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Sammanfattning 
Företag idag måste kunna hantera enorma mängder information vilket gör att sök-
ningar blir tidskrävande, och viktig information kan lätt förbises. Som en lösning 
på informationsproblemet har många organisationer investerat i en företagsportal. 
Detta är en dyr investering och i teorin påstås att det endast är kostnadseffektivt 
för stora företag att implementera ett sådant verktyg.  

Det finns dock medelstora företag som har mindre företagsportaler och vårt syfte 
med uppsatsen är att ge en bild av hur företagsportalen i sin helhet kan stödja 
användarna och visa vilka av teorins funktioner, som är centrala och bör priori-
teras. 

Vid intervjuer med användare av företagsportaler i medelstora företag, har de 
intervjuade fått bedöma hur olika portalfunktioner fungerar som stöd i arbetet och 
vilka de anser vara viktigast. Våra slutsatser är att även mindre företagsportaler är 
ett stöd för användarna och särskilt viktiga är funktionerna: innehållshantering, 
dataintegration, samarbete och kommunikation samt framtidssäkerhet.  

Nyckelord: Företagsportal, Funktion 

 

   



 

Abstract 
Today’s companies must be capable of handling large quantities of information, 
making for time-consuming searches and the possibility of important information 
being overlooked. As a solution to the information problem many organisations 
have invested in a Corporate Portal. This is an expensive investment, and the 
authors of the theory claim that it is only profitable for large companies to 
implement such a tool. 
 
There are however medium-sized companies, which have simple Corporate 
Portals. Our purpose is to illustrate how a Corporate Portal can support its users, 
and to show which functions, mentioned in the theory, are central and should be 
prioritized. 
 
When conducting interviews with users of Corporate Portals in medium-sized 
companies, the interviewees were asked to estimate how the different portal 
functions support them in their job and which they consider most important. Our 
conclusions are that even simple Corporate Portals support their users, that their 
most important functions are content management, data integration, collaboration 
and communication, and that the portal should be future-proof. 
 
Keywords: Corporate Portal, Function 
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Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till ämnesvalet, presenterar forskningsfrågan med 
dess syfte och avgränsningar, samt introducerar grundläggande definitioner och 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Förutsättningarna för dagens företag har blivit mer komplexa då förändringar i 
omgivningen sker i allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen har medfört att 
företagen har tillgång till enorma mängder intern och extern information. I den 
ökade mängden information är det svårt att hitta det som är relevant. Sökning tar 
lång tid och det är lätt att missa det som är viktigt i informationsöverflödet. För att 
överleva som företag är det avgörande att få fram rätt information i rätt tid för att 
stå sig i konkurrensen. Den har blivit allt hårdare på grund av internet och en ökad 
globalisering av marknaden (Davydov, 2001; White, 2000). 

För att lösa informationsproblemet har många organisationer satsat på intranät, 
som dock i sin tur har medfört nya problem. Oftast är informationen lagrad i 
datorer på något ostrukturerat sätt, utspridda i olika databaser över hela intranätet. 
Som en konsekvens av detta saknar många företag en översiktlig bild av sin lag-
rade information. Det i sin tur försvårar tillgången till relevant information. Ofta 
tvingas användare utföra sökningar i många olika system, vilket påverkar den 
enskildes produktivitet negativt. Det finns inte heller någon standard för navige-
ring och gränssnittsdesign för intranät. Mycket sällan kopplas intranäten ihop med 
onlinedatabaser på internet, som innehåller viktig företagsinformation. Enligt 
Collins (2001) är företagsportalen lösningen på intranätkaoset i organisationerna 
idag. 

Den första definitionen av ”enterprise information portals” gjordes i november 
1998 av Christopher Shilakes och Julie Tylman: 

”Enterprise information portals are applications that enable 
companies to unlock internally and externally stored informa-
tion and provide users a single gateway to personalized infor-
mation needed to make informed business decision.” They are 
“[…] an amalgamation of software applications that consoli-
date, manage, analyze and distribute information across and 
outside of an enterprise.” 

En företagsportal är ett verktyg för att presentera information och ge mottagaren 
tillgång till tjänster och verktyg som är personligt anpassade beroende på mot-
tagarens roll i organisationen. Målet är att förbättra företagens produktivitet ge-
nom att verktyget förenklar för användaren och snabbar upp utförandet av arbetet 
(Davenport, Dickson & Marchland, 2000; Detlor, 2000).  

De organisationer som framgångsrikt använder portalteknologin återfinns bland 
stora företag inom både offentliga och privata verksamheter, från många olika 
branscher (Jaydip, Kai, Lai & Chun). Ytterligare tusentals företag är mitt i proces-
sen att investera i en företagsportallösning enligt Szuprowicz (2000). Han menar 
dock att endast stora företag har ekonomiska möjligheter att göra investeringen, 
då kostnaderna för implementering och drift av en portallösning är ungefär lika 
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stora oavsett antalet användare. Då det trots detta finns medelstora företag som 
har enklare former av portallösningar implementerade, är det av intresse att 
studera om funktionerna som dessa har, överensstämmer med de funktioner som 
förespråkas generellt och på vilket sätt en mindre portallösning är ett stöd för de 
anställda i arbetet.  

1.2 Forskningsfråga  
Mot bakgrund av ovanstående är vår forskningsfråga: ”Vilka funktioner bör en 
företagsportal i ett medelstort företag ha, för att vara ett stöd i arbetet för använ-
darna?” 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att utarbeta ett underlag, som dels ska ge en bild 
av hur företagsportalen i sin helhet kan stödja användarna i medelstora företag, 
och dels visa vilka av de i teorin förespråkade funktioner, som är centrala och 
därmed bör prioriteras. Detta då medelstora företag ofta inte har möjlighet att in-
vestera i all funktionalitet på en gång.  Därmed är det av intresse för dem att få 
hjälp med att utvärdera vilka funktioner som, ur användarsynpunkt, är viktigast att 
investera i. Även portalutvecklare har ett intresse av att få veta vilka funktioner 
som användare föredrar, för att kunna utveckla en portallösning som passar 
medelstora företag. 

Vår förhoppning är därför att detta underlag ska kunna användas som en hjälp för 
medelstora företag som står inför att investera i en företagsportal och även av 
företag som utvecklar mindre företagsportaler.  

1.4 Avgränsningar 
Vår avsikt är att utföra vår undersökning hos medelstora företag som använder 
mindre företagsportaler.  

Tekniska- eller säkerhetsaspekter kommer vi inte att beröra, inte heller företags-
portaler med specifika e-handelslösningar. Vi kommer istället att hålla oss på en 
mer generell nivå. 

1.5 Definitioner 
Många begrepp ligger nära varandra och används på olika sätt, men ibland även 
synonymt. För att klargöra vad vi menar har vi därför sammanställt definitioner 
för de grundläggande begreppen intranät och företagsportal. Dessutom definierar 
vi begreppen funktion och medelstort företag, för att ytterligare klargöra vad vi 
avser med dessa. 

- Intranät  
Ett intranät är en webbplats där användningen är begränsad till ett visst antal 
personer inom en organisation med det grundläggande syftet att sprida intern 
information. 

2 



Inledning 

- Företagsportal  
En portal är en förmedlingsnod där information från både publika webbplatser, 
olika typer av intranät och system finns tillgänglig. Den ger mottagaren tillgång 
till tjänster och verktyg som är personligt anpassade beroende på mottagarens roll 
i organisationen 
 
- Funktion  
Med funktion menar vi en bestämd uppgift i ett visst sammanhang, i detta fall i en 
företagsportal. 

- Medelstort företag  
Med ett medelstort företag menar vi i denna rapport, ett företag med 30-150 
anställda. 

1.6 Disposition 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till ämnesval och forskningsfråga, vilket 
sedan följs av ett andra kapitel där vi redogör för de metoder som använts och 
varför de valts. Teorierna bakom företagsportaler presenteras i det tredje kapitlet, 
innan den empiriska undersökningen beskrivs i kapitlet därefter. I kapitel fem 
framställs den analys och diskussion som utförts. Till sist presenteras de slutsatser 
som vi kommit fram till genom vår undersökning, vår metoddiskussion och ett 
antal förslag till fortsatt forskning, i ett avslutande kapitel. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har. Vilken 
metod vi kommer att använda oss av för att genomföra fallstudien presenteras 
också och varför vi valt den. Avslutningsvis beskriver vi våra ansatser gällande 
reliabilitet och validitet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom vetenskap och forskning förekommer ett antal förhållningssätt som har såväl 
likheter som skillnader. För att kunna bedriva framgångsrik forskning krävs, 
enligt Patel och Davidson (2003), att man har en god överblick över de olika 
aktuella vetenskapliga förhållningssätten. Vid vårt val har vi utgått från positiv-
ismen och dess motsats hermeneutiken. 

Positivismen har enligt Patel och Davidsson vuxit fram ur den naturvetenskapliga 
traditionen, där man arbetat för att generera kunskap som är positiv och utveck-
lande för människan. I sin forskning reducerar man komplexa företeelser till sina 
enkla beståndsdelar eftersom forskaren anser att helheten i ett problem alltid kan 
studeras genom att man utforskar delarna var för sig. De metoder som används är 
övervägande kvantitativa, vilket innebär att man gör mätningar vid datainsam-
lingen och sedan använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
Den nya kunskapen som forskningen resulterar i formuleras som teorier i form av 
lagar (ibid). 

Hermeneutiken däremot är en vetenskaplig riktning inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskapen, där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingel-
serna för den mänskliga existensen. Här använder sig forskaren till största delen 
av kvalitativa metoder och forskarrollen är mer öppen och ”subjektiv”, då man 
närmar sig forskningsobjekten subjektivt utifrån sin egen förförståelse. I motsats 
till positivisten försöker en hermeneutiker se helheten i forskningsproblemet, 
vilket kallas för holism och illustreras med att helheten är mer än delarna (ibid). 

Vårt förhållningssätt har bestämts utifrån den problemställning som vi har. Den 
berör både portalens delar, som avser funktionerna, och portalens helhet, som 
avser vilket stöd i arbetet användarna anser att de får genom de synergieffekter 
funktionerna ger tillsammans. Vår undersökning kommer därför att utföras efter 
det hermeneutiska tillvägagångssättet, på ett tolkande och kritiskt sätt. Vår avsikt 
är att få en djupare förståelse, vilket kräver en metod som går djupare än exem-
pelvis en kvantitativ enkätundersökning med fasta frågor. Vi kommer av den 
orsaken att använda oss av kvalitativa metoder och analyser, och därmed fokusera 
på ”mjuka” data vid datainsamlingen.  

2.2 Yins fallstudiemetod 
Utifrån forskningsfrågan bestäms även hur undersökningen skall läggas upp, dvs. 
vilken metod som skall användas. Några sätt att lägga upp undersökningar har fått 
speciella beteckningar, av vilka de vanligaste är fallstudier, surveyundersökningar 
och experiment. Vi har valt att genomföra en fallstudie, vilket innebär att vi 
kommer att utföra en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Vid fallstudier 
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är utgångspunkten ett helhetsperspektiv och forskaren försöker få så täckande 
information som möjligt. (Patel och Davidson, 2003) 

Den metod vi kommer att använda oss av är Yins (2003) fallstudiemetod, som 
består av tre steg, se figur 2.1. Ansatsen som tillämpas är av deduktiv karaktär, 
vilket innebär att vi kommer att utgå från teorin och dess resonemang för att där-
efter empiriskt pröva detta.  

Steg 1: Definiera & designa. I detta steg väljs och läses litteratur om olika teorier 
rörande det valda ämnet. Dessutom väljs antalet fall och vad som ska undersökas 
bestäms, samt vilken typ av data som skall samlas in. 

Steg 2: Förbereda & insamla. Detta steg innebär att varje enskild fallstudie utförs 
och dokumenteras. 

Steg 3: Analysera & dra slutsatser. Slutligen analyseras fallstudierna mot var-
andra och slutsatser dras. Detta kan eventuellt medföra att teorin modifieras eller 
att en policy utvecklas. 

Utveckla
teori

Välj fall 
till studien

Designa data-
insamlings
protokoll

Genomför 1:a
fallstudien

Genomför 2:a
fallstudien

Genomför 
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Skriv
individuell

fallstudierapport

Skriv
individuell

fallstudierapport

Skriv
individuell

fallstudierapport

Dra tvärfalls
slutledningar
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Utveckla policy 
slutsatser

Skriv tvärfalls
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Figur 2.1: Yins fallstudiemetod. Efter Case Study Research: Design and Methods (3rd ed.) 
(sid 50), av R.K. Yin, 2003. Thousand Oaks: Sage Publications.  

2.2.1 Steg 1: Definiera & designa 
För att få svar på vår forskningsfråga kommer vi att börja vår undersökning med 
att läsa litteratur för att sätta oss in i ämnet portaler och i synnerhet företags-
portaler. Då begreppet portal är relativt nytt och utvecklingen av olika portallös-
ningar ständigt pågår, kommer vi att förutom litteratur i form av böcker, även 
söka bland tidskriftsartiklar och annat online material för att kunna arbeta med så 
aktuell information som möjligt.  

För att analysunderlaget ska bli så brett som möjligt har vi använt oss av flera 
urvalskriterier vid valet av företag som ska ingå i våra fallstudier. Dessa kommer 
att utföras i tre olika företag, vilket Yin kallar för ”multiple-case study”.  Fördelen 
med detta är att resultatet då kan anses mer tillförlitligt och hela undersökningen 
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blir därmed mer robust. Vi kommer att välja företag med olika typer av 
verksamhet för att studera om det finns några funktioner som anses vara särskilt 
viktiga, oavsett verksamhetstyp, och som därmed kan betraktas som mer gene-
rella. De olika företagen kommer också att väljas med hänsyn till vilket skede i 
portalutvecklingen de är, så att de har använt sig av sin portal olika lång tid. Deras 
portallösningar ska också vara av olika karaktär eftersom vi avser att studera både 
egenutvecklade och konsultutvecklade produkter.  

I vart och ett av de tre företagen som ingår i fallstudien, ska undersöknings-
gruppen bestå av tre personer, totalt kommer således nio personer att ingå i 
studien. En av respondenterna i varje företag ska ha haft en ledande roll vid 
utformningen av portallösningen, och de övriga två ska vara representativa 
användare. Dessutom kommer vi att välja användare på olika strategiska nivåer, 
för att få olika perspektiv på vilket stöd olika portalfunktioner ger.  

För att kunna genomföra undersökningen på ett korrekt sätt, kommer vi att 
sammanställa frågor som ska hjälpa oss att få svar på vår forskningsfråga. 
Frågorna för personerna i ledande befattning kommer att skilja sig något från 
frågorna för användarna. De i ledande befattning kommer förutom att beskriva sitt 
eget användande, även att få ge en beskrivning av företaget, portallösningens 
funktioner och portalens utveckling. Tanken med detta är att vi i varje företag 
först ska kontakta personen med den ledande rollen, för att därmed få en 
bakgrundsbeskrivning av företaget och portallösningen, som vi sedan kan ha i 
åtanke vid kontakten med de övriga användarna. 

2.2.2 Steg 2: Förbereda & insamla 
Det finns olika sätt att samla information för att få frågeställningen besvarad. 
Vilken teknik som väljs beror, enligt Patel och Davidson (2003), på vad som ver-
kar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som står 
till förfogande. 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer, som kännetecknas av en låg 
grad av standardisering och strukturering. Det första begreppet avser hur lika 
utformningen av frågorna och dess inbördes ordning är, mellan de olika intervju-
erna. Det andra begreppet handlar om det svarsutrymme som den intervjuade ges: 
att svara med egna ord, eller att välja bland färdiga svarsalternativ. Vi kommer att 
sammanställa en intervjuguide med färdigformulerade frågor, som kan ställas i 
den ordning som passar vid intervjutillfället och respondenten får själv formulera 
svaren. De intervjuer som genomförs kommer därmed att vara ostrukturerade och 
semistandardiserade, för att vi sedan ska kunna göra en kvalitativ analys av 
resultatet. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att upptäcka och identifiera 
egenskaper hos det vi studerar, som är av den karaktären att vi inte i förväg kan 
formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret. Genom att vi 
valt intervjuer som datainsamlingsmetod, kommer underlaget att bli begränsat, 
men kvalitén bör bli högre än om vi väljer en kvantitativ metod som exempelvis 
enkäter. För att få ett rikt undersökningsunderlag vill vi få fylliga svar och även ha 
möjlighet att ställa följdfrågor. 

Vid genomförandet av fallstudierna kommer vi att besöka respektive respondent 
på dennes arbetsplats och göra en personlig intervju. Inför varje besök kommer en 
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förkortad intervjuguide, tillsammans med lite information om vår studie och hur 
intervjun ska gå till, att skickas ut i förväg via e-post. På detta sätt ges responden-
terna möjlighet att förbereda sig inför intervjun eftersom frågorna, enligt vår be-
dömning, kommer att vara av sådan art att de kräver en del förberedelse och 
reflektion. Därmed är också vår förhoppning att kvalitén på svaren ska förbättras. 
I den förkortade intervjuguiden kommer vi inte att ta med frågor som rör teorins 
funktioner, då vi inte vill att respondenterna ska påverkas av vad som påstås i teo-
rin. Dessa frågor kommer istället att ställas vid genomförandet av intervjun för att 
vi ska kunna förklara de teoretiska begreppen och ge exempel på vad som avses. 
Vid intervjutillfällena kommer vi alltid att vara två personer, förutom respon-
denten. En av oss ansvarar för själva utfrågningen och att varje fråga i intervju-
guiden berörs, medan den andra för anteckningar med hjälp av en bärbar dator. 
Intervjuerna kommer även att spelas in, för att vi direkt efter intervjuerna ska 
kunna transkribera dessa och kontrollera och komplettera de anteckningar som har 
förts. Därefter kommer vi att påbörja arbetet med att reducera varje intervju och 
endast behålla sådant som svarar på våra intervjufrågor. Detta kommer att göras 
av en av oss och den andra kommer sedan att få göra en kontroll för att se att allt 
väsentligt finns kvar. Därefter planerar vi att skicka de reducerade intervjuerna till 
respektive respondent, för att denne ska få kontrollera att vi återgett svaren på ett 
korrekt sätt.  

För att förbereda för analysarbetet kommer vi sedan att för varje företag samman-
ställa de intervjuades svar för de olika frågeställningarna i en individuell fall-
studierapport, som kommer att redovisas i empirikapitlet. 

2.2.3 Steg 3: Analysera & dra slutsatser 
Utifrån de reducerade intervjuerna och de sammanställda individuella fallstudie-
rapporterna, påbörjas det första steget i den reflexiva analysen (Thomson, 2002) 
som vi avser att genomföra. Detta innebär att vi genom en lodrät analys av varje 
intervju, kommer att göra ytterligare urval för att kunna hitta det väsentligaste i 
materialet utifrån problemställningen. Materialet kommer vi sedan att analysera 
fråga för fråga i de individuella fallstudierapporterna i interna vågräta analyser, 
där vi studerar likheter och skillnader mellan de olika respondenternas svar. Detta 
görs för att vi ska få fram en översikt för varje företag. Det analyserade materialet 
kommer vi sedan att sammanställa och kategorisera efter de analysteman som vi 
finner. 

Nästa steg innebär att resultaten från de vågräta analyserna för de tre företagen 
jämförs med varandra och de framtagna kategorierna analyseras tvärs över i en 
andra vågrät analys. Avsikten är att hitta mönster mellan intervjuerna för att sedan 
kunna jämföra dessa mot den teoretiska basen och sammanställa resultatet i en 
tvärfallsrapport. Med denna som underlag kommer vi därefter att kunna dra slut-
satser av jämförelserna.  

2.3 Reliabilitet och validitet 
För att en undersökning ska bli så trovärdig som möjligt är det viktigt att noggrant 
redogöra för genomförande och sammanställning av undersökningen. Genom att 
redogöra för allt ges läsaren möjlighet att själv göra en bedömning av frågeställ-
ningen och resultatens trovärdighet i förhållande till verkligheten. Denne ska med 
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andra ord kunna avgöra om det som skulle undersökas verkligen har undersökts, 
dvs. att undersökningen har god validitet och att informationen är giltig. Dess-
utom måste läsaren ges möjlighet att kunna avgöra om undersökningen är gjord på 
ett relevant sätt, dvs. att undersökningen har god reliabilitet och därigenom att 
informationen som fås fram är tillförlitlig (Patel & Davidson, 2003). 

För att säkerställa validiteten kommer vi att utveckla frågor till de semistrukture-
rade intervjuerna utifrån det syfte och den frågeställning vi arbetar efter och den 
teori vi har studerat inom området. Vi kommer även att låta en portalanvändare, 
som inte ingår i undersökningen, att kontrollera frågornas relevans. Utifrån de 
kommentarer vi får, kommer justeringar att göras. Inför varje intervju kommer 
större delen av frågeguiden att skickas ut till respondenterna eftersom många frå-
gor, som vi bedömer det, kommer att kräva en del eftertanke. Detta för att kvalitén 
på svaren ska bli så hög som möjligt. Tack vare att intervjuerna är personliga 
kommer vi också att kunna ställa följdfrågor eller förtydliga oklara begrepp när så 
behövs. 

Rapportens reliabilitet tillgodoses genom att vi intervjuar flera användare, på olika 
organisatoriska nivåer, inom företag med varierande typer av verksamhet. Vi 
kommer även att erbjuda dem anonymitet i syfte att få företag och användare att 
ställa upp och också för att svaren ska vara så ärliga och uppriktiga som möjligt. 
Dessutom anser vi att det som är av vikt för undersökningen är varje företags 
verksamhetsområde, och varje användares befattning, och att det därför inte tillför 
något att namnge företag och användare. Under alla intervjuer kommer vi att vara 
två personer, utöver den intervjuade, och samtliga intervjuer kommer att spelas in 
i syfte att kunna granska och verifiera fallstudien. Den utarbetade intervjuguiden 
kommer vi att försöka följa i största möjliga utsträckning för att intervjuerna inte 
ska skilja sig åt nämnvärt. Vid transkriberingen kommer vi att gå igenom fråga för 
fråga för att koppla svaren till rätt ämne. Vi kommer också att låta respondenterna 
ta del av resultatet från intervjun för att kontrollera om våra tolkningar av svaren 
är riktiga.  

Även fallstudiens design i tre steg, som vi här noggrant beskrivit för att läsaren 
ska kunna följa arbetet med undersökningen, stärker tillförlitligheten. När det 
gäller intervjuerna kommer vi att utgå från att vi erhåller riktiga upplysningar och 
svar från alla respondenter. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier kring ämnet företagsportaler och dess funk-
tioner, som vi funnit relevanta. Först ges en bakgrund till portalens tillkomst 
genom att problemen kring informationsöverbelastning och intranät presenteras. 
Vidare beskrivs portalens utveckling generellt och en klassificiering av portaler.  
Sedan ligger fokus på företagsportaler, dess generationer, viktiga investerings-
aspekter och slutligen företagsportalens funktioner. 

3.1 Informationsproblem 
På grund av snabba tekniska framsteg och all information som måste tas om hand, 
har många företag fått problem med informationsöverbelastning. De är i behov av 
en informationshanterare för att lösa detta kaos i den digitala världen. Många 
moderna företag saknar en helhetsbild över sin information och data, som ofta är 
lagrad på ett ostrukturerat sätt, utspritt i olika databaser. Det gör tillgången till 
relevant kunskap svår och drar därmed ner de anställdas produktivitet (Dias, 
2001). Enligt Turban (2001) gör informationsöverbelastningen att informationen 
som resurs inte är värdefull utan snarare distraherar från det som är viktigt och 
hotar att dränka organisationen. 

Dessutom har sedan internets tidiga dagar, olika teknologier försett användaren 
med tillgång till olika former av online information och service över webben via 
internet, intranät eller extranät (Davydov, 2001). Som exempel på den ökande 
elektroniska informationsmängden, nämner White (2000) att ett stort antal tid-
skrifter ges ut elektroniskt och att affärsinformation sedan länge har kunnat nås 
via nätet eller på CD-rom. Även statlig information som lagar, regler och statistik 
kan nås  på liknande sätt (White, 2000). Allt detta har lett till dålig matchning 
mellan tillgänglig information och effektivitet i sökning menar Davydov.  

3.2 Intranät kontra företagsportaler 
Många företag har löst problemen med informationshanteringen genom att bygga 
upp intranät enligt Davydov (2001), för att på så sätt använda internetteknologin 
för ökad effektivisering. Detta gäller särskilt organisationer som i sin kärnverk-
samhet är beroende av dokumenthantering, som exempelvis inom sjukvården och 
försäkringsbolagen. Allt eftersom tiden gått har intranäten expanderat och överöst 
de anställda med snabbt ökande volymer av information konstaterar Szuprowicz 
(2000). De flesta intranät, fortsätter Nielsen (2003) har blivit totalt ohanterliga, på 
grund av inkonsistens och för liten navigationshjälp. Personalens informations-
behov varierar också mycket beroende på arbetsuppgifter och därför har krav på 
anpassningsmöjligheter av egna vyer växt fram. I dagens snabbt föränderliga 
värld är det viktigare än någonsin menar White (2000) att upprätthålla en informa-
tionsbalans i termer av att nå rätt intern och extern information från en gemensam 
teknisk plattform. Att konstruera en företagsportal är därför nästa logiska steg 
efter utvecklandet av ett intranät (Meta Group, 2002; Szuprowicz, 2000).  

Ett intranät bygger på information medan en portal bygger på tjänster enligt 
Hansson och Lindberg (2002). Vidare menar de att företagsportalen ska vara en 
samlingsplats för de senaste versionerna av dokument och filer, vilket betyder att 
medarbetarna alltid har tillgång till den senaste informationen. I ett intranät är det 

9 



Teori 

svårt att avgöra om den information som kan ses är aktuell. Där tas informationen 
bara emot, medan det i en portal är tänkt att det ska gå att arbeta med den infor-
mation som erhålls (Hansson & Lindberg, 2002). 

3.3 Generellt om portaler 
Det finns många olika sorters portaler och flera beteckningar för i stort sett samma 
portallösning. Nedan redogörs för portalens utveckling och sedan ges en beskriv-
ning av olika sätt att kategorisera och benämna portaler.  

3.3.1 Portalens utveckling 
Begreppet portal började användas under 1990-talet och var från början en webb-
plats som bestod av en samling länkar till användbara informationskällor. Ett ex-
empel är de olika sökmotorerna på internet, som hjälpte användaren att hitta rele-
vant information, vilket tidigare var ett frustrerande och tidskrävande arbete. 
Sökmotorerna kategoriserade innehållet och förfiltrerade populära sidor och 
dokument, vilket gjorde dem till en attraktiv startpunkt för webbanvändare 
(Davydov, 2001). 

Under 1996 lanserade Yahoo! den personliga portalen, kallad MyYahoo!, dvs. en 
service att personligt kunna anpassa webbgränssnittet för att kunna filtrera och 
tillhandahålla endast den information som användaren var intresserad av (Detlor, 
2000). Denne kunde exempelvis välja vilka typer av nyheter, aktiekurser, väder 
och annan information som behövdes och även snabbt ändra urvalet på skärmen 
(White, 2000). Det här blev en stor succé, och enligt Detlor (2000) uppmärksam-
mades det av många företag och organisationer, vilket medförde att man började 
undersöka om denna teknik även skulle kunna användas för distribution av före-
tagsinformation.  

3.3.2 Klassificering av portaler 
Det har ännu inte utvecklats någon gemensam standard för begreppet portal, men 
trots detta finns ett antal förslag till kategorisering av olika typer av portaler. En 
klassificering görs av Davydov (2001) som delar in portaler i tre huvudgrupper; 
publika-, personliga- och företagsportaler. Varje huvudgrupp delar han i sin tur 
upp i underkategorier, se figur 3.1.  
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Figur 3.1: Klassificering av portaler. Efter Corporate Portals and e-business integration 
(sid 138), av M. M. Davydov, 2001, New York: McGraw-Hill. 
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Figuren visar att portallösningarna har utvecklats i många olika riktningar och att 
begreppet portaler är komplext. Vi kommer dock inte att beskriva varje under-
kategori utan nöjer oss med Davydovs definition av de tre huvudkategorierna. 

- Publika portaler (Public Portals)  
Dessa följer Yahoo!:s portalmodell och är inriktade på den stora massan av inter-
netanvändare. En publik portal är en portal där man t.ex. kan köpa varor och 
tjänster. Även sökportaler hör till denna kategori. 

- Personliga portaler (Personal Portals)  
Det är ett framtida tillstånd av portaler som exempelvis kan vara inbäddade i 
mobiltelefoner eller bilar. 

- Företagsportaler (Corporate Portals) 
Företagsportalens fokus ligger på integrerad åtkomst av både information, tjänster 
och verktyg. Den ska också förenkla komplex information samt stödja samarbete 
och därmed förstärka gruppkänslan inom hela företaget. Företagsportalen har 
snabbt utvecklats från ett enkelt intranät till ett verksamhetskritiskt verktyg. 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet “företagsportal” för en 
portal som används internt inom ett företag. 

3.4 Företagsportaler 
En företagsportal är enligt Collins (2001) en webbaserad applikation, till stor hjälp 
för en organisation där anställda behöver kunna dela information. Genom före-
tagsportalen skapas en central punkt att navigera med genom data, som de an-
ställda har nytta av. Den ger användaren stöd att kunna lokalisera information som 
är svår att hitta, och att kunna publicera information. En portallösning underlättar 
på det här sättet för de anställda att nå den kunskap som hjälper dem att fatta bra 
beslut. Detta oberoende av var den anställde befinner sig eller var informationen 
är lagrad eller i vilket format. Genom portalen erbjuds med andra ord en intranät-
dörr som låter användaren passera för att nå valda destinationer och ett intranät-
fönster som presenterar information (Collins, 2001). På så sätt transformeras de 
statiska intranäten menar Szuprowicz (2000).  

Via företagsportalen får de anställda tillgång till navigationsservice för att hitta 
information, starta applikationer, interagera med företagsdata, identifiera med-
arbetare, dela kunskap och fatta beslut, se figur 3.2 (Aneja, Brooksby, Rowan, 
2000; Collins, 2001). En effektiv företagsportal har ett lättanvänt gränssnitt som 
direkt kan användas av alla anställda oavsett datorerfarenhet. Denna portal byggs 
upp av en komplex kombination av olika teknologier (Szuprowicz, 2000). Portal-
applikationer för samarbete som exempelvis chatt, olika forum och kalenderfunk-
tion underlättar kommunikation och minimerar dubbelarbete. Portalen ger också 
tillgång till ostrukturerad företagsdata som e-post, dokument, manualer och olika 
externa internetresurser. Den åtkomsten får användaren automatiskt i ett anpassat 
format via webbläsarens gränssnitt (Szuprowicz, 2000). 
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Figur 3.2: Möjlig arkitektur för en företagsportal. Efter Corporate portal framework for 
transforming content chaos on intranets (sid 6), av A. Aneja, B. Brooksby, & C. Rowan, 2000, 
[On-line]. Available: http://www.intel.com/technology/itj/ q12000/pdf/portal.pdf [2004, March 
25]. 

Företagsportalen fokuserar på data som är relevant för ett speciellt arbete och 
filtrerar bort sådant som inte är relevant utifrån förutbestämda användarprofiler. 
Den inkluderar också verktyg så som ordbehandlare, kalkylprogram och system 
som användarna behöver för att utföra sina uppgifter, kommunicera med med-
arbetare eller rapportera till ledningen oavsett var de är lokaliserade. Användaren 
kommer att bli produktivare genom att de spenderar mindre tid med att leta inne-
håll och applikationer för att kunna svara på frågor eller bidra till projekt, efter-
som verktygen kan nås på ett enkelt sätt via företagsportalen (Szuprowicz, 2000). 

3.4.1 Generationer av företagsportaler 
Olika företags portallösningar kan vara mer eller mindre utvecklade, då det ska 
vara ett flexibelt verktyg som hela tiden utvecklas efter verksamhetens behov. Hur 
en företagsportal kan användas i praktiken beskriver David Orenstein (1999) i en 
artikel i Computerworld genom att visa på en tänkbar scen: ”En användare loggar 
in, kontrollerar sin e-post, tittar på företagets aktuella aktiekurs, kontrollerar sina 
kvarvarande semesterdagar och tar emot en order från en kund – allt i ett och 
samma gränssnitt på sitt skrivbord.” 

Denna beskrivning visar på hur en väl utvecklad portal kan fungera, men alla 
företags portallösningar är inte lika långt gångna i sin utveckling. De första ver-
sionerna av företagsportaler innehöll refererande länkar till information och en 
sökmotor, men utvecklades snabbt till ett mer komplext innehåll av inbäddade 
applikationer och verktyg för både enskilt arbete och samarbete i grupp. Marshak 
beskriver i sin artikel ”The future of portals” utvecklingen av företagsportaler 
genom att kategorisera dem i olika generationer. 
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- Första generationen (Access portals) – Företagsportalen som en dörröppning; 
Den första generationen av företagsportaler fungerade på samma sätt som inter-
netportalen Yahoo, dvs. innehöll länkar och sökmöjligheter för åtkomst av andra 
webbsidor. Även om den upplevdes fördelaktig för normalanvändaren, var dock 
nackdelen att användaren tvingades hoppa fram och tillbaka mellan information, 
istället för att kunna arbeta med informationen på ett och samma ställe. 

- Andra generationen (Aggregation Portals) – Företagsportalen som ett fönster; 
Den andra generationen av företagsportaler fungerade som en plats där specifik 
information kunde visas, exempelvis försäljningsrapporter, produktspecifika-
tioner, företagsnyheter etc. Användarna kunde även till en del personligt anpassa 
innehållet såsom att visa aktiekurser, väder och sportresultat. Dessa portaler sam-
lade all information som en person behövde till en och samma plats, och blev 
därmed mycket användbara arbetsverktyg. 

- Tredje generationen (Workspace Portals) – Företagsportalen som ett arbetsrum; 
Den tredje generationens företagsportaler har påbörjats och den ska inte enbart 
tillhandahålla information utan även alla verktyg användaren behöver för att ut-
föra sitt arbete såsom e-post, kalender och företagsapplikationer. Tanken är att 
företagsportalen ska vara ett personligt anpassat arbetsrum, skräddarsytt efter an-
vändarens roll, och från vilket allt arbete kan utföras. Dessa arbetsrum ska inte 
bara vara personliga, utan också underlätta samarbete mellan individer och före-
tag. 

- Fjärde generationen (Adaptive Portals) – Framtidens företagsportal; 
Enligt Marshak kan den tredje generationen av företagsportaler bli kortlivad, då 
den fjärde generationen av företagsportaler redan är under utveckling. Förutom 
alla tidigare generationers funktionaliteter kan denna portalgeneration anpassa sig 
efter användarens processer genom att all information som behövs ”magiskt” 
framträder just när denne behöver den utan att användaren har gått till ett speciellt 
virtuellt arbetsrum. Även samarbete fungerar automatiskt genom att människor 
som arbetar med samma projekt kan nå varandra i realtid när de behöver det, men 
bara om de aktivt arbetar med just det projektet. 

3.4.2 Investerings- och införandeaspekter 
Det huvudsakliga målet med att investera i en företagsportal är enligt Szuprowicz 
(2000), att reducera tiden som de anställda tillbringar med att söka efter informa-
tion som behövs för att genomföra olika arbetsuppgifter. På så sätt kommer pro-
duktiviteten i företaget att öka. När många samtidigt utför sökningar, tär det också 
på de knappa nätverksresurserna och gör informationsåtkomsten långsam. 
Szuprowicz menar att ökad bandbredd och högre överföringshastigheter endast är 
temporära lösningar. Istället måste en översyn för ett bättre nyttjande av företagets 
resurser till för att åstadkomma en effektiv, långsiktig lösning. Han förklarar vi-
dare att genom en portallösning ges möjlighet till snabbare beslut och i förläng-
ningen bättre lönsamhet då portaler även kan integrera Knowledge Management 
och Business Intelligence. I ett andra skede kan sedan portalen utökas till att om-
fatta även partners, kunder och distributörer (Szuprowicz, 2000).  

Enligt Bradley Hill (2004) är tiden inne för portaler. Han beräknar att 90 % av 
världens 2000 största organisationer kommer att ha någon form av portallösning 
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under 2004/2005. Som ett exempel på företag som framgångsrikt använder por-
talteknologin, nämner Hill American Airlines, som uppger att de sparat $3 miljo-
ner per år genom att de anställda kunnat följa sina mål online via företagsportalen.  

Det är dock dyrt att investera i en portallösning, och Szuprowicz visar på att ut-
vecklingskostnaderna är nästan lika stora oavsett om portalen är avsedd för 50 
eller 5000 anställda. Det beror på att informationskällorna är desamma och att det 
är sammanslagningen av data från olika informationskällor som ofta kostar mer än 
själva mjukvaran. Viss statistik pekar på att det är användbart att bygga en portal-
lösning för mindre än 500 anställda, men inte kostnadseffektivt (Szuprowicz, 
2000).  

Enligt Nielsen (2003) är det få portallösningar som är optimala standardsystem 
och han menar att designers kan få fram en del av portalens användbarhet genom 
enklare medel, särskilt i små företag. Hill anser också att det går att implementera 
en portallösning till en mindre kostnad. Enligt honom ska man aldrig börja med 
att implementera en portallösning för hela företaget, utan starta med en avdelning 
för att därigenom kunna utvärdera och få ett bättre grepp om vad företaget behö-
ver. Vidare menar Hill att företagen sparar mycket pengar på att bara köpa det de 
behöver, eftersom de sällan har nytta av alla portalfunktioner.  

Hill pekar även på vikten av utbildning och användarinflytande, som följd av re-
sultatet av en undersökning. Den visar att för 90 % av företagen som har en 
portallösning, var den verkliga utmaningen att få användarna att ta till sig den nya 
tekniken. I samma studie framkom även att 59 % av de intervjuade portalanvän-
darna ansåg att användbarheten var ett problem för dem. Detta borde kunna för-
bättras genom att man vid utformningen lägger stor vikt på användarundersök-
ningar, testgrupper och utbildning (Hill, 2004; Nielsen, 2003).  

3.4.3 Funktioner 
När ett företag beslutar sig för att investera i en företagsportal så är avsikten att ge 
medarbetarna ett verktyg som stöder dem i deras arbete. I dagsläget finns inte 
någon gemensam standard för företagsportaler utan portalutformningarna varierar 
kraftigt och olika portalutvecklare förespråkar olika funktioner som de anser en 
företagsportal bör ha. Efter att ha studerat olika förslag på företagsportallösningar, 
har vi identifierat nio funktioner som flera författare förespråkar. Dessa har vi 
sammanställt i nedanstående lista: 

- Engångslogin 
Användaren ska bara behöva logga in en gång i systemet för att komma åt det 
denne behöver för sitt arbete (Collins, 2001; Delphi Group, 2002; Nielsen, 2003). 

- Innehållshantering  
Det är en funktion för att skapa och underhålla olika kategorier av information, 
skräddarsytt för olika användare (Collins, 2001; Turban, 2001; Szuprowicz, 2000; 
White, 2000). Informationen måste kontinuerligt uppdateras och hur ofta detta bör 
ske, måste anpassas till företagets verksamhet enligt White.  
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- Dataintegration  
Från en punkt kommer användaren åt många olika interna och externa informa-
tionskällor (Collins, 2001; Dias, 2001; Szuprowicz, 2000; White, 2000). Interna 
informationskällor kan vara företagets datawarehouse, resursplaneringsverktyg 
och affärssystemet, medan externa informationskällor kan vara aktiekurser, nyhe-
ter och resebokningstjänster. (Aneja, Brooksby, Rowan, 2000; Jaydip et al.; 
Turban, 2001) 

- Samarbete och kommunikation 
Via företagsportalen ges de anställda möjlighet att arbeta tillsammans på ett kva-
litetsmässigt bättre sätt genom exempelvis diskussionsforum, elektroniska med-
delanden, kalender, e-post och dokument- och projektbibliotek. (Collins, 2001; 
Dias, 2001; Jaydip et al.; Turban, 2001; White, 2000; Szuprowicz, 2000) 

- Applikationstillgänglighet  
Vid inloggning i portalen skall användaren få ett gränssnitt med alla applikationer 
åtkomliga som behövs i det dagliga arbetet, såsom ordbehandlare, kalkylprogram 
och e-post. (Collins, 2001; Szuprowicz, 2000)  

- Personanpassning  
De anställda ges möjlighet att skapa en unik arbetsmiljö som är organiserad och 
inställd specifikt för deras ansvarsområden och aktiviteter. Detta kan gälla både 
informationsinnehåll och färger/utformning av användargränssnittet. Genom detta 
förbättras beslutsstödskapaciteten då portalen är anpassad efter varje portalanvän-
dares arbetsstil och innehållspreferenser.  (Collins, 2001; Dias, 2001; Jaydip et al.; 
Turban, 2001; Szuprowicz, 2000; White, 2000) 

- Sökning  
Företagsportalens sökmotor bör klara av sökningar inom företaget, webben och 
andra sökverktyg och sökningen ska kunna ske både spontant och schemalagt. 
(Collins, 2001; Dias, 2001; Jaydip et al; Turban, 2001)  

- Hjälp  
En funktion som ger assistans när man använder portalen. Det bör finnas hjälp-
möjligheter både för hur själva företagsportalen fungerar och angående företags-
specifika funktioner. Hjälp bör kunna fås på olika sätt såsom hjälptext som fram-
träder när man håller musen över ett menyalternativ eller genom sökning i elektro-
nisk användarmanual. (Collins, 2001; Detlor, 2000) 

- Framtidssäker  
Företagsportalen bör vara framtidssäker och vara utformad så att den passar in i 
företagets framtida krav och kommande nya tekniska lösningar. Detta medför 
också att portalen måste vara dimensionerad för att kunna expandera (Szuprowicz, 
2000; White 2000). 

3.4.4 Företagsportalen som stöd i arbetet 
I det föregående kapitlet om funktioner, har företagsportalens delar beskrivits. 
Tidigare i kapitlet har det dock av olika författare, beskrivits hur företagsportalen 
som helhet kan stödja ett företags verksamhet och dess anställda. För att 
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tydliggöra detta har vi här sammanfattat de olika aspekter på stöd, som fram-
kommit. 

En företagsportal är sammansatt av ett antal funktioner och hur den sätts samman 
är avgörande för hur företagsportalen som helhet kan stödja användarna i en 
organisation. En rätt sammansatt portallösning kommer, enligt Szuprowicz 
(2000), att medföra att användarna blir produktivare genom att de spenderar 
mindre tid med att leta innehåll och applikationer eftersom verktygen kan nås på 
ett enkelt sätt via företagsportalen. Detta då företagsportalen fokuserar på data 
som är relevant för ett speciellt arbete och filtrerar bort sådant som inte är relevant 
utifrån förutbestämda användarprofiler. Szuprowicz betonar även att en företags-
portal måste ha ett lättanvänt gränssnitt som direkt kan användas av alla anställda 
oavsett datorerfarenhet för att bli det effektiva verktyg som eftersträvas.  

Collins (2001) påpekar vidare att som webbaserad applikation är företagsportalen 
till stor hjälp för en organisation där anställda behöver kunna dela information. 
Genom denna får användarna en central punkt att navigera med genom data, som 
de har nytta av i sitt dagliga arbete. På det här sättet får de både stöd för att kunna 
lokalisera information som är svår att hitta och för att kunna publicera informa-
tion. Företagsportalen kan användas oberoende av var den anställde befinner sig. 
(Collins, 2001) 

Den verkliga utmaningen för företagen, enligt Hill (2004), är att få användarna att 
ta till sig den nya tekniken och han pekar på vikten av utbildning och användar-
inflytande. Misslyckas förankringen bland användarna, kommer verktyget aldrig 
att fungera som ett stöd. En lyckad implementering däremot kan enligt Davydov 
(2001) förenkla komplex information samt stödja samarbete och därmed förstärka 
gruppkänslan inom hela företaget. Davydov betonar att företagsportalen snabbt 
har utvecklats från ett enkelt intranät till ett verksamhetskritiskt verktyg. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av de fallstudier som genomförts hos tre olika 
organisationer. Vi börjar med att ge en kort beskrivning av varje företag och dess 
portallösning, för att därefter presentera sammandrag från de olika användarinter-
vjuerna utifrån kategorierna ”funktioner” och ”företagsportalen som stöd i 
arbetet”. I kategorin funktioner redovisas användarnas åsikter om företags-
portalens delar medan den andra kategorin avser användarnas helhetsbedömning 
av portalen. 

4.1 Fallstudierna 
Fallstudierna har genomförts i tre olika företag, som vi här benämner A, B och C, 
då företagen i denna undersökning är anonyma. De tre företagen verkar inom 
skilda verksamhetsområden, och finns på flera orter. Inom varje företag har vi 
genomfört tre intervjuer av semistrukturerad karaktär. Av de intervjuade på varje 
företag, har en haft en ledande roll i utformningen av portallösningen (A1, B1, 
C1), medan de övriga två har varit, av företaget föreslagna, representativa använ-
dare. Gemensamt för alla som intervjuats är att någon form av administration 
ingår i deras arbeten. En översikt över företagens verksamhet och de intervjuades 
roller, framgår av tabell 4.1. I tabellen har varje företag och användare fått en be-
teckning, som vi kommer att använda oss av vid redogörelsen av intervjuerna. 

Tabell 4.1: Förteckning över respondenterna 
 Företag A: 

IT 
Företag B: 
Transport & entreprenad

Företag C: 
Bostadsförvaltning 

Användare 
1-3 

A1: VD 
A2: Systemsäljare 
A3: Ekonomiansvarig 

B1: IT-chef 
B2: Systemansvarig 
B3: Leverantörsansvarig

C1: Informationssamordnare 
C2: Servicechef 
C3: Lägenhets- och medlemsadm.

 
Intervjuerna med användare 1 i varje företag har haft en längd av drygt 60 minu-
ter. För övriga användare har intervjuerna varat cirka 45 minuter. I samtliga före-
tag gäller att företagsportalen internt kallas för intranät. De har använt den under 
olika lång tid, allt från ett halvår upp till fyra år.   

4.2 Företag A 
Företag A är ett IT-företag beläget i Luleå, Piteå och Skellefteå, med verksam-
hetsområdena ledningsstrategier, systemutveckling och infrastruktur. Företaget 
har en egenutvecklad företagsportallösning som började utvecklas för drygt 3 år 
sedan. Orsaken till detta var att det fanns ett behov av att få struktur och ordning i 
verksamheten samt att påskynda affärsprocesserna genom att ha all information 
samlad och enkelt åtkomlig. Antalet användare är i dagsläget 35 stycken. Lös-
ningen består dels av ett verksamhetssystem som hanterar externa funktioner 
såsom uppdatering av den externa webben och ärendehantering för tidrapportering 
av kunduppdrag, och dels ett internt informationssystem som hanterar intern in-
formation såsom nyheter, rutiner, avtal, resursbokning, möten, e-post och 
kalenderfunktioner.  

Portalen utvecklas ständigt, och det finns många idéer till förbättringar för att göra 
den till ett redskap som ökar produktiviteten. I dagsläget genomgår portalen en 
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omvandling från en plattform till en annan, enligt A1 en mer oberoende plattform. 
Arbetet med detta är ännu inte slutfört, varför en del fortfarande finns kvar i den 
ursprungliga plattformen. 

Av de intervjuade har samtliga lika lång erfarenhet av att använda företagsporta-
len, men endast A1 har varit aktivt delaktig i arbetet med portallösningens inne-
håll och utformning. Det finns dock möjlighet för alla anställda att komma med 
förslag och synpunkter till förbättringar av företagsportalen. 

4.2.1 Funktioner 
Nedan sammanfattas användarkommentarerna för företag A rörande varje teori-
funktion. 

- Engångslogin 
Idag finns detta endast till vissa delar, då företagsportalen ännu består av två olika 
plattformar. Samtliga intervjuade anser dock att engångslogin skulle vara önsk-
värt. A1 kommenterar det: ”Det är mera ett irritationsmoment än vad det är frågan 
om tid.” I dagsläget har A2, som har en mängd inloggningar på olika leverantörers 
webbplatser, löst det genom en speciell programvara.  

- Innehållshantering  
Detta, anser alla intervjuade, är den viktigaste funktionen i portalen, genom att 
alla har möjlighet att läsa och publicera nyheter, och att uppdatera information i 
databaserna. Företaget vill att företagsportalen ska vara aktiv och A1 berättar: ”Vi 
bestämde redan från början att alla nya kunder och alla affärer över ett visst be-
lopp ska publiceras. Skälet är att det ska vara levande, att det händer saker i den 
interna portalen.” 

A1 använder även ett portalverktyg för att publicera nyheter på den externa hem-
sidan, och berättar att det är väldigt enkelt att göra utan att behöva kunna HTML. 
Dock har A1 önskemål om att verktyget ska bli mer dynamiskt.  

- Dataintegration  
Företaget har integrerat interna datakällor såsom databaser innehållande rutiner 
och avtal, och har även några få externa länkar. A1 anser att det skulle vara intres-
sant med en funktion för omvärldsbevakning, där man automatiskt får viss, vald 
extern information och A3 skulle önska att de olika leverantörernas webbsidor för 
sina partners, fanns tillgängliga via portalen. A1 har även idéer om en funktion 
som hämtar information om paketleveranser, för att kunna se hur långt de väntade 
leveranserna kommit.  

Samtliga intervjuade anser att det är en fördel att ha all information samlad i por-
talen, genom att alla anställda därmed kan nå information och databaser utifrån, 
när de inte befinner sig på kontoret. 

- Samarbete och kommunikation 
För samarbete och kommunikation är funktionerna e-post, möteshantering, resurs-
bokning och kalender mycket använda. Viktig är också rutinhanteringen, där de-
taljerad information med företagsuppgifter och interna rutiner finns samlat; allt 
från organisationsnummer till personalregler. För A3 i rollen som ekonomi-
ansvarig är avtalshanteringen, med automatisk bevakning av dessa, mycket viktig. 
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Det finns även viss projektdokumenthantering, men företaget har inget aktivt dis-
kussionsforum i dagsläget. ”Det har funnits ett diskussionsforum, men det funge-
rade inte så superbra, eftersom alla inte använder portalen varje dag. Diskussioner 
sköts via e-post idag, den vet vi att folk läser”, kommenterar A2. Företagsportalen 
innehåller även verktyg såsom fotoarkiv och klotterplank, vilket dock samtliga 
intervjuade inte anser vara nödvändiga, men som underlättar arbetet genom att 
exempelvis klotterplanket reducerat floran av ”nöjesmail”. 

A3 skulle vilja flytta den interna tidrapporteringen till portalen, för elektronisk 
signering, och därmed minska pappershanteringen. Även dokumenthanteringen 
skulle kunna förbättras enligt A3, som vidare önskar en funktion för att snabbt 
kunna se varje persons aktuella kalender. 

- Applikationstillgänglighet  
En av de fåtal applikationer som finns integrerade i företagsportalen idag, är 
ärendehanteringen. Denna funktion använder A1 för att avrapportera konsult-
uppdrag och även, i sin roll som VD, för uppföljning av tjänsteproduktionen. 
Ingen av de intervjuade framför några direkta önskemål om att integrera fler 
applikationer, utan anser att det gå bra att arbeta på det sätt de gör idag. A3 tror 
ändå att det hade underlättat, speciellt för nyanställda, att ha alla applikationer 
samlade i portalen genom ett anpassat skrivbord. A2 anser att tanken att ha allt 
samlat på ett ställe är god, men att det kan vara svårt att få det att fungera då deras 
verksamhet är mycket föränderlig.  

- Personanpassning  
Portalen har inga funktioner för att personligt kunna anpassa utseendet eller inne-
hållet i densamma. Ingen av de intervjuade anser heller att det är nödvändigt, där-
emot vill de kunna behörighetsstyra viss information. A3 menar att ”I stora före-
tag kan det vara ett problem att det finns för mycket information, men det proble-
met är inte så stort i mindre företag” och A1 anser att ”Vi och de flesta organisa-
tioner som vi har att göra med har inte de filterbehoven.” 

- Sökning  
I varje databas i företagsportalen finns en sökfunktion som de intervjuade är 
mycket nöjda med, då den även söker i bifogade dokumenttexter. Men någon total 
sökfunktion som söker i hela portalinnehållet finns inte, vilket inte heller anses 
behövas i dagsläget då portalinnehållet inte är allt för omfattande.  

- Hjälp 
I företagsportalen finns ingen hjälpfunktion och ingen av de intervjuade anser 
heller att det behövs, eftersom funktionerna är så pass enkla och intuitiva. 

- Framtidssäker  
Ett led i att göra portalen framtidssäker enligt A1, är att de påbörjat plattformsbyte 
av portalen. A2 och A3 anser att som användare funderar man inte på sådant, utan 
förutsätter att företagsportalen är framtidssäker, då det hela tiden sker en vidareut-
veckling. 
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4.2.2 Företagsportalen som stöd i arbetet 
Att de intervjuade användarna har olika arbetsroller, avspeglar sig i hur de använ-
der portalen. I sin roll som VD anser A1 att portalen är mycket viktig och defini-
tivt ett stöd för det dagliga arbetet. A2 och A3 anser att portalen till viss del stöd-
jer arbetet, främst via det snabba sättet användaren kan publicera och läsa nyheter, 
vilket har avlastat e-posten till stora delar. Däremot använder inte A2 portalen 
dagligen, dels då applikationer som behövs för arbetet inte finns integrerade i 
portalen och dels då många av portalverktygen kan nås på annat sätt. Både A2 och 
A3 väljer att nå många portalfunktioner via en annan ingång eftersom de anser att 
det är snabbare och mer flexibelt, men även för att det blivit en vana att arbeta så. 
Samtliga anser dock att de genom portalen håller sig uppdaterade om vad som 
sker i företaget på ett bra sätt när de är ute hos en kund eller arbetar hemifrån. 
Företagets många konsulter, som till största delen av arbetstiden är ute hos kun-
der, använder också portalens ärendehantering för att sköta rapporteringen av 
kunduppdrag. Det underlättar samt snabbar upp företagets fakturering och ger 
därmed en ekonomisk fördel. 

Då företaget är ett IT-företag är datamognaden hög, och detta i kombination med 
att portalen anses vara mycket lätt att använda har medfört att det inte finns något 
behov av utbildning för att de anställda ska kunna använda den.  

Företaget har gjort en nyttovärdering efter portalinförandet, vilken visar att pro-
duktiviteten har ökat, främst via rutinhanteringsfunktionen som sparar mycket tid 
för de anställda och därmed pengar. 

4.3 Företag B 
Företag B är ett transport- och entreprenadföretag med kontor på åtta orter i länet. 
De är verksamma inom basnäringar som gruva och skog, samt utför allt inom 
transport- och maskinverksamhet.  

Företaget har en portallösning som har utvecklats internt, vilket startade för 3-4 år 
sedan. När företaget i oktober 2003 slogs samman med tre andra företag, utarbe-
tades en ny portallösning för 90 användare, med strukturen från den gamla lös-
ningen. Användare B1, som har varit med och utvecklat företagsportalen, har lik-
som B2 använt den ända från starten. B3 däremot började använda portalen efter 
sammanslagningen. 

Principen vid utvecklingen har varit att utgå från standardprogram som är flexibla 
och sedan bygga det verksamheten har efterfrågat i dialog med användarna. De 
funktioner som finns idag är ibland annat kalender och e-post i mitten av portal-
fönstret. Till vänster finns olika kategorier uppdelade i ”allmänna funktioner”, 
innehållande företagsinformation, resursbokning och IT-ärenden samt ”försälj-
ningsfunktioner” såsom fakturahantering, marknad och anbudsförfrågningar och 
slutligen ”kvalitetsfunktioner”. Till höger ligger de behörighetsstyrda funktio-
nerna som ”administration” med sådant som rör styrelse, ägarråd och avtal, ”pro-
jektgruppsfunktioner”, och till sist ”personalfunktioner” med personalrapporter. 
Enligt B1 planerar företaget att utvidga företagsportalen till att även omfatta 
kunderna.  
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4.3.1 Funktioner 
Nedan sammanfattas användarkommentarerna för företag B rörande varje teori-
funktion. 

- Engångslogin 
Företag B strävar efter att endast ha en inloggning och B2 berättar att: ”Jag behö-
ver bara logga in en gång på morgonen. I annat fall har jag 4-5 inloggningar, och 
det är hopplöst.” För hela företaget gäller att företagsportalen ligger som ett skriv-
bord när de loggar in i systemet. ”Den är igång hela dagen och när man behöver 
den så använder man den” berättar B3. Det enda som ännu inte är fullt synkroni-
serat när det gäller lösenord är affärssystemet och transportledningssystemet.  

- Innehållshantering  
Samtliga intervjuade är nöjda med hur innehållet i portalen hanteras. De anser att 
det är viktigt att på ett enkelt sätt få tillgång till nödvändig information och även 
kunna publicera och uppdatera om rättigheter getts för detta. B1 påpekar även att 
”Det finns möjlighet att prenumerera på nyheter. Den typen av funktionalitet finns 
inbyggd i systemet, men vi är så pass små så vi har inte känt att vi behöver införa 
det än.” 

- Dataintegration  
I portalen har företaget integrerat data från många olika källor såsom interna data-
baser och import av data från ekonomisystemet. Även extern information finns 
tillgängligt i form av bland annat länkar till hemsidor. B2, som i sitt arbete ofta 
använder olika databaser, säger att ”Jag kan nå allt via portalen, leverantörer, 
internet, databaser och så vidare”.  

- Samarbete och kommunikation 
När det gäller samarbete och kommunikation anser de intervjuade att företags-
portalen innehåller en hel del som ger de anställda möjlighet att arbeta tillsam-
mans på ett kvalitetsmässigt bättre sätt. Viktiga funktioner för alla användare är 
basfunktionerna med e-post, kalender och telefonlistor. Förutom detta finns det 
även diskussionsforum, möteshantering, resursbokning, dokumentdelning, ären-
dehantering och funktion för meddelanden till växeln. 

- Applikationstillgänglighet  
De intervjuade anser att det mesta de behöver finns i portalen. Företaget arbetar 
med att integrera alla applikationer i portalen, och Officepaketet ska därför inte-
greras när användarna är mogna för nästa utvecklingssteg. Det enda som ligger 
utanför är affärssystemet som ännu inte är integrerat till fullo samt transportled-
ningssystemet som säljarna och transportledarna arbetar med. En funktion som är 
viktig för alla användare är personalrapporten, i övrigt varierar behoven mycket 
beroende på arbetsuppgifterna. För B3, som arbetar som systemansvarig är det 
ärendehanteringssystemet för IT-frågor som används mest. Detsamma gäller för 
B1 i rollen som IT-chef, men då chefsbefattningen är bred är även lednings-
systemet och IT-dokumentationen, med dokumentation om vad som görs, också 
viktiga funktioner. B2 arbetar främst med funktionerna marknad, styrelsen och 
ägarråd, men förtydligar att ”jag är nog inne i de flesta användningsområdena”. 
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- Personanpassning  
En personlig anpassning av portalen, kan varje användare göra i mittendelen. De 
övriga områdena är lika för alla, men åtkomsten till en del funktioner begränsas 
via behörighetskrav. B1 anser inte att det finns behov av att utöka anpassnings-
möjligheterna och B3 påpekar att det en kostnadsfråga eftersom ”man inte kan ha 
en massa special för någon individ. Man ska ju kunna administrera det också.” 
Vidare anser B3 dock att ”Det kan vara något för framtiden […] Det kan bidra till 
att man blir effektivare genom att man inte behöver bry sig om annat än sina egna 
uppgifter.” 

- Sökning  
Sökning görs i de olika databaserna för sig, men ingen totalsökning kan göras. B2 
har ibland saknat möjlighet till detta, då man i dagsläget måste veta i vilken data-
bas det man söker finns lagrat. B1 tror att det kan vara något för framtiden, men 
menar att den funktionen klarar de inte av att utveckla internt. B3 däremot har inte 
saknat någon funktion för totalsökning, utan tycker att dagens sökfunktioner är 
tillräckliga. 

- Hjälp 
I portalen finns ingen hjälpfunktion och de anställda anser att det inte heller be-
hövs. B1 anser att ”Tiden för att bygga upp hjälpfunktionen är för dyr i förhål-
lande till antalet användare, vi utbildar istället”. 

- Framtidssäker  
B1 säger vidare att framtidssäkerheten i portalen säkerställts genom att ”Vi an-
vänder standardprogram som är flexibla, inga speciallösningar och en enda platt-
form”. B2 å andra sidan menar att: ”Det är ingenting som jag som användare fun-
derar över, utan jag vill ha ett fungerande instrument.” 

4.3.2 Företagsportalen som stöd i arbetet 
Den allmänna åsikten om portallösningen är att den är enkel och strukturerad, och 
därmed lätt att använda, åtminstone efter utbildning. Utbildning är för övrigt 
något som anordnas kontinuerligt för att alla användare ska kunna nyttja portalens 
stödjande kapacitet fullt ut i sitt arbete.  

B1 berättar: ”Då vi har information av olika slag har jag sett möjlighet till för-
enkling och målet är att ha en enda bild att starta ifrån […] här hittar ni allt ni be-
höver, är grundfilosofin i det hela”. Vidare betonar B1 att ”Stödet av IT är bra, 
men tiden för att förstå hur man använder det är fortfarande för stor. Det är för 
mycket dödtid”. Vid portalutvecklingen har det därför varit viktigt att göra det 
”tydligt var man hittar olika saker”, avslutar B1. Samstämmigt anser alla de tre 
intervjuade att företagsportalen är ett stöd i deras arbete. B1 menar vidare att det 
är viktigt för dem att använda standardsystem och göra så mycket som möjligt 
själva för att minska konsultkostnaderna och tror att ”Framtiden för företagen är 
att ha systemansvariga som är väldigt duktiga på verksamheten för att säkerställa 
bra system”. B3 påpekar att det är svårt att verkligen mäta de mjuka parametrarna 
och att det är dyra licenser för den programvara de bygger sin lösning på. ”Fram-
förallt ska man utnyttja möjligheten att lägga till funktionalitet som man har an-
vändning för om man har lagt ner pengar på investeringen för att på så sätt tjäna 
pengar. Det är ju väldigt vanligt att man har ett verktyg och sen använder man 
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bara lite grann av det”, säger B3 vidare. Och B2 anser att genom att portalen är så 
verksamhetsanpassad så blir den ”det kraftfulla instrument den ska vara […] och 
ersätter så pass mycket pappersjobb. Utan detta verktyg skulle arbetet ta mycket 
längre tid.”  

4.4 Företag C 
Företag C är ett bostadsförvaltningsföretag med verksamhet på sju orter, från 
Kiruna i norr till Skellefteå i söder. Grundpelarna är ekonomisk och administrativ 
förvaltning, teknikkonsult, fastighetsskötsel samt ett eget mäkleri.  

Företaget har köpt en färdigutvecklad portallösning, som började användas för ett 
halvår sedan, i november 2003. Alla de tre användarna som deltog i intervjuerna 
har använt företagsportalen sedan den infördes. Behovet av att ha något som för-
enade företaget uppstod då ett flertal mindre bostadsförvaltningsföretag fusione-
rades till ett stort. Verksamheten är spridd geografiskt och de har olika företags-
kulturer i botten. I det läget blir portalen en förenande kraft genom att alla får 
samma information samtidigt, på samma sätt och kan hitta samma dokument. 
Företaget har också samlat mallar och liknande som gör att man kan jobba lite 
mer enhetligt. Målet på lång sikt är att portalen ska ligga som ett skrivbord och 
där ska allt som användaren behöver i sitt arbete finnas. Idag ligger den som start-
sida på webbläsaren, varifrån de 40 användarna kommer åt nyheter, basuppgifter 
om kunder, personalinformation, mallar, och roliga sidor. Alla användare har be-
hörighet att se allt och uppdatera kundregister, medan rättigheter för publicering 
har delats ut eftersom behov uppstått och på olika nivåer. 

Under den närmaste framtiden kommer en formulärmodul för utskick och sam-
manställning av inbjudningar att färdigställas, och en synpunktssida där 
medarbetarnas åsikter kommer att tas tillvara. En resursboknings- och 
kalenderfunktion finns också inom snar framtid samt ett dokumenthanterings-
system för att underlätta samarbetet inom företaget. C1 är som informationssam-
ordnare den ytterst ansvariga för portalens utveckling och kan bygga egna 
moduler, men även de övriga användarna anser sig kunna påverka utvecklingen 
genom att kontakta C1 och framföra sina önskemål. 

4.4.1 Funktioner 
Nedan sammanfattas användarkommentarerna för företag C rörande varje teori-
funktion. 

- Engångslogin 
Idag är endast inloggningen i nätverket och företagsportalen synkroniserad. An-
vändare C1 och C2 är dock överens om att de i framtiden önskar engångslogin då 
fler applikationer är tillgängliga via portalen. C3 är däremot tveksam till dess för-
del med tanke på säkerhetsaspekterna. 

- Innehållshantering  
Alla tre tycker att nyhetspubliceringen är viktigast, men ur olika perspektiv då det 
ingår i C1:s arbete att lägga ut nyheter medan C2 och C3 i första hand är läsare av 
nyheter. Användare C3 anser vidare att ”Det vore bra om man kunde komma åt 
intranätet hemifrån och kunna läsa nyheter om man till exempel är sjukskriven”. 
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Alla användare har möjlighet att ändra uppgifter i företagets register, så att infor-
mationen alltid är korrekt. En del användare har dessutom möjlighet att publicera 
nyheter, vilket C1 ser som viktigt för att hålla uppe intresset för företagsportalen. 
C1 tror också att det skulle vara bra med personlig anpassning av informationen i 
framtiden, men inte att bli matad med information. Enligt C1 ”måste man ta sitt 
ansvar och inte bli alltför inaktiv”. C3 däremot ser det som en fördel om man 
skulle kunna prenumerera och få information automatiskt om sitt intresseområde, 
exempelvis juridiska frågor och lagförändringar. C2:s önskemål inför framtiden är 
en länk för facklig information vilket skulle underlätta arbetet som fackombud. 

- Dataintegration  
Dataintegration förekommer till viss del redan idag enligt alla tre användarna. C3 
förtydligar ”Vi kommer bl.a. åt ett riksintranät där vi har mycket juridisk infor-
mation och tips och där vi går in och söker och frågar, så den är jättebra”. Enligt 
C1, som är ansvarig, är tanken att allt ska integreras. C2 hämtar även blanketter 
via portalen och C3 använder de mallar som finns utlagda. 

- Samarbete och kommunikation 
Funktionalitet som stöder Samarbete och kommunikation finns till viss del redan 
genom synpunktsfunktionen och ”under rubriken projekt finns möjlighet att delge 
projektdokument” berättar C2. De påpekar också vikten av att på ett enkelt sätt 
hitta namn och telefonnummer till olika personer, via de register som finns i por-
talen. Ett inbjudningsformulär är på gång inom snar framtid, och samtliga använ-
dare ser fram emot resursboknings- och kalenderfunktionen som inte heller ligger 
långt borta. C2 önskar att det fanns ett diskussionsforum för att dela med sig av 
lösningar inom företaget. Något annat som C2 föreslår är att ha tillgång till andras 
agendor för mötesbokning samt att införa ”någon slags agenda om vad som hän-
der under dagen så som sammanträden, besök och dylikt”. Dessutom vill C2 att 
alla avtal ska finnas i portalen och att den certifieringsprocess som företaget är 
inne i också bör läggas in i portalen och styras efter behörighet. E-posten ligger än 
så länge utanför intranätet och det finns inga planer på att integrera den inom den 
närmaste framtiden. 

- Applikationstillgänglighet  
Som det ser ut idag så använder de tre användarna olika specialprogram, som lig-
ger utanför företagsportalen, för att kunna utföra sina respektive arbetsuppgifter. 
C1 som ansvarar för kommunikation och information behöver ett antal layout- 
och bildbehandlingsprogram i sitt arbete, och arbetar också med ett särskilt pro-
gram för administration av företagets hemsida. C2 behöver företagets felanmäl-
ningssystem i sitt arbete och C3 arbetar med Word och Excel samt företagets 
lägenhetsregister och den juridiska informationen som finns tillgänglig via företa-
gets riksintranät. ”Applikationstillgängligheten ligger på framtiden. Vi har börjat 
skapa nätverk på riksplanet om vilka program som ska köras” berättar C1. C2 vill 
att allt ska finnas åtkomligt på ett ställe, vilket även C1 anser men pekar på ett 
problem då förtaget är litet är att det ibland bara är en användare som har licens på 
ett program. Användare C3 däremot tycker att det är bra som det är nu. 

- Personanpassning  
Personanpassning finns i form av behörighetsstyrning av vad man kan publicera 
och ändra på. Däremot används inte behörighetsstyrningen för åtkomst, utan alla 
kan läsa all information, vilket C1 har för avsikt att fortsätta med. Användare C2 
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och C3 menar dock att inte alla behöver ha tillgång till allt. I övrigt anser inte C2 
att företaget har så stort behov av personanpassning eftersom företaget inte är så 
stort, och C3 påpekar nackdelen med personanpassning om ”folk av okunskap 
väljer bort information som de tror att de inte behöver se, medan andra tror att de 
fått den informationen”. Vidare menar C3 att färger och placeringar ska vara lika 
för alla i företaget. 

- Sökning  
Någon sökfunktion finns inte idag, och behovet ses inte som så stort heller just nu 
då portalen är förhållandevis liten. Det går att sortera listor i bokstavsordning vil-
ket underlättar en manuell sökning enligt användare C1, som påpekar vidare att 
det finns en sökfunktion som tillköpsmodul. Det ser både användare C2 och C3 
som något nödvändigt i framtiden när man bygger ut portalen. 

- Hjälp 
Någon hjälpfunktion finns inte och behövs inte heller då verktyget inte är så om-
fattande. Användare C1 säger att ”jag är hjälpfunktionen och jag ringer IT-konsul-
terna om det är något jag undrar över”. Men för framtiden är både användare C2 
och C3 överens om att det kanske behövs en hjälpfunktion då portalen blir mer 
omfattande. 

- Framtidssäker  
Framtidssäkerhet är något som de vanliga användarna inte funderar över, men det 
har däremot informationssamordnaren gjort. Det var med tanke på framtiden som 
den portallösning som de har idag valdes, genom att den hela tiden utvecklas med 
nya moduler efter kunders önskemål. Hon säger: ”Att anpassa och bygga ut med 
nya moduler, känns ungefär som lego, att man har de här byggstenarna, kan skapa 
nya bitar och bygga upp det på ett annat sätt. Det känns flexibelt och att det kom-
mer att kunna växa med oss i framtiden med våra behov.” 

4.4.2 Företagsportalen som stöd i arbetet 
Alla tre intervjuade uttrycker samstämmigt att de tycker att företagsportalen är ett 
stöd i deras arbete. C3 påpekar att ”den viktigaste förändringen är informationen 
som vi får väldigt snabbt och att alla får den lika snabbt”. C2 som arbetar fackligt 
har fått ett användbart redskap för att föra ut den informationen. Publicerings-
funktionen är också tidsbesparande för C1 som på ett enkelt sätt kan lägga ut ny-
heter istället för att skicka ut en mängd e-port meddelanden. När kalender-
funktionen börjar fungera planerar C1 att ha kontorsstyrda sidor med lokal infor-
mation. C3 som använder de digitala registren ofta, för fram att det är mycket 
lättare och snabbare att hantera dem än papperslistor, vid sökning och uppdatering 
av uppgifter. Arbetsuppgifterna för C1, som tidigare ansvarade för att uppdatera 
uppgifter, har via portalen underlättats då alla användare nu kan uppdatera upp-
gifter.   

Tack vare att utvecklingen av portalen sker i flera steg tycker användarna sam-
stämmigt att den är lätt att använda, och att den korta introduktionen de fick under 
företagets kick-off har räckt bra. De har i stort sett inte behövt fråga om någonting 
eftersom portalen har en enkel och pedagogisk uppbyggnad enligt C1.  
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C1 berättar vidare att portalkostnaden inte är sammanställd ännu men ”det känns 
absolut värt satsningen. Det har stärkt företagskänslan […] och lokalkontoren har 
kommit närmare varandra.” C1 hoppas att alla medarbetarna känner sig bättre 
informerade. ”Det var det effektmål vi sökte i första skedet eftersom det är ett 
intranät i första hand och en portal i andra hand” säger C1. Alla tre är överens om 
att portalen är något nödvändigt för företaget. C2 utvecklar det vidare; ”Vi har 
varit lite ’stenålders’ på IT-sidan […] Det här skulle ha varit för flera år sedan, 
men bättre sent än aldrig”. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel beskrivs först den analys som utförts, för att sedan följas av en dis-
kussion. 

5.1 Analys 
I analysarbetet har hela materialet gåtts igenom flera gånger för att vi skulle hitta 
mönster i svaren och på så sätt kunna tematisera tolkningen i avsnitt. Här har 
också variation och homogenitet noggrant studerats i det tolkade materialet. 
Under rubrikerna ”portalgenerationer”, ”funktioner” och ”företagsportalen som 
stöd i arbetet” analyseras det empiriska materialet mot det som framkommit i de 
teoretiska studierna.  

5.1.1 Portalgenerationer 
Efter att ha studerat de olika företagens portallösningar, kan vi konstatera att de 
skiljer sig från varandra genom att vara mer eller mindre utvecklade. I teori-
avsnittet redogör Marshak för företagsportalens utveckling genom en gruppering i 
fyra generationer. Den första generationen ska ge åtkomst till olika informations-
källor, medan den andra generationen samlar all information som användaren be-
höver till en och samma plats. Den tredje generationens företagsportal tillhanda-
håller information, men även de verktyg som användaren behöver för att utföra 
sitt arbete. Enligt detta har företag A och C andra generationens företagsportaler 
och är på väg att utveckla den tredje generationens verktyg som företag B redan 
har.  

5.1.2 Funktioner 
Efter att i empirikapitlet ha sammanställt datainsamlingen för varje företag, kan vi 
konstatera att företag B har åtta av nio teorifunktioner i sin företagsportal medan 
företag A och C har sju respektive fem av de funktioner vi hittat i teorin.  Nedan 
har vi sammanställt resultatet från samtliga intervjuer och jämfört detta mot det 
som framkommit vid teoristudierna.  

- Engångslogin 
Engångslogin är något som företag B strävar efter och har förvekligat till stora 
delar. Företag A och C däremot har det endast till viss del ännu, men de flesta 
användare anger dock att det är angelägnare ju fler applikationer som blir 
tillgängliga via portalen. Detta stämmer väl med det som förespråkas i teorin, 
nämligen att användaren bara ska behöva logga in en gång i systemet för att 
komma åt det som behövs för arbetet (Collins, 2001; Delphi Group, 2002; 
Nielsen, 2003). 

- Innehållshantering  
Funktionalitet för att underlätta innehållshantering finns i alla de studerade före-
tagsportallösningarna. Alla användare anser också samstämmigt att det är mycket 
viktigt att ha nyheter och information som är aktuell, korrekt och lättillgängligt för 
alla. Hos företag A har alla användare rätt att läsa och publicera information samt 
att uppdatera uppgifter. Detta motiverar A1 med att företaget efterstävar en så stor 
öppenhet som möjligt för att få portalen levande och därmed använd. Så är också 
fallet i företag B och C, där alla har läsrättigheter medan däremot rätten att publi-
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cera och uppdatera är behörighetsstyrd. Det överensstämmer med vad som fram-
kommit i teoriavsnittet där bland andra White (2000) pekar på vikten av att 
informationen kontinuerligt uppdateras på ett sätt som anpassats till företagets 
verksamhet. Samtliga företag har möjlighet att behörighetsstyra läsning av delar 
av informationen, vilket dock används mycket sparsamt i företag A och B, men 
inte alls i företag C.  

I teorin framhävs det som viktigt att få skräddarsydd information (Collins, 2001; 
Turban, 2001; Szuprowicz, 2000; White, 2000), vilket däremot de flesta intervju-
ade inte alls anser vara nödvändigt för ett mindre företag. A1 och C3 anser att det 
skulle vara intressant att automatisk kunna få vald extern info, eftersom de i sina 
arbeten är beroende av att alltid vara uppdaterade om vissa saker som inträffar i 
omvärlden. I övrigt förespråkar ansvariga inom alla tre företagen att de vill att 
medarbetarna ska vara aktiva i sin informationssökning eftersom de anser att ser-
verad information medför risken att användarna blir passiviserade. 

- Dataintegration  
Alla tre studerade portallösningar har någon form av dataintegration. För alla 
gäller att de har prioriterat den interna dataintegrationen, medan externa källor 
görs åtkomliga med hjälp av länkar. Användarna anser inte att det finns behov av 
något annat. Detta stämmer med vad författare som Collins (2001), Dias (2001) 
och Szuprowicz (2000) framhåller, nämligen att många olika interna och externa 
informationskällor ska göras åtkomliga från en punkt. Szuprowicz påpekar dock 
att det är sammanslagningen av data från olika informationskällor som ofta är det 
kostsamma. Detta har de studerade företagen undgått genom att inte integrera de 
externa datakällorna fullt ut. 

- Samarbete och kommunikation 
Samtliga företag har några funktioner för att underlätta samarbete. Det alla tre 
tycker är viktigt inom den här kategorin funktioner, är i första hand telefonlistor, 
men även kalender, resursbokning och någon form av projektdokumentation. 
Företag A och B har också e-posten integrerad, vilket inte C anger att de har några 
planer på att införa. I teoriavsnittet har det framkommit att flera författare har fun-
nit, precis som de ansvariga inom de studerade företagen, att det har stor betydelse 
att ge de anställda möjlighet att arbeta tillsammans på ett kvalitetsmässigt bättre 
sätt via företagsportalen (Collins, 2001; Dias, 2001; Jaydip et al.; Turban, 2001; 
White, 2000; Szuprowicz, 2000). Szuprowicz förtydligar betydelsen genom att 
konstatera att företagsportalen underlättar kommunikation och minimerar dubbel-
arbete. 

- Applikationstillgänglighet  
I processen att göra applikationer tillgängliga genom portalen är de tre företagen 
inne i olika stadier. Företag B har det mesta av det medarbetarna behöver för sitt 
arbete tillgängligt via företagsportalen. Det som inte finns där idag finns planer på 
att införliva på något sätt i framtiden. Den vision som B1 har när det gäller ut-
vecklingen av företagsportalen står väl i linje med vad Collins (2001) och 
Szuprowicz (2000) säger, då de förordar att användaren vid inloggningen ska få 
ett gränssnitt med alla applikationer åtkomliga som behövs i det dagliga arbetet.  

De intervjuade inom företag B:s IT-enhet trycker ändå på vikten av att de integre-
rade systemen ska vara användbara för flera användare, eftersom administrationen 
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annars blir för omfattande och kostsam. Företag C har ännu inga applikationer i 
företagsportalen men det långsiktiga målet, enligt C1, är att ha allt samlat. Hos IT-
bolaget, företag A, där datamognaden är högre än hos företag överlag, har ett fåtal 
applikationer integrerats i företagsportalen. I övrigt ser de inget direkt behov av 
att utöka applikationstillgängligheten via portalen, förutom att det skulle kunna 
underlätta för nyanställda.  

- Personanpassning  
Generellt anger de intervjuade, oavsett företag, att det inte är en nödvändighet 
med personanpassning eftersom informationsmängden inte är så stor i ett litet 
företag. Detta motsäger det som framkommit i teorin, där författarna trycker på 
vikten av att kunna skapa en unik arbetsmiljö som är organiserad och inställd spe-
cifikt för varje användares ansvarsområden och aktiviteter (Collins, 2001; Dias, 
2001; Jaydip et al.; Turban, 2001; Szuprowicz, 2000; White, 2000). Detta påstår 
de ska förbättra beslutsstödskapaciteten. Istället har vi funnit vid vår datainsam-
ling att det grafiska utseendet är likadant för alla användare i alla företagen, men i 
företag B:s företagsportal kan användaren utforma mittendelen individuellt. I öv-
rigt har två av företagen någon form av behörighetsstyrning när det gäller läsrät-
tigheter, men det används sparsamt. Att användaren själv ska kunna anpassa por-
talen innehållsmässigt eller layoutmässigt ser inget företag behov av. De anger 
samtliga att företagen är för små för att dra fördel av personanpassning, eftersom 
det kostar att utveckla denna funktion och den kräver omfattande administration.  

- Sökning  
Sökfunktion finns för varje databas i portallösningen hos företag A och B. Det 
finns däremot ingen möjlighet att göra en totalsökning i hela företagsportalen, 
men de intervjuade anser att det skulle vara önskvärt i framtiden eftersom det blir 
viktigare när portalen är mer omfattande. I företag C finns inte den funktionali-
teten alls, utan istället används sorteringsfunktionen. Inför framtiden tror de likväl 
att det kan växa fram ett behov av den funktionaliteten. Att det bör finnas en sök-
funktion i företagsportalen har framkommit hos flera teorikällor, och de pekar på 
att den bör klara av omfattande sökningar inom företaget, webben och andra sök-
verktyg. Sökningen ska kunna ske både spontant och schemalagt (Collins, 2001; 
Dias, 2001; Jaydip et al; Turban, 2001).  

- Hjälp  
Någon hjälpfunktion finns inte i någon portallösning. Istället har företag B satsat 
på utbildning eftersom det är mindre kostsamt än att utveckla och underhålla en 
hjälpfunktion då portalen hela tiden förändras. Hos företag A och C har det inte 
heller framkommit något behov. De anser att deras portallösningar är så pass 
enkla och pedagogiskt utformade att det inte behövs. Detta framförs också som 
något väsentligt av Szuprowicz (2000) då han anser att en effektiv företagsportal 
har ett lättanvänt interface som direkt kan användas av alla anställda oavsett dator-
erfarenhet. Men det framkommer dessutom att ett antal författare ändå anser att 
det bör finnas hjälpmöjlighet i olika former, både för hur själva företagsportalen 
fungerar och för företagsspecifika funktioner (Collins, 2001; Detlor, 2000).  

- Framtidssäker  
Framtidssäkerhet är en viktig fråga för dem som ansvarar för portalens utveckling 
oavsett företagstillhörighet. Men den vanlige användaren förutsätter bara att allt 
ska fungera även när portalen utvecklas och ny funktionalitet läggs till eller det 

29 



Analys och diskussion 

tillkommer fler användare. Hos företag A håller man på att byta plattform med 
tanke på framtiden, medan företag B har valt standardprogram och en enda platt-
form att utgå ifrån. I företag C, som inte utvecklat sin portallösning själva, valde 
den ansvarige en företagsportal med tanke på att den skulle kunna växa och ut-
ökas med nya funktioner. Szuprowicz (2000) och White (2000) anser att företags-
portalen bör vara utformad så att den passar in i företagets framtida krav och 
kommande nya tekniska lösningar vilket, enligt dem, medför att portalen måste 
vara dimensionerad för att kunna expandera. Detta anser de ansvariga inom alla 
tre företagen att de har haft i åtanke vid arbetet med portalutformningen. 

5.1.3 Företagsportalen som stöd i arbetet 
Enligt Szuprowicz (2000) fokuserar företagsportalen på data som är relevant för 
ett speciellt arbete och filtrerar bort sådant som inte är relevant utifrån förut-
bestämda användarprofiler. Därigenom, menar han, blir användarna produktivare 
genom att de spenderar mindre tid med att leta innehåll och applikationer eftersom 
verktygen enkelt nås via företagsportalen. Trots att inte någon av de undersökta 
företagsportalerna hade möjlighet till filtrering av information, upplevde ändå 
samtliga intervjuade att företagsportalen var ett stöd i arbetet. Detta beror på att 
arbetet har effektiviserats genom att det medarbetarna behöver har samlats på ett 
ställe i företagsportalen och också att det där tydligt framgår var de kan hitta olika 
saker. I företag B, som har en väl utvecklad portallösning, är företagsportalen det 
centrala verktyget i det dagliga arbetet. Företag A och även företag C, som endast 
haft portalen i sex månader, upplever att företagsportalen inneburit en enorm för-
bättring. Däremot används den inte i lika stor utsträckning som i företag B där i 
stort sett allt finns tillgängligt. 

Det som samtliga undersökta företag upplever som en särskilt viktig funktion i 
företagsportalen är den snabba tillgången till nyheter, kontaktlistor, kategorise-
ringen av information samt funktioner för möteshantering, resursbokning och 
kalender. Detta stämmer med Collins (2001) beskrivning av en företagsportal som 
en webbaserad applikation som är till stor hjälp om en organisation behöver kunna 
dela information mellan anställda, lokalisera information som är svår att hitta, 
publicera information till användare, eller skapa en central punkt att navigera ge-
nom data som de anställda har nytta av, oberoende av var de anställda befinner 
sig. Företag C exempelvis har på kort tid sett en enorm förbättring av 
informationstillgängligheten och att företagskänslan stärkts i det geografiskt 
utspridda företaget. Även för de övriga företagen som också har verksamhet på 
flera orter och personal som arbetar ute hos kunder eller hemifrån, är det ett stöd 
att företagsportalen är åtkomlig via internet. Att sådana effekter var att vänta stöds 
av Davydov (2001) som pekar på att en företagsportal ger stöd för en ökad 
gruppkänsla inom hela företaget.  

Hill (2004) pekar på en undersökning som visar att de flesta företag anser att det 
är en utmaning att få användarna att ta till sig den nya portaltekniken, och betonar 
betydelsen av att man vid utformningen lägger stor vikt på utbildning och 
användarinflytande. Samtliga studerade företag betonar förutom dessa aspekter 
också vikten av att företagsportalen utformas efter verksamhetens behov och 
uppmanar sina anställda att aktivt komma med förslag om förbättringar. Företag C 
anordnade exempelvis innan företagsportalen infördes, en ”brainstorming” där 
anställda från alla lokalkontor och alla funktioner var representerade. Där fick de 
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komma med förslag och framföra idéer om vad portalen skulle innehålla för att 
underlätta arbetet och därmed bli ett stöd för dem. Erfarenheterna från företag B 
visar att för att företagsportalen ska blir det kraftfulla och verksamhetsanpassade 
verktyg man eftersträvar, är det av stor vikt att man har en systemansvarig som 
kan verksamheten. De satsar genomgående på standardprodukter och tillåter inga 
speciallösningar, och menade att drift och underhåll därmed förenklas. Davydov 
pekar också på att en väl utvecklad företagsportal som stöder användarna i deras 
arbete kommer att vara ett verksamhetskritiskt verktyg. 

5.2 Diskussion 
Internt i samtliga undersökta företag används begreppet intranät, vilket vi anser är 
ett mer inarbetat begrepp än företagsportal. Detta kan bero på att startpunkten för 
de flesta företagen har varit ett intranät, vilket också stöds av teorin genom 
exempelvis Davydov (2001) som menar att då den tillgängliga informationen har 
ökat så har företagen byggt intranät i ett försök att skapa ordning. När dessa sedan 
expanderat med tiden och blivit ohanterliga, är därför nästa steg att konstruera en 
företagsportal enligt Szuprowicz (2000). Vi har kunnat konstatera att verktyget 
därefter inte byter namn internt, från intranät till företagsportal, utan i folkmun får 
behålla sin ursprungliga beteckning. För företag C gäller ändå att de använder 
beteckningen intranät trots att verktyget de investerat i betecknas som 
företagsportal av leverantören. 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet kan vi konstatera att de olika funk-
tionerna som förespråkas i teorin har varierande betydelse för användarna i de 
studerade företagen. 

När det gäller innehållshantering är tillgång till information som är aktuell och 
korrekt mycket viktig, vilket också stärker företagskänslan. Genom att dela ut 
rättigheter att publicera och uppdatera data får företagen en portal som är levande 
och det krävande uppdateringsarbetet fördelas på många.  

Alla de studerade portallösningarna har någon form av dataintegration och det 
måste därför anses vara en viktig funktion för att användarna inte ska behöva 
spendera tid på att leta information som de behöver. Kostnader för sammanslag-
ning av data från olika informationskällor kan hållas nere genom att företagen 
fokuserar på att endast integrera de interna datakällorna medan de externa görs 
åtkomliga via länkar. 

Funktionalitet för samarbete och kommunikation är viktigt för samhörigheten 
inom företagen och det underlättar även arbetet då företag har verksamhet på flera 
orter eller vid projektarbete. Detta är även ett stöd för anställda som arbetar ex-
ternt hos exempelvis kunder, vilket förutsätter att företagsportalen är åtkomlig via 
internet.  

För de portalansvariga är framtidssäkerhet en viktig fråga för att portalen ska 
kunna vara ett levande verktyg som utvecklas i takt med verksamheten. Detta är 
dock ingenting som den vanliga användaren funderar över. 

Att behöva logga in flera gånger är ett irritationsmoment som användaren drabbas 
av när programmen är spridda, men som via portalen kan lösas genom engångs-
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login. De vi intervjuade ansåg däremot inte att engångslogin var en nödvändighet, 
varför vi gör antagandet att den funktionaliteten är viktigare när portallösningen är 
större och har många applikationer och datakällor tillgängliga. Detta gäller även 
för sökfunktionen som, enligt vårt antagande, blir allt viktigare för att underlätta 
arbetet för användarna när portalen blir mer omfattande. Grunden för våra anta-
ganden är att vi har studerat mindre portallösningar i medelstora företag där detta 
inte ansågs som så viktigt i nuläget, medan författarna, som anser dessa funktioner 
vara viktiga, har sin utgångspunkt i omfattande företagsportaler i stora företag.  

Applikationstillgänglighet är önskvärt, men innebär en kostnad både vid portalut-
veckling och administration. Företagen måste därför ta ställning till vilka, och hur 
många, applikationer det är lönsamt att tillgängliggöra, eftersom mindre företag 
kan ha användare som är ensamma om licenser till olika program. Samtidigt kan 
vi konstatera att ju mer som finns tillgängligt via företagsportalen desto större blir 
stödet för användarna som då både använder den oftare och under längre tid. Om 
ledningen verkligen vill få medarbetarna att använda portalen kan ett angreppssätt 
vara att göra det som finns tillgängligt via portalen, endast åtkomligt den vägen. 

Personanpassning och hjälpfunktion är inte viktiga hos mindre företag med upp 
till 150 användare, då portalens komplexitet inte är lika omfattande som i stora 
portallösningar för tusentals användare. Dessa funktioner väljer företagen att inte 
utveckla då man inte ser någon vinst med en sådan investering. Det skulle kosta 
mer än det smakar och då företagen har begränsade resurser ersätter de dessa 
funktioner med annat. Istället för en hjälpfunktion satsar företagen på enkel och 
logisk utformning av portalen, utbildning samt att bygga ut den steg för steg. När 
det gäller personanpassning av information i olika kategorier menar företagen 
själva att det inte är betydelsefullt i mindre företag, eftersom informations-
mängden inte är så omfattande. Vi antar att detta även kan bero på att användarna 
inte fullt ut vet vad det innebär i praktiken och aldrig har provat på dess fördelar.  

Vi kan också konstatera att en företagsportal, även om den har en begränsad 
funktionalitet, är en investering som ger de anställda stöd i deras arbete. För att 
detta ska lyckas är det viktigt att företaget vid utveckling och införande, förankrar 
verktyget hos medarbetarna genom att ge de blivande användarna möjlighet att 
medverka. En annan viktig aspekt är att bygga upp företagsportalen successivt 
både med tanke på kostnaden och att användaren därigenom får möjlighet att på 
ett enklare sätt lära sig att använda verktyget än om allt implementeras i ett enda 
steg. Detta stöds också av Hill (2004) som anser att företagen kan spara mycket 
pengar genom att bara köpa det de behöver, eftersom de sällan har nytta av alla 
portalfunktioner. En stegvis implementering ger också användarna möjlighet att 
komma med synpunkter som kan tillvaratas vid den fortsatta portalutvecklingen 
för att åstadkomma ett verksamhetsanpassat och därmed kraftfullt verktyg. 
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6 Avslutning 
Syftet med vår uppsats har varit att utarbeta ett underlag som dels ger en helhets-
bild av hur en företagsportal kan stödja användarna i medelstora företag och dels 
visar på vilka av, de i teorin förespråkade, funktionerna som är centrala och där-
med bör prioriteras. Utifrån analysen av det empiriska materialet, som ställts mot 
den teoretiska grund vi funnit vid litteraturstudierna, redovisar vi nedan de slut-
satser vi kunnat dra. Därefter följer en diskussion kring den metod vi valt att 
arbeta efter och slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
I de teoretiska studierna har vi identifierat nio funktioner som flera författare före-
språkar att en företagsportal bör innehålla. Utifrån våra fallstudier har vi sedan 
kunnat konstatera att för medelstora företag är inte alla dessa funktioner lika vik-
tiga. Efter att ha sammanställt och kategoriserat funktionerna utifrån användarnas 
synpunkter, har vi dragit slutsatsen att för medelstora företag är fyra av dessa 
funktioner särskilt viktiga, tre av funktionerna klassas som bra, men inte nödvän-
diga och de två återstående funktionerna anses mindre viktiga i ett initialt skede. 
Nedan redovisas funktionerna, uppdelade i dessa kategorier. 

- Viktiga funktioner: 
o Innehållshantering 
o Dataintegration 
o Samarbete och kommunikation 
o Framtidssäkerhet 

- Bra, men inte nödvändiga funktioner: 
o Engångslogin 
o Applikationstillgänglighet 
o Sökning 

- Mindre viktiga funktioner: 
o Personanpassning 
o Hjälp 
 

Flera av ovan nämnda funktioner är tätt förknippade med varandra och ger till-
sammans synergieffekter och därmed en bättre portallösning i sin helhet. Det per-
spektiv på företagsportalen som ett stöd för användarna, som författarna av teorin 
visar, har vi jämfört med resultatet av våra fallstudier. Utifrån detta har vi dragit 
följande slutsatser om hur en företagsportal generellt kan stödja användare i 
medelstora företag, genom att ge: 

- En central punkt med snabb tillgång till information. Genom företagsportalen 
skapas en central punkt för företagets medarbetare, oavsett var de befinner sig, 
där de hittar det mesta av det de behöver i sitt arbete och sparar därmed tid 
genom att slippa söka. 

- Ett verksamhetsanpassat och flexibelt verktyg. Företagsportalen bör utformas 
och kontinuerligt anpassas efter verksamhetens behov och i samverkan med 
användarna för att bli ett verksamhetskritiskt verktyg och fungera som ett stöd 
i det dagliga arbetet.  
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- Ett lättanvänt verktyg. Företagsportalen bör vara logiskt uppbyggd för att 
minimera utbildningsbehovet och underlätta för användaren att hitta det som 
söks. 

- En förstärkt gruppkänsla. Genom att alla samtidigt får samma information, 
ökar gruppkänslan inom företaget, särskilt hos företag som är geografiskt ut-
spridda.   

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet med uppsatsen har varit lärorikt och gett oss många nyttiga erfarenheter. I 
detta avsnitt ska vi försöka att kritiskt granska vårt metodarbete i syfte att lyfta 
fram det vi anser har varit vår valda metods för- och nackdelar.  

Generellt kan nämnas att i undersökningsarbetet har Yins fallstudiemetod varit ett 
bra stöd. Tack vare att momenten i de tre stegen har en logisk följd har de gått att 
arbeta efter på ett konsekvent sätt. Vi tror också att vårt val att genomföra en 
flerfallsstudie har gett ett mer tillförlitligt material. 

I vår undersökning har vi avgränsat oss till företag med 30-150 anställda som an-
vänder en mindre företagsportal, vilket kan tyckas vara en snäv avgränsning då 
det inte finns så många företag i närområdet som uppfyller båda dessa krav. Men 
tack vare att våra kontakter inom IT-branschen gav oss tips om lämpliga företag, 
så fick vi ändå relativt snabbt kontakt med företag som var villiga att delta i stu-
dien. Visserligen finns det andra företag med mer välutvecklade portallösningar 
som vi antar kunde ha varit intressantare att studera, men dessa företag hade inte 
möjlighet att delta. För att få respondenterna att ställa upp och våga tala fritt er-
bjöd vi dem anonymitet då vi anser att deras företags- eller personnamn inte 
skulle ha tillfört vår undersökning något, utan snarare hade kunnat försämra våra 
möjligheter att få företag att ställa upp. Mot bakgrund av att det tidigare före-
kommit respondenter som ställt upp med namn och sedan blivit feltolkade, så ville 
vi inte utsätta våra respondenter för den risken och inte heller försvåra för kom-
mande studenter genom ett sådant förfarande. 

De ansvariga för företagsportalen inom varje företag, fick utse vilka användare 
som vi skulle intervjua, eftersom vi inte känner till de anställda och själva kunde 
göra ett mer representativt val med tanke på befattning, inställning till portalen 
och användningstid. Av det empiriska materialet kan utläsas att det är över-
vägande positiva åsikter om portallösningarna som kommit fram. Om det beror på 
att det endast var de positiva som fick uttala sig eller om de inte vågade tala om de 
negativa sidorna, vet vi inte, men visst hade slutsatserna varit mer tillförlitliga om 
undersökningarna hade utförts hos fler företag och fler användare med olika be-
fattningar och varierande användningstid hade fått komma till tals.  

För att ge varje respondent möjlighet att förbereda sig inför intervjun, skickades 
alla frågorna ut i förväg förutom sådant som kunde avslöja vad som framkommit i 
teorin. Detta för att inte svaren skulle påverkas av det teorin förespråkade. Genom 
de personliga intervjuerna fick vi möjlighet att ställa följdfrågor, förklara oklara 
begrepp och på så sätt få ett intervjumaterial som var av högre kvalitet än om vi 
använt oss av exempelvis enkäter. En annan fördel med intervjuerna var att vi fick 
intervjufrågorna repeterade vid varje intervjutillfälle, vilket inneburit att vi blivit 
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väl pålästa i vårt ämne. Även formen under själva intervjuerna, där en av oss 
genomför intervjun och ser till att varje fråga besvaras, medan den andre skriver 
ner svaren, har fungerat mycket bra. 

I efterhand kan vi konstatera att intervjuguidens frågor var relevanta för under-
sökningen. Den var också logiskt uppbyggd och gick därför att följa utan större 
förändringar av frågeordningen. Om en viss fråga besvarades i samband med 
någon annan fråga, så användes den frågan till att kontrollera att vi uppfattat 
svaret korrekt. Att det inte blev så mycket stickspår vid intervjuerna underlättade 
sedan efterarbetet, vilket var av stor vikt då antalet intervjuer var så många som 
nio och vår tid begränsad. Trots att vi spelade in alla intervjuerna och sedan 
transkriberade dem direkt, innebär transkriberingen och i ännu högre grad 
reduceringsarbetet, att intervjumaterialet blir subjektivt tolkat, vilket är 
oundvikligt. För att minska risken för feltolkningar skickade vi tillbaka det 
reducerade materialet till varje respondent för att ge dem chansen att rätta till 
eventuella felaktigheter. Det var endast i ett fall som vi blev tvungna att ändra de 
ursprungliga uppgifterna, i övrigt antar vi att respondenterna var nöjda med 
återgivningen, även om det bara var drygt hälften av de intervjuade som svarade 
på vår kontroll. Då det största tolkningsarbetet trots allt görs vid analysen och när 
slutsatserna dras, så är det ändå ingen garanti att alla därefter kommer att anse sig 
korrekt tolkade. 

Sammantaget anser vi oss nöjda med vårt metodval, men samtidigt väl medvetna 
om att det finns fler metoder att tillgå som är fullt användbara i denna typ av fall-
studie. 

6.3 Fortsatt forskning 
Avslutningsvis vill vi ge läsaren förslag på fortsatt forskning. Vi har i vår under-
sökning valt att studera hur en företagsportal som helhet kan stödja medelstora 
företag och vilka av funktionerna som är centrala. I ett andra skede skulle det vara 
intressant att undersöka på vilket sätt företagen drar nytta av sin investering och 
därmed fördjupa sig i nyttoaspekterna. Det skulle också vara intressant att under-
söka vilka för- och nackdelar en företagsportallösning medför för ett företag, 
eftersom det här mest har framkommit positiva effekter.  
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Intervjufrågor till portalansvarig och användare 
Vissa av frågorna ställdes endast till de portalansvariga och har markerats. 

Bakgrundsfrågor 
• Namn och befattning? 
• Beskriv det företag du arbetar i? (endast till portalansvarig) 
• Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Om portallösningen 

• Vad var orsakerna till att företaget valde en portallösning? (endast till portalansvarig) 

• När började företagsportalen att användas? (endast till portalansvarig) 

• Beskriv företagsportalen och dess funktioner. (endast till portalansvarig) 

• Har er portal förändrats sedan införandet eller planerar ni någon förändring?  
På vilket sätt? (endast till portalansvarig) 

• Under hur lång tid har du använt företagsportalen? 

• På vilket sätt arbetar du med er företagsportal? 
o Vilka funktioner är viktiga i ditt arbete? Varför? 
o Vilka är mindre viktiga? Varför? 
o Finns allt du behöver för ditt arbete införlivat i portalen? 
o Tycker du portalen är lätt att använda? 
o Tycker du att portalen är ett stöd för ditt arbete? 
o Hur flexibel är portalen, hur mycket kan du som användare besluta om 

innehållet? 

• Finns önskemål om förändring för att portalen skall bli ett effektivare verktyg? 

• Genomgång av teorins funktioner och om dessa inte finns i portalen finns önskemål 
om dessa? (Ej med i den förkortade intervjuguiden) 

o Engångslogin  
o Dataintegration 
o Innehållshantering 
o Samarbete och kommunikation 
o Personanpassning 
o Applikationstillgänglighet  
o Sökning 
o Hjälp 
o Framtidssäker 

• Vilka effekter har ni kunnat se sedan portalinförandet? (endast till portalansvarig) 

• Hur utbildades/introducerades användarna i att använda portalen? 

• Fick användarna vara med och tycka till om utformningen av portalen? Hur? (endast 
till portalansvarig) 

• Fick du vara med vid utformningen av portalen? Hur? (endast till användare) 

Övriga frågor 

• Finns det något som du anser att vi har glömt i denna intervju som berör 
företagsportalen? 
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