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Abstract 

Many organisations today work with some kind of project oriented working method. 

One way to make it more efficient could be to use suitable IT support systems. By 

giving a project an internal area for communication and information management 

could increase members both morale and social collaboration. An intranet is a system 

that fulfil these conditions and is already highly used by organisations, but not so 

much for project management. This is partially because of the high amount of 

administration time required for successfully adapting the system for the specific 

organisations projects. This study examines different intranet systems to find the most 

suitable for project management and how it can be improved. 

In this study the three most popular intranet systems in Sweden is identified as 

EPiServer, SiteVision and SharePoint. These systems are investigated further by 

semi-structured interviews with consultants from each of the systems. With a 

qualitative and quantitative analysis SharePoint is recognized as the most suitable 

system for project management. A case study is performed at JSC IT-Partner AB – 

and IT Consultant Company in Småland. During the case study an IT artefact is 

developed by the combination of the research method Design Science and the agile 

system development method Scrum. The artefact is a SharePoint App that intend to 

facilitate the creation of project portals in JSCs intranet.  

The artefact is evaluated by trying to replicate the existing project portal that is 

already used by JSC, but that is not automated. The result from the evaluation is used 

when analysing and discussing the result from this research that proves that project 

management can be improved in intranets by the help of programming. In the end of 

this report there is a discussion about different limits that may occur when using an 

intranet for project management and what problems that were encountered during the 

development process of the artefact.  

There is no discussion about what impact using an intranet for project management 

may have for the organisation. JSC was already using their intranet for project 

management at the time and the purpose of the case study was not to analyse the 

consequences when moving from an external system to the organisation’s internal 

intranet.  

 

 

Keywords – Project management, Intranet, Project portal, SharePoint, SiteVision, 

EPiServer, Design Science, Scrum, Case Study. 
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 Sammanfattning 

De flesta organisationer idag jobbar i någon typ av projektbaserad arbetsform. Ett sätt 

att effektivisera sina projekt kan vara att använda sig av lämpliga IT-stödsystem. 

Genom att ge projektet en intern yta för kommunikation- och informationshantering 

kan både moral och samarbetseffektiviteten att öka. Ett intranät är ett system som 

fyller just dessa funktioner och som många företag redan har, men inte alltid använder 

till just projekt. Anledningen till att varför ett intranät inte alltid är används är p.g.a. 

den höga administrationstiden som krävs för att anpassa verktyget att passa just 

organisationens projekt. I den här studien undersöks vilket intranätverktyg som är 

mest lämpat för projekthantering och hur ett förbättrat stöd kan åstadkommas. 

I studien identifieras de tre populäraste intranätverktygen i Sverige som EPiServer, 

SiteVision och SharePoint. Dessa undersöks närmre genom semistrukturerade 

intervjuer med konsulter inom varje verktyg. Med en kvalitativ och kvantitativ analys 

av intervjuerna så bedöms SharePoint som dess mest lämpade intranät för 

projekthantering. En fallstudie utförs hos JSC IT-Partner AB – ett IT-konsultföretag i 

Småland. I fallstudien utvecklas en IT-artefakt under forskningsmetodiken Design 

Science med ett inslag av den agila systemutvecklingsmetoden Scrum. IT-artefakten 

är en SharePoint App som ämnar att underlätta skapandet av projektportaler i JSC:s 

intranät.  

Artefakten evalueras genom ett försök att replikera den projektportal som redan 

används av JSC, men som inte är automatiserad. Resultatet av evalueringen ligger till 

grund för studiens resultat som visar att ett förbättrat stöd för projekthantering kan 

uppnås inom intranät med hjälp av programmering. I slutet av studien diskuteras de 

begränsningar som kan upplevas när ett intranät används för projekthantering och de 

problem som uppkommit under utvecklingsprocessen av artefakten.  

I studien diskuteras inte konsekvenserna av att införa en organisations 

projektverksamhet i ett intranät. JSC använde sedan tidigare sitt intranät för 

projekthanteringen och därmed undersöks inte övergången från externa system till ett 

intranät. 

  

Nyckelord – Projekthantering, Intranät, Projektportal, SharePoint, SiteVision, 

EPiServer, Design Science, Scrum, Fallstudie.  

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................. 6 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 6 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 6 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 7 

1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................. 8 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 8 

2 Metod och genomförande ..................................................... 10 

2.1 DESIGN SCIENCE ....................................................................................................................... 10 

2.1.1 Artefakter i Design Science............................................................................................. 10 

2.1.2 Design Science forskningsprocess .................................................................................. 11 

2.2 FALLSTUDIE .............................................................................................................................. 12 

2.3 DESIGN SCIENCE TILLSAMMANS MED FALLSTUDIE ................................................................... 13 

2.4 SYSTEMUTVECKLINGSMETOD ................................................................................................... 13 

2.4.1 Agil systemutveckling ...................................................................................................... 13 

2.4.2 Scrum .............................................................................................................................. 14 

2.4.3 Scrum i en Design Science artefakt ................................................................................ 15 

2.5 FORSKNINGSANSATS & STRATEGI ............................................................................................. 15 

2.6 DATAINSAMLING ...................................................................................................................... 16 

2.6.1 Intervjuer ........................................................................................................................ 16 

2.6.2 Artefaktstudier ................................................................................................................ 17 

2.6.3 Loggböcker under utvecklingen ...................................................................................... 17 

2.7 ARBETSPROCESSEN ................................................................................................................... 17 

2.7.1 Pre Game ........................................................................................................................ 17 

2.7.2 Game ............................................................................................................................... 17 

2.7.3 Post Game....................................................................................................................... 18 

2.7.4 Översikt ........................................................................................................................... 18 

2.8 DATAANALYS ........................................................................................................................... 18 

2.9 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD .............................................................. 19 



Innehållsförteckning 

4 

2.10 TROVÄRDIGHET ................................................................................................................... 19 

2.10.1 Tillförlitlighet ............................................................................................................. 20 

2.10.2 Överförbarhet ............................................................................................................ 20 

2.10.3 Pålitlighet................................................................................................................... 20 

2.10.4 Styrka och konfirmera ................................................................................................ 20 

2.11 LITTERATURDISKUSSION ...................................................................................................... 21 

3 Teoretiskt ramverk ............................................................... 22 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ................................................................ 22 

3.2 KOMMUNIKATION ..................................................................................................................... 22 

3.3 INFORMATIONSDELNING ........................................................................................................... 22 

3.3.1 Krav på informationsdelning .......................................................................................... 23 

3.3.2 Informationsdelning med hjälp av Intranät .................................................................... 23 

3.4 INTRANÄT ................................................................................................................................. 23 

3.4.1 Intranät som projektportal .............................................................................................. 24 

4 Empiri ..................................................................................... 25 

4.1 PRE GAME (FÖRSTUDIE) ............................................................................................................ 25 

4.1.1 Ola Grauers på JSC........................................................................................................ 25 

4.1.2 Sven Dahlstrand på Limepark ........................................................................................ 28 

4.1.3 Produktbacklogg (Sprint 0) ............................................................................................ 30 

4.2 GAME (FALLSTUDIEN) ............................................................................................................... 30 

4.2.1 JSC IT-partner ................................................................................................................ 30 

4.2.2 Sprint 1 ........................................................................................................................... 31 

4.2.3 Sprint 2 ........................................................................................................................... 33 

4.2.4 Sprint 3 ........................................................................................................................... 36 

4.2.5 Sprint 4 ........................................................................................................................... 38 

4.3 POST GAME ............................................................................................................................... 41 

5 Analys ...................................................................................... 43 

5.1 VALET AV INTRANÄT ................................................................................................................ 43 

5.1.1 Kvantitativ analys ........................................................................................................... 43 

5.1.2 Kvalitativ analys ............................................................................................................. 43 



Innehållsförteckning 

5 

5.2 EVALUERING AV ARTEFAKT ...................................................................................................... 44 

6 Diskussion och slutsatser ...................................................... 48 

6.1 DISKUSSION .............................................................................................................................. 48 

6.2 RESULTAT ................................................................................................................................. 49 

6.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 49 

6.4 IMPLIKATIONER ........................................................................................................................ 51 

6.5 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 51 

6.6 VIDARE FORSKNING .................................................................................................................. 52 

Referenser ..................................................................................... 53 

 



Introduktion 

6 

1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
De flesta verksamheter i dagens samhälle är helt beroende av information för att gå 

runt. Utan säker, effektiv och bra hantering av informationen i är det lite som 

fungerar. Idag hanteras distributionen och förmedlingen nästan uteslutande med hjälp 

av IT. Intranät kan vara en bra kommunikationskälla för organisationer och fungerar 

som en intern informationskanal. Många organisationer strävar efter att optimera sina 

processer, ett sätt att göra detta på kan vara att bedriva sin verksamhet i projekt. Att 

arbeta i projektform ställer dock vissa krav på verksamheten i fråga för att ge ett 

lyckat slutresultat. En av dessa faktorer är hur verksamheten arbetar för att stödja 

projektledningen genom IT-system såsom kommunikation och informationsdelning 

inom projektet.  

Redan 1997 ansåg Bark att ett intranät var viktigt för internkommunikation och 

informationsdelning inom en organisation. Tonnquist (2009) bygger några år senare 

vidare på detta och anser att nu borde även varje projekt som bedrivs inom 

organisationer ha tillgång till en egen projektportal. En projektportal är en typ av 

webbplats dedikerad till projektet. Här samlas all information om projektet och 

erbjuder en övergripande vy över dess aktuella status för projektets medlemmar och 

eventuellt andra intressenter. Kliem (2008) antyder att en projektwebb kan bidra till 

att synliggöra projektet och ge det en slags identitet, vilket kan leda till ökad 

motivation bland medarbetarna. Både Tonnquist (2009) och Kliem (2008) förespråkar 

att lägga projektportalen inom företagets intranät.  

J. Nielsen (2001) säger att intranätet kan vara det verktyg som bidrar mest till 

internkommunikation mellan olika hierarkistrukturer inom en organisation. Det kan 

även ses som företagets infrastruktur för intern informationsdelning. Att använda sig 

av ett intranät ställer dock ett visst ansvar på både medarbetarna själva men också på 

organisationen som helhet. Medarbetarna får ett större ansvar att själv leta fram och ta 

del av informationen som erbjuds, det krävs också att vara selektiv då det ofta finns en 

stor mängd information och risken finns för information overload. Rollen som 

distributör av innehållet blir därför extra viktigt (Bark, 1997). Tredinnick (2004) pekar 

ut flera anledningar till varför vissa intranätsatsningar misslyckas: däribland att 

innehållet är strukturerat på fel sätt, kommunikationsmöjligheten är bristfällig eller så 

är informationen krånglig att lokalisera. Det samma gäller även när intranätet används 

som projektportal. Portalens innehåll, tillgänglighet och enkelhet att använda är 

avgörande för om portalen ska vara användbar eller inte. 

1.2 Problembeskrivning 
I bakgrundsavsnittet beskrivs vikten av internkommunikation och informationsdelning 

inom en organisation och dess projektverksamhet. Ett bra verktyg för att hantera 

kommunikationen och informationen kan vara att använda sig av ett intranät. Ett bra 

stödverktyg för projekthantering är en tillhörande projektportal som innehåller 

projektets samlade information. Portalen placeras lämpligen inom organisationens 

intranät. För att uppnå en lyckad och användbar projektportal menar Tredinnick 
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(2004) att det ställs stora krav på organisationens sätt att skapa upp och strukturera 

nytt innehåll. Varje yta inom intranätet, t.ex. avdelning, projekt, team, kontor etc., ska 

bygga på en egen mall som definierar struktur och funktionalitet. Med detta menat att 

liknande projekt ska ha liknande projektportaler. Med detta sagt så menas inte att 

varje projekt inom organisationen ska ha samma portal, utan olika projekt kan skilja 

sig radikalt. Detta betyder att företaget nu måste ha ett sätt att definiera olika mallar 

för sina projekt för att öka nyttan med IT-stöd för sin projekthantering.  

Intranätet är till för att vara ett verksamhetsstöd för organisationen, vissa intranät har 

även ett visst inbyggt stöd för projekthantering. Problemet är att det fördefinierade 

stödet bara avser en generell syn över vad ett projekt egentligen är. Ett projekt som 

består av t.ex. 2 parter kan skilja sig avsevärt mot det projektet som består av över 20 

personer från olika organisationer och geografiska platser. Det organisationen i så fall 

får göra är att använda sig av den fördefinierade mallen och sedan manuellt anpassa 

denna efter projektets storlek och område. Helt plötsligt är då företaget i riskzonen för 

det Tredinnick (2004) varnat för: nämligen att hamna med ett ostrukturerat intranät 

och projekthanteringssystem vilket i slutändan kan bli ett stort problem efter ett antal 

skapade projektportaler.  

Med detta sagt kan man konstatera en sak: intranät är ett bra stödverktyg för 

kommunikation och informationsdelning för företag internt. Men hur bra är stödet 

egentligen för projekthantering? I teorin borde det vara självklart att hantera 

organisationen projekt även i intranätet. I praktiken upplevs det dock som att en hel 

del handpåläggning krävs för att uppnå syftet och risken är stor för att hamna i ett 

ostrukturerat och till slut ohanterligt hav av information. Hur kan då de organisationer 

som ändå vill använda sig av ett intranät förbättra, och framförallt säkra upp, stödet 

för projekthantering? Det uppenbara problemet är att intranätet inte levereras med 

tillräckligt många och bra fördefinierade mallar för olika typer av projektuppdrag. En 

lösning vore att på något sätt konstruera dessa projektmallar för organisationen i 

fråga. Problemet med detta är bara att organisationer och förutsättningar förändras 

med tiden. 

Genom denna argumentation för hur stödet för projekthantering skulle kunna 

förbättras inom intranät görs därför ställningstagandet att den optimala lösningen vore 

att förenkla definieringen av projektmallar såsom struktur, innehåll och funktion. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Då intranät redan är ett bra grundverktyg för kommunikation och informationsdelning 

och är allmänt vedertaget av organisationer blir det fördelaktigt att med det även 

hantera verksamhetens projekthantering. Problemet är, som tidigare beskrivet, dock 

en omfattande och krånglig process att skapa upp nya ytor i intranätet och sedan 

anpassa dessa för att stödja projektbaserad arbetsform. Det behövs alltså ett sätt som, 

förutom att skapa upp nya ytor på ett smidigare sätt, även kan användas för att skapa 

upp olika projekttyper. En projekttyp kan ses som en mall för hur ett visst projekt ska 

vara utformat på intranätet. 

I problembeskrivningen framgår att en lösning på problemet vore att förenkla 

processen för företaget själv att definiera dessa projekttyper, eller mallar, på sitt 

intranät. Processen måste vara tillräckligt enkel sådan den att en icke-teknisk person 

själv kan utföra processen utan att tillkalla extern hjälp. Projekttyperna måste vara 
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förändringsbara för att hantera ändringar av förutsättningar inom organisationen med 

tiden. För att förenkla processen behöver ett stödverktyg utvecklas. Det krävs då ett 

intranät som har stöd för vidareutveckling, med det menat att externa program kan 

ansluta sig till intranätet och manipulera dess innehåll.  

För att kunna uppfylla syftet med undersökningen har det brutits ner i en 

huvudfrågeställning: 

 Hur kan ett förbättrat stöd för projekthantering uppnås inom intranät?  

För att besvara studiens frågeställning definierar även några mindre forskningsfrågor: 

 Vilket intranät lämpar sig generellt bäst för projekthantering?  

 Medförs det begränsningar vid införandet av ett stödverktyg?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer att undersöka möjligheterna för projekthantering inom de tre 

populäraste intranätsystemen i Sverige. Utefter detta kommer sedan ett beslut tas om 

vilket av dessa tre verktyg som lämpar sig bäst för vidare studier där en IT-artefakt 

utvecklas för att undersöka problemet närmare. Övriga intranätverktyg kommer inte 

att studeras på en djupare nivå utan lämnas som en rekommenderad vidare forskning. 

IT-artefakten som tas fram kommer att evalueras utefter en fallstudie där företaget i 

fokus kommer att stå för kravspecifikationen. Artefakten studeras inte vidare i en 

laborationsmiljö. Testarna kommer att göras utefter projektmallsbeskrivningar utförda 

av företag i fallstudien, de kommer att utföras och analyseras av mig själv.  

1.5 Disposition 
I kapitel 1 Inledning presenteras undersökningens bakgrund, problembeskrivning, 

syfte och sammanhang. Studiens frågeställningar introduceras samt dess omfång och 

avgränsningar.  

Kapitel 2 Metod & genomförande beskriver hur studien har använt sig av Design 

Science som forskningsmetod med inslag av den agila systemutvecklingsmetoden 

Scrum under en fallstudie för att utveckla en IT-artefakt att studera vidare. Studiens 

datainsamling med hjälp av intervjuer, artefaktstudier och loggböcker diskuteras samt 

analysen av dessa inför slutsatsen.  

Teoretiskt ramverk presenterar tidigare forskning och teoriområden som syftar att ge 

en teoretisk grund att bygga vidare studien på. Här presenteras teorier kring 

kommunikation, informationsdelning och intranät samt kopplingen mellan dessa för 

att åstadkomma lämpliga projektportaler på ett intranät. 

I kapitel 4 Empiri utförs i tre delmoment influerat av Scrum: Pre Game, Game och 

Post Game. I Pre Game, som är en förstudie, utförs en studie för att ta reda vilket 

intranätverktyg som lämpar sig för vidare studier, detta med hjälp av intervjuer. I 

Game utförs fallstudien där IT-artefakten utvecklas i itererande s.k. sprintar med 

delmoment såsom: lösningsförslag, utveckling och evaluering. I det sista momentet, 

Post Game, presenteras en kravspecifikation som ligger till grund för den slutgiltiga 

evalueringen av artefakten.  



Introduktion 

9 

Analys-kapitlet analyserar och diskuterar den insamlade empirin från intervjuerna för 

att besvara frågan om vilket intranätverktyg som lämpar sig bäst för vidare studier. 

Här görs även den slutgiltiga evalueringen av IT-artefakten där ett det görs ett försök 

att skapa en projektportal baserat på den kravspecifikation som framkom i Kapitel 4 

Empiri. Här presenteras dataanalysen men inte slutsatserna kring dessa. 

Studien avslutas i kapitel 6 Diskussion och slutsatser där en sammanfattande 

beskrivning av studiens resultat presenteras samt dess slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

Den forskningsstrategi som valts för den här studien är Design Science tillsammans 

med en fallstudie med mål att utveckla en instansierad IT-artefakt för att lösa ett 

praktiskt problem i dess verkliga kontext.  

2.1 Design Science 
”Design science is the study of artifacts within practices as they are developed and 

used by people with the goal of solving practical problems” (Johannesson, Perjons, 

2012, s. 11).  

Design Science en forskningsstrategi som fokuserar på att lösa praktiska problem med 

hjälp av utvecklandet av en artefakt. Problemet som ska lösas är en specifik situation 

och i dess verkliga kontext. Den utvecklade artefakten bidrar sedan med kunskap och 

rekommendationer för framtida artefakter eller liknande problemsituationer. Det 

måste därför ha en viss grad av generalitet för att den utvärderade kunskapen ska 

kunna appliceras på liknande situationer och därmed bidra till forskningsvärlden 

(Oates, 2006). 

March & Smith (1995) argumenterar för att artefakter utvecklas för att bevisa att de 

kan implementeras, och anser att den underliggande frågan ska vara: fungerar 

artefakten? En utvecklad artefakt blir föremål för vidare studier där den analyseras 

och forskaren ska ställa sig frågan: fungerar den bra? De definierar en lyckad artefakt 

som en effektivare teknologi som ersätter en annan.  

Fördelar med Design Science är att istället för att bara presentera analyser och 

värderingar så tas det fram något konkret att visa upp och känna på. I vissa områden 

kan det vara svårt att använda någon annan forskning, t.ex. datavetenskap där det ofta 

förväntas någon typ av IT-artefakt. Ett problem med Design Science är att det ofta 

löper risk för att ha en svag generalisering och kan ibland blandas ihop med ett vanligt 

utvecklingsprojekt. Det är viktigt att kunskapen från artefakten kan appliceras på 

liknande situationer (Oates, 2006). 

2.1.1 Artefakter i Design Science 
Enligt Johannesson och Perjons (2012) har det blivit vanligt att skilja på fyra olika 

typer av artefakter som kan fås ut av Design Science: konstruktioner, modeller, 

metoder och instansieringar.  

Konstruktioner – Utveckling av grundläggande begrepp och ontologier. Förklarar 

och formulerar problem och möjliga lösningar på dem. Förklarar inte världen men gör 

det möjligt att prata om den. 

Modeller – Det finns olika typer av modeller, de som representerar och förklarar en 

situation. De kan också beskriva möjliga framtida lösningar som hjälper vid 

byggandet av artefakter för att lösa problem. Andra modeller kan användas för att 

förutse ett beteende hos objekt och system.  
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Metoder – Kan förklara hur man skapar artefakter för att lösa problem genom 

riktlinjer och processer. Kan vara formella metoder t.ex. normalisering eller mer 

kommersiella metoder såsom SCRUM.  

Instansieringar – Fungerande system som kan användas i praktiken. Kan vara ett 

objekt som innehåller kunskap, t.ex. ett program som realiserar en algoritm, eller en 

mer praktiskt lösning i dess verkliga kontext som t.ex. en databas för medicinsk vård. 

I den här studien utvecklas primärt en artefakt av typen instansiering, ett IT-system 

som implementerar förbättrad projekthantering i ett intranätsystem. Detta för att det är 

ett väldigt konkret exempel på en lösning till ett verkligt problem som är enkelt att 

analysera och evaluera. En bi-artefakt av studien blir en metod över hur förbättrad 

projekthantering kan implementeras i övriga intranätverktyg. Det är inte lika konkret 

och tydligt som instansieringen men arbetsprocessen kan ändå följas som ett stöd för 

riktlinjer vid implementering i andra befintliga intranätsystem.  

2.1.2 Design Science forskningsprocess 
Inom Design Science används en forskningsprocess som kallas för Design Science 

Research Process som ämnar att skapa en modell för hur forskning kan bedrivas. Det 

är inte en forskningsmetodik eller strategi utan syftar mer till att vara ett ramverk med 

riktlinjer att användas för att strukturera forskningen. (Johannesson, Perjons, 2012) 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver fem aktiviteter att arbeta med flytande och 

iterativt: 

Problemanalys – Undersöka, analysera och definiera ett praktiskt problem. 

Välformulerat och motiverat för praktiken och problemet kan vara av generellt 

intresse. Kan liknas med en förstudie. 

Lösningsförslag – Formulera och undersöka en lösning på ett praktiskt problem. 

Definiera kraven och översätta problemet till en artefakt. 

Utveckling – Skapa artefakten som adresserar problemet och fullföljer kraven som 

definieras i lösningsförslaget. Beroende på vad som ska tas fram varierar aktiviteten. 

Vid systemutveckling kan det kombineras med en systemutvecklingsmetod (Oates, 

2006).   

Evaluering – Använd artefakten i ett verkligt scenario för att bevisa dess 

genomförbarhet och trovärdighet. Demonstrera att artefakten faktiskt kan lösa det 

definierade problemet. 

Slutsats – Analysera hur artefakten fullföljer kraven och till vilken utsträckning den 

kan lösa det praktiska problemet. Ny kunskap dokumenteras och oväntat resultat eller 

oavslutade frågor diskuteras.  

Inom den här studien influeras arbetsprocessen och systemutvecklingsmetoden starkt 

av Design Science Research Process, längre beskrivning och motivering ges senare i 

kapitlet.  
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2.2 Fallstudie 
I en fallstudie forskas det djupt inom en specifik situation såsom en organisation, ett 

systemutvecklingsprojekt eller ett beteende. Fallstudien ämnar att måla upp en 

detaljrik bild av ett enskilt objekt eller situation för att användas som grund för att 

förstå ett generellt fenomen (Johannesson, Perjons, 2012). Ett exempel är att 

undersöka en förändring inom en organisation där forskaren får följa organisationen 

under en längre tid och samla in och analysera data.  

När det kommer till datainsamling för kravspecifikation kan en fallstudie överstiga 

hinder som uppstår med andra undersökningsmetoder i och med att krav och problem 

kan identifieras på en djupare nivå och under en längre tidsperiod. Krav kan också 

identifieras av forskaren själv. Detta resulterar i att kraven blir mer fulländade och 

relevanta (Johannesson, Perjons, 2012). 

Nackdelar med fallstudier kan vara att de tar lång tid och resultatet är till viss del 

beroende av kunskapen hos forskaren som driver den. Studien kan även bli influerad 

av forskarens egna intressen och förutfattade meningar (Johannesson, Perjons, 2012). 

Oates (2006) beskriver fyra kännetecken för när det är aktuellt att använda en 

fallstudie:  

Fokus på djup – Forskningen ämnar att skaffa en detaljerad information om 

undersökningsobjektet snarare än en bred bild.  

Naturlig miljö – Undersökningsobjektet studeras i sin verkliga kontext istället för en 

konstgjord situation i ett laboratorium. 

Holistisk studie – Forskningen fokuserar på komplexiteten och sammankopplingen 

av processer och relationer samt innebörden av dessa snarare än isolerade enskilda 

faktorer.  

Flera källor och metoder – Helhetsbild uppnås genom utvinning av data genom flera 

källor med olika metoder.  

Yin (2003) kategoriserar fallstudier baserat på deras syfte i tre olika grupper:  

Explorativ fallstudie – Definierar frågor och hypoteser med avsikt att tillämpas i 

följande studier som hjälp för andra forskare för att förstå forskningsproblem. 

Beskrivande fallstudie – Detaljerad beskrivning av ett fenomen i dess verkliga 

kontext. Analysen berättar en historia vilket inkluderar vad som hände och hur olika 

parter påverkades.  

Förklarande fallstudie – Går ett steg längre än en beskrivande fallstudie genom att 

förklara varför vissa händelser inträffade och varför resultatet uppstod. 

Den här studien passar som en fallstudie då det ska ske en utveckling av en IT-artefakt 

för att lösa ett verkligt problem. Artefakten är i form av ett systemutvecklingsprojekt 

vilket är komplext och omfattande på en djup nivå snarare än en bred. En IT-artefakt 

som ska lösa ett verkligt problem evalueras bäst i en verklig kontext i sin naturliga 

miljö snarare än i ett laboratorium. Fallstudien ger en unik inblick i hur företaget 
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jobbar med projekt och vad de har för behov av systemstöd samt hur olika aktörer 

relateras till varandra. Studien är en förklarande fallstudie i och med att den ger en 

helhetsbild av nuläget och hur problem kunnat lösas med hjälp av IT-artefakten.  

2.3 Design Science tillsammans med fallstudie 
En fallstudie kan vara av en betydande hjälp vid utförandet av aktiviteterna i Design 

Science Research Process. En fördjupande förståelse av problemet kan uppnås när den 

studeras i en verklig miljö, vilket hjälper till vid formuleringen av problemet och 

insamling av kravspecifikation. Detta stödjer i sin tur översättning av problem till 

lösningförslag. En fallstudie är även ett uppenbart alternativ för att evaluera 

artefakten, då man gör det i dess verkliga miljö istället för i en isolerad miljö inom ett 

laboratorium (Johannesson, Perjons, 2012). 

Denna studie kombinerar Design Science med fallstudie p.g.a. att utvecklandet av 

artefakten kräver detaljerad information. Jag anser även att problemet studeras bäst i 

dess verkliga kontext och analysen av evalueringen bör ske i dess naturliga miljö. 

2.4 Systemutvecklingsmetod 
Studiens forskning har bedrivits utifrån de fem stegen i Design Science Research 

Process på ett iterativt sätt i kombination med en agil systemutvecklingsmetod, i det 

här fallet en nerskalad version av Scrum. I Design Science bedrivs forskning genom 

att skapa en artefakt, när det är en IT-artefakt som ska skapas krävs en 

systemutvecklingsmetodik för att utvecklingen ska ske systematiskt och skapa 

spårbarhet. Viktigt att poängtera är att forskningsmetoder och 

systemutvecklingsmetoder inte är samma sak utan helt skilda världar men som råkar 

passa bra ihop i och med de fem aktiviteterna i Design Science Research Process och 

principerna för Scrum.  

2.4.1 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling är samlingsnamnet på de systemutvecklingsmetodiker som valt 

att arbeta på ett iterativt och inkrementellt vis. Tillsammans har de, för att uppnå 

bättre utvecklad programvara, fyra grundvärderingar (Beck, et al., 2001): 

 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

En av de viktigaste aspekterna av agil systemutveckling är att vara flexibel och kunna 

anpassa sig efter förändring, även sent i utvecklingsprocessen. Utvecklingsteamet 

uppnår välanpassade mjukvaror genom självorganisering och nära kontakt och 

kommunikation med kund (Jönsson, 2013).  

En annan hörnsten med agil systemutveckling är att kontinuerligt leverera små 

fungerande delar av slutprodukten under hela utvecklingsprocessen. Detta leder till att 

kunden får ett större inflytande under processen och fel kan upptäckas i ett tidigare 

stadie (Jönsson, 2013). 
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2.4.2 Scrum 
Scrum är ett ramverk inom den agila systemutvecklingen som passar sig för 

genomförandet av komplexa system. Det har ett fokus på affärsnytta och möjlighet att 

förändra projekt på ett strukturerat sätt. Scrum är ett iterativt ramverk med en 

angreppsvinkel på främst hur projektet organiseras och planläggs (Axelsson, 2013).  

I scrum används en produktbacklog istället för en klassisk kravspecifikation. 

Backlogen är i princip en levande lista med prioriterade önskemål. Detta möjliggör 

förändrade förutsättningar och krav under arbetets gång eftersom önskemålen kan 

komma att ändras. De ursprungliga önskemålen kan försvinna, eller omprioriteras och 

helt nya önskemål kan läggas till (Schwaber & Sutherland, 2013).  

Ett scrumteam består vanligtvis av tre roller: produktägare, scrummaster och 

utvecklingsteamet. Det är viktigt att utvecklingsteamet är självorganiserande och att 

dess medlemmar själva besluta hur utvecklingen kan ske på bästa sätt (Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

Schwaber och Sutherland (2013) kategoriserar scrumprocessen inom tre olika faser 

och beskriver de enligt:  

Pre Game – Består av både planering och arkitektur. Inom planeringen skapas den 

första versionen av produktbackloggen med projektets olika önskemål på funktioner 

och krav. Det skapas även en definition av slutprodukten som förväntas. Den andra 

delen av pre game är att utvecklingsteamet analyserar produktbackloggen och formar 

den grundläggande tekniken inför utvecklingen.  

Game – Här sker själva utvecklandet av produkten och det körs i spurter, eller s.k. 

sprintar, vilket är en iterativ utvecklingsprocess. Varje sprint ses som ett eget litet 

delprojekt med tidsram och en bestämd definition av vad som ska göras.  

Post Game – Utvecklingen avslutas och den slutgiltiga produkten förbereds för 

release.  

2.4.2.1 Sprint 

En sprint består av underliggande aktiviteter (Schwaber & Sutherland, 2013): 

Planeringsmötet – Görs innan utvecklingsarbetet i sprinten körs igång och ämnar att 

skapa en sprintbacklog med utvalda önskemål från produktbackloggen.  

Dagliga Scrummöten – Dagligt möte för utvecklingsteamet där allt som ska göras 

diskuteras och eventuella problem som uppkommit adresseras. Mötena görs ofta på 

stående fot och under ca 15 minuter för att inte förlora fokus.  

Sprintgranskning – Ett informellt möte där utvecklingsteamet presenterar resultatet 

av sprinten för intressenter. Mötet går igenom projektets status och resulterar 

eventuellt i ändringar av produktbackloggen.  

Sprintåterblick – Ett formellare möte där utvecklingsteamet tillsammans med 

scrummastern går igenom hur sprinten har gått, vad som fungerade och vad som 

fungerade mindre bra. Är till för att lära sig och förbättra till nästa sprint. 
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2.4.3 Scrum i en Design Science artefakt 
I Design Science finns det ingen förbestämd systemutvecklingsmetod som används. 

Johannesson och Perjons (2012) menar dock att de fem aktiviteterna i Design Science 

Research Process ämnas att ske iterativt. Sedan är det upp till forskaren själv att 

bestämma en lämplig systemutvecklingsmetod att arbeta efter. I nedan figur har jag 

illustrerat ett möjligt samband mellan Scrum i ett Design Science projekt.  

  Design Science Scrum 

Problemanalys 
Undersöka, analysera och definiera 

ett praktiskt problem. 

Pre Game 
Planering och analys av arkitektur 

baserat på produktbacklogg. 
Lösningsförslag 

Översätta problemanalys till en 

artefakt. 
 Game 

Utveckling sker i iterativa sprintar. 

Varje sprint innehåller planering, 

analys och utveckling.  

Utveckling 
Skapa artefakten för att lösa 

problemet. 

Evaluering 
Utvärdering av artefakten. 

Slutsats 
Analysera om artefakten löser det 

praktiska problemet. 

Post Game 
Utvecklingen avslutas och den 

slutgiltiga produkten förbereds för 

release 
 

Riktigt såhär svart på vitt är det inte i verkligheten, men figuren illustrerar på ett 

övergripande sätt varför Scrum kan passa in i ett Design Science-projekt där en IT-

artefakt ska utvecklas.  

Problemanalysen och Pre Game går rätt naturligt hand i hand då båda egentligen går 

ut på att identifiera ett problem och samla ihop tillräckligt med information för att 

skapa en sammanställning av kraven på projektet.  

Under lösningsförslagsaktiviteten i Design Science görs en översättning av 

problemanalysen till en kravspecifikation på artefakten. Kravspecifikationen följs 

sedan under utvecklingsfasen som sedan testas och analyseras i evalueringsfasen. 

Notera att det tidigare konstaterats att aktiviteterna i Design Science görs iterativt 

vilket gör att dessa tre faser passar bra in under Scrums sprintar. Under en sprint väljs 

prioriterade önskemål ut från produktbackloggen som sedan utvecklas för att leverera 

en del av den slutgiltiga produkten. Det som skapas under sprinten testas och 

analyseras innan nästa sprint påbörjas. 

2.5 Forskningsansats & strategi 
Kvalitativ och kvantitativ är de två grundläggande metodologiska ansatserna att 

bedriva ett forskningsarbete. Medan kvalitativa metoder eftersträvar helhet och 

sammanhang, normalt i sociala sammanhang, så eftersträvar kvantitativa metoder att 

omvandla information till mängder och siffror. Där man i kvantitativa metoder går 

från idé och teorier till införskaffning av empirisk data och därefter söker validering 

av valda hypoteser. Den kvalitativa forskningsansatsen tar avstånd från en mätbar 

verklighet och menar snarare att miljön är obeständig och föränderlig (Holme & 

Solvang, 1997). 
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Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika uppfattningar om relationer mellan 

teori och empiri, induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen utgår från empirin 

för att skapa teori och associeras ofta med kvalitativa studier. En deduktiv ansats 

innebär istället att utgå från teori för skapa hypoteser och granska med hjälp av 

empiri. Den deduktiva ansatsen kopplas ofta istället ihop med kvantitativa studier.  

Abduktion är en tredje ansats på relation mellan empiri och teori som innebär ett slags 

mellanting mellan induktion och deduktion. Där ansatsen har ett inslag av både 

induktion och deduktion och är en processinriktad ansats som öppnar upp för nya 

iakttagelser under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 2007). 

Studien bedrivs med en abduktiv ansats då en artefakt utvecklad med Design Science 

ska ha en koppling till existerande kunskaper och teorier inom det valda ämnet 

(Johannesson, Perjons, 2012). Samtidigt kommer studiens empiri, artefakt, att spela en 

avgörande roll för att bidra med ny kunskap och teori inom sitt ämne. I den fallstudie 

som ska göras kommer intervjuer och mänskliga åsikter genom loggböcker och 

avstämningsmöten att spela en stor roll vilket gör att studiens insamlade data till 

största delen är kvalitativ.  

2.6 Datainsamling 
Den här studiens fokus ligger på kvalitativ data med syfte att skaffa en djupare 

förståelse av problemet i verksamhetskontexten samt artefaktens relationer till den 

verkliga miljön och dess aktörer. 

Metoderna för datainsamling är valda utifrån att de ska passa in till den agila 

systemutvecklingsmetoden som används, nämligen Scrum. Datainsamlingen består till 

stor del av intervjuer, artefaktstudier och loggböcker.  

2.6.1 Intervjuer 
Oates (2006) beskriver en intervju som en speciell typ av konversation som syftar till 

att en forskare ska samla in information från personen som blir intervjuad. Forskaren 

ställer alla frågor och har kontroll över konversationen.  

Empiri som samlas in genom intervjuer ger rum för subjektivitet och fri tolkning. 

Empirin ämnar att presentera tolkningar och bidra till den teori som finns i form av 

praktik samt se likheter och olikheter i teori och empiri (Patel & Davidsson, 2011). 

En intervju är sannolikt den mest använda metoden för datainsamling i en kvalitativ 

forskning, vilket kan bero på dess flexibilitet. Intervjuer kan delas in i tre 

huvudsakliga kategorier: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. De som 

lämpar sig för en kvalitativ studie är de två sistnämnda (Bryman, 2002). 

Oates (2006) beskriver semistrukturerade intervjuer som en konversation med tydligt 

fokus på ett eller flera teman med tillhörande frågor. Frågorna har dock ingen bestämd 

ordning och kan komma att ändras under intervjuns gång. Temat och frågorna ämnar 

mer att ge intervjun en riktlinje.  

I den här studien används de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna för att 

definiera och analysera problemet med en explorativ prägel. Detta för att jag stod i en 

utvärderingssituation att definiera problemet där kvalitativa intervjuer passade bra och 

utgick från respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Den semistrukturerade 
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varianten har används för kunna analysera och jämföra de olika intervjuerna. Ett 

frågeschema har används som varit knutet till syftet och frågeställningen, däremot har 

den inte följts strikt utan används som en riktlinje under intervjun.  

2.6.2 Artefaktstudier 
Utveckling av en artefakt ger möjlighet till datainsamling till studien. Vilken typ av 

information som kan utvinnas beror på vad som ska utvecklas och artefaktens roll. 

Oates (2006) beskriver tre roller en IT-artefakt kan ha: 

Huvudroll – I forskningen och själv bidra med kunskap. 

Biroll – Där fokus ligger på utvecklingsprocessen. 

Motor – För något annat, där artefakten används för att illustrera en annan forskning.  

I den här studien utvecklas en artefakt för att förbättra stödet för projekthantering i 

intranät. Därför används artefakten som en huvudroll för forskningen och bidrar själv 

med kunskap.  

2.6.3 Loggböcker under utvecklingen 
Under studiens utvecklingsfas samlas data in i form av produkt- och sprintbackloggar. 

Dokumenten är egentligen informella loggböcker som tas fram i samarbete med 

fallstudiens företag. Det data som samlas in analyseras för att påverka fortsatt 

utveckling av artefakten.  

2.7 Arbetsprocessen 
I avsnitt 2.4.3 illustreras sambandet mellan Design Science Research Process (DSRP) 

och Scrum, studiens arbetsprocess har till stor del följt de aktiviteter som finns i båda 

metoderna. Studiens artefaktutveckling har därför blivit strukturerat enligt scrums tre 

huvudsakliga faser: 

2.7.1 Pre Game 
I studiens pre game gjordes en förstudie i enlighet med problemanalysaktiviteten i 

DSRP där ett problem ska analyseras och definieras. Detta gjordes genom att 

identifiera SharePoint, SiteVision och EPIServer som de populäraste intranätsystemen 

i Sverige. Sedan utfördes intervjuer med olika respondenter för att analysera de olika 

systemen. SharePoint valdes ut som det lämpligaste systemet för vidare studier och, 

tillsammans med en fallstudie på JSC, togs de grundläggande önskemålen fram till en 

produktbacklogg för att definiera kravspecifikationen på IT-artefakten för att uppnå 

förbättrat projekthanteringsstöd. Genom en intervju med en SharePoint-konsult 

identifierades den lämpligaste arkitekturen för artefakten som en SharePoint Provider 

Hosted App och remote provisioning som mönster för att manipulera innehållet med 

hjälp av SharePoints API.  

2.7.2 Game 
I game startade fallstudien igång på riktigt med en omfattande utvecklingsprocess för 

att ta fram ett stödverktyg till SharePoint som följde den bestämda arkitekturen. 

Arbetsprocessen delades in i ett flertal olika sprintar där varje sprint innehöll ett eget 

utdrag av produktbackloggen för den funktionalitet som skulle implementeras och 

analyseras. Varje sprint spred sig över en period på 2 veckor och innehöll 
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rekommenderade aktiviteter från Design Science Research Process: lösningförslag, 

utveckling och evaluering.  

2.7.3 Post Game 
Post Game är evalueringen av artefakten där två tester tagits fram för projekttyper 

som JSC använder och vill att artefakten ska kunna producera. Testspecifikationerna 

har tagits fram av JSC och testats av mig själv. Resultatet från evalueringen 

analyseras sedan i kapitel 5.  

2.7.4 Översikt 
Studien har mest använt Scrum som ett ramverk för att strukturera rapporten och 

systemutvecklingsprocessen. Egentligen passar sig Scrum för något större team och 

det finns roller definierade i Scrum som inte används i den här studien. JSC har agerat 

produktägare medan jag själv varit det s.k. utvecklingsteamet. Levin (2011) förklarar 

att det är sällan organisationer använder sig av Scrum helt ut, utan använder det mest 

som en inspirationskälla och anpassar metoderna sedan för att passa projektet i fråga. 

Det gäller även för denna studie där Scrum har anpassats för både ett mindre projekt 

och ett färre antal deltagare.  

I nedan figur illustreras arbetsprocessen under DSRP och Scrum med dess tillhörande 

metoder. Bilden är inte helt sann, evalueringen som görs i slutet av varje sprint är 

egentligen bara en informell test av sprintens del av produktbackloggen. Den formella 

evalueringen och artefaktstudie görs i slutet med en heuristisk utvärdering.  

 

2.8 Dataanalys 
De semistrukturerade intervjuerna har bidragit till att analysera och definiera studiens 

problem. Eftersom intervjuerna har varit kvalitativa har det varit öppet för egna 
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tolkningar och analyser. Intervjuerna har dock analyserats ur både en kvantitativ och 

en kvalitativ synvinkel för att ställa olika variabler av innehållet emot varandra.  

Loggböcker har skrivits under arbetsprocessen och guidat utvecklingen av artefakten. 

Analysen har här gjorts tillsammans med fallstudiens företag för att på bästa sätt 

definiera artefaktens kravspecifikation för att kunna hantera det praktiska problemet.  

Evalueringen av artefakten har gjorts med en heuristisk utvärdering. Enligt Pettersson 

(2012) är det en typ av expertutvärdering och analytisk inspektionsmetod som inte är i 

behov av att blanda in användare.  

Artefaktstudien har stark koppling till rapportens frågeställning och evalueras av 

forskaren själv mot den kravspecifikation som definierats.  

2.9 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara studiens frågeställning ”Hur kan ett förbättrat stöd för 

projekthantering uppnås inom intranät?” behövde först en annan mindre 

forskningsfråga besvaras: ”Vilket intranät lämpar sig generellt bäst för 

projekthantering?”. Detta har undersökts genom att först identifiera vilka intranät som 

är starkast på den svenska marknaden. Sedan har konsulter inom de utvalda intranäten 

intervjuats för att utvinna djupare information och identifiera ytterligare aspekter. 

Analysen av intervjuerna gjordes på både ett kvantitativt och kvalitativt sätt. 

Kvantitativt för att analysera marknadsandelar och licenskostnader. För att undersöka 

det inbyggda stödet för projekthantering och eventuella möjligheter att kompletta 

funktionalitet gjordes en kvalitativ analys av intervjuerna.  

Med resultatet av de analyserade intervjuerna kunde sedan ett intranät väljas ut som 

det mest lämpade verktyget. Studien kunde då fortsätta att undersöka forskningens 

frågeställning ”Hur kan ett förbättrat stöd för projekthantering uppnås inom intranät?” 

genom att konstruera en instansierad IT-artefakt med Design Science och Scrum. För 

att utvecklingen av artefakten skulle reflektera verkligheten så mycket som möjligt 

gjordes denna i en fallstudie hos ett företag i dess naturliga miljö. 

Efter att artefakten utvecklats kunde den analyseras genom att evalueras med ett test 

mot en kravspecifikation. Resultatet av evalueringen låg sedan till grund för slutsatser 

kring frågeställningen samt den mindre forskningsfrågan: ”Medförs det begränsningar 

vid införandet av ett stödverktyg?”. 

2.10 Trovärdighet 
När man diskuterar en studies trovärdighet är det vanligt att kategorisera detta i 

reliabilitet och validitet. Båda kategorierna gäller mest olika typer av mått och 

mätningar (Bryman & Bell, 2005). De kan därför anses mer passande vid kvantitativa 

forskningsmetoder. Lincoln och Guba (1985) beskriver istället mer lämpade begrepp 

för kvalitativa studier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt att styrka och 

konfirmera. Reliabilitet och validitet förutsätter att det är möjligt att komma fram till 

en och endast en sanning av verkligheten vilket inte är direkt möjligt med kvalitativa 

studier använder den här studien istället Lincoln och Gubas begrepp.  
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2.10.1 Tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2005) menar att tillförlitligheten baseras på hur väl forskningen 

gjorts efter de regler som finns. De menar också att respondenterna ska vara 

informerade om resultatet för att kunna bekräfta den forskning som gjorts.  

Regler och riktlinjer för Design Science har följts noga med tanke på den 

rekommenderade arbetsprocessen Design Science Research Process har används. 

Artefakten som tagits fram har är i linje med Design Science eftersom att det är en 

instansiering och är huvudrollen för studien. 

Respondenterna i studiens intervjuer har till den mån det gått fått möjlighet att 

påverka resultatet samt den empiri de tillfört.  

2.10.2 Överförbarhet 
Överförbarheten baseras på möjligheten att överföra resultatet av studien på andra 

situationer. Generalisering av ett problem är i allmänhet ett problem för kvalitativa 

studier särskilt en studie i form av Design Science i kombination med en fallstudie 

som fått kritik på grund av sitt relativt smala urval (Bryman & Bell, 2005). Inom 

kvalitativa studier och Design Science handlar det därför mer om att skapa spårbarhet. 

Genom att göra en så detaljerad studie som möjligt kan läsaren själv få underlag för 

att avgöra resultatets överförbarhet (Johannesson, Perjons, 2012). 

Studien upplyser om de tre populäraste intranätverktygen i Sverige som lämpar sig för 

implementering av förbättrad projekthantering. Därefter följer en analys av problemet 

och framtagning av kravspecifikation från fallstudiens företag, baserat på den verkliga 

kontexten. Utvecklingsprocessen görs i samarbete med den agila 

systemutvecklingsmetoden scrum för att skapa spårbarhet, i linje med 

rekommendation inom Design Science. Även om artefakten avser ett stödverktyg som 

enbart implementeras i SharePoint så ämnar studien att skapa spårbarhet för att kunna 

följas så noga som möjligt för vidare forskning.  

2.10.3 Pålitlighet 
Bryman och Bell (2005) beskriver begreppet pålitlighet som i vilken utsträckning 

studien kan kopieras. Just i en fallstudie kan det vara svårt replikera studien exakt 

eftersom den utförs i en organisk miljö. Lincoln och Guba (1985) föreslår att 

forskaren ser kritiskt på sin egen studie och redogör fullständigt för alla dess faser.  

Att beskriva forskningen fullständigt känns som en svår uppgift även om jag försökt 

skapa så mycket spårbarhet som möjligt med hjälp av de metoder jag valt, både för 

forskning och för systemutveckling. Det jag gjort för att försöka öka pålitligheten är 

att enbart använda mig av aktuella och pålitliga tekniker och referenser. Bryman och 

Bell (2005) beskriver även pålitligheten i en kvalitativ studie som något som ofta 

åsidosätts p.g.a. tidsaspekten för den omfattande granskningen som skulle krävas. 

2.10.4 Styrka och konfirmera 
Möjligheten att styrka och konfirmera menar att forskaren försöker säkerställa att 

undersökningen är gjord i god tro. I en samhällelig och kvalitativ forskning är det 

svårt att vara objektiv till sina egna studier. Däremot ska det framkomma att forskaren 

inte styrts av egna övertygelser eller värderingar (Bryman & Bell, 2005).  



Metod och genomförande 

21 

Jag har själv inte haft någon direkt kontakt med någon av de intranätverktygen som 

presenteras i den här studien. Inte heller har jag arbetat med projekthantering med 

hjälp av ett IT-system som stöd. Övriga beslut som tagits såsom kravspecifikation och 

test av artefakt är definierad av fallstudiens företag.  

2.11 Litteraturdiskussion 
Arbetsmetoden och genomförandet av den här rapporten har till största del influerats 

av Johannessons och Perjons A Design Science Primer från 2012 som sedan legat till 

grund för An Introduktion to Design Science (2014). Båda författarna är knutna till 

Stockholms Universitet där Johannesson är professor och Perjons är 

universitetslektor, båda inom området informationssystem. P.g.a. deras titlar och 

omfattande mängd tidigare publikationer så har jag ansett det som en tillräcklig källa 

för den här studien.  

Övrig litteratur har till stor del sökts fram via Google Scholar som gett möjlighet till 

att snabbt undersöka en större mängd litteratur efter angivna sökord. Även om det 

betytt att jag sökt igenom ett större antal publikationer och böcker så inser jag också 

begränsningarna i att snabbt söka fram information, skumma igenom och enbart läsa 

de kapitel som ansetts relevanta. Till den här studiens försvar så relaterar jag till 

Johannesson och Perjons (2012) som nämner att även om ett Design Science-projekt 

måste relateras till en relevant kunskapsbas så är inte det primära syftet att ha ett stort 

teoretiskt ramverk att stå på. Design Science skiljer sig lite här jämfört med andra 

forskningsmetoder. Vilket även leder till att kritiker av Design Science kan anse att 

min studie inte är vetenskaplig nog i och med att Design Science tillsammans med en 

fallstudie bildar ett något djupare arbete som ibland kan få svårt att förmedla ett 

bredare vetenskapligt resultat.  

Trots detta så är Design Science en vedertagen vetenskaplig forskningsmetod. Även 

om Google Scholar till största del har använts för att söka upp teori så har jag sett till 

att använda mig av så lite länkreferenser som möjligt och istället tittat på publicerad 

vetenskaplig litteratur. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar.  

Enligt Johannesson och Perjons (2012) måste en studie baserad på Design Science 

relatera till en existerande kunskapsbas. Artefakten som utvecklas måste vara originell 

men samtidigt bygga vidare på existerande teknik. För att besvara studiens 

frågeställning ”Hur kan ett förbättrat stöd för projekthantering uppnås inom 

intranät?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: kommunikation, 

informationsdelning och intranät. Kommunikation och informationsdelning behandlas 

för att undersöka allmänna krav på IT-stödverktyg för projekthantering. Intranät 

behandlas för att få en teoretisk grund i hur intranät används inom organisationer och 

dess potential att stödja projekthantering med hjälp av s.k. projektportaler.  

3.2 Kommunikation 

Kommunikation inom en organisation kan vanligtvis delas in i intern och extern 

kommunikation. Där intern kommunikation avser den kommunikation som sker 

mellan personer inom organisationen och extern kommunikation menar på 

kommunikation som sträcker sig utanför organisationen (Bark, 1997).  

En vanlig kommunikationskanal inom organisationer idag är intranät. Ett intranät kan 

beskrivas som ett arbetsverktyg men även som en kommunikationskanal för 

organisationens ledning och medarbetare, där de kan söka upp informationen vid 

behov (Bark, 1997). 

En populär metod för att öka den interna kommunikationen inom ett projekt är att vid 

uppstart avsätta ett kontor, eller annan yta, enbart för projektgruppen. Det ger 

projektet en snabbstart, håller ihop gruppen och bygger för effektivt samarbete 

(Tonnquist, 2009). Han fortsätter dock med att förtydliga att vi nu är inne på 2000-

talet och projektkontoret fått en mindre viktig roll som istället mer och mer ersätts 

med en projektportal. Projektportalen är menat att vara en administrativ plattform för 

internkommunikation och informationsdelning inom projektet.  

3.3 Informationsdelning 
 

Kommunikation och informationsspridning via digitala källor kallas för Computer 

Mediated Communication (CMC). I och med att det möjliggör kommunikation och 

informationsdelning digitalt så öppnar det upp många möjligheter inom 

organisationer. T.ex. vad en arbetsplats är och hur man jobbar i ett projekt är inte 

längre självklart definierat. Projekt kan nu utföras av individer på olika geografiska 

platser och olika tider på dygnet, ibland även utan att träffas överhuvudtaget. Det 

sätter dock nya krav på hur informationsdelningen ska hanteras eftersom den nu måste 

vara lättillgänglig i digitalt format och från olika geografiska platser (Tonnquist, 

2009). 
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3.3.1 Krav på informationsdelning 

Digital informationslagring för en eller några få individer är inga större bekymmer. I 

ett mindre företag kan en nätverksansluten hårddisk med backup ibland vara 

tillräckligt för organisationens behov. När det istället jämförs med en större 

organisation sätts helt andra krav. Information bör inte vara överflödig eller 

upprepande utan istället sparas på en central och lättåtkomlig plats, att misslyckas 

med detta kan medföra risk att utgången eller felaktig information används. Relevant 

data ska vara enkelt för användarna att söka fram och ta del av (Tonnquist, 2009).  

Lientz (2012) tycker att informationsdelningen mellan olika projekt är bristfällig. 

Problemet uppstår när medarbetarna inom en organisation behandlar varje problem 

som helt unikt istället för att titta på liknande lösningar andra projekt inom samma 

organisation redan hanterat. Problemet kan minimeras genom att satsa på 

kunskapsdelning mellan de olika projekten, vilket kan göras med hjälp av ett 

samarbetsverktyg för projekthantering, förslagsvis inom intranätet.  

Det är viktigt att identifiera informationsbehovet hos olika parter inom organisationen 

och anpassa detta till den mottagande rollen. Styrelsen behöver t.ex. kanske inte de 

tekniskt detaljerade dokumenten som projektledaren måste ta del av. 

Projektmedlemmar behöver först och främst tillgång till de uppgifter som ska göras 

och planeringen på detta medan organisationens ledning behöver en övergripande 

framgångsrapportering (Tonnquist, 2009).  

3.3.2 Informationsdelning med hjälp av Intranät 

Tonnquist (2009) beskriver intranätet som ett användningsbart verktyg när det 

kommer till att dela information inom en organisation. Det kan användas som en 

stödresurs för användare att söka och ta del av organisationens gemensamma 

dokument och annan relevant information såsom spridning av administrativ 

information och teknisk fakta. Omedelbara uppdateringar, distribuerat och integrerat 

lagringsutrymme samt en bred och gemensam sammarbetsplattform är några av 

fördelarna med att använda sig av ett intranät för informationsdelningen inom en 

organisation. Bark (1997) har dock identifierat några varningstecken. Att använda sig 

av ett intranät kräver normalt sätt större ansvar av medarbetarna själva att hålla sig 

uppdaterade än vid andra informationskällor. Det finns även en risk för Information 

overload, vilket betyder att medarbetarna blir presenterade med en stor mängd 

information och det kan uppstå problem med att vara selektiv. För att användarna ska 

kunna tolka och förstå informationen som finns blir därför rollen som distributör extra 

viktig. Varierande kunskapsnivåer inom datorhantering kan också medföra problem. 

Låg datorvana kan därför resultera i utebliven information för vissa medarbetare. 

Detta medför att organisationen måste lägga ner energi på att organisera intranätet 

med en logisk och sammanhängande struktur. 

3.4 Intranät 

Intranät avser traditionellt ett privat datornätverk inom en organisation som är 

skyddad från omvärlden med hjälp av en nätverksbrandvägg. Denna ursprungliga 

definition av intranätet användes för delad åtkomst av nätverksenheter såsom 

hårddiskar, databaser, webbservrar och skrivare med mera. Det är dock en något 

föråldrad innebörd och Intranät används numera, delvis felaktigt, som en synonym till 
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internwebb. Internwebb är en samling webbsidor och webbapplikationer som endast 

är tillgängliga för inloggade medarbetare inom en organisation. Dessa webbsidor kan 

användas för att stödja organisationens informationsdelning genom fil- och 

dokumenthantering, webbapplikationer för verksamhetsstöd samt för att hämta ut 

information ur databaser. Detta åtkomligt via webbläsarprogram. Skillnaden på 

intranät och internet är åtkomsten till det publicerade innehållet som begränsas till 

auktoriserade användare såsom medarbetare i organisationen (Bark, Heide, Langen, & 

Nygren, 2002).  

Enligt J. Nielsen (2001) kan intranätet vara det hjälpmedel som är viktigast för 

kommunikation mellan olika avdelningar inom en organisation och menar på att en av 

de största fördelarna med intranätet är möjligheten för direktkommunikation genom 

företagets hela hierarki. Intranätet kan även ses som infrastrukturen för intern 

information inom ett företag.   

3.4.1 Intranät som projektportal 

Idag finns det ett överflöd av program och stödverktyg för att förenkla hanteringen av 

projektbaserade arbetsprocesser. Problemet idag för många företag är istället att 

begränsa antalet administrativa verktyg att behöva underhålla. Tonnquist (2009) 

förespråkar för att det enklaste och bästa alternativet för en projektportal är att bygga 

in den som en ny webbsida, projektportal, i företagets redan, förhoppningsvis, 

existerande intranät. Projektportalen ska vara en kommunikationsplattform där 

relaterade dokument, planeringar och rapporter samlas. Informationen ska vara säkrad 

och bara tillgänglig för projektets medlemmar och eventuellt andra användare med 

tillräckligt hög auktoriseringsgrad. Det bör även erbjudas en övergripande vy över 

vilka projekt varje medarbetare är involverad i samt dess aktuella status. Dessa krav 

tillsammans gör att projektportalen bör integreras med organisationens intranät.  

Kliem (2008) beskriver tre huvudsakliga anledningar till att använda sig av en 

publicerad projektportal som även är integrerad i organisationens övriga verktyg: 

- Gör information och data tillgängligt för alla som behöver den. Intressenter 

kan t.ex. ta del av planering, tidslinje och övriga rapporter inom projektet, 

vilket kan förenkla det administrativa arbetet för projektledaren.  

- En projektwebb bidrar till att synliggöra projektet. Framgångar kan mätas på 

både grupp- och individnivå vilket bidrar till att organisationen får en 

övergripande kontroll över pågående projekt.   

- Ger projektteamet en identitet. Det kan bidra till en ökad motivation och 

ansvarskänsla för medarbetarna i teamet då varje individ får en chans att visa 

upp sina egna prestationer för den övriga organisationen.  

Även om både Kliem (2008) och Tonnquist (2009) båda nämner alternativ till verktyg 

för projektportaler så förespråkar de att använda sig av organisationens intranät. De 

slår även ett extra slag för Microsofts samarbetsplattform SharePoint som verktyg för 

både intranät och projektportal. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 

för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 

frågeställningar. 

4.1 Pre Game (förstudie) 

Figur 4.1 Hur mår Sveriges intranät? (Web Service Award AB, 2014) 

Som en del av forskningens förstudie görs en bedömning av lämpligast 

intranätverktyg för projekthantering. Figur 4.1 visar ett utdrag ur Hur mår Sveriges 

intranät? (Web Service Award AB, 2014) där bland annat marknadsandelarna av 

intranätverktyg i Sverige mättes. De tre klart populäraste intranäten mättes till 

EPiServer (38 %), SharePoint (24 %) och SiteVision (12 %). Nedan följer tre 

intervjuer, en av varje intranät, för att undersöka dessa vidare.  

4.1.1 Ola Grauers på JSC 
Den person som intervjuat är Ola Grauers som är ansvarig för SharePoint-satsningen 

på företaget JSC IT-partner. Han har en yrkeserfarenhet av SharePoint på 10 år varav 

det senaste året varit på JSC. Innan han blev ansvarig för SharePoint har han flerårig 

erfarenhet av EPiServer och står därför för intervjuer om båda verktygen.  

4.1.1.1 Intervju SharePoint 

Kan du berätta lite snabbt om SharePoint? 

SharePoint är Microsofts bidrag till de samarbetsplattformer som idag är bland de 

populäraste att använda som intranät för organisationer. Det är ett publiceringsverktyg 

som används av organisationer för att skapa webbplatser där de kan lagra, ordna, dela 

och ta del av information från olika typer av enheter. Dess framgång är dels på grund 

av den stora integrationen med Microsofts övriga affärsprodukter och dels dess 

förmåga att skapa intelligenta affärslösningar. Det kan dock vara svårt att förklara 

exakt vad SharePoint är, då det är designat för att vara en plattform som kan anpassas 

och vidareutvecklas för att passa egentligen vilken organisation som helst. Vi brukar 

säga att SharePoint är en verktygslåda som måste skräddarsys för att passa varje 

enskild organisation. SharePoint är byggd på Microsofts .NET-ramverk, ett 
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programmeringsramverk, vilket möjliggör att organisationer själva kan anpassa 

produkten, programmatiskt, efter dess egna behov. 

SharePoint har sedan sitt första släpp, 2001, växt och mognat på flera sätt. Nu inne på 

sin femte version används SharePoint av över 75 % av företagen på Fortune 500 och 

har sålt över 100 000 000 licenser.  

Hur jobbar JSC med projekthantering? 

Här på JSC arbetar vi själva med projekt i olika storlekar och använder då vårt 

intranät för projekthantering. Eftersom vi erbjuder konsulttjänster av SharePoint så 

har det även blivit ett naturligt verktyg för oss själva att använda när vi skapar upp 

våra egna projektportaler. Tyvärr kan just projekthantering i SharePoint vara något 

omständligt eftersom det är en rätt komplicerad administration. SharePoint är ett 

fantastiskt bra verktyg att använda som intranät och har en stor mängd inbyggd 

funktionalitet. För att på ett lyckat sätt kunna hantera en organisations 

projektverksamhet måste det vara möjligt att skapa upp nya projektportaler. Att skapa 

upp nya innehållsytor är tyvärr något som kräver en stor teknisk kunskap och är 

tidskrävande. Här på JSC krävs det t.ex. att en SharePoint-konsult hjälper till när en 

ny portal ska skapas.  

Har inte SharePoint inbyggt stöd för projekthantering?  
SharePoint har faktiskt ett inbyggt stöd för att skapa upp projektportaler. Problemet vi 

ser här är att det finns bara en fördefinierad mall, som dessutom har en väldigt 

generell syn på vad ett projekt är. Vi anser att varje organisation har sin egen 

projektmetodik att följa samt att olika typer av projekt kräver olika typer av 

projektportaler. Därför räcker inte den inbyggda funktionaliteten utan det krävs ett sätt 

för oss att själva kunna definiera upp olika mallar för projektportaler.  

Varför ska en organisation använda sig av ett intranät för projekthantering?  
Trots bristerna är vi ändå övertygade om att intranätet är det rätta IT-stödet för 

projekthantering, i vårt fall är det SharePoint. Vi anser att det är väldigt viktigt att en 

organisation har all information om ett projekt samlat på ett och samma ställe. Man 

ska även undvika mejl så mycket som möjligt, kommunikation inom projektet ska till 

stor del göras via projektportalen, eller i alla fall publiceras där för alla att ta del av. 

Vi rekommenderar SharePoint som verktyg eftersom det är möjligt med extern 

åtkomst, alltså att bjuda in externa parter utanför företagets domän. Vi är även 

skeptiska till andra projekthanteringssystem som ofta driftas online av något annat 

företag. Ligger informationen i SharePoint så kan vi vara säkra på att vi själva äger 

den. 

Hur kan man förbättra stödet för projekthantering i SharePoint? 

Tidigare har det varit enkelt att definiera egna mallar i SharePoint för att sedan 

använda när man skapar upp nya innehållsytor. Tyvärr gick Microsoft ut med för ca 1 

år sedan att den typen av funktionalitet inte längre var rekommenderad och kan 

eventuellt sluta supporteras i framtiden. Idag rekommenderas istället att nya 

innehållsytor skapas programmatiskt genom s.k. remote provisioning. Det är ett 

mönster för att manipulera innehållet i SharePoint via en extern applikation. 

Applikationen kan vara skrivet i vilket språk och miljö som helst eftersom 

kommunikationen sker genom SharePoints inbyggda API. Ska det göras helt efter 

regelboken så rekommenderas en SharePoint App. Det kan jämföras med appar i iOS 

och Android. Det är ett program som enkelt kan installeras och raderas vid behov. 
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Skillnaden är att appen inte fysiskt befinner sig på SharePoint-servern utan måste 

ligga på en annan enhet, detta säkrar SharePoint att inte ta skada av den installerade 

programvaran. Vi är dedikerade att fortsätta använda ett intranät för projekthantering 

men ser att stödet måste förbättras innan vi på allvar kan rekommendera det för våra 

kunder. Därför ser vi att ett stödverktyg med möjlighet att definiera mallar och sedan 

skapa innehållsytor baserat på dessa är något som saknas. 

Kan du berätta snabbt om licenskostnaderna?  

Microsoft har sedan lanseringen av Office 365 och SharePoint 2013 Online ändrat 

licenskostnaderna från de, annars traditionella, fastpriskostnaderna till en 

månadsprenumeration. Nu för tiden så prenumererar, eller hyr, man produkterna för 

en månadskostnad på 34,60 kr per användare och månad.  

På JSC erbjuder vi ett startpaket där SharePoint sätts upp efter grundläggande krav 

från kunden, för 45 000 kr, därefter är konstaderna enligt Microsofts egna licenser.  

4.1.1.2 Intervju EPiServer 

Kan du berätta lite snabbt om EPiServer? 
Första versionen av EPiServer släpptes redan 1997 och är ett svensktillverkat 

publiceringsverktyg. Det har främst använts för att driva publika websidor, där vi som 

utvecklare hade en grund att bygga på och redaktörerna hade ett testat och 

användarvänligt verktyg att behandla informationen i. På senare år har verktyget 

kompletterats med lösningar för både e-handel och intranät och är idag det mest 

använda intranätverktyget på den svenska marknaden.  

Även om EPiServer har kommit en lång väg från dess start, då användningsområdet 

var för hemsidor, så är intranätdelen mestadels en tilläggsprodukt som installerar 

ytterligare funktionalitet. Det handlar mest om att komplettera EPiServer med stöd för 

samarbete, kunskapsspridning och förbättrad kommunikation på en skyddad yta för 

organisationen. EPiServer marknadsför till och med möjligheten att samarbeta med 

SharePoint som intranät, dels för dess omfattande dokumenthantering och dels dess 

koppling till övriga Microsoft Office-produkter. 

Har EPiServer inbyggt stöd för projekthantering? 
EPiServer erbjuder inget inbyggt stöd för projekthantering, dock erbjuder 

intranätpaketet moduler för samarbetsfunktioner och SharePoint-kopplingen 

möjliggör avancerad filhantering med versionshistorik. För en utvecklare är det enkelt 

att definiera nya mallar som bestämmer funktionalitet och utseende för en viss sida. 

En sådan mall skulle absolut kunna anpassas för att stödja olika typer av projektsidor. 

Ett problem jag ser med EPiServer är dock att mallen bara definierar en enskild sida 

och inte en hel innehållstruktur. Det funkar säkert för vissa typer av projekt, men ofta 

vill man att en projektportal består av mer än en innehållssida. Jag har hört att 

EPiServer arbetar på en möjlighet att enklare skapa upp projekt. Men det handlar mer 

om att publicera flera enskilda sidor samtidigt, inte att definiera mallar som avser flera 

fördefinierade sidor. Detta är ett problem eftersom man ofta vill att projektportaler 

följer samma struktur. 

Hur kan man förbättra stödet för projekthantering i EPiServer? 

För att kunna använda EPiServer för projekthantering så gäller även här, som i 

SharePoint, att förenkla processen att skapa mallar för projektportaler. Det mesta går 
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att lösa med programmering i EPiServer, det är väldigt bra på den aspekten. Med 

tekniker såsom Microsofts ASP.NET, MSSQL och MVC gör att det är modern teknik 

som används. Det finns även en väldigt omfattande uppsättning av API:er som kan 

utnyttjas vid skapande av nytt innehåll. Anpassad programmering kompileras i DLL-

filer och placeras tillsammans med EPiServer-installationen.  

Hur ser licenskostnaderna ut? 
EPiServer går inte själva ut officiellt med vad licenskostnaderna ligger på, utan vill 

istället ha en förhandling och sedan lämna ett kostnadsförslag. När jag jobbade med 

EPiServer så var det relativt höga licenskostnader som dessutom krävde mycket 

konsultation därefter. Licenskostnaderna startade på 100 000 kr och ökade sedan för 

varje ytterligare funktionalitet som krävdes. EPiServer är dessutom mer av en 

utvecklingsplattform där mycket extra handpåläggning krävs för att faktiskt skapa en 

lämplig webbsida eller ett intranät. Därför anser jag att EPiServer lämpar sig mest för 

stora organisationer som statliga verk, kommuner och större privata företag. Även 

stödet för att möjliggöra ett intranät kräver ytterligare licenser.  

4.1.2 Sven Dahlstrand på Limepark 
Den personen som intervjuats är Sven Dahlstrand i Jönköping. Sven kom i kontakt 

med SiteVision undertiden han jobbade på Jönköpings tekniska högskola och fick i 

uppdrag att utvärdera olika publiceringsverktyg för skolans nya webbsatsning. Under 

sitt arbete med SiteVision var han med och startade upp en community på nätet med 

syfte att framhäva verktyget och tog 2011 emot ett pris som årets SiteVision-

contributor. Idag är Sven en av fyra delägare i företaget Limepark, ett företag som 

startade för 13 år sedan i Örnsköldsvik och finns idag på fem orter i Sverige. Unikt för 

Limepark är att de är det enda företaget i Sverige som enbart fokuserar på SiteVision 

och har idag en stark koppling till teamet bakom verktyget.  

4.1.2.1 Intervju SiteVision 

Kan du berätta lite snabbt om SiteVision? 
SiteVision är ett svensktillverkat publiceringsverktyg som främst används på den 

svenska marknaden med kunder såsom kommuner, statliga verk, SVT och Högskolan 

i Jönköping. SiteVision kan kännas som något av en stängd community där ”alla 

känner alla” mellan oss som jobbar med det. 

Används SiteVision som intranät? 
Historiskt sätt har vi mest använt SiteVision vid tillverkning av publika webbsidor, 

ibland även något enklare intranät som bara handlat om en skyddad inloggningsyta 

med formulär och dokument. Nu för tiden är våra kunder ute efter mer 

samarbetsfunktioner på sina intranät. För ungefär 2-3 år sedan lanserades en 

tilläggsprodukt till SiteVision vid namn Social Collaboration. Vilket i princip är en 

samling moduler som installeras i den vanliga SiteVision-installationen och kan 

användas för att bygga interaktiva samarbetsplattformer som idag förväntas av ett 

intranät.  

Social Collaboration utvecklades i samarbete med svenska kommuner och statliga 

verk. Det funkar därför bra för den målgruppen. Samarbetsfunktioner såsom 

användarprofiler, nyhetsflöden, att göra-listor, fildelning och möjligheten att enkelt 

skapa samarbetsytor i form av grupper har gjort SiteVision till en stark produkt på 
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marknaden för publiceringsverktyg. Det är vanligt att vi både tillverkar en 

organisations publika webbsida och deras intranät i samma SiteVision-installation.  

Har SiteVision inbyggt stöd för projekthantering? 

När man jobbar med projekt i SiteVision så använder vi något som kallas för grupper. 

En grupp är mer eller mindre en sida som vilken som helst som definieras med hjälp 

av en mall. En mall är en definition av struktur och funktionalitet för en sida, den 

bestämmer vilka moduler eller samarbetsfunktioner en sida ska ha och bestämmer 

även hur sidan ska se ut rent layoutmässigt. Dessa mallar går att ändra och skapa hur 

många som helst. Problemet med en mall är att den bara definierar en och endast en 

innehållssida. Det finns ingen möjlighet att skapa en mall som definierar en hel 

innehållsstruktur med flera olika sidor och moduler.  

Om jag ska peka ut andra brister så är det faktumet, som tidigare nämnts, att 

samarbetsfunktionerna utvecklats tillsammans med svenska kommuner. Det gör att 

intranätet till viss del är vinklat för en specifik marknad och målgrupp. T.ex. skulle 

jag säga att intranätet lämpar sig för själva samarbetet i ett projekt men inte så mycket 

för andra aspekter såsom resurshantering. För att på allvar stödja projekt ser jag att 

SiteVision skulle behöva ett större utbud av motsvarande moduler för resurs- och 

tidsuppskattning m.m.  

Hur kan man förbättra stödet för projekthantering i SiteVision? 

Det går att lösa på två sätt. Antingen skapar man upp en skelettstruktur som består av 

olika sidor som baseras på olika mallar. Den skelettstrukturen får sedan ligga i en dold 

mapp i SiteVisions innehållsstruktur och kan sedan användas för att skapa nya 

projektgrupper genom att kopieras och klistras in på rätt ställe. Det kan dock anses 

som lite av ett fulfix. Det andra alternativet vore att skapa ett program som 

programmatiskt kan skapa projektgruppsstrukturer genom SiteVisions API.  

Hur skulle man kunna åstadkomma det sistnämna alternativet? 
SiteVision är byggt i Java, använder Cassandra som databas och driftas på en Tomcat-

server. Vill man bygga egen funktionalitet för att komplettera SiteVision så gör man 

det genom s.k. Portlets. En Portlet är som en modul som följer en viss standard och 

kan t.ex. pluggas in i även andra system. Man skulle kunna bygga portlets för att 

utöka SiteVisions stöd för projekthantering såsom resurs- och tidshantering. Det 

skulle även gå att skapa portlets för att definiera upp hela innehållsstrukturer för att 

enklare kunna skapa upp större grupper för projekt.  

Hur jobbar Limepark med projekthantering? 
Vi på Limepark använder inte själva SiteVision för projekthantering utan använder ett 

verktyg som heter LiquidPlanner. Detta eftersom vi anser att Social Collaboration 

saknar viss funktionalitet som jag tidigare nämnt samt lösningar för exempelvis 

belastningsregister och gantt-scheman. 

Kan du berätta snabbt om licenskostnaderna? 

Licensavgifterna är relativt höga och startar på runt 100 000 kr, det är inget officiellt 

pris som SiteVision går ut med. Därefter kostar det ungefär lika mycket för att en 

konsult ska anpassa verktyget till organisationen såsom en webbplats eller ett lämpligt 

intranät. De höga avgifterna gör att verktyget mest lämpar sig för större 

organisationer. 
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4.1.3 Produktbacklogg (Sprint 0) 
Verktyg för att kunna skapa mallar för projektportaler. Mallen används för att skapa 

upp en hel innehållsstuktur med förbestämd funktionalitet och layout. En mall ska 

kunna definiera följande:  

 Listor och dokumentbibliotek  

 Språk (svenska och engelska) 

 I vilken nivå på intranätet projektportalen ska skapas 

 Aktivera/Avaktivera vissa typer av funktionalitet  

 Layout 

 Navigeringsstruktur 

 Flera innehållssidor med möjlighet att fyll med förbestämt innehåll: 

o Text 

o Skript för att manuellt kunna manipulera innehållet 

o Visa innehåll från listor och dokumentbibliotek 

o Kalender 

o Innehåll från andra platser på intranätet 

o Socialt samarbetsflöde 

o Presentation av individer på intranätet 

o Projektsammanfattning och resurshantering 

Förutom att definiera mallar krävs även ett formulär för att skapa nya projekt med 

följande krav: 

 Metainformation av projektet 

 Projektportal baserat på en tidigare skapad mall 

 En översikt av alla skapade projekt 

 Portalens ägare och medlemmar  

SharePoints omfattande stöd för projektanpassad funktionalitet och större global 

utsträckning gör att intranätet passar sig bättre för den här studien. För att kunna 

utveckla en IT-artefakt för ovanstående kravspecifikation väljs därför SharePoint 

2013 Online som intranätverktyg. Artefaktens arkitektur kommer att bestå av en 

Provider Hosted App skriven i asp.net med hjälp av tredjepartstekniker som jQuery, 

KnockoutJS och Bootstrap. Appen är en extern applikation som manipulerar 

innehållet. 

4.2 Game (fallstudien)  
Avsnittet beskriver utvecklingen av studiens IT-artefakt för att förbättra 

projekthantering i SharePoint. Utvecklingen bedrivs i itererande sprintar om Design 

Science Research Process aktiviteter: lösningsförslag, utveckling och evaluering. 

Artefakten görs i samband med en fallstudie på företaget JSC IT-partner för att lösa 

deras problematik med projekthantering i ett befintligt intranät.  

4.2.1 JSC IT-partner 
Forskningen sker i samarbete med JSC-IT Partner AB vilket är ett konsultföretag som 

bland annat erbjuder verksamhetsnyttiga IT-lösningar såsom infrastruktur, 

molntjänster, hosting och intranät. JSC startade 1999 och har idag runt 40 

medarbetare med huvudkontor i Nässjö. (www.jsc.se). De använder sig idag av 

SharePoint 2013 Online som intranät, där de även hanterar sin projektverksamhet. 

http://www.jsc.se/
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Idag krävs en av företagets SharePoint-konsulter för att skapa upp nya projektportaler. 

Studiens IT-artefakt är menat att lösa det problemet för JSC.  

4.2.2 Sprint 1 
Fokus låg på att sätta upp en grund för projektet och i linje med scrums metodik 

producera en körbar utgåva av artefakten. 

4.2.2.1 Lösningsförslag 

Det är ofta lite problematiskt att plocka ut särskilt många önskemål från 

produktbackloggen i ett så tidigt skede som i första sprinten. Istället satsades det på att 

sätta upp en grund för projektet och undersöka de tekniker som förväntades 

implementeras. Det behövdes ett sätt att lagra den data som behövs för att spara 

inställningarna för en projektportal. Sprinten inleddes därför med att sätta upp en 

sprintbacklogg som inte riktigt följde den produktbacklogg som bestämts i sprint 0.  

Uppgift Prioritet 

Sätta upp grund för projekt 1 

Undersöka lämplig datalagring 2 

Kunna skapa mallar (utan funktionalitet)  3 

Grundläggande metadata för mallar 4 

 Tabell 4.1 Sprintbacklogg för sprint 1  

För att ha ett konkret mål med sprinten satte vi även som mål att kunna skapa och 

radera mallar med grundläggande metadata. Där metadata för mallar avsåg data såsom 

namn, beskrivning etc.  

4.2.2.2 Utveckling 

Arkitekturen bestämdes tidigare till en Provider Hosted App för SharePoint 2013. Det 

är en webbapplikation som skrivs i Microsofts ramverk ASP.NET med 

programmeringsspråket C# vilket kräver Microsofts systemutvecklingsverktyg Visual 

Studio 2013. I Visual Studio skapas en app genom att vid nytt projekt välja att mallen 

för projekttyper som heter App for SharePoint. Här måste man även välja vilket 

mönster man vill utveckla sin app efter, MVC eller WebForms, Provider Hosted App 

eller SharePoint Hosted App. I det här projektet valdes MVC och Provider Hosted 

App, det är mest en smaksak samma resultat kan åstadkommas oberoende av mönster. 

När en App for SharePoint skapas krävs det att man har tillgång till en installation av 

SharePoint 2013 Online. Detta eftersom att tester av utvecklingen görs direkt i 

SharePoint. När projektet i Visual Studio väl skapats så ges en omfattande grund att 

bygga vidare på. Tredjeparts ramverk som jQuery och Bootstrap är t.ex. redan 

installerat samt grunder för koppling mot den SharePoint-installationen man valt att 

utveckla mot. Bootstrap är ett CSS och JavaScript-ramverk som bland annat använts 

för popuprutor. jQuery är ett JavaScript-ramverk med avsikt att effektivisera 

utvecklingen.  

I SharePoint byggs mycket på s.k. listor, det är rader och kolumner för lagring av data 

som kan jämföras med relationsdatabaser och Microsofts Excel. Dessa listor kan 

skapas internt i appen och användas för datalagring, vilket valdes i det här projektet 
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framför en egen databas. Listorna funkar på liknande sätt där man kommunicerar med 

hjälp av CAML istället för SQL för traditionella relationsdatabaser.  

Utvecklingsprocessen kom längre fram än planerat och det fanns tid för att 

implementera ytterligare två önskemål. Det första önskemålet som implementerades 

var möjligheten att välja vilken webb de projektportalerna med den specificerade 

mallen skulle tillhöra. SharePoint är nämligen uppbyggt så att en webbplatser skapas i 

en hierarkiskstruktur. I själva verket är de projektportaler applikationen ämnar att 

skapa egna webbplatser som sedan ska struktureras till projektportaler. Det andra 

ytterligare önskemålet som implementerades var möjligheten att koppla mallen till en 

lista i SharePoint. Med detta menas en lista som redan är skapad på en annan plats i 

SharePoint som ämnar att spara skapade projektportaler. Detta ger en lättillgänglig 

översikt av de projekt som är aktiva inom organisationen.  

4.2.2.3 Evaluering 

I sprinten skapades grundprojektet och SharePoints inbyggda listor valdes som metod 

för datalagring istället för en extern databasanslutning. Som grund skapades 

applikationens startskärm där användares presenteras med två val: Skapa ny yta och 

Hantera Mallar. Det senare alternativet leder till en skärm där samtliga skapade 

mallar presenteras, där möjligheten finns för att radera existerande mallar eller skapa 

nya. 

  
Figur 4.2 Applikationens startskärm. Figur 4.3 Popupruta för att skapa en ny mall. 

 Grunden för formuläret för att redigera mallar hann implementeras med fält för titel, 

url till huvudwebb, url till översiktslista och valfri beskrivning av mallen.  
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Figur 4.4 Grund för mallformuläret 

Sprinten gav en bra grund för projektet och kom längre fram än beräknat. Mallar kan 

skapas och raderas, även om de inte kan användas för att skapa upp projektportaler. 

4.2.3  Sprint 2 

4.2.3.1 Lösningsförslag 

Inför sprint 2 sattes tydligare mål på den funktion som förväntades vid slutet. Det 

fanns fortfarande inga planer på att implementera möjligheten att skapa upp 

projektportaler utan det valde vi att vänta med till på slutet. Istället ville vi satsa på att 

lägga alla resurser på att göra skapandet av mallar så omfattande som möjligt.  

Till sprint 2 var den stora punkten att skapa upp listor och dokumentbibliotek, vilket 

är en fundamental del i SharePoint. Vid diskussionen kom det även fram att listor kan 

ha olika innehållstyper, dessa definierar den data som kan sparas i listan. Förutom 

innehållstyper så kan listor även ha olika vyer. En vy bestämmer hur listan ska 

presenteras, t.ex. vilka datakolumner som ska visas, i vilken ordning och andra 

kriterier som kan anges med CAML (jämför med relationsdatabasens SQL).  

I SharePoint finns det något som heter Features. En Feature är en samling 

funktionalitet som kan aktiveras eller avaktiveras. 

Från planeringsmötet satte vi ihop en sprintbacklogg att arbeta mot.  

Uppgift Prioritet 

Listor och dokumentbibliotek 1 

Listvyer (ny) 2 

Innehållstyper (ny) 3 

Kunna aktivera/avaktivera funktionalitet   4 

Språk 5 
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Layout  6 

Tabell 4.2 Sprintbacklogg för sprint 2 

4.2.3.2 Utveckling 

Eftersom listorna och dokumentbiblioteken måste skapas först efter att projektportalen 

skapats så sparas bara definitionen av dessa i mallen. Dessa definitioner sparas i egna 

lagringslistor och hämtas ut efter det att mallformuläret laddats. Genom att använda 

jQuery och Ajax hämtas definitionerna i bakgrunden och renderas sedan med hjälp av 

Knockout JS vilket är ett JavaScript-ramverk för template-rendering av HTML. 

Listorna hanteras i popuprutor där mer avancerade inställningar görs på en separat 

sida. Precis som listdefinitionerna sparas i egna lagringslistor så gör listvyerna detta 

också. En lista kan innehålla hur många innehållstyper som helst och rent kodmässigt 

är det inte mer än att lägga till ett ID för innehållstypen på listan vid 

skapandeprocessen.  

Features, funktionalitet i SharePoint, aktiveras genom att lägga till relaterade ID-

nummer på portalen som skapas. Det finns inget sätt att programmatiskt få fram dessa 

ID-nummer på features och därför får dessa anges manuellt i mallformuläret.  

Layout i SharePoint, eller rättare sagt ASP.NET WebForms, anges med en 

MasterPage. Det är en fil som definierar portalens övergripande stil och layout. I 

mallformuläret kan man välja mellan alla installerade MasterPages i SharePoint-

installationen. 

4.2.3.3 Evaluering 

SharePoint har egentligen ett omfattande stöd för olika språk på skapade portaler. 

Varje portal kan även ha sina egna språkinställningar. Just i vårt fall var det däremot 

bara relevant med svenska och engelska och övriga språk valdes att inte tas med.  

Vid en undersökning av SharePoints API för att hämta ut tillgängliga Features 

upptäckte vi att det inte gick att hämta ut samtliga. Varför inte alla var tillgängliga vet 

vi inte. Istället löstes det genom att manuellt kunna ange ID på de Features som ska 

vara aktiverade i mallen. Dessa features går nämligen att hämta ut grafiskt i sin 

SharePoint-installation.  
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Figur 4.5 Mallformulär efter sprint 2 

Skapade listor visas i formuläret, när nya listor ska skapas görs grundläggande 

inställningar i en popupruta. En lista baseras på en mall, dessa mallar hämtas från 

SharePoint. För att göra användargränssnittet mindre rörigt så placerades inställningar 

för vyer och innehållstyper på en separat sida. I avancerade inställningar för en lista 

placerades även en inställning för att göra listan skyddad från medlemmar och enbart 

tillgänglig för projektportalens ägare, t.ex. en projektledare.   

  
Figur 4.6 Popupruta för listinställningar Figur 4.7 Avancerade inställningar för lista 
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Figur 4.8 Formulär för en listvy 

4.2.4 Sprint 3 

4.2.4.1 Lösningsförslag 

Till sprint 3 sattes egentligen bara ett mål, vilket var att kunna skapa innehållssidor. I 

SharePoint finns det olika typer av innehållssidor där text, bild och funktionalitet kan 

presenteras. I den här applikationen valdes det att kunna skapa innehållssidor av typen 

WikiPage. En WikiPage är en sida med förbestämd layout med fritextredigering. 

Funktionalitet kan appliceras med s.k. webbdelar. En webbdel är ett vedertaget 

begrepp inom ASP.NET som representerar en isolerad yta med funktionalitet. I 

SharePoint finns det många webbdelar att använda sig av, det är t.ex. dessa som 

används för att ge projekthanteringsfunktionalitet.  

Det är inte relevant att implementera stöd för alla webbdelar i den här applikationen, 

istället har 8 webbdelar valts ut att inkluderas. För att öka möjligheten att anpassa 

applikationen görs det även möjligt att kunna importera en webbdels XML.  

Uppgift Prioritet 

Flera innehållssidor med möjlighet att fyll med 

förbestämt innehåll: 

 Text 

 Skript för att manuellt kunna manipulera 

innehållet 

 Visa innehåll från listor och 

dokumentbibliotek 

 Kalender 

 Innehåll från andra platser på intranätet 

 Socialt samarbetsflöde 

 Presentation av individer på intranätet 

1 
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 Projektsammanfattning och resurshantering 

 Import av XML 

Tabell 4.3 Sprintbacklogg för sprint 3 

4.2.4.2 Utveckling 

En WikiPage har en 8 förbestämda layouts som kan användas för att strukturera 

innehållet i olika kombinationer av rader och kolumner. För göra sidredigeraren så 

användarvänlig som möjligt så visas en förhandsgranskning av layouten grafiskt. 

Detta sköts med hjälp av JavaScript för att anpassa utseendet dynamiskt. I varje 

kolumn går sedan att lägga till webbdelar och som kan sorteras grafiskt med hjälp av 

ett JavaScriptbibliotek som heter HTML5 Sortable.  

Webbdelar i SharePoint är kompilerade i DLL-filer, för att kunna skapa instanser av 

dessa används XML för att identifiera webbdelen samt ange specifika egenskaper. 

Dessa egenskaper vill man som användare själv kunna hantera. Ibland med enkla 

statiska värden men ibland även med värden som är beroende av andra delen av 

projektportalen. Ett exempel är listwebbdelen som används för att visa en vy från en 

SharePoint-lista.  

För att slippa ha så mycket specialanpassad kod för varje webbdel gjordes ett 

dynamiskt renderat formulär för att presentera olika egenskaper. Renderingen görs 

genom att läsa in alla XML-filer i en mapp, dessa har en specifik struktur för att 

definiera egenskaper, egenskaperna renderas dynamiskt i formuläret, det ifyllda 

formuläret används sedan för att fylla i egenskaperna i webbdelens XML-fil med 

relevant data. Den XML som specialanpassats från webbdelen och formuläret sparas 

sedan i en lagringslista i SharePoint för att importeras vid skapandet av nya 

projektportaler. Egenskaper kan vara av vanliga datatyper som text och nummer men 

även att peka ut en skapad lista eller att välja en SharePoint-användare. 

4.2.4.3 Evaluering 

Den dynamiska renderingen av formulär innebär att det enda som behövs för att 

implementera nya webbdelar i applikationen är att lägga en XML-fil i en viss mapp, 

ingen kompilering, omstart eller annan installation behövs. Dock måste XML-filen 

följa en viss struktur och anpassa sig efter de datatyper som applikationen tillåter.  

WikiPage-sidorna tillsammans med webbdelarna gör att projektportaler kan definieras 

upp på ett väldigt anpassat sätt i applikationen. Webbdelarna placeras i kolumner där 

de enkelt kan dras med muspekaren till rätt plats. I applikationen går det att skapa hur 

många WikiPage-sidor som helst, det finns även möjlighet att välja vilken av dessa 

som ska vara projektportalens startsida.  
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Figur 4.9 WikiPage-redigeraren 

I figur 4.10 och 4.11 visas exempel på hur webbdelsformuläret renderas olika 

beroende på vilken Content Type som väljs. En Content Type är i princip vilken typ 

av webbdel som ska infogas. I den här applikationen följer det med 8 olika webbdelar, 

men det är möjligt att lägga till fler efter behov. För att utöka anpassningsfaktorn 

möjliggjordes import av rå XML. Formuläret tar emot XML och lägger in det utan att 

göra någon granskning av dess innehåll. Det sätter större ansvar på den som skapar 

projektmallen att först kontrollera så det är korrekt XML.  

  
Figur 4.10 Webbdelsredigaren ex. 1   Figur 4.11 Webbdelsredigaren ex. 2 

4.2.5 Sprint 4 

4.2.5.1 Lösningsförslag 

Inför den sista sprinten var det dags att göra det möjligt att faktiskt kunna skapa 

projektportaler baserat på de mallar som definieras i applikationen. Vi upptäckte 

också att vi missat ett sista önskemål från produktbackloggen gällande 

mallformuläret, nämligen navigeringsstrukturen. Det framkom även ett nytt önskemål 
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på att göra applikationen flerspråkig på både engelska och svenska, baserat på 

webbläsarens språkinställnings. Med detta noterat skapades då den sista 

sprintbackloggen enligt följande: 

Uppgift Prioritet 

Mallformulär: navigeringsstruktur 1 

Formulär för att skapa projektportaler: 

 Metainformation av projektet 

 Projektportal baserat på en tidigare skapad 

mall 

 En översikt av alla skapade projekt 

 Portalens ägare och medlemmar 

2 

Flerspråksmöjlighet av hela applikationen (ny) 3 

Tabell 4.4 Sprintbacklogg 4 

4.2.5.2 Utveckling 

SharePoint använder sig av två olika navigeringsmenyer. Den första är en 

slagshuvudnavigering som används för att navigera mellan olika webbplatser. Den 

brukar traditionellt sätt ärvas från föräldern. I applikationen gjordes det därför möjligt 

att välja mellan att ärva huvudnavigeringen eller inte använda den alls. Den andra 

typen av navigering kallas för QuickLaunch, det är i princip en sidmeny som används 

internt inom webbplatser, i detta fall en navigering inom projektportalen. 

QuickLaunch-navigeringen hanteras i en popupruta och programmerades enbart med 

JavaScript för att göra den så dynamisk och grafiskt användarvänlig som möjligt. 

Navigeringslänkarna kan vara till skapade listor, WikiPages eller externa länkar. 

Länkarna kan placeras i hierarkiska strukturer. För att hantera den hierarkiska 

strukturen krävdes en rekursivalgoritm för att inte begränsa antalet nivåer i 

navigeringsstrukturen.  

I formuläret för att skapa nya projektportaler anges vilken mall som portalen ska 

skapas utefter. Här anges även projektportalens ägare och medlemmar, där ägare har 

totala rättigheter att göra ändringar och bjuda in ytterligare medlemmar. Ägare och 

medlemmar väljs med hjälp av en tredjepartsplugin som heter PeoplePickerControl 

och används för att dynamiskt kunna söka efter användare, grupper och roller som är 

definierade i SharePoint. Projektportalen skapas sedan utefter all den information som 

finns sparad i mallen samt det som anges i projektportalsformuläret.  

MVC i ASP.NET har bra stöd för flera språk och medför inget större hinder att 

implementera. Applikationen läser igenom anropet från användarens webbläsare och 

söker efter språkinställningarna, är språket inställt på antingen svenska eller engelska 

så anpassas språket därefter, är användaren från en annan geologisk plats så används 

engelska som standard. Det valda språket sparas i en html cookie.  

4.2.5.3 Evaluering 

Sprinten tog längre tid än planerat p.g.a. oförutsägbara fel som dök upp under 

processen att skapa nya projektportaler. Det spenderades mycket tid på att gå tillbaka 

och ändra gammal kod. Vissa list- och dokumentbiblioteksmallar funkade t.ex. inte att 
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skapa via API även om gick att få tag på via andra API. Dessa listmallar fick därför 

tas bort manuellt. Det visade sig även vara mer komplicerat än först beräknat att skapa 

editorn för QuickLaunchen. Det resulterades i att en rekursivalgoritm konstruerades 

både på klientsidan med JavaScript samt på serversidan med C#.  

 
Figur 4.12 QuickLaunch-redigeraren 

Formuläret för att skapa nya projektportalet, se figur 4.13, ser enklare ut än processen 

egentligen är. För användaren är det bara en titel, önskad url, mall och SharePoint-

användare som väls. När processen väl startas för att skapa portalen händer däremot 

en hel del i bakgrunden där alla definitioner ur lagringslistorna laddas och initieras. 

Processen tar upp till 30-60 sekunder och sedan presenteras användaren med en länk 

till den nya projektportalen där samtliga angivna SharePoint-användare är inbjudna. 

 
Figur 4.13 Projektportalsformuläret 



Empiri 

41 

4.3 Post Game 
JSC IT-partner hade sen början av projektet för avsikt att använda applikationen för 

att definiera en mall för sin projekthantering i SharePoint. I det här avsnittet kommer 

kriterierna för deras önskade projektportal att presenteras och försöka lösas med hjälp 

av studiens artefakt.  

JSC beskriver ett projekt som ett arbete med hög osäkerhet och stort 

samordningsbehov. Där behovsbilden behöver genomlysas och förtydligas, arbetet 

kan komma att behöva omprövas under projektets gång. För att ett arbete ska 

kvalificeras som ett projekt för JSC och därmed räddfärdiga behovet av en 

projektportal behöver den estimerade arbetstiden vara minst 200 timmar.  

I tabell 4.5 presenteras de önskemål JSC har på en projektportal. 

Uppgift Beskrivning 

Innehållssidor 

1. Startsida 

 Projektsammanfattning 

 Uppgifter 

 Dokument 

 Socialt Nyhetsflöde 

 Ansvarig 

 Ikonlänkar 

2. Mötesyta 

 Fasta mötespunkter 

 Agenda 

 Uppgifter 

 Beslutslogg 

 Dokument 

 Socialt Nyhetsflöde 

Listor 

1. Dokument 

2. Uppgifter 

3. Beslutslogg 

4. Bilder 

5. Kalender 

6. Länkar 

7. Deltagare 

8. Projektrapport (admin) 

9. Leveransobjekt 

10. Riskhantering (admin) 

Möteshantering 

En egen avdelning i navigeringen med listor: 

1. Fasta mötespunkter 

2. Agenda.  

Inställningar 

För följande listor: 

1. Dokumentkategorier (admin) 

2. Uppgiftskategorier (admin) 

3. Ikonlänkar (admin) 

Dokument- och Uppgiftskategorier är egentligen två egna listor 

där skapade objekt används som kategorier för de två separata 

listorna Uppgifter och Dokument.  
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Språk Svenska 

Navigering 
Ärv huvudnavigering. Vänstermeny med länkar som 

reflekterar punkterna Innehållssidor, listor, möteshantering 

och inställningar. 

Projektwebb 
Alla projekt ska ligga under en specifik webb som med en lita 

för översikt av alla skapade projekt. Listan ska innehålla namn, 

ansvarig och länk till projektportalen. 

Anteckningar Koppling mot Microsoft OneNote 

  Tabell 4.5 Önskemål för projektportal 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 

och teoretiskt ramverk. 

5.1 Valet av Intranät 

5.1.1 Kvantitativ analys 
Genom att läsa av Figur 4.1 Hur mår Sveriges intranät? (Web Service Award AB, 

2014) kan man se att EPiServer har en stark ledning av marknadsandelar inom den 

svenska marknaden för intranät. I den här studien har dock tagit hänsyn till ytterligare 

några aspekter. Från figuren går det att avläsa resultaten från tidigare undersökningar 

som gjorts vilket visa förändringen av marknadsandelarna under loppet av 5 år. 

EPiServer hade år 2010 37 % av marknaden, på fem år har det inte hänt särskilt 

mycket och de ökar med enbart 1 %. SiteVision för en något större ökning på 2 % 

från 10 till 12 %. SharePoint gör däremot en avsevärd ökning och dubblar nästan 

resultatet från 14 % till 24 % på bara 5 år. Det är även viktigt att ta med aspekten att 

SharePoint är en produkt lanserad från Microsoft, vilket är ett betydligt större företag 

än EPiServer AB och SiteVision AB. EPiServer och SiteVision har nackdelarnara att 

de är svensktillverkade. Just att det kommer från Sverige är inget dåligt, men att 

verktygen främst används på den svenska marknaden utan nämnvärda andelar på den 

globala marknaden. SharePoints globala faktor har lett till att det finns en omfattande 

mängd information om verktyget i form av communities, bloggare, böcker, manualer 

och seminarier.  

Varken EPiServer eller SiteVision går öppet ut med licenskostnader på deras 

webbsidor. Enligt Ola Grauers, konsult på JSC, så start licensavgifterna för ett intranät 

med EPiServer på över 100 000 kr. Detta avser då ingen färdig lösning utan är bara 

licensen för produkten, en konsult måste ändå hyras in för att bygga upp själva 

intranätet. Sven Dahlstrand på Limepark säger att detsamma gäller för SiteVision. Ett 

intranät byggt i SiteVision startar på runt 100 000 kr och kostar sedan ungefär lika 

mycket för att en konsult ska anpassa lösningen. I licenskostnaderna ingår då inte 

driften av intranätet vilket måste göras via en annan leverantör. Microsoft skiljer sig 

här från de andra företagen genom att erbjuda SharePoint Online som en molntjänst 

där Microsoft själva tar hand om driften och framtida uppdateringar ingår. 

Licenskostnaden baseras på en månadskostnad på 34,60 kr per användare och månad. 

För en organisation med 20 medarbetare skulle detta betyda en årsavgift på endast 

8304 kr. SharePoint Online har även en fördefinierad struktur, ofta behöver en 

organisation dock ändra denna. JSC IT-partner, som jobbar med SharePoint-

konsultation, erbjuder t.ex. ett startpaket där SharePoint sätts upp efter grundläggande 

krav från kunden, för 45 000 kr. Det är fortfarande en stor prisskillnad jämfört 

SharePoint med andra produkter som EPiServer och SiteVision. 

5.1.2 Kvalitativ analys 
EPiServer och SiteVision är två rätt lika produkter när det kommer till 

intranätfunktionalitet och inbyggt stöd för projekthantering. Båda produkterna är först 

och främst publiceringsverktyg som historiskt sätt används mest för publika 

webbplatser. På senare år de dock fått stöd för att kunna användas som intranät i form 

av tilläggsprodukter som kompletterar med sociala samarbetsfunktioner. SharePoint är 

däremot ett renodlat samarbetsverktyg som främst används för intranät. SharePoint 

har stöd för att skapa projektwebbplatser som innehåller fundamentala funktioner 
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såsom projektsammanfattning, dokumentbibliotek, nyhetsflöde och en kalender. I 

SiteVision och EPiServer finns det inget inbyggt som just heter projektportal, även 

om det finns liknande mallar för sidor såsom SharePoints projektwebbplats. 

Problemet med den inbyggda definitionen av projektportalsmall är att den inte går att 

redigera. I SharePoint går varje enskild projektwebbplats att redigera, men inte själva 

mallen som styr definitionen av portalen, det går heller inte att definiera egna mallar. 

SiteVision och EPiServer har ett mer omfattande stöd för att definiera mallar direkt i 

verktygen, även om det kräver en viss mån programmeringskunskap. Problemet i 

SiteVision och EPiServer är dock att en mall enbart består av en enskild sida, det 

finns inget bra sätt att definiera hela strukturer för innehåll.  

SiteVisions intranät är, enligt Sven Dahlstrand, utvecklat tillsammans med kommuner 

för att passa dessa samt statliga verk i förstahand. Som en kommun kan det därför 

vara ett bra alternativ att titta på möjligheterna med SiteVision som intranät. Men för 

att undersöka ett generellt användningsområde gör det SiteVision till något mindre 

attraktivt. EPiServer är liknande på denna punkt, inte för att det är utvecklat mot 

enbart kommuner, men dess inbyggda moduler liknar SiteVision. De har båda till 

största delen stöd för sociala samarbetsfunktioner men saknar moduler för 

resurshantering, projektsammanfattning, belastningsregister, arbetsflöden för att 

nämna några. SharePoints huvudsatsning på att vara ett omfattande verktyg som 

intranät gör att det i den här aspekten höjer sig över sina konkurrenter.  

Samtliga tre verktyg har liknande möjligheter för att komplettera funktionaliteten 

genom programmering. De har liknande API:er och stöd för att manipulera det 

skapade innehållet. SharePoint skiljer sig däremot något genom att programmeringen 

inte får blandas med den övriga källkoden. I SharePoint görs nämligen anpassad 

systemutveckling i s.k. appar som installeras en separat webbserver och körs externt. 

Detta utgör säkrare alternativ än EPiServer och SiteVision där den egna koden 

blandas med systemfilerna och kan i praktiken leda försämrad prestanda och t.o.m. att 

hela intranätet kraschar ifall programmeringen inte är gjord på ett säkert sätt.  

5.2 Evaluering av artefakt 
Det första jag gjorde var att skapa en webbplats i JSC:s intranät. Webbplatsen döptes 

till Projektkontoret och var egentligen bara en standard gruppwebbplats, vilket är en 

fördefinierad mall utan någon speciell funktionalitet. I den nya webbplatsen skapades 

sedan en anpassad lista vid namn Pågående projekt. Listan kompletterades med två 

datakolumner: Ägare av datatyp Person & Grupp samt Länk av datatypen Hyperlänk. 

Listan var tänkt att användas som en översikt av skapade projektportaler. 

När webbplatsen och översiktlistan var skapad så öppnades applikationen där en ny 

mall skapades vid namn Projektportal. Länk till både webbplatsen och översiktlistan 

angavs och kontrollerades för att koppla mallen till rätt plats i SharePoint. Språket 

valdes till Svenska och som MasterPage valdes seattle.master vilken är den layout 

som är standard i SharePoint 2013. 
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Figur 5.1 Ifyllt projektportalsformulär 1 

Listorna Dokument, Uppgifter, Bilder, Kalender, Länkar, Deltagare och Ikonlänkar 

baseras på färdiga mallar som erbjuds i SharePoint. Det finns ingen lämplig listmall 

för Beslutslogg, Projektrapport, Leveransobjekt eller Riskhantering, istället används 

en generisk mall som kompletteras med olika innehållstyper som skapas i SharePoint. 

Även listorna för Fasta mötespunkter och Agenda definieras med hjälp av egna 

innehållstyper. Innehållstyperna definierades i SharePoint av JSC i förväg eftersom de 

även används på annat håll. Listorna Dokumentkategorier och Uppgiftskategorier 

använder enbart den generiska listmallen, som enbart innehåller obligatoriska fält 

såsom titel. Kategorilistorna är till för att användas vid kategorisering av de andra 

självständiga listorna Dokument och Uppgifter. I SharePoint kan listor grupperas 

baserat på olika kolumner, en datakolumn användas för att länka till ett annat objekt i 

en annan lista. Kategoriseringar, eller grupperingar, kan därför göras baserat på en 

annan lista som agerar som kategorier. I den här applikationen finns ingen automatik 

för att relatera en lista till en annan, detta måste göras manuellt. Applikationen skapar 

däremot upp strukturen för listorna och dess respektive kategorilistor.  

Innehållssidorna skapades, i linje med applikationen, som WikiPage-sidor. De 

underliggande punkterna i kravlistan är den funktionalitet som förväntades av varje 

sida, denna funktionalitet infogades med hjälp av webbdelar. Startsidan använder en 

layout med två kolumner och ett sidhuvud. I sidhuvudet infogades en 

projektsammanfattning, det är en webbdel som kopplas till en uppgiftslista och ritar ut 

projektets aktuella status. Webbdelar för att infoga listor och dokumentbibliotek 

användes för följande listor: Uppgifter, Dokument, Länkar. Portalens ansvarig 

presenterades med en webbdel som renderar en vald SharePoint-användares profil. 

Nyhetsflödet är en annan webbdel som infogar funktionalitet för ett 

kommunikationsflöde. Den andra innehållssidan, Mötesyta, skapades på liknande sätt 

fast med annorlunda layout och andra webbdelar.  
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Figur 5.2 Ifyllt projektportalsformulär 2 

Huvudnavigeringen valdes att ärvas, detta för att få möjlighet att navigera tillbaka till 

huvudwebben, Projektkontoret. QuickLaunch-navigeringen byggdes upp med länkar 

till de båda respektive innehållssidorna, listorna i en gruppering, möteshanteringen i 

ytterligare en gruppering samt inställningslistorna i en tredje.  

I SharePoint går det att aktivera en koppling mot Microsoft OneNote för att ge 

projektportalen en anteckningsbok som kan användas online. Denna koppling görs 

aktiv genom en Feature. Detsamma gäller med webbdelarna för socialt nyhetsflöde. 

Alltså behövdes två features aktiveras i projektportalen, detta genom att ange 

respektive feature ID i mallen. 

 
Figur 5.3 Ifyllt projektportalsformulär 3 

När mallen fyllts i sparades den, för att sedan skapa en projektportal valdes mallen i 

formuläret för att skapa nya projektportaler. En ägare och en medlem angavs, 

projektportalen fick namnet Projekt. Sedan skapades projektportalen enligt den 

tidigare definierade projektmallen. Resultatet är enligt figur 4.17.  

Projektportalen skapades som en underwebb på webbplatsen Projektkontoret som 

skapades i början av evalueringen. Översiktlistan blev efter projektportalen var skapad 

automatiskt uppdaterad med metadata och länk till projektportalen, enligt figur 5.4. 
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Figur 5.4 Uppdaterad projektöversiktslista 

Baserat på önskemålen av JSC i tabell 4.5 blev resultatet av den projektportal som 

producerades av applikationen enligt figur 5.5. Där samtliga önskemål möttes.  

  
Figur 5.5 Skapad projektportal med hjälp av applikationen 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 
Ur undersökningen Hur mår Sveriges intranät? utförd av Web Service Award AB 

(2014) togs tre lämpliga intranät fram: SharePoint, EPiServer och SiteVision. Med 

dessa gick jag vidare och intervjuade konsulter som jobbar med verktygen. I studien 

utfördes tre intervjuer med fokus på att identifiera vilken av dessa verktyg som 

lämpade sig bäst för fortsatta studier av projekthantering. Intervjuerna hade ingen 

strikt frågeuppställning men hade som mål att undersöka intranäten med fokus på 

inbyggt stöd för projekthantering, hur mallar fungerar och eventuella möjligheter att 

utöka funktionalitet genom programmering. 

Rent marknadsmässigt så låg EPiServer bäst till inom Sverige, men man kan 

argumentera för att SharePoint hade en betydande procentuell ökning de senaste åren. 

I analysen av verktygen så nämns det även kort om priser för licenser, där SharePoint 

har ett mer fördelaktigt pris med en månadskostnad som baseras på antalet användare. 

Det är dock inte de procentuella marknadsandelarna eller licenskostnaderna som den 

här studien lagt störst fokus på. SharePoint valdes som det mest lämpade verktyget i 

och med den rena fokusen på att vara ett intranätverktyg och en social 

samarbetsplattform för organisationer i olika storlekar. De inbyggda modulerna och 

funktionerna stod över både SiteVision samt EPiServer när det kom till stöd för 

projekthantering. Medan SiteVision och EPiServer lämpade sig väldigt bra som 

intranät i och med lätthanterliga mallar för mindre ytor och funktionellt fokus på 

samarbetsfunktioner, så hade SharePoint istället ett större stöd för lämpliga 

projekthanteringsfunktioner. Detta i och med inbyggda moduler såsom 

resurshantering och projektsammanfattningar. SharePoints svaghet här var att det 

finns inget direkt stöd alls för att definiera upp mallar för innehållsytor. Trots denna 

klara nackdel så valdes SharePoint ändå som verktyget för vidare studier. Detta 

eftersom mallarna för innehållsytor i SiteVision och EPiServer led av samma 

problem: de avsåg bara en innehållssida och inte en hel innehållsstuktur. För att kunna 

skapa upp lämpliga projektportalet så behöver de definieras av en mall som avser flera 

innehållssidor som tillsammans utgör en hel struktur. Därmed var problemet den 

samma för samtliga verktyg: ingen möjlighet fanns för att skapa mallar som lämpade 

sig för projektportaler. Ur en programmeringssynvinkel var återigen EPiServer och 

SiteVision lika medan SharePoint stod ut. I SharePoint kan egen funktionalitet 

kompletteras genom att skapa egna program som s.k. appar som installeras i 

SharePoint men befinner sig inte fysiskt på samma plats. I EPiServer och SiteVision 

görs ytterligare funktionalitet mer på ett traditionellt vis där egen programmeringskod 

ligger på samma fysiska plats som verktygets övriga källkod. SharePoints lösning är 

därmed något säkrare eftersom det inte tillåts att störa originalverktyget, det bådar 

även för enklare uppdateringar i framtiden.  

SharePoint har valts som det mest lämpade verktyget för projekthantering inom 

intranät. Därefter utfördes fallstudien hos JSC IT-partner för att undersöka deras 

problematik med projekthantering. De hade redan ett befintligt intranät byggt i en 

SharePoint-miljö. Deras projekthantering gjordes även den i SharePoint, men 
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problematiken fanns där. De hade en förbestämd struktur på hur de formade sina 

projektportaler, däremot fanns inget sätt att skapa upp projektportaler utefter bestämd 

struktur med automatik. Varje gång ett nytt projekt startades som var i behov av en 

projektportal så skapades denna manuellt av en erfaren SharePoint-konsult. Behovet 

var därmed att automatisera den processen. 

6.2 Resultat 
Studiens resultat har uppnåtts genom en artefaktutveckling av ett stödverktyg för att 

åstadkomma en förbättrad projekthantering inom ett intranät. Forskningen har 

bedrivits i flera olika steg där det först identifierats vilka intranät som är populärast i 

Sverige samt vilket av dessa som lämpar sig bäst för en vidare studie. Med det valda 

intranätet gick det sedan vidare till en artefaktutveckling under en fallstudie.  

I den här studien utvecklades därmed en IT-artefakt i form av en SharePoint app för 

att kunna definiera egna mallar för olika typer av projektportaler. Projektportalerna är 

hela innehållsstrukturer med funktionalitet istället för bara enskilda innehållssidor 

som t.ex. erbjuds i EPiServer och SiteVision. I en mall i artefakten kan man bl.a. 

definiera datalistor, dokumentbibliotek och innehållssidor med olika typer av moduler 

(eller webbdelar) för funktionalitet. I kapitel 4.3 definieras en kravspecifikation på 

den projektportal som JSC ville, med hjälp av appen, kunna skapa. I kapitel 5.2 görs 

en evaluering av den utvecklade artefakten där det gås igenom steg för steg hur 

applikationen användes för att definiera en lämplig mall som sedan utnyttjades för att 

skapa upp projektportalen på JSC:s befintliga intranät. Resultatet av den skapa 

projektportalen illustreras i figur 5.5, där projektportalen möter samtliga av de krav 

som sattes från JSC.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur ett förbättrat stöd för 

projekthantering kan uppnås inom intranät. Medan just ett intranät är en generell 

beskrivning av ett verktyg som används internt inom ett företag för bl.a. 

samarbetsfunktioner, internkommunikation och informationsdelning så behövs ett 

specifikt verktyg som just åstadkommer detta. Därför valdes det även att i studien 

undersöka vilket intranätverktyg som lämpar sig bäst för att uppnå ett bättre stöd för 

projekthantering.  

Med hjälp av studiens intervjuer med olika intranätkonsulter och analys av dessa så 

framkom det att SharePoint är det verktyg, i Sverige, som lämpar sig bäst. Detta p.g.a. 

den procentuella ökningen av marknadsandelar de senaste åren, fördelaktiga 

licenskostnader men mer betydande dess omfattande mängd inbyggd funktionalitet för 

såväl socialt samarbete och informationsdelning som projekthanteringsstöd. 

SharePoint har även en säker och genomtänkt arkitektur för vidareutveckling av 

funktionalitet med hjälp av en app-struktur för att installera kompletterande program.  

SharePoint, och många andra intranätverktyg, har redan har en omfattande mängd 

funktionalitet som lämpar sig för projektportaler såsom informationsdelning, 

nyhetsflöden, samarbetsfunktioner, datalagring, arbetsflöden med mera. Det handlar 

därför inte så mycket om att utöka med nya moduler eller stödfunktioner. Det som 

saknades i samtliga undersökta intranätverktyg var däremot möjligheten att kunna 

definiera mallar som kunde användas vid skapandet av projektportaler. Målet med 

studien blev därför att hitta ett sätt att komplettera den identifierade bristen av mallar 
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för hela innehållsstrukturer. Under utvecklingen av artefakten så framkom det att i 

SharePoint använder man s.k. WikiPages för att presentera innehållssidor. En 

innehållssida är en webbsida med text, bilder och webbdelar där webbdelarna står för 

att infoga funktionalitet såsom utdrag av dokumentbibliotek eller 

projektsammanfattningar. Det finns heller inget verktyg i SharePoint för att definiera 

mallar för WikiPages, vilket gör att artefakten löser två vanligt förekommande 

problem i SharePoint: definiera mallar för WikiPages och mallar för hela 

innehållsstrukturer. Även om artefakten utvecklades med syfte att skapa mallar för 

projektportaler så är det inget som begränsar mallarna för att enbart användas för 

projektportaler. Artefakten kan användas för även andra olika typer av portaler och 

innehållsstrukturer i SharePoint såsom avdelningssidor, team- och kundportaler m.m.  

Som slutsats på studiens ena forskningsfråga ”Vilket intranät lämpar sig generellt 

bäst för projekthantering?” blir därför Microsofts SharePoint. Detta dels eftersom 

dess snabbt ökande och globala marknad samt dels den omfattande mängden 

funktionalitet för intranät- och projekthanteringsfunktioner. 

Studiens huvudsakliga frågeställning ”Hur kan ett förbättrat stöd för projekthantering 

uppnås inom intranät?” får slutsatsen att det som egentligen krävs av ett intranät är en 

lämplig mall för projektportaler som passar organisationens projekt. De flesta 

intranätverktyg står själva för funktionerna som krävs för projekthantering, problemet 

ligger i det bristande stödet för att själv kunna definiera upp mallar för olika typer av 

innehållsstrukturer. I studien utvecklades en artefakt för att definiera mallar som 

sedan kan användas för att göra olika typer av projektportaler. Artefakten användes 

sedan i fallstudien hos JSC IT-partner där den löste organisationens verkliga problem 

i dess naturliga miljö, genom att ersätta deras nuvarande manuellt skapade 

projektportaler. Samtliga undersökta intranätverktyg i den här studien hade samma 

problem: inget inbyggt stöd för att skapa anpassade projektportaler. Samtliga 

intranätverktyg kunde även anpassas med hjälp av programmering för manipulering 

av innehållet. För att uppnå förbättrat stöd för projekthantering inom intranät krävs 

därför en förenklad process att skapa upp projektportaler. Detta uppnås genom att 

skapa ett stödverktyg med hjälp av programmering för att underlätta och automatisera 

skapandet av projektportaler baserat på mallar, dels för att förenkla processen och dels 

för att strukturera processen.  

Den sista forskningsfrågan ”Medförs det begränsningar vid införandet av ett 

stödverktyg?” är något som jag hittills varken diskuterat eller nämnt i rapporten. 

Anledningen till det är för att det är en väldigt generell fråga som jag kände lämpas 

bäst att besvaras efter utförd artefaktutveckling. Det jag kan säga nu i efterhand är att 

det finns absolut begränsningar, men kanske skulle jag vart något specifikare med 

frågan. Begränsningar på artefakten är baserat på vilket intranät man väljer att 

använda. Dels finns det begränsningar inom den programmering som krävs och dels 

kan andra begränsningar uppkomma baserat på intranätets inbyggda funktionalitet för 

projekthantering. Just det sistnämna är svårt att studera vidare utan att göra en 

omfattande jämförelse med externa projekthanteringsverktyg som inte har något med 

intranät att göra. Det ligger utanför den här studiens ramar. Istället har jag funderat på 

vad för begränsningar jag upplevde när jag försökte åstadkomma en liknande 

projektportal med min artefakt som den projektportal JSC hade sedan innan. Det var 

två uppenbara problem. Det första problemet jag stötte på var när jag insåg att på den 

befintliga projektportalen så användes separata datalistor som kategorier för 
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grupperingar av andra listor. Själva problemet var att listor i SharePoint kan ha 

relationer till andra listor, i det här fallet: en kolumn i den ena listan som har en 

relation till ett dataobjekt i den andra listan. Rent programmatiskt skulle det ha gått att 

lösa. Men komplexiteten var hög och jag ansåg att tiden det skulle ta var inte relevant 

för den här undersökningen. Det andra problemet jag insåg var infogningen av 

webbdelar på WikiPages. En del webbdelar krävde inställningar i sin XML-kod som 

baserades på andra delar i SharePoint som helt enkelt inte gick att få tag på via extern 

kod. Jag löste det genom att tillåta import av egen XML-kod istället för att använda 

det dynamiska formuläret jag byggde. På så sätt gick det att kringgå, men det gjorde 

verktyget mer komplicerat att använda rent administrativt för att definiera mallar.  

Slutsatsen jag drar är därmed att man kommer att stöta på vissa begränsningar vid 

införandet av projekthantering på sitt intranät. Det handlar om hur man hanterar dessa 

begränsningar. I vissa fall går det att arbeta runt problemet och ibland kan det bli en 

fråga om hur mycket resurser man är beredd att lägga ner på att minimera 

begränsningarna. Kanske ska man helt enkelt inte förvänta sig samma resultat av ett 

intranät som ett renodlat projekthanteringsverktyg. Utan istället se möjligheterna med 

att slippa ett extern verktyg och till viss del anpassa sin projektverksamhet efter det 

IT-stöd som intranätverktyget erbjuder.  

6.4 Implikationer 
I studien framkommer att intranätverktyg har ett bra grundläggande stöd för 

projekthantering. Intervjuerna antyder dock att samtliga verktyg lider att samma 

problem: nämligen ingen möjlighet att definiera en innehållsstruktur för en 

projektportal. Studiens artefaktutveckling av en SharePoint app bevisar att problemet 

kan lösas med hjälp av programmering. Evalueringen visar att ett verkligt exempel på 

en projektportal kan replikeras med den utvecklade artefakten, vissa begränsningar 

kan dock upplevas som måste tas hänsyn till. Studien som helhet visar därmed att det 

är möjligt för företag att hantera sin projektverksamhet med sitt intranät som IT-stöd. 

6.5 Begränsningar 
Studien hade från början en begränsning att enbart undersöka tre av de största 

intranätverktygen på den Svenska marknaden. En av dessa tre skulle sedan väljas för 

att studeras på en djupare nivå. Artefaktutvecklingen hade sett helt annorlunda ut ifall 

ett annat intranät hade valts. Det generella resultatet bedömer jag däremot skulle vara 

snarlikt vid alla tre olika intranät. I studien jämförs de tre olika intervjuerna baserat på 

de intervjuer som gjorts. Det är jag själv som bedömer vilket av dessa tre intranät som 

tas vidare till nästa nivå, ingen direkt jämförelse görs sedan när artefaktutvecklingen 

påbörjats eller genomförts.  

Artefakten utformades under en fallstudie på ett företag som hade ett verkligt exempel 

på ett problem med projekthantering i ett intranät. Det gör att studien blir väldigt 

verklighetstroget men samtidigt mer specifikt och kan anses som något tunt bevis. 

Artefakten är gjord för att kunna definiera olika mallar för projektportaler, så den är 

inte så pass tunn att den bara kan producera den projektportal som presenterades i 

analyskapitlet. Däremot så är utvecklingen av artefakten influerat av den 

kravspecifikation som tagits fram i samarbete med JSC för att passa deras behov. 

Artefakten bedöms heller inte av någon annan utan evalueringen görs av mig själv i 

ett försök att replikera en befintlig projektportal som användes av JSC. 
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6.6 Vidare forskning 
En uppenbar relaterad forskning vore att titta närmre på andra verktyg och undersöka 

vad resultatet skulle bli vid utvecklandet av en liknande artefakt fast i ett annat 

intranätverktyg. Ett annat förslag är att göra en vidareforskning där man istället 

studerar konsekvenserna av att införa en organisations projektverksamhet i intranätet. 

Det vore intressant att undersöka en organisation som byter från ett extern verktyg för 

projektportalet till att internt hantera det i ett befintligt intranät. Analysen skulle då 

kunna göras under själva övergången och sedan följa ett eller flera projekt under en 

längre tid och se vad resultatet blir med hjälp av enkätundersökningar och 

användartester.   
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