget samt 

dess roll i mobila applikationer. 

5.3 Studie av SharePoint 2013 
Denna övergripande studie kom att fokusera på de mobilitetslösningar som plattformen 

potentiellt erbjuder. Dess generella potential som grund för ett mobilt intranät kan 

således utredas och analyseras med hjälp av de teorier presenterade av Rodríguez-Covili 

et al (2011) samt Curry & Stancich (2001). Utifrån denna generella studie kan därefter 

SharePoint 2013 utvärderas med de behov som identifierats ur den föreliggande 

fallstudien i åtanke. Genom detta kan därefter slutsatser dras kring huruvida SharePoint 
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2013 i detta fall är lämpligt som plattform för ett mobilt intranät samt vilka 

förutsättningar detta kan kräva. 

5.4 Analysens upplägg 
Metoden för analys av insamlad data från de två studierna baserade på intervjuer 

kommer att likna den VFT-metod som presenteras av Sheng et al. (2005) och som även 

används till viss del av Gruhn et al. (2007) i deras fallstudie. Dock kommer denna 

studie ha vissa skillnader. Speciellt kommer inte de ekonomiska aspekterna, som är 

fokus för Gruhn et al, att vara lika dominanta. De termer om mobilitet som Curry & 

Stancich (2001) presenterar kommer även att användas vid analys av intervjumaterial 

med företagets anställda. Genom att dela upp anställda efter mobilitetsgrad kan det bli 

möjligt att identifiera möjliga samband mellan mobilitet och användning av intranätets 

funktioner bland de anställda. Genom att använda en väldefinierad beskrivning av 

mobilitetskonceptet blir uppdelningen i olika grader av mobilitet samt dess kriterium 

tydlig och lättöverskådlig. 

Möjligheterna att använda SharePoint 2013 som bas till ett mobilt intranät presenteras 

sedan utifrån den studie av plattformens möjligheter som genomförts. Detta utifrån de 

kriterium för ett Mobile Shared Workspace (MSW) som Rodríguez-Covili et al. (2011) 

presenterat i sin artikel.   
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6 Utförande och resultat 
I följande avsnitt kommer utförandet av de två företagsstudierna att presenteras samt de 

resultat som dessa gav. Sist kommer utförandet av studien av SharePoint 2013 att 

presenteras. Datainsamlingen för båda företagsstudierna skedde genom intervjuer. Den 

ena av ett maskinuthyrningsföretag som vill börja använda mobila teknologier och den 

andra av ett vitvaruföretag som redan implementerat mobila teknologier i sin 

organisation. Alla intervjuer, såväl i person som över telefon, skedde i huvudsak i mars 

och april månad 2014. Detta med undantag för den inledande intervjun med ansvarige 

för administrationen av maskinuthyrningsföretagets svenska intranät som skedde i slutet 

av januari 2014. Datum och upplägg för intervjuer presenteras i Tabell 2 nedan: 

Tabell 2: Sammanställning av intervjudatum och inriktning 

Datum (2014) Intervjuperson Intervjuform Fokus 

29:e januari 
Administratör 

av intranät 
Semistrukturerad 

Överläggande 

intranätbeskrivning 

4:e – 13:e mars 
Blandade 

anställda (11st) 
Telefonintervjuer 

Användning av intranät 

och mobila teknologier 

11:e mars 

Nyckelperson 

bakom socialt 

intranät 

Semistrukturerad 
Designprinciper bakom 

intranätsatsning 

28:e april 

Kontorsanställd 

fd. 

kundcenterchef 

Semistrukturerad, Contextual 

Inquiry (CI) 

Användning av intranät, 

observation 

 

6.1 Fallstudie av ett maskinuthyrningsföretag 
Under fallstudien kommer ett stort företag inom maskinuthyrning och tjänster att 

studeras. Företaget erbjuder sina kunder uthyrning av materiel och maskiner samt även 

lösningar inom exempelvis el och energi. Företaget sysslar dessutom även med alltifrån 

projektering till behovsanalys, logistik, underhåll och utbildningar inom exempelvis 

säkerhet. Detta företag har, förutom kunder inom offentliga sektorn och privatpersoner, 

kanske främst kunder inom bygg- såväl som övrig industri. Företagskoncernen har inte 

bara verksamhet i Sverige utan är med sin verksamhet i 13 länder ett ledande företag 

inom maskinuthyrningsbranschen i Europa. 2011 hade företaget 406 olika kundcenter i 

Europa varav 79 stycken runt om i Sverige. Antalet anställda på företaget vid årsskiftet 

2011 i Sverige var 630 stycken, detta var en ökning på 15% sedan årsskiftet 2010.  

6.1.1 Inledande intervju 
Under den inledande intervjun den 29 januari med ansvarige för den svenska delen av 

intranätet diskuterades företagets nuvarande intranätsatsningar och projekt. Intervjun 

schemalades för en timme på företagets huvudkontor i Stockholm. En grundläggande 

bild av den nuvarande intranätlösningen presenterades och olika möjligheter samt 

begränsningar diskuterades övergripande. Eftersom detta var en inledande intervju 

skedde denna på en semistrukturerad form där endast enkla frågor kring intranätets 

funktioner och implementation togs upp. Intervjun handlade således om att få en 

schematisk bild över den nuvarande situationen och gick alltså inte in på djupet i 

funktioner och struktur. 
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För tillfället baseras företagets intranät på Microsofts plattform SharePoint 2010, 

dessutom finns ett separat affärsystem där transaktioner, lagersaldo och beställningar 

utförs och hanteras. Affärssystemet är dock separat från intranätet och skall bytas ut mot 

ett helt nytt system till årsskiftet 2014/2015. Företagets satsningar inom intranätet är för 

tillfället att gå från att endast hantera innehåll till att tillgodose användaren med mer 

praktiska verktyg. För tillfället har intranätet funktion som nyhetsportal med nyheter 

från koncernen samt lokala nyheter. Utöver nyheter finns även länkar till externa 

verktyg och dokument av nytta för anställda. Verktygen på intranätet inbegriper länkar 

till formulär och rapporter som sedan skickas vidare till relevanta mottagare för 

godkännande. På intranätet finns separata arbetsrum, ”workspaces”, för olika projekt 

och grupper där dokument samt dess läs och skrivrättigheter hanteras. De flesta av 

användarna på intranätet har dock bara läsrätt. Vid förfrågan av vilka funktioner av 

intranätet som skulle vara av mest nytta i ett mobilt sammanhang för de anställda i 

kontorsmiljö noterades att (Inledande intervju, 2014-01-29):  

 Uppdateringar om driftstatus i system skulle vara användbart. 

 Tillgång till formulär och rapporter skulle förenkla arbeten med karaktär 

liknande inventering. 

 Dokumenttillgång via surfplatta eller smartphone skulle hjälpa anställda på 

kontoret.  

Utifrån de skärmdumpar av intranätet som erhållits av den intervjuade gjordes en 

schematisk bild av intranätets startsida, presenterad i Figur 3: 
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Figur 3: Schematisk bild av intranätets startsida (Baserat på skärmdump från företagets intranät, tagen 2014-

01-29) 

6.1.2 Telefonintervjuer 
För att få en helhetsbild av intranätets användning, den bakomliggande tanken med 

intranätets möjliga mobilanpassning samt de tekniska förutsättningarna i detta fall 

intervjuades elva stycken anställda på företaget via telefon. Av dessa var fyra stycken 

arbetande på kundcenter eller säljare och sju stycken arbetade på kontor med mer 

administrativa uppgifter. Bland de mer kontorsbundna anställda arbetade två stycken 

aktivt med den tänkta strategin bakom intranätet och dess funktioner. Dessutom 

intervjuades en anställd som arbetar med beslut om vilken hårdvara samt mjukvara som 

används av anställda samt strategier bakom valen av dessa. De elva telefonintervjuerna 

genomfördes med anställda runt om i Skandinavien och skedde i huvudsak mellan den 4 

och den 13 mars. Vissa möten ställdes in och omplanerades till senare i mars och även 

början av april. Intervjuerna hölls i de flesta fall som planerat på runt 15 minuter per 
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intervju, dock pågick vissa av telefonintervjuerna i upp till 20 minuter i enstaka fall. 

Eftersom intervjuerna utfördes med anställda i Skandinavien genomfördes dessa i 

huvudsak på svenska. Vissa av intervjuerna genomfördes på engelska i de fall då 

språkbarriären visade sig vara för stor för att båda parter skulle kunna göra sig förstådda 

och diskutera på ett smidigt och naturligt sätt. Intervjuerna fokuserade på användning av 

företagets intranät under dagligt arbete samt den potential som de anställda såg för 

mobila lösningar i sin arbetsroll. Efter varje intervju överfördes anteckningar till ett 

excelark för att smidigt kunna sammanställa och presentera data från 

telefonintervjuerna, denna överförning skedde i varje fall inom 48 timmar efter 

intervjun. 

6.1.3 Resultat av telefonintervjuer 
Under de intervjuer som genomfördes verkade det råda en viss förvirring kring vad som 

kan anses vara en del av intranätet och vad som är en del av själva affärsystemet. Då 

anställda tillfrågades vilka funktioner av intranätet som de skulle ha användning av i 

mobilt sammanhang var det många, både bland säljare samt bland kontorsanställda, som 

kommenterade hur praktiskt det skulle vara med lagerstatus enkelt tillgängligt via 

mobila plattformar. 

Av de intervjuade identifierades arbetsuppgift, mobilitet, och åsikter samt kommentarer 

relaterade till intranätanvändning. Utifrån de telefonintervjuer som genomfördes kunde 

de intervjuade anställda delas upp utefter Vartiainens (2005) definition av mobilitet. 

Intervjuade som spenderar större delen av dagen på samma plats eller kontor 

klassificeras som mikromobil. En anställd som rör sig mellan olika kontor eller till 

kunder regelbundet men utan hög frekvens klassificerades som medelmobil. De 

anställda som ansågs ha hög mobilitet efter intervjuerna är de som beskrev sig spendera 

majoriteten av arbetstiden på olika platser, kontor eller hos kunder. Kolumnen ”Åsikter 

och kommentarer” reflekterar de viktigaste noterade punkterna som framgick under 

varje intervju utifrån frågor kring intranätanvändning och potential för mobila 

teknologier i arbetet. Ur denna data, presenterad i Tabell 3 nedan, kan man se att fem av 

de intervjuade kan klassas som mikromobila, tre stycken är medelmobila och resterande 

tre stycken innehar hög mobilitet utifrån deras beskrivning av sina arbetsuppgifter.  

Nästan hälften av de intervjuade har alltså låg mobilitet och spenderar större delen av 

dagen på kontor. Dessa anställda har i stor utsträckning mest administrativa uppgifter, 

förutom anställda på kundcenter som arbetar mer aktivt med försäljning och 

kundservice på plats i kundcentren. Två av de tre medelmobila anställda har även de 

administrativa arbetsuppgifter, men med behov av möten på andra kontor och liknande. 

De tre anställda med hög mobilitet har alla arbeten som kräver en stor mängd resande, 

alltifrån arbete med seminarier i hela Norge till en säljare som spenderar dagarna hos 

olika kunder (Telefonintervjuer, Mars – april 2014).  
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Tabell 3: Sammanställning av telefonintervjuer, sorterat efter uppskattad mobilitet (Telefonintervjuer, Mars – 

april 2014). 

 

  

Intervju Roll Arbetsuppgift Mobilitet Åsikter och kommentarer 

1 
Manager 

Kundcenter 

Kundservice, 
beställningar och 

fakturering 

Mikromobil 
Tablets vid försäljning skulle spara tid. 

Se lagersaldon via tablets skulle vara bra. 

4 

Quality & 

Enviroment 
Coordinator 

Administration  Mikromobil 

Ingen nytta av tablets eller smartphones vid 

daglig administration. 
Nyheter på smartphone skulle vara bra. 

6 QS Manager  Administration Mikromobil 
Ingen användning av tablets i dagligt arbete. 
Lagerstatus användbart för säljare. 

10 
Marketing 

Consultant 

Administration av 

norska intranätet 
Mikromobil 

Ingen större användning för tablets i arbetet, 

bättre för säljare. 

Digital produktkatalog eftertraktad i Norge. 10 
% av norska företaget är mobila. 

11 Device Manager 

Hanterar licencer för 

devices och 

standardiserar 
arbetsmiljöer på datorer 

Mikromobil 

Citrix för att komma åt filer mobilt är onödigt 

jobbigt. 

BYO-policy för tablets/smartphones skulle ej 
fungera optimalt. 

2 
Ansvarig finska 

intranätet 

Administration av 

finska intranätet 
Medelmobil 

Nyheter och notifikationer till smartphones 
skulle vara nyttigt. 

Kontaktinfo på telefoner kan vara användbart. 

3 
Arbetsledare el & 

energi 

Arbetsledare och 

säljare av lösningar 
Medelmobil 

Anser att lagersaldon och faktureringar skulle 
vara bra att ha mobilt ute hos kund. 

Det tar lång tid att ta reda på lagersaldon ute hos 

kund, måste då ringa kundcenter för information. 

8 KMA-chef 

Administration och 

möten angående 
certifieringar 

Medelmobil 

Tablets skulle vara bra för att visa kunder 
information. 

Får ofta be kunder att maila om information som 

skulle vara nyttig direkt. 

5 Säljare 

Åker till kunder och 

säljer 

maskiner/lösningar 

Hög mobilitet 

Formulär för beställningar samt info om 
utbildningar/lagersaldon kan vara av nytta hos 

kund. 

Logga in på affärssystemet för att se lagersaldon 
tar tid. 

7 QS Manager 
Administration och 
möten i hela 

skandinavien 

Hög mobilitet 
Kommer åt filer via laptop och Citrix. 
Tablet kan vara bra när man reser men ingen 

större nyttoökning. 

9 Säkerhetsansvarig 
Håller seminarier om 

säkerhet i norge 
Hög mobilitet 

Tablet skulle vara praktiskt och bra vid 
presentationer. 

Hämtar kontaktinfo från intranätet, andra filer 

lokalt. 
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När det gäller de anställdas användning av intranätet ser man att sex av de elva 

intervjuade uttrycker sig speciellt kring nyttan för säljare i att kunna komma åt 

lagersaldon, som ligger i det separata affärssystemet, mobilt. Av de mikromobila 

anställda är det tre av fem som anser att mobila teknologier såsom tablets eller 

smartphones inte skulle hjälpa dem med dagliga arbetssysslor. Av de resterande två 

mikromobila anser en, ansvarige för ”devices” i Norge, att ”bring-your-own”-policy 

(BYO) inte skulle fungera för företaget eftersom det medför extra problem vid 

implementation av enhetliga mobila plattformar. Den kvarvarande mikromobila 

anställde anser att tablets skulle hjälpa de anställda på kundcenter att presentera och 

hämta data till kunder på kundcentret. Av de tre medelmobila uttrycker de två med mest 

kundkontakt att informationstillgång, såsom säkerhetsformulär och dokument, skulle 

vara nyttigt att smidigt kunna komma åt och presentera hos kund. Den sista av de 

medelmobila intervjuade arbetar mer administrativt och ser en större nytta i att få notiser 

om information och uppdateringar på intranätet via smartphone i sitt arbete. Säljaren 

som intervjuats uttrycker specifikt att den nuvarande proceduren för att se lagersaldon, 

som antingen involverar fjärrinloggning på affärssystemet eller att ringa ett kundcenter, 

tar för lång tid för att vara smidigt hos kund. Andra intervjuade av hög mobilitet ser 

snarare nytta i tablets som verktyg vid presentationer hos kunder eller som smidiga 

alternativ till laptops när man reser, dessa använder annars VPN-tjänster (Virtual private 

network) för att logga in på intranätet och hämta information och dokument 

(Telefonintervjuer, mars – april 2014).  

6.1.4 CI-intervju 
Den sista intervjun, med en anställd på företagets huvudkontor, genomfördes den 28 

april. Den intervjuade arbetade för närvarande från kontoret med implementering av nya 

arbetssätt och rutiner inom företaget. Dennes långa erfarenhet av arbete som 

kundcenterchef samt nya post på kontoret gav denne kunskaper om behoven ute på fält 

såväl som kontor och fungerade således som ett bra komplement till telefonintervjuerna. 

Intervjun genomfördes under en timme och fokuserade på observation och frågor kring 

den anställdes arbete, dels på kontoret, men även tidigare erfarenhet av att arbeta på och 

vara chef över ett av företagets kundcenter i Stockholm. Intervjun genomfördes med CI-

tänket som bas för intervjuformen och var således upplagd på ett semistrukturerat vis. 

Den anställdes användning av företagets intranät diskuterades i anslutning till att denne 

demonstrerade hur tillgång till arbetsmaterial såsom dokument gick till. Även en enkel 

demonstration av det affärssystem som kundcenterarbetarna främst använder 

genomfördes. Intervjun spelades in efter den intervjuades medgivande och 

transkriberades inom 48 timmar efter intervjun med hjälp av gratisversionen av 

programvaran InqScribe (InqScribe, 2014). 

6.1.5 Resultat av CI-intervju 
Vid intervjun med en före detta kundcenterchef på företaget så diskuterades 

användningen av intranätets funktioner på olika delar av företaget.  Han förklarar att 

många av intranätets funktioner används av de som arbetar på kontoret och att de flesta 

dokument finns i enkla delade mappar som inte ligger på själva SharePoint-sidorna i 

intranätet: 

”Vi använder det mesta [av funktionerna]” 

”Här har vi exempelvis allt sparat, vi arbetar från många olika länder” [Pekar på en samling mappar på 

datorn delade med andra länders kontor] …”Att ha det i en mapp som är öppen mobilt skulle vara bra” 
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Vid förfrågan om huruvida intranätet används av kundcenterarbetare och anställda med 

mer serviceinriktade arbetsuppgifter tror den anställde att det i störst utsträckning är 

chefer som utnyttjar verktygen: 

”Nej, det är mest de administrativa delarna [av intranätet]. Cheferna använder dem. De anställda 

använder dem inte alls tror jag…” 

”Jag tror att säljarna till en viss del använder sig av SharePoint för avtal och kundinfo samt formulär.” 

Nyttan med att kunna komma åt viss information från intranätet när man är ute som 

säljare kommenteras även: 

”Kan du plocka fram en avtalsmall eller en prislista och visa upp för kund samt att dokumenten alltid är 

uppdaterade är det en stor fördel.” 

”…vi har redan olika workspaces, för exempelvis chefer och säljare. Här har vi alla avtal och 

kundnummer och sådant. Kan man komma åt det [mobilt] skulle det vara en stor förenkling av arbetet. 

Speciellt för chefer och säljare.” 

Även nyttan för ett företag i att vara i framkant när det gäller teknologianvändning 

påpekas av den intervjuade, detta ger ett gott intryck hos kunder och anställda: 

”…är man en arbetsgivare som erbjuder bra verktyg blir det en motivator för att få arbetskraft. Kunden 

ser också om man försöker vara i framkant när det gäller teknologi.” 

Vid observation att intrycket är att själva intranätet och SharePoint-delen inte är använd 

av stora delar av företaget svarar den intervjuade att många av funktionerna som finns 

på intranätet inte används: 

”Nej, inte ute i verksamheten. Idag finns det mesta som behövs på SharePointen som sälj, 

marknadsföring, inköp och avtal samt nyheter med mera. Alla avdelningar har egna 

informationsportaler. I telefonen har du alla telefonlistor. Det viktigaste är att systemet är 

användarvänligt. Folk har problem idag med att hitta information, nu fungerar sökfunktionen bättre men 

innan var det inte så bra. Det finns egna profilsidor, men det är ingen som har förstått att det finns. Man 

kan se på [anställdas] bloggar, så det finns funktioner för att vara social.” 

Diskussionen föll då på hur personalen på kundcenter arbetar samt hanterar 

beställningar och kundservice:  

”Uthyrarna tar emot kunder, svarar i telefon och gör till en viss mån kundbesök och har säljarfunktion.” 

”Mestadel av arbetet, bokningar och liknande, sker med papper och penna idag. Sedan får man föra över 

det till systemet. Man kanske har informationen på papper mellan 10 minuter och ett par timmar, sedan 

registrerar man det i datorn beroende på hur dagen ser ut” 

När det gällde de anställdas mobilitet, hur stor del av tiden som de spenderade på 

kundcentret eller hos kund svarade han att de anställda spenderar majoriteten av dagen 

på kundcentret: 

”De är kanske bara ute 5 % av tiden. De är oftast på kundcentret.” 

Arbetet på kundcentret, förklarar den intervjuade, är stressigt och att beställningar 

potentiellt kan glömmas och bli registrerade sent. En mobil lösning kopplad mot 

affärssystemet för säljarna på kundcentret skulle göra deras arbete smidigare förklarar 

han: 

”Det är en stressig vardag för kundcenterarbetarna och det händer att man missar ibland, så enkelt är 

det. Det kan ringa eller komma någon så att man måste springa iväg och göra något.” 
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”Lagerstatusen är väldigt varierande eftersom vi hyr ut ungefär 60-70 maskiner varje dag. Vi tar även 

hem lika många maskiner. Systemet måste alltså hela tiden vara uppdaterat. Det skulle vara användbart 

med en intern katalog, vi har en katalog på nätet med priser och produktinfo, med även lagersaldon och 

information. Hade du haft det mobilt så skulle säljarna verkligen ha nytta av det.” 

”Just när säljare är ute hos kund skulle det vara bra att ha informationen nära tillgänglig om kunderna 

kommer på saker som de vill ha eller beställa. Exempelvis kurser eller liknande.” 

Han förklarar och visar även i affärssystemet att lagerstatus inte kan ses någon annan 

stans än då du gör en beställning, samt hur nyttig den informationen skulle vara för 

säljare: 

”Man kan inte se lagerstatus någon annan stans. Skulle man kunna få den i en form av app, knuten till 

produktinformation, skulle det hjälpa framför allt säljarna jättemycket.” 

Han fortsätter med att påpeka att affärsystemet skall bytas ut innan årsskiftet och att 

lagerstatusen har varit ett problemområde: 

”Det nuvarande systemet skall som sagt bort, det har bara ett halvår kvar. Det är krångligt att ta reda på 

just lagerstatus, det är ett problemområde idag. Dock måste man kunna lita på det [lagerstatusen] också. 

Folk måste uppdatera och föra in rätt och ta in maskiner.” 

Utifrån det som sagts under intervjun kan man se att de anställda som arbetar med 

kundkontakt i större utsträckning har nytta av och använder affärssystemet än de 

intranätfunktioner som finns på SharePoint. Funktionerna och verktygen på intranätet 

används men spelar inte lika stor roll i det dagliga arbetet med kundkontakt som dessa 

typer av arbetsroller innebär. Anställda i mer administrativa roller samt på kontor har 

dock i större utsträckning nytta av intranätets funktioner i sitt dagliga arbete men 

utnyttjar inte explicit de funktioner som finns på intranätplattformen när det gäller 

dokumenthantering och delning.  
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6.2 Studie av en lyckad intranätsatsning 
Intervjun med en av nyckelpersonerna bakom intranätet på ett stort vitvaruföretag 

genomfördes på vitvaruföretagets huvudkontor i Stockholm. Denna intervju 

genomfördes den 11 mars och pågick i en timme. Intervjuformen var som planerat på 

semistrukturerad form och fokuserade på företagets satsningar för ett ”socialt intranät”. 

Vilka resonemang som togs upp vid intranätsatsningen diskuterades och även resultatet 

av arbetet. Det fortgående arbetet och utvecklingen diskuterades i samband med de 

utmaningar som designen av ett intranät innebär för vitvaruföretaget. Även intranätets 

roll som verktyg för anställda diskuterades. Intervjun spelades in efter medgivande av 

den intervjuade och materialet transkriberades sedan inom 48 timmar efter intervjun. 

Likt föregående intervju användes programvaran InqScribe vid 

transkriberingsprocessen. 

6.2.1 Resultat av intervju angående intranätsatsningar 
Under intervjun med en av nyckelpersonerna bakom satsningar för ett ”socialt intranät” 

på ett stort vitvaruföretag i Sverige diskuterades de förutsättningar som krävs för en 

lyckad intranätstrategi. I anslutning till detta diskuterades företagets satsningar för ett 

mobilt intranät baserat på IBM’s intranätplattform ”Connections”: 

”Framförallt IBM Connections är den sociala plattformen som vi arbetar mest med. Den har mobilt 

gränssnitt, det finns en app för Connections och den del av intranätet som är en del av just den 

plattformen. Så i samband med att vi gick live med det nya intranätetför två år sedan så lanserade vi vårt 

mobila intranät.” 

Diskussionen fortsatte kring anpassning till olika mobila plattformar såsom smartphones 

och tablets av olika storlek samt vilka delar av intranätet som finns tillgänglig via 

företagets ”intranät-app”: 

”Om du är inne [på intranätet] via en telefon så smalnar vyn ner och anpassar sig för mobilen. Är du inne 

via en iPad så är den så pass stor att du får plats med hela intranätet. Du har då med hela intranätet i en 

browser-version via den appen. Vi har byggt en enkel sign-in/sign-on lösning som fungerar för olika 

plattformar så att du inte behöver logga in för att hoppa fram och tillbaka” 

”De delar vi inte har integrerat [i appen] är mailen, chatt och mötesrum. Det är andra appar som är 

separata. Allt som är intranätrelaterat, nyhetsflöden, ditt personliga nyhetsflöde från kontakter eller 

arbetsytor och dokument som du behöver komma åt snabbt finns där.” 

Den intervjuade kommenterade även att förändringar i hur man delar och arbetar med 

dokument och information inte går automatiskt utan aktivt behöver introduceras till 

användarna: 

”Om folk fortsätter att skicka ut attachments via mail då går de in via mailen för att läsa och svara. Men 

om någon går in och delar på ett nytt sätt och anställda vet att de kan plocka upp det på telefonen på 

vägen hem och jobba på dokumentet där, då gör man ju det. Det handlar om att alla som jobbar ändrar 

sina rutiner och plockar in de här verktygen och integrerar de i det man håller på med. Annars händer 

det inte och det blir något som ligger vid sidan om och börjar aldrig användas.”  

Han fortsatte med att berätta om företagets satsningar för att engagera chefer att 

använda intranätets funktioner för informationsspridning samt den effekt det skapar: 

”Det är klart att när den här målgruppen börjar göra det, de har fått sin device och testat det en gång, så 

kommer de i sin tur börja sätta upp sina egna setups. Då sår man ett frö att de kan jobba på det här sättet 

med sina team och sina grupper.” 

Även smidigheten i att arbeta med surfplattor och smartphones kommenterades: 
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”… jag använder mobilen mest, sen använder jag iPads selektivt. Det sköna är att ibland är det 

avdelningens iPad och ibland är det hem-iPaden. Det tar ju ändå 5 minuter att starta datorn och logga in 

och greja, här [på mobilen och iPaden] tar det bara 30 sekunder.” 

En av fördelarna med att arbeta i ett socialt intranät som den intervjuade nämner är att 

ärenden eller frågor i det sociala flödet kan vidarebefordras till relevanta människor på 

ett smidigt sätt för att sedan snabbt lösas: 

”Hos oss kan man i samma sociala tråd kortsluta ärendet snabbare än genom att skicka mail fram och 

tillbaka…” 

”Denna typ av konversation ersätter den traditionella mail-slingan som växer och växer.” 

Företagets första försök att lansera ett socialt intranät var inte så lyckad. Den intervjuade 

förklarade att en av de lärdomar som drogs av den erfarenheten var vikten av att gradvis 

förklara nyttan av olika nya funktioner på intranätet: 

”Första gången vi lanserade intranätet så sade vi bara att "nu är intranätet socialt" och folk såg en 

massa olika funktioner, de tänkte då att de inte hade tid att lära sig allt. Andra lanseringen så fokuserade 

vi bara på profiler och att man kan hitta personer på ett smartare sätt inom koncernen. Letar du efter 

personer som jobbar inom vissa affärsområden i vissa länder så kan du via "people directory" använda 

taggar för att filtrera och hitta kollegor.”  

”För att de ska kunna nå ut med information effektivt måste de ha uppdaterade profiler. Så vi försöker 

väva in det i de kritiska affärsprocesserna. Vi försöker kommunicera nyttan och hade exempelvis en 

temavecka förra året på temat mobilitet.” 

Detta vitvaruföretag har alltså aktivt arbetat med att förenkla tillgången till dokument 

och andra funktioner på intranätet via mobila teknologier. Även funktioner som 

förenklar kommunikation mellan anställda har varit en viktig fokus för att i sin tur 

hjälpa med att förenkla arbetsprocesser. Stora delar av företagets arbete med att 

utveckla ett lyckat intranät har varit att få användare att bryta gamla arbetssätt, detta 

genom att steg för steg introducera nya verktyg till användarna. Genom att engagera 

nyckelanvändare anser den intervjuade att funktionernas nytta och användning kan 

spridas i företaget.  
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6.3 Studie av SharePoint 2013 
SharePoint 2013 (hädanefter kallat endast “SharePoint”) är en central webbaserad portal 

eller plattform som används för att samarbeta inom projekt eller organisationer. En 

serverfarm för SharePoint körs med Windows Server som bas. Databasen som 

SharePoint använder för att lagra sitt innehåll är baserat på SQL Server och 

ASP.NET/IIS står för applikationsserverdelen som hanterar kommunikationerna mellan 

databaser och användare på applikationsnivå. Över denna bas installeras sedan antingen 

SharePoint Server eller SharePoint Foundation (en gratisversion som finns tillgänglig 

för alla, dock med färre alternativ och möjligheter). SharePoint Server tillhandahåller 

funktioner såsom Microsoft Office-paketet på serversidan med mera förutom den 

grundläggande funktionaliteten och utvecklingsmöjligheterna som SharePoint levereras 

med (Fox et al. 2013). 

Plattformen används vanligtvis inom företags intranät till att organisera data, dokument 

och information samt aktiviteter inom arbetsgrupper eller projekt. Denna typ av 

plattform hjälper alltså anställda och projektledare att dela dokument, boka möten och 

utbyta information genom en central plattform istället för genom mail eller liknande. 

Dokumenthantering kan bestå av backups på en central server, versionshantering och 

andra liknande funktioner. Denna centrala hantering av projekt och arbetsgrupper 

hjälper även projektledare att få översikt över projektet och dess delar samt att 

organisera arbetet och uppgifter. SharePoint levereras även med inbyggda funktioner 

såsom sökfunktioner, applikationer för Business Intelligence (BI, även kallat 

”Informationsutvinning” eller ”Data Mining”), säkerhetsfunktioner som hanterar access 

till olika projekt och dokument med mera (Fox et al. 2013). 

Då SharePoint 2013 är uppbyggt baserat på så kallade ”appar”, applikationer, kan 

utvecklare även utveckla och bygga ut plattformen med egna appar baserade på egna 

behov. Dessa appar kan exempelvis göra allt ifrån att hämta och presentera data från 

externa system till att ge sociala uppdateringar till användaren eller hålla reda på 

dokument beroende på hur dessa programmeras. Standardappar för att hantera 

dokument, planera, skapa listor och mer medföljer SharePoint som grund. SharePoint är 

även integrerat med Microsoft Office samt dess webbaserade motsvarighet Office 365. 

En SharePoint-site har ett standardgränssnitt som kan ändras av utvecklare utefter 

företagets behov. Även en uppsättning standardteman och gränssnittsförslag kan väljas 

mellan vid start av SharePoint-siten. Inom varje site kan därefter undersidor skapas för 

att skapa en webbsamling där flera undernivåer kan ingå. I varje sida, vare sig på 

toppnivå eller under, kan sedan appar läggas till för att få specifik funktionalitet på de 

olika sidorna. Exempelvis kan nyhetsflöden och diskussionsforum integreras på sidorna. 

Detta ger i kombination med möjligheterna att sätta upp specifik användartillgång till 

vissa sidor alternativt för att ge anställda med olika arbetsuppgifter tillgång till speciella 

sidor, verktyg eller dokument. Sidor dedikerade till projekt eller arbetsgrupper kallas för 

workspaces. Användare har även tillgång till egna profiler som kan uppdateras med 

kompetensbeskrivningar och annan relevant information. Även prenumeration på 

nyheter kring olika projekt eller arbetsgrupper är möjligt och kan presenteras i ett 

personligt nyhetsflöde på användarens egna startsida (Fox et al. 2013). 

Appar kan exempelvis även byggas för att kommunicera med utomliggande system med 

hjälp av olika typer av Business Connectivity Services (BCS). Detta genom en samling 

komponenter i SharePoint kallade BCS Connector Framework, vilka möjliggör för 

SharePoint att komma åt data från olika system med hjälp av exempelvis Business Data 
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Connectivity (BDC) servicen. I SharePoint 2013 kan från grunden använda sig av fyra 

olika typer av connector types (Wright, 2013): 

 SQL   
Kopplar BCS direkt till en SQL Server databas. 

 WCF  
Kartlägger metoder i en Windows Communication Foundation web service till 

operationer på en företagsenhet/databas. 

 .NET Framework  
Tillåter egenkodade .NET samlingar av komponenter att koppla till 

företagsdata. 

 OData  
Tillåter koppling till standard OData service endpoints. 

Inuti SharePoint framställer BDC servicen modellerade företagsenheter som external 

content types (ECT). Dessa kan därefter användas för att skapa listor eller datakolumner 

genom att direkt kommas åt via egenkodade appar i SharePoint. SharePoint innehåller 

även ett set med webbdelar som är specifikt designade för att presentera och skicka 

förfrågningar till externa system (Wright, 2013). Exempelvis skulle man kunna koppla 

data hämtade via dessa webbdelar till en ECT som länkas till Excelservicen inbyggd i 

SharePoint Foundation, vilket skulle kunna ge tillgång till data från dessa system via 

SharePoint och presenterade i en list-app som genereras dynamiskt (Fox et al. 2013). 

6.3.1 Anpassning för mobila teknologier 
SharePoint har tre olika standardvyer för de sidor som presenteras vilka bestäms av den 

typen av device som används för att komma åt sidan. SharePoint känner av vilken typ 

av device som försöker koppla upp mot sidan genom att plocka ut fältet 

"USERAGENT" ur http-förfrågan. Detta jämförs sedan med en fil innehållandes 

information om kända webbläsare och användaren blir skickad till rätt version av 

SharePoint-sidan. Detta kallas för Mobile Browser Redirection. Denna funktion 

aktiveras automatiskt då vissa av standardmallarna för SharePoint-sidor används för att 

skapa sidan, annars kan dessa aktiveras manuellt i efterhand. De tre olika typerna av 

sidor är Contemporary, Classic och Full Screen UI (Microsoft, 2014b). 

   

 

 

 

 

Contemporary är en vy designad enbart för smartphones som erbjuder menyer och 

navigation designad för ett mindre gränssnitt. Classic är en vy designad för gamla 

webbläsare som inte klarar att visa den nya Contemporary vyn (webbläsare som inte 

stödjer HTML 5) och liknar den mobilvy som erbjöds i SharePoint 2010. Full Screen UI 

är den normala vyn som sidan presenteras i på exempelvis en vanlig dator. Denna vy 

används också för surfplattor och andra tablets. Det går även att göra egna vyer med 

 Figur 4: Contemporary, Classic och Full Screen UI (Microsoft, 2014b) 
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hjälp utav så kallade Device Channels där man manuellt designar vyn och länkar denna 

till den specifika devicen som man vill att denna skall visas på genom att lägga till eller 

förändra inlägg i registret för olika devices (Microsoft, 2014c). 

Till Windows Phone (Windows operativsystem för smartphones) levereras även från 

start den så kallade “Office Hub”. Denna app ger genom att kopplas mot en SharePoint-

site tillgång till dokument och anteckningar lagrade på SharePoint 2013. Denna app 

synkar även mot flera andra av Microsofts tjänster och agerar som en samling för 

dokument. Dokument kan skapas eller öppnas direkt via appen och synkas i realtid ifall 

ändringar görs (Microsoft, 2014b).  

Till programmeringsplattformen Visual Studio levereras även mallar för utveckling av 

appar till Windows Phone som ger tillgång till listor eller annan data från en 

SharePoint-site. Dessa appar kan skapas vid installation av det så kallade Microsoft 

SharePoint SDK for Windows Phone. Genom att använda sig av mallen för en list-app 

kan enkelt en sådan skapas på ett par minuter för att komma åt en SharePoint-lista. 

Dessutom kan inbyggda system i telefonen för geolokalisering synkas till SharePoint 

(Fox et al. 2013). PUSH-tjänster som levererar data till klienter direkt vid event såsom 

uppdatering av dokument eller aktivitet på följda sidor stödjs också av SharePoint. 

Användare kan vilja ha notifikationer vid speciella event eller uppdateringar av 

dokument och sidor. Denna typ av service skulle exempelvis kunna byggas in i en 

Windows Phone app som lyssnar efter meddelanden från SharePoint-servern och 

notifierar användaren vid uppdateringar (Fox et al. 2013).  
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7 Analys 
De intervjuer som utförts under studierna har gett en mängd information om företagets 

användning av mobila teknologier samt den potential som finns för implementation av 

mobila lösningar inom verksamheten. De observationer och kommentarer som 

uppmärksammats under de intervjuer som utförts på företaget kommer i detta avsnitt att 

presenteras och analyseras i enlighet med VFT-metodologin. Denna typ av analys 

beskriver mål som företaget kan vilja uppnå med ökad mobil åtkomst av intranätet inom 

de nämnda delarna av verksamheten. 

Därefter skall de den information som fåtts under intervjun med intranätansvarige på ett 

vitvaruföretag analyseras. Detta med fokus på de lärdomar som drogs vid 

implementering av deras sociala intranät.  

Sist skall de observerade möjligheterna med plattformen SharePoint 2013 analyseras. 

För att undersöka om plattformen lämpar sig som en grund för ett mobilt intranät 

kommer detta att göras utifrån ett MSW perspektiv. 

7.1 Mobilitet och verksamhetsmål inom 
maskinuthyrningsföretaget 

För att ge en övergriplig bild av de mål som företaget kan vilja uppnå med mobila 

teknologier sammanställs i kommentarer och observationer utifrån intervjumaterialet. 

Företagsmål såsom att spara tid, minska potential för fel, främja företagsbilden mot 

kunder samt liknande identifieras alltså utifrån det material som presenterats ovan. Först 

kommer dock anställda inom olika delar av företagsverksamheten att delas upp efter 

mobilitetsgrad för att sedan kunna jämföra hur de ovannämnda observerade målen 

påverkar företaget utefter detta. 

7.1.1 Mobilitetsuppdelning 
Utifrån de utförda telefonintervjuerna delades individer upp beroende på 

arbetsbeskrivning inom de tre mobilitetsområdena mikro, medel och hög. Detta i 

kombination med information från CI-intervjun gör det möjligt att klassa 

arbetsuppgifter utifrån uppskattad mobilitet som beskrivet i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Mobilitetsindelning av arbetsroller 

Mobilitet Arbetsroll 

Mikro 
Kundcenterarbetare, kontorsanställda (med mestadels administrativa 
arbetsuppgifter) 

Medel Arbetsledare, lokala chefer 

Hög  Säljare, chefer, utbildare 

 

Kundcenterarbetarna arbetar till störst del på själva kundcentret enligt de uppgifter som 

erhållits ur intervjuerna. Vissa uppdrag eller kunder kan kräva besök på plats men dessa 

är negligerbara då det handlar om en mycket liten andel av total arbetstid. De flesta 

kontorsanställda klassificeras även de som mikromobila då deras arbete i majoritet sker 

i kontorsmiljö på en relativt fast plats. 
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Inom klassifikationen av medelmobila arbetare hittar vi, utifrån intervjuresultaten, 

arbetsledare och anställda i mindre chefsroller. Managers (chefer) i lokala sammanhang 

behöver ibland åka på möten eller besöka anställda på andra orter, dock inte så ofta att 

de kan klassas som den högre graden av mobila arbetare. Arbetsledare behöver även de 

besöka anställda eller kunder, dock är deras rörelsemönster utifrån de data som 

insamlats inte tillräcklig för den högre graden av mobilitetsklass. 

De arbetsroller som identifierats vara av hög mobilitet är säljare, chefer och personer 

med ansvar för utbildningar. Säljare som erbjuder kunder lösningar eller maskiner kan 

besöka flera kunder om dagen, ofta med långa färdsträckor emellan. Chefer med mer 

övergripande ansvar visar sig ha en tendens att resa relativt mycket i sitt arbete för att ha 

möten med andra inom koncernen. Utbildare visar sig, utifrån intervjuerna, resa runt 

mycket inom det land som denne är verksam i för att hålla seminarier och utbildningar. 

7.1.2 Verksamhetsmål och mobilitet 
Man kan identifiera potentiella mål för företaget, som beskrivet tidigare, utifrån 

intervjuresultat och kommentarer som observerats. Detta som delmoment i den metod, 

likt VFT-metoden med tre steg, beskriven i litteraturavsnittet. Dessa mål kan man sedan 

använda sig av för att formulera företagets möjliga behov av mobila teknologier samt de 

områden som kan ses som mer kritiska att arbeta inom. De kommentarer och 

iakttagelser som nämnts under intervjuer kan man koppla olika delmål som kan vilja 

uppnås under arbete med att implementera mobila teknologier i arbetsprocesser. Dessa 

delmål kan kopplas till större mål, fundamentalmål, som beskriver den övergripande 

möjliga nyttan med insatser på området. 

Ett företag kan tänka sig ha flera underliggande mål som grund för att vilja förbättra 

verksamhetsprocesser. Dock finns det vissa grundläggande mål som de flesta företag 

delar med varandra, som exempelvis behovet av att ha en stabil ekonomisk grund; att 

göra ekonomisk vinst. Potentialen att tjäna eller spara pengar via förbättring av 

processer är ett viktigt mål för företag som exempelvis kan uppnås genom 

tidsbesparingar eller bättre kundservice (Sheng et al. 2005, Nah et al. 2005). 

Informationsspridning inom företag kan även spela en viktig roll då relevanta 

företagsnyheter eller uppdateringar kan ha positiv effekt på anställda, samtidigt som 

möjligheterna att samarbeta ökar i takt med att informationsspridningen blir lättare inom 

organisationen (Stenmark, 2002).  

Företagets image både utåt mot kunder och inåt mot anställda ger även det positiva 

effekter för verksamheten (Sheng et al. 2005). Kunder som är nöjda med service eller 

expertis är kunder som har högre chans att återkomma. Samtidigt så bidrar nyttjandet av 

mobila teknologier till en känsla av att företaget är i framkanten av teknologisk 

utveckling. I Figur 5 presenteras de tre olika fundamentalmål som identifierats i detta 

avsnitt samt de delmål som uttryckts i form av kommentarer och iakttagelser under 

intervjuer med personal. 
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Ekonomisk vinning 

Spara tid / öka effektivitet 

• "Kan man komma åt det [mobilt] skulle det vara en 
stor förenkling av arbetet." 

• "Tablets vid försäljning skulle spara tid" 

• "Det tar lång tid att ta reda på lagersaldon ute hos 
kund" 

• "Tillgång till formulär och rapporter skulle förenkla 
arbeten med karaktär liknande inventering" 

Kundservice 

• "Se lagersaldon via tablets skulle vara bra" 

• "Lagerstatus användbart för säljare" 

• "Lagersaldon och faktureringar bra att ha mobilt 
ute hos kund" 

• "Formulär för beställningar, info och lagersaldon 
skulle vara nyttigt hos kund" 

• "Kunder får maila om information som skulle vara 
nyttig att ge dem direkt" 

• "Tablets bra för att visa kunder information" 

Informationsspridning 

Företagsnyheter 

•"Nyheter på smarthones skulle vara 
bra" 

•"Uppdateringar om driftstatus i system 
skulle vara användbart" 

Samarbete 

•"...notifikationer till smartphones skulle 
vara nyttigt" 

•"Kontaktinfo på telefoner kan vara 
användbart" 

•"Dokumenttillgång via surfplatta eller 
smartphone skulle hjälpa anställda på 
kontoret. " 

Företagsimage 

Nöjda anställda 

•"Tablets skulle vara praktiskt vid 
presentationer" 

•"Tablets kan vara smidigt när man reser" 

•”…är man en arbetsgivare som erbjuder 
bra verktyg blir det en motivator för att 
få arbetskraft" 

Imponera kunder 

•"Kunden ser också om man försöker vara i 
framkant när det gäller teknologi" 

  

 

  

Figur 5: Fundamentalmål, delmål och kommentarer 
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Under fundamentalmålet ”Ekonomisk vinning” identifieras delmål såsom ökad 

effektivitet och tidsbesparingar samt även ökad kundservice. Kommentarer som 

framkommit under fallstudien där dessa mål uttrycks har placerats inom dessa 

kategorier. På samma sätt har de andra delarna presenterade i Figur 5 ovan delats upp i 

fundamentalmålen ”Informationsspridning” och ”Företagsimage” som beskrivet ovan. 

Ur kommentarerna kan man identifiera basfunktioner såsom dokumentåtkomst, 

informationsåtkomst och åtkomst till andra verktyg relaterade till den anställdes arbete. 

Även informationsdelning, samarbete och nätverkande kan identifieras. 

Utifrån resultaten erhållna under fallstudien av företaget uttrycker vissa anställda från 

alla tre mobilitetsgrader att funktioner för lagerstatus via mobila teknologier skulle 

hjälpa göra arbetet smidigare och effektivare. Behoven av olika funktioner i ett mobilt 

sammanhang kan utifrån detta ses som i stor grad oberoende av de anställdas faktiska 

mobilitet. Anställda av alla mobilitetsgrader har behov av basfunktionerna för intranät i 

mobila sammanhang. Vissa specifika nyckelfunktioner för arbetet kan även identifieras 

som nyttiga för alla mobilitetsgrader. Dessa funktioner kan således vara lönsamma att 

tillgodose i ett mobilt sammanhang. 

 

7.2 En lyckad intranätsatsning 
Utifrån de data som insamlats under intervjun angående en lyckad intranätsatsning kan 

man identifiera vilka funktioner på det lyckade intranätet som kan ha bidragit till dess 

framgång. Användandes samma fundamentala mål att ”Ekonomisk vinning”, främja 

”Informationsspridning” och att höja ”Företagsimage” som presenterats i föregående 

analysavsnitt kan man se vilka delar av dessa den lyckade intranätsatsningen uppfyller. 

Även andra satsningar som gjorts under utvecklingen av det ”sociala intranätet” skall 

identifieras. 

7.2.1 Fundamentala mål och fokusområden 
Områden som legat i fokus under utvecklingen av det sociala intranätet på 

vitvaruföretaget kan identifieras utifrån intervjumaterialet. Den viktigaste delen av det 

sociala intranätet som kan identifieras utifrån detta är de ökade möjligheterna för 

informationsspridning och samarbete som introducerats genom sociala flöden och 

uppdaterade personliga profiler. Enkelhet i att logga in och ut samt att snabbt komma åt 

dokument, arbetsytor och verktyg som behövs i arbetet är också satsningar som kan 

identifieras. Genom sociala trådar kan ärenden snabbt lösas och relevanta personer kan 

involveras. Stor fokus på uppdaterade profiler gör kompetenssök på intranätet extra 

effektivt. Dokument som synkas direkt till telefonen från intranätet gör att anställda kan 

arbeta med dessa vart de än befinner sig. Här kan man genast känna igen de 

övergripande målen med ökad informationsspridning samt att göra ekonomisk vinst 

genom tidsbesparingar och effektivitetshöjning. 

Förutom de kommentarer som handlar om hur användarna kan dela eller sprida 

information och dokument smidigt så ser man att stor fokus även har legat på att 

förändra den rådande intranätkulturen på företaget. Arbete med att fasa ut den rådande 

praxisen men ”traditionella mailslingor” och att få de anställda att gradvis förstå nyttan 

med nya funktioner på intranätet kan ses som en stor fokus för vitvaruföretaget. Ett 

intranäts framgång kan man utifrån detta anta inte bestäms enbart av de funktioner som 

detta erbjuder. Även hur dessa funktioner introduceras till användare och hur nyttan 
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med dessa kommuniceras är viktigt för att få användare att använda dessa i större grad i 

sitt arbete. 

7.3 SharePoint 2013 som mobil intranätplattform 
I detta avsnitt analyseras resultatet av studien över SharePoint 2013. De funktioner som 

identifierats under studien kommer att relateras till de möjligheter som dessa kan 

medföra för ett företag. Detta i termer om att uppfylla företagsmålen identifierade under 

den första fallstudien. Dessa företagsmål är som tidigare nämnt att tjäna eller spara 

pengar, öka informationsspridning samt att öka företagsimage. 

Om förutsättningarna för en lyckad mobil intranätportal antas bero på dess funktion som 

samarbetsplattform kan teorierna presenterade av Rodríguez-Covili et al. (2011) 

appliceras på detta. Genom att använda kriterierna för de Mobile Shared Workspaces 

(MSW) som författarna ställer upp kan tre viktiga delar urskiljas.  

Dels behöver plattformen kunna uppfylla kravet som kallas workspace. Plattformen 

måste enligt MSW-filosofin tillgodose användarna med verktyg som stödjer personligt 

arbete, samarbete med andra anställda och resursdelning. Detta kan med hjälp av 

inbyggda verktyg för dokumenthantering, planering och listor skötas via SharePoint 

utefter företagets behov. Genom att separera användare till olika behörighetskategorier 

kan verktyg, dokument och data hållas specifikt för användarens behov. 

Den andra viktiga designaspekten inom MSW-filosofin är communication. 

Nätverkande, meddelanden och informationsutbyte måste stödjas av en MSW om den 

skall bli lyckad. SharePoint kan tänkas tillgodose detta dels genom användares 

profilsidor. Genom att hålla information uppdaterad kan kompetenser inom företaget 

identifieras vid behov. Annat nätverkande som kan tillgodoses är diskussionsforum och 

meddelandehantering via projektsidor, arbetsrum, eller arbetsgrupper. Även 

notifikationer och nyheter, som även de hamnar under communication, kan integreras 

inom SharePoint. 

Den sista delen av MSW som beskrivet av Rodríguez-Covili et al. (2011) är 

coordination. Denna del inbegriper administration av användare genom arbetsroller och 

olika accessnivåer samt datasynkronisering. Även stöd för användares status och plats 

kan inbegripas inom detta område. Även denna del av MSW kan SharePoint uppfylla 

med inbyggda funktioner för accessnivåer, geolokalisering (som dock behöver data från 

användarens smartphone, exempelvis via en app) och dynamisk datahantering. 

På grund av den modulära struktur av SharePoint, som är ett resultat av 

implementationen av appstruktur för att sköta separata funktioner på plattformen, så 

finns det stora möjligheter att skräddarsy denna efter ett företags behov. De 

standardappar som finns på plattformen för att hantera dokument, planera arbete och 

hantera listor samt integrationen med Microsoft Office 365 ger möjlighet att sköta och 

hantera en hel del data och arbete via plattformen. Möjligheterna att koppla SharePoint 

via Business Data Connectivity till externa system för datahantering ger även möjlighet 

att presentera data till mobila användare från system som annars skulle vara olämpligt 

eller svåra att komma åt mobilt. Genom att använda Office Hub-appen till Windows 

Phone skulle dokumenthantering och arbete kunna göras enkelt utan att behöva logga in 

via SharePoint-klienten. Anställda skulle ha tillgång till uppdaterade dokument så länge 

de har tillgång till mobildata.  
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Funktioner som levereras i SharePoint för att hantera dokument samt organisera 

arbetsgrupper skulle kunna hjälpa företag att öka informationsspridning och samarbete 

inom företaget. Genom att tillåta anställda att ha egna profiler på intranätet samt vara 

del av olika arbetsgrupper (med olika tillgång till verktyg och dokument relaterade till 

arbetsuppgift) kan samarbete mellan dessa främjas. Dokument som synkas till alla i 

arbetsgrupperna kan leda till minskad potential för att anställda använder gamla eller 

felaktiga dokument.   

Utifrån detta kan slutsatsen dras att SharePoint, enligt MSW-filosofin, kan lämpa sig 

som plattform för ett mobilt intranät. Möjligheter för anställda att komma åt dokument 

och annan data i mobila sammanhang skulle kunna öka effektivitet och kundservice. 

Detta kan leda till potentiella besparingar och möjligen ökade intäkter i form av kunder 

som är nöjda med snabb och exakt service assisterad av mobila teknologier. 
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8 Diskussion 
Anställda av skilda mobilitetsgrader hade behov av samma typ av funktionalitet via 

mobila intranät, även om informationen eller funktionerna används på olika sätt. Därför 

kan mobilitet antas vara en faktor som inte spelar störst roll för vilka funktioner som 

man behöver i arbetet. Snarare påverkar mobiliteten mer hur man använder sig av de 

mobila verktygen. Ekonomisk vinning, ökad informationsspridning och förbättrad 

företagsimage identifierades som tre olika fundamentalmål för ett företag vid 

implementering av intranätsatsningar. Dessa fundamentalmål identifierades ur ett 

företags anställdas syn på potentiell användning och behov av ett mobilt intranät i sitt 

arbete. En stor andel av intervjuade på detta företag ansåg att lagerstatus, som 

egentligen inte är en del av intranätet, skulle vara användbart att komma åt mobilt. Detta 

kan ses som stärkande indikation på intranätets vikt att agera som en central plats där 

anställdas behov av information kan tillgodoses. Genom att möjliggöra för användare 

att snabbt ta fram kritisk information i ett mobilt sammanhang blir intranätet då inte 

bara en lagringsplats för information utan ett användbart verktyg i dagligt arbete. Om 

den förenklade tillgången till kritisk information medför tidsbesparingar och förbättrad 

kundservice resulterar detta potentiellt i ekonomisk vinning. Kan företagets anställda 

snabbt svara på frågor eller få fram information ger det även en förbättrad 

företagsimage.  

Utifrån dessa resonemang kan lärdomen dras att det inte bara är viktigt att identifiera 

fundamentalmål vid en 

intranätsatsning. Företagsvärden 

inom intranätsatsningar behöver 

tas i beaktning genom utveckling 

av intranätet med användaren i 

fokus. Detta kan fördelaktigt göras 

med en stabil designfilosofi som 

utgångspunkt för att säkerställa 

intranätets basfunktioner som en 

plattform för samarbete och 

informationsdelning. Identifierade 

framgångsfaktorer vid design av ett mobilt intranät presenteras i Figur 6. 

Huruvida anställda själva vet vilka funktioner eller inte som de har mest nytta av i 

arbetet kan alltid diskuteras. Anställda kan i vissa fall ha en skev bild av vilka 

funktioner eller verktyg inom ett system som de använder sig mest av. Nackdelen med 

att utföra denna typ av fallstudier där en mindre del av anställda väljs ut är således att 

resultatens säkerhet kan påverkas på detta sätt. Detta kan förhoppningsvis kringgås 

genom att utföra intervjuer med en större målgrupp än den som utförts i detta fall, för att 

sedan hitta funktioner eller verktyg som nämnts signifikant antal gånger. Genom att 

studierna i första hand riktat in sig på förhållanden som bedömts som generella finns det 

goda möjligheter att slutsatserna också kan gälla i ett mer allmänt sammanhang. 

Ett annat val av studier hade även kunnat genomföras. Exempelvis hade förmodligen 

tillägget av en misslyckad intranätsatsning kunnat ge större insikter i vad som kan 

orsaka ett sådant misslyckande. Dock blev det med avseende på detta arbetes längd inte 

möjligt att identifiera en sådan satsning samt utföra en extra studie. 

 

Figur 6: Grunddesign av mobila intranät 
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Den framgångsrika implementationen av ett "socialt intranät" kan ge insikt i hur dessa 

satsningar borde hanteras. Vid den initiala introduktionen av det "sociala intranätet" på 

detta vitvaruföretag fanns ingen strategi för hur de nya funktionerna skulle 

implementeras. Detta kan ses som en stor faktor till att satsningen inte blev 

framgångsrik. Satsningens fokus låg på att skapa en miljö där anställdas 

informationsutbyte kunde ske smidigt. Då intranät kan innehålla stora mängder 

information och verktyg behövs en strategi för att introducera nya funktioner för 

användarna. I studien av denna framgångsrika intranätsatsning framgick det att de nya 

funktionerna på intranätet bättre kan integreras i anställdas arbetssätt genom gradvis 

introduktion. Genom att aktivt engagera chefer för att testa nya funktioner kunde 

vitvaruföretaget bättre förmå resten av anställda att bryta sina gamla arbetssätt.  

Alltså är det viktigt att ha en 

strategi för att gradvis engagera 

anställda att börja använda nya 

verktyg och funktioner, för att på 

så sätt förändra arbetssätt till mer 

effektiva. Identifierade riktlinjer 

vid implementation av mobila 

intranät presenteras i Figur 7. 

Ur MSW-perspektiv kan 

SharePoint 2013 passa som 

plattform för ett mobilt intranät. Detta på grund av de stora möjligheterna för individuell 

utveckling av appar och funktioner på plattformen. Dessa kan potentiellt sköta allt från 

att hämta information från externa system till att presentera och organisera anställda 

samt arbete. De dokument eller listor som skapas i SharePoint kan sedan fördelaktigt 

synkas till mobila plattformar genom PUSH eller via inloggning av användare. Förutom 

Office Hub på Windows Phone kan även egna appar för att presentera listor hämtade 

från SharePoint enkelt skapas via de färdigbyggda modellerna för dessa som levereras 

med SharePoint SDK for Windows Phone för Microsoft Visual Studio. Har man externa 

system vars data behöver vara tillgänglig mobilt skulle man potentiellt kunna hämta 

dessa data med hjälp av BCS från SharePoint. Dessa data kan sedan konverteras till 

ECT-data och lagras i en lista på SharePoint som hämtas av applikationen på de 

anställdas telefoner. 

Denna typ av lösningar skulle generera värde för företag genom att främja 

informationsutbyte, samarbete samt ge tillgång till kritisk data utifrån användares behov 

på fält. Tidsbesparingar skulle således kunna göras och kundservice skulle kunna 

främjas.  

Utifrån den fallstudie av ett maskinuthyrningsföretag som gjorts kan exempelvis 

potentiella värden kunna urskiljas i dess organisation, dessa har ställts upp i Figur 5 

under avsnitt ”7.1.2 Verksamhetsmål” på sidan 31. Företaget skulle potentiellt kunna 

effektivisera stora delar av sin verksamhet, speciellt för de delar som arbetar med 

kundservice och sälj, över alla tre olika identifierade mobilitetsgrader. Detta genom att, 

förutom de fundamentala funktionerna för informationsdelning och kommunikation 

som intranätimplementationer behöver, ge anställda tillgång till information kritisk för 

deras arbete i ett smidigt mobilt sammanhang. Genom att säkerställa att anställda har 

tillgång till de senaste dokumenten och uppdaterad data mobilt kan effektivitet och 

kundservice ökas. Speciellt skulle en koppling mellan företagets nya affärssystem och 

Figur 7: Implementation av mobila intranät 
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dess intranät, som potentiellt skulle kunna ge tillgång till lagerstatus i ett mobilt 

sammanhang, kunna potentiellt öka effektiviteten bland de anställda som arbetar med 

kundservice. Detta genom att skära ner på dyrbar tid annars använd för att komma åt 

affärssystemet eller information via telefonsamtal eller krångliga och tidsödande 

fjärrinloggningar.  
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9 Vidare forskning 
I denna rapport har metodologin kring ”Value Focused Thinking” spelat stor roll vid 

analys av vilka mål ett företag kan ha vid implementation av mobila intranät. Detta sätt 

att identifiera nyckelområden och funktioner av värde för ett företags satsningar inom 

IT är dock ett av många möjliga. Vidare forskning kring vilka metoder som kan 

beskriva eller finna dessa värden kan således vara av intresse. Genom utforskning av 

flera metoder inom detta område skulle rekommendationer kring val av dessa kunna 

göras. 

Vidare studier kring mobilitet och dess påverkan på arbetssätt och användning av 

intranätfunktioner kan även vara av intresse. I denna rapport har mobilitet funnits spela 

större roll för hur funktioner används av anställda, snarare än vilka som används. 

Djupare undersökningar kring mobilitet och arbetsmetoder skulle kunna ge bättre 

insikter kring hur funktioner och verktyg borde implementeras i mobila sammanhang. 

I denna rapport har säkerhetsaspekter kring trådlös kommunikation och datahantering 

inte berörts. Detta kan vara av stor vikt för företag som vill hantera säkerhetsklassad 

data i mobila sammanhang. Plattformar som tillgodoser specifika säkerhetsfunktioner, 

samt dess möjligheter eller begränsningar, kan vara användbart att identifiera och 

utvärdera. Därför föreslås vidare forskning kring de säkerhetsaspekter som behöver 

utvärderas vid denna typ av arbete. 

Genom att utföra två studier för att finna faktorer som gör ett intranät framgångsrikt har 

förhoppningsvis de svagheter i ensamstående fallstudier som presenterats av Dul och 

Hak (2008) kunnat förbigås till viss del. Dock kan det vara av intresse att testa de fynd 

som gjorts i denna rapport samt fortsätta arbetet med att identifiera framgångsfaktorer 

för mobila intranät. Genom fler studier kan fynden som gjorts stärkas och närmare 

förståelse för mobila intranäts roll inom organisationer kan skapas. 
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10 Slutsatser 
I denna rapport har introduktion av intranät till mobila teknologier undersökts. Genom 

tre olika studier kunde lärdomar dras om intranätets basfunktion på företag, vilka 

funktioner som borde stödjas samt vilka av dessa som kan vara attraktiva i ett mobilt 

sammanhang.  

Intranät har funnits vara i första hand en portal för informationsspridning och 

samarbete. Med introduktion av mobila teknologier kan även dess funktion utökas till 

en mer arbetspraktisk sådan. Anställda som reser och träffar kunder kan ha behov av 

uppdaterad information på plats hos kund eller ute på fält. Tack vare möjligheten att 

koppla mobila teknologier till intranätet kan detta användas för att tillgodose användare 

med kritisk information närhelst de behöver. 

Ett lyckat intranät behöver stödja de mest basala funktionerna för anställda i termer om 

informationstillgång och samarbete. Detta genom möjligheter för kommunikation, 

dokumenthantering, kritisk dataåtkomst och samarbetsplattformar. Förutom detta finns 

ett behov av att anpassa intranätet efter sina användare genom att finna arbetskritiska 

funktioner i deras arbete. Dessa kan identifieras ur anställdas bild av sin 

intranätanvändning samt deras åsikter om förbättringsområden eller nyttiga verktyg i 

sitt arbete. Vilka av dessa funktioner som är attraktiva i ett mobilt sammanhang är 

subjektivt och beror till stor del på anställdas arbetsroll. Dock har inte detta hindrat 

anställda från att identifiera kritiska funktioner för andra arbetsroller under intervjuerna 

i denna rapports studier. Användarnas mobilitet har visat sig snarare spela roll för hur 

nyckelfunktioner används i ett mobilt sammanhang istället för vilka som används. Vissa 

funktioner används inom alla mobilitetsgrader och är således extra viktiga att identifiera 

och tillgodose i ett mobilt sammanhang. 

Ur de lärdomar som dragits vid dessa studier kan således en preliminär strategi för 

inkluderande av mobila teknologier vid design av intranät formuleras. Denna strategi 

beskriver en typ av arbetsmetod för att utforma och utvärdera vilka funktioner som 

borde finnas i mobila sammanhang samt hur dessa skall introduceras inom en 

organisation. Detta är alltså inte en mall för hur detta borde genomföras utan snarare ett 

förslag på hur man kan gå tillväga under denna process. Denna strategi kan summeras i 

fyra olika steg: 

1. Tillgodose grundläggande intranätfunktioner i det mobila sammanhanget. 

2. Identifiera företagsvärden som skall uppfyllas med den mobila 

implementationen samt de nyckelfunktioner som kan uppfylla dessa. 

3. Introducera gradvis de nya funktionerna till användarna. Fokusera på en 

funktion i taget. 

4. Engagera nyckelanvändare såsom chefer för att aktivt nyttja och sprida nya 

arbetssätt. 

Den första delen av den föreslagna strategin fokuserar på de designaspekter som 

behöver tas i åtanke när den mobila implementationen av intranätet planeras. 

Identifiering av vilka funktioner som skulle ge anställda störst värde i ett mobilt 

sammanhang skulle kunna vara första steget i en sådan strategi. Genom att tillgodose 

anställda med mobila verktyg för att förenkla eller effektivisera deras mest kritiska 

arbetsprocesser kan man skapa ett värde för företaget i satsningen som specifikt är 

designad utefter företagets behov. Användning av en plattform som i grund tillgodoser 

MSW-filosofins krav för en mobil samarbetsyta tillåter fokus på de mest kritiska 
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funktionerna i mobila sammanhang först om så önskas. Potential för ökad 

informationsspridning och effektivare sätt att samarbeta via mobila enheter skapar 

positiva effekter för företag och behöver således vara integrerat i den mobila åtkomsten 

av intranätet.  

Den andra delen av strategin fokuserar på hur nya funktioner eller verktyg inom 

intranätet borde introduceras till användare. Genom att aktivt engagera nyckelanvändare 

i from av chefer eller arbetsledare kan nya funktioner och mobila arbetssätt effektivt 

introduceras. Vid introduktion av nya funktioner och arbetssätt behöver dock fokus 

läggas på enskilda delar i taget för att inte överväldiga användaren. En schematisk bild 

av strategin presenteras i Figur 8 nedan. I denna figur benämns de två delarna av 

strategin för mobila intranät samt dess delkomponenter. Genom att följa denna strategi 

borde en framgångsrik implementation av ett mobilt intranät kunna skapas. 

 

Figur 8: Schematisk bild av strategier för mobila intranät 
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Denna föreslagna strategi, som snarare skall ses som en samling riktlinjer än en strikt 

mall, kan hjälpa företag att utreda var fokus under intranätutveckling borde ligga. Detta 

speciellt vid tillfällen då ett företag kan vilja utnyttja mobila teknologier för att 

ytterligare effektivisera arbetsprocesser. Varje företag möts av egna specifika 

svårigheter vid utveckling och implementation av denna typ av system. Denna strategi 

skall förhoppningsvis hjälpa belysa dessa samtidigt som en stabil grund garanteras.  

Denna stabila grund kan företag förhoppningsvis stå på oavsett vad dess affärsfokus är. 

Vad framtida forskning inom intranätanvändning och applicering kommer att finna kan 

vara svårt att veta. Det är dock tydligt att denna framtid kommer vara alltmer mobil. 
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