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Abstract 

In recent years, the use of internal social networks (ISN) has significantly increased. One reason for this may 

be due to the increased use of public social networks (such as Facebook or Twitter) during working hours. 

This tends to lower the morale and efficiency of employees. An ISN basically acts as a social medium fixed 

inside a company or organization's internal walls and focuses more on promoting cooperation, 

communication and exchange of knowledge. As one would implement an ISN within a corporation to mainly 

find and share knowledge. This thesis investigates how to implement an ISN in a smaller company and 

getting it to live within the organization. 

 In this thesis, I will (based on the conducted methods) customize an interface for Xtractor Interactive AB 

in an ISN called Totara Social. The study will focus on three different factors that are developed to motivate 

the use of the internal social networks, in order to add value to the employees in everyday business. 
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har användningen av interna sociala nätverk (ISN) markant ökat. En orsak till detta 

kan vara den ökade användningen av publika sociala nätverk (så som Facebook eller Twitter) på arbetstid, då 

detta tenderar att sänka arbetsmoralen och effektiviteten hos de anställda. Ett ISN fungerar i princip som ett 

socialt medium, men dock innanför ett företags eller organisations interna väggar och fokuserar mer på att 

främja samarbete, kommunikation och kunskapsutbyte. Detta examensarbete utreder hur man kan 

implementera ett ISN i en mindre organisation och få det att leva i ett företags vardag. Vanligtvis används 

ISN inom större företag för att främst hitta och dela kunskap inom organisationen.  

I denna avhandling kommer jag (baserat på genomförda metoder) skräddarsy ett gränssnitt för Xtractor 

Interactive AB i ett ISN som heter Totara Social. Studien kommer att fokusera på tre olika faktorer som är 

utvecklade för att motivera användningen av interna sociala nätverk, i syfte att skapa mervärde för de 

anställda i den dagliga verksamheten. 

 

Keywords: Internt Socialt Nätverk, Implementering, Gränssnitt, Motivation, Internt, Totara Social 
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Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till VD och produktansvarig på Xtractor Interactive AB som 

anförtrott sig detta projekt till mig. Jag är tacksam för det stöd och den hjälp jag har fått under min tid hos er. 

Jag vill även tacka alla medarbetare på företaget som deltagit i undersökningen och gjort det möjligt för mig 

att skapa en så bra plattform som möjligt.  

Slutligen vill jag även rikta ett tack till min handledare Anders Green som hjälp till med struktur och 

disposition av arbetet. 

 

Stockholm, 2015-05-25 

 

Frida Lundh  
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1 Inledning 

Interna sociala nätverk (ISN) är något som börjat användas mer och mer under de senare åren (Rapid Circle 

2011). Ett ISN är snarlikt publika sociala nätverk (PSN), exempelvis Twitter eller Facebook, i hur det 

hanterar korta meddelanden, bildar nätverk och skapar kontakt. En stor skillnad är dock att i ett ISN hanteras 

allt internt inom en organisation (Riemer och Tavakoli 2013). Precis som i ett PSN, så skapar ett ISN en 

plattform där medarbetare inom en organisation kan mötas, kommunicera, samarbeta och dela information 

(Alarifi och Sedera 2013). Det hjälper och underlättar anställdas arbete genom att bland annat effektivisera 

och hantera informationsdelning, kollegor och organisationen emellan. Detta kan i sin tur ge avkastning i 

form av tidsbesparing (Blank och Forberg Appelberg 2012) och främjar också relationer mellan kollegor 

(Berner och Wildt-Persson 2011). Från företagets håll underlättar det också i att minska eventuella dubbla 

budskap, dock ligger utmaningen i att strukturera information efter de anställdas behov (Blank och Forberg 

Appelberg 2012).  

Att använda PSN har i företagsmiljöer på många håll ansetts störa de anställdas arbete samt sänka 

arbetsmoralen (Berner och Wildt-Persson 2011). Där finns en utmaning i att motivera de anställda till att 

använda ett ISN på samma sätt som ett PSN och att få det att leva inom en organisation (Alarifi och Sedera 

2013). Här omfattas även vikten av att se olika typer av användare och se till vilken kunskapsgrund olika 

personer besitter. Implementerings processen kan i många fall bli lång då användare tenderar att vara 

långsamma i starten tills de ser vilken effekt och nytta det har och ger. Därför är det viktigt att skapa 

motivation vilket ger upphov till ett större deltagande (Berner och Wildt-Persson 2011). Att ta ägandeskap 

och ansvar över något kan vara svårt utan att bli tilldelad information. Det är först när man delges 

information som man kan ta och känna ansvar för något (Hydén 2011, s.51).  

1.1 Bakgrund 

Arbetet är utfört på uppdrag av Xtractor Interactive AB som är beställare av projektet. Projektet omfattas av 

att anpassa och implementera Totara Social inom Xtractors organisation. Totara Social är skapat för att 

främja samarbete, kommunikation och kunskapsdelning inom ett företags interna väggar (Totara 2015). 

Xtractors tanke med projektet är att implementera Totara Social inom sin egen organisation, att få ökad 

kunskap kring användning av ISN samt hur det skulle kunna leva och användas i ett företags vardag. Detta 

för att analysera om eller hur det kan bidra till ett socialt mervärde, informellt lärande och samarbete inom 

det egna företaget. Vid lanseringen av Totara Social kommer ISN:et att gå under namnet Social Xtractor. 

1.2 Uppdragsgivaren 

1.2.1 Xtractor Interactive AB 

Xtractor är ett företag på cirka 25 medarbetare. Företaget grundades 1997 och har under de senare åren gjort 

stora framsteg på marknaden inom skapande och distribuering av e-learning. Xtractor Interactive AB är ett 
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företag som erbjuder just e-learning, film, författarverktyg, blended learning och LMS (learning management 

system). Begrepp som informellt-, varierat lärande och pedagogisk rådgivning är former de jobbar med i stor 

omfattning. De erbjuder sammankopplade skräddarsydda utbildningar och LMS, på så sätt har de skapat en 

attraktiv kombination som inte många konkurrenter kan erbjuda. Xtractor har stor kunskap inom e-learning 

och detta har även bekräftats genom utmärkelser som bland annat bästa e-learning 2014 i tävlingen Swedish 

Learning Awards (2014), en tävling som syftar till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt gällande 

bland annat pedagogik, kvalitet, teknik och genomslagskraft. Xtarctor lägger också stor vikt vid att skapa och 

behålla en god internkommunikation. Deras företagskultur präglas av ord som öppenhet, motivation, sund 

intern konkurrens och professionalism. De strävar efter att ligga i framkant gällande ny teknologi och ser fler 

möjligheter än hinder inom den digitala sfären.  

1.2.2 Totara Social 

Totara Learning Solutions (2015) är ett företag som jobbar med hur inlärningsteknik utvecklas, levereras och 

köps. De jobbar med öppen källkod och ger fri programvara vilket skapar möjlighet att själv anpassa, utöka 

och förnya systemet, det är även fullt responsivt vilket har stor betydelse gällande tillgänglighet. Totara har i 

sin tur utvecklat och släppt ett ISN för företag vid namn Totara Social. En plattform som hjälper företag att 

ta vara på interna kompetenser, utöka samarbeten och kommunicera på ett effektivare sätt. Skaparna av 

Totara Social menar på att socialt lärande är en förutsättning för samarbetsförmåga i dagens internetålder. 

Det är ett effektivt sätt ta vara på den kunskap som ofta gömmer sig inom organisationer (Totara 2015). 

1.3 Syfte/Mål 

Syftet med arbetet är att bredda kunskapen kring anpassning och implementation av ett ISN inom ett företag. 

Hur kan man implementera ett ISN inom ett mindre företag och få det att leva inom organisationen? Målet är 

att leverera och lansera ett anpassat ISN för Xtractor utifrån den vetenskapliga grund som tagits fram. 

1.4 Disposition 

Inledningen av rapporten tar upp utbredningen av ISN och vart det står i utveckling idag. Kapitlet hanterar 

bakgrunden till projektet, vilken typ av ISN som kommer användas och mer information kring beställaren. 

Här hanteras även avgränsningar kring arbetet. I rapportens andra kapitel Teoretisk bakgrund följer en 

sammanfattning av den vetenskapliga grund som arbetet är byggt på, med tillhörande problemformulering. 

Kapitlet Metod redogör vilken arbetsprocess som används och hur processen ser ut för de olika metoder som 

använts genom arbetet. Kapitel 3, Planering och Research, innehåller en beskrivning av den initierande och 

planerande fasen av projektet som specifikt tar upp produktbeskrivning, tidsplan och utformandet av en 

tankekarta. Kapitel 4, Resultat, beskriver genomförande och analys kring de olika metoder som använts. Här 

finns även ett sammanfattande resultat av projektet. Avslutningsvis knyts rapporten ihop med kapitlet 

Diskussion och Slutsats där de huvudsakliga resultaten och framtida forskning presenteras.  
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1.5 Avgränsning 

Implementeringen kommer endast att genomföras för medarbetare inom Xtractors organisation. Detta 

betyder att plattformen är helt anpassad för dem och kan därför vara svår att applicera på andra företag. Dock 

kan processen användas. I projektet kommer Xtarctor att bistå med installation av Totara Social. 

2 Teoretisk bakgrund 

Alarifi och Sedera (2013) skriver om motivationen till att använda ett PSN istället för ett ISN. 

Undersökningen gjordes på Yammer som är ett utbrett ISN. I studien beskriver de vilka skillnader det finns 

mellan de två olika sociala nätverken och ser framförallt till skillnaden i att använda ett ISN gentemot ett 

PSN. För att ta reda på varför många föredrar att använda ett PSN skapade de sig en djupare förståelse kring 

dessa punkter:  

1. Vilken motivation det ligger i att använda ett PSN respektive ISN. 

2. Hur omfattad användningen är av ISN och PSN. 

3. Användarnas perspektiv kring funktioner i ett ISN, vilka funktioner de gillar eller ogillar.  

4. Användarens uppfattning av specifika särdrag eller funktioner som ett PSN har och ISN saknar. 

I resultatet kom Alarifi och Sedera (2013) fram till olika faktorer som påverkar användningen av de 

privata PSN och de mer professionella ISN:en. Dessa kategoriserades in i två olika typer av mekanismer: 

formella mekanismer och informella mekanismer. Med formella mekanismer syftar de på vad plattformen 

kan ge användaren i form av plattformens struktur, gamification
1
 och informationspublikationer men även 

direktiv i vad man bör och inte bör publicera via ett ISN. De informella mekanismerna menar Alarifi och 

Sedera (2013) är sociala faktorer, vilka är de aktiviteter och kunskapsutbyte som skapar ett mervärde för 

arbetet. Till de informella faktorerna hör även den feedback som ges, där man kan ta ut exempelvis experter 

som ger feedback och skapar egna inlägg för att öppna diskussioner. Ledningen och chefer har också en 

betydelsefull roll i sitt deltagande genom att frekvent publicera innehåll och ge feedback (Alarifi och Sedera 

2013). Att främja formella- respektive informella mekanismer menar Alarifi och Sedera (2013) kan ge 

upphov till njutning, självkänsla och andra inneboende drivkrafter.  

Genom att ta ut olika användartyper, i form av låg eller hög användning av ISN eller PSN så kunde de 

utläsa i resultatet, vad som motiverar anställda att använda ett PSN respektive ISN. Utifrån detta kunde de 

sedan dra slutsatser kring hur beteenden kan manipuleras, förbättras eller kontrolleras för att föranleda ökad 

användning av ISN. Man tittade på vad som motiverar användare och hur beteendet hos användaren kan 

förändras för att motivera användningen av ett ISN respektive PSN. I grunden handlar det om att främja de 

                                                      
1
 Sv. Översättning: Spelifiering, ett sätt att addera speldesign på ett system eller plattform för att göra det mer lekfullt (Schell 

 2008).  
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informella respektive formella mekanismerna för att skapa inre och yttre motivation. Dessa tre faktorer togs 

fram som ett resultat av hur man motiverar anställda till ökad användning av ISN:  

1. Plattformens konstruktion, som formell mekanism. 

2. Ledningens roll, som formell och informell mekanism. 

3. Gemenskapen, som informell mekanism. (Alarifi och Sedera, 2013) 

      

2.1 Användaren 

I en studie av Johnson et al. (2001) tog fyra studenter fram och undersökte egenskaper hos värdeskapande 

nyckelanvändare i samband med ISN, för att sedan karaktärisera dessa användare. Johnson et al. (2001) 

menar på att det är viktigt att förstå fenomenet ISN för att identifiera och karaktärisera specifika användare, 

då det är användaren som bidrar och kommunicerar sin kunskap via ett ISN för att hjälpa andra i sitt dagliga 

arbete. I korthet visar resultatet att en nyckelanvändaren är den som har ett centralt läge i ett ISN, det vill 

säga användaren som är väl ansluten till ISN:et och verksamheten i sig. Nyckelanvändaren skapar en 

motivation hos andra användare då dessa kännetecknas av att ha många anknutna medarbetare till sin profil, 

skriver många inlägg och som gillas av en stor del kontakter (Johnson et al. 2001). 

2.2 Problemformulering 

Denna rapport behandlar processen att implementera ett ISN inom en mindre organisation. Jag har främst 

utgått från Alarifi och Sederas (2013) studie kring hur man förbättrar och motiverar användningen av ett 

ISN. Jag använder även Johnsons et al. (2001) undersökning som behandlar vilken betydelse 

nyckelanvändare har inom ett ISN. Dessa undersökningar är genomförda på större organisationer. Genom att 

utföra metoder och analyser har jag skalat ner och anpassat ett ISN för implementering inom en mindre 

organisation. 

3 Metod 

3.1 Enkätmetod 

Enkätmetod är en bra undersökningsmetod för att samla in relevant data. Man kan välja att skicka ut enkäter 

på olika sätt, i pappersform eller digitalt. Att lämna ut en enkät personligen i pappersform kan vara effektivt 

för att få in många svar under kort tid. Dock är det enklare att dela, hantera datainsamling och få en spridning 

på målgruppen genom en digital enkät. Det ger också en chans för deltagaren att göra den när det finns tid 

om det uppstår eventuella funderingar över svaren. Det då viktigt att se till utformning och layout, då ett 

slarvigt intryck kan göra att deltagaren förlorar motivationen. Vid utformningen av en enkät är det viktigt att 
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se till hur frågorna är formulerade för att undvika exempelvis ledande frågor, frågor med antaganden eller 

konstigt formulerade frågor. Det kan därför vara bra att låta användare testgöra en pilotenkät för att undvika 

onödiga fel. Att utforma en enkät grundligt kan vara gynnande i slutändan, då det förenklar analysen. Jag har 

i denna uppsats utgått från en enkätundersökningsmetod av Bell (2010). 

3.2 Site map 

En site map är en dokumentation över alla befintliga sidor på en webbplats. Den definierar förhållandet och 

vilken typ av interaktion som sker på och mellan sidor samt visar även på om sidan är dynamisk eller statisk. 

En site map kan se olika ut beroende på hur omfattande webbplatsen är eller om de är djupa eller ytliga 

(Govell och Wodtke 2009, s.171). En site map kan utformas på olika sätt, ofta ser det olika ut från projekt till 

projekt. Det beror på om något specifikt ska vara i fokus eller framhävas eller vilken typ av webbplats den 

utförs på. Dock finns det en del standard symboler man bör använda sig av för att enklare förstå 

uppbyggnaden, förhållanden och typer av sidor (Govell och Wodtke 2009, s.174-175). 

3.3 PACT-Analys 

Till detta projekt har jag utgått från PACT-analys modellen av Benyon (2010). Metoden används för att 

skapa en bild över vilka olika människor som använder systemet, i vilken kontext och vilken teknik som 

används. Det är möjligt att skapa den på ett befintligt system för att lägga grund för en re-design eller så kan 

man skapa den utifrån en vision man har. PACT-analysen står för analys av people, activities, context och 

technology.  

People behandlar vem eller vilka användarna är, hit räknas allt från vilka förutsättningar till vilket mål 

eller motivation användaren har att använda systemet. Activities ser till vilka aktiviteter som ska utföras i 

systemet. Här behandlas aspekter som tiden det tar att genomföra en aktivitet, igenkänningsfaktorn kring 

utförande av aktiviteten eller systemets svarstid. Context handlar om vilket sammanhang systemet användas 

i. Dessa delas upp i sociala och organisatoriska kontexter. Dän organisatoriska kontexten handlar om teknisk 

inverkan eller förändring. Sociala kontexten handlar om hur normer och integritet kan påverka 

sammanhanget man befinner sig i. Miljön är också en viktig del i kontexten, hur omgivningen ser ut vid 

användning så som ljud, ljus, uppkopplingsmöjlighet etc. Technology analyserar vilka teknologier man 

använder sig av. Vilket material, input eller output man använder sig av. Behöver man en dataskärm eller 

tangentbord. Hit räknas också den visualisering och presentation som krävs. I Figur 1 illustreras analysens 

olika delar och vad man ska tänka på när man utför analysen. 
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Figur 1: Förtydligar PACT-analysens olika delar (Benyon 2010, kap 2) 

3.4 Wireframes 

Wireframes är en form av lo-fi prototyp av en webbsida eller applikation som visar struktur, innehåll och 

funktionellt beteende. Wireframes är vanligen presenterade i gråskala och är uppbyggda på en rad element 

som beskriver olika delar av en sida. Genom att använda site map och task flow i kombination med 

wireframes kan man på ett effektivt sätt skapa troliga användarscenarion. Denna metod är ett sätt att 

kommunicera den design man skapat. Likt en site map varierar användningen av wireframes från projekt till 

projekt beroende på sammanhang och syfte. Till wireframes kan man lägga till notationer i form av siffror 

som placeras ut och som sedan beskrivs i text vid sidan av. Detta för att förklara viss struktur eller funktion 

(Chandler och Unger 2012, kap. 12). 

4 Planering och Research 

4.1 Arbetsprocess 

Till detta projekts planering har jag delvis använt mig av projektmodellen KAMP, utformad av Hydén 

(2011). Jag har utgått från de faser som här presenteras i Figur 2, dock har jag anpassat innehållet en del för 
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att passa ett examensarbete som då förefaller i mindre omfattning. Det vill säga att jag frångått modellen 

gällande bland annat dokumenthantering, bindande krav och avtal. Jag har även använt mig av metoder 

gällande tidsplanering och problemförebygganden som jag ser som passande för projektet.  

 

 

Figur 2: Olika faser inom ett projekt, hämtat från projektmodell KAMP, Hydén(2011). 

 

4.2 Produktbeskrivning 

Beställaren önskar en avskalad och enkel plattform som är tydlig att förstå och använda. Effektmålet är att 

skapa ett mervärde för de anställda och inte bli ytterligare ett socialt medium att bevaka. Tanken är att 

omforma Totara Social och skapa en anpassad version som ligger i linje med företagskulturen som också ska 

leva och användas i företagets vardag.  

Anpassningen handlar om att värdera funktionalitet och design gentemot vad beställaren söker. För att det 

ska ge ett socialt mervärde så vill man få in delar med inslag av informellt lärande och kunskapsdelning. 

Produkten ska inte vara något användaren måste söka sig till, det ska vara en ren intresseväckande plattform 

dit man söker sig med en inre motivation för att hitta inspiration. Slutna grupper kan komma att förekomma 

med specifika syften om behov uppstår. Övrigt ska grupper vara inspirationsgivande och öppna att kunna 

delta i. ISN på större företag har en mer professionell linje då plattformen syftar till att skapa nätverk och 

dela kunskap. Denna implementering av Totara Social ska mer vara en kombination av det sociala och 

professionella där det sociala har ett större fokus. Företaget jobbar mycket med pedagogisk rådgivning och 

inlärning, därför känns det viktigt att denna plattform också ger uttryck för detta. 

Nyckelord för projektet är: Socialt, lättsamt och informellt lärande.  

 

 

Figur 3: Nyckelord för projektet, framtagna med beställaren. 
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4.3 Tidsplanering 

Detta examensarbete sträcker sig över 10 veckor, vilket gör att tidsplaneringen varit viktig för att begränsa 

och kontrollera arbetet. Detta för att kunna hålla projektet inom ramarna gällande mål och tid. I 

planeringsfasen har jag utgått från olika metoder för att skapa ett tydligt och målinriktat arbete. Jag har 

använt mig av metoder som WBS - Work Brakedown Structure för att bena ut aktiviteter och bryta ner 

projektet i mindre beståndsdelar (se Bilaga 1). Dessa aktiviteter har jag sedan fört in i ett GANTT-schema, 

som är en form av stapeldiagram vilket representerar olika aktiviteter för projektet (se Bilaga 2). I 

planeringsfasen har jag även gjort en riskanalys för att definiera olika risker som kan uppstå under projektets 

gång, men främst för att kunna undvika eller förebygga eventuella problem som kan uppstå (se Bilaga 3) 

(Hydén 2011, avd. 2).  

4.4 Material 

I genomförandet av riskanalysen (se Bilaga 3) utsågs hantering och försening av material vara ett problem 

som enkelt kan elimineras. Detta genom att tidigt skapa och efterfråga en tydlig lista kring vilka dokument 

eller resurser som kan tänkas behövas.  

 Grafisk profil 

 Foto på alla anställda 

 Lista med e-post adress till anställda 

4.5 Tankekarta 

Till en början för att kunna förtydliga mer om ”VAD” som skulle kunna ingå i ett ISN så hag jag definierat 

vilka generella möjligheter som finns med ett ISN. Denna tankekarta är inte begränsad till vad Totara Social 

som ISN har att erbjuda, utan vad ISN i allmänhet kan bidra med. Till hjälp för detta har jag utgått från en 

fallbeskrivning som är gjord av ägaren på Rapid Circle (2011), ett företag som jobbar med att skapa 

företagslösningar för att underlätta bland annat den digitala arbetsplatsen och sociala intranät (Rapid Circle 

2011).  

I tankekartan nedan har jag utgått ifrån en del ord som beskriver ett ISN i form av grundläggande 

egenskaper och aktiviteter (till vänster i  Figur 4). För att sedan sortera ut funktioner kring vad som tillhör 

det sociala respektive professionella delarna i ett ISN. Detta har gett en översikt och en grovgranskning av de 

aktiviteter och funktioner som kan tänkas komma till användning inom projektets gång, där de delar som är 

viktiga för företaget strukits under och de som inte alls är aktuella strukits över. 

 



  

15(35) 

 

 

Figur 4: Tankekarta över "VAD" ett ISN kan innehålla. 

 

4.6 Nyckelpersoner 

Vid införandet av projektet gjordes en presentation för företagets anställda, där grunderna för projektets 

genomförande togs upp och hur arbetet är tänkt att fortskrida. På mötet ställdes en öppen fråga till de 

närvarande om det var någon som självmant skulle kunna agera nyckelanvändare. Nyckelanvändaren är till 

för att skapa en motivation hos andra användare. Dessa kännetecknas av att ha många anknutna medarbetare 

till sin profil, skriver många inlägg och som gillas av en stor del anhängare (Johnson et al. 2001). Att 

använda nyckelpersoner med expertkunskap kan vara ett effektivt sätt att få igång aktivitet på plattformen 

(Johnson et al. 2001). Då detta ISN ska luta mer åt den sociala karaktären än den professionella valde jag att 

ställa frågan fritt för att användare själv skulle känna att man har tid och vilja att lägga ner kring aktiviteten, 

därför sökte jag efter användare med redan befintlig motivation.  
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5 Resultat  

5.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen är genomförd på medarbetarna hos Xtractor och har fokus på att ta fram information 

kring hur företagets internkommunikation fungerar och ser ut idag. Detta för att se eventuella delar som 

fungerar bra respektive mindre bra. Jag har genom undersökningen tagit reda på om de anställda känner till 

begreppet ISN och rett ut vilken kunskap de har kring sociala medier i rent privat eller professionella 

sammanhang. Enkäten är skapad i samråd med Xtractors produktionsansvarige. En test av enkäten skickades 

ut till ett fåtal anställda på företaget. Detta för att kunna göra revideringar för eventuella tvetydigheter och att 

få en granskning från en annan synvinkel (Bell 2010, s.154). Detta är en kvantitativ undersökning som är 

skapad i Google forms och datan hanteras också med hjälp av Googles inbyggda verktyg.  

Inför enkätutskicket har de anställda blivit uppmärksammade genom en presentation på respektive 

avdelningsmöten samt blivit påminda om detta under företagets månadsmöte. Därefter skickades enkäten ut. 

Målet var att få in minst 20 svar, för att kunna analysera och ta ut ett talande resultat. Dock var jag medveten 

om att vissa delar av företaget hade mycket arbete, därför skickades tre påminnelser ut vid olika tillfällen för 

att påminna om detta.  

Vid utskick av och även i enkäten framgick tydligt att den skulle vara anonym. Då det enbart är anställda 

på företaget som svarar så bör man vara tydlig om hur enkätsvaren hanteras (Bell 2010, 151). Tillsammans 

med utskicket har det framgått att underlaget kommer att ligga till grund för arbetet för implementering av 

Totara Social. Detta betyder att enbart de resultat som är relevanta för studien kommer att publiceras i denna 

uppsats. Anledningen till detta är för att svaren är av internt material för beställaren.  

5.1.1 Bortfall 

Företaget har totalt 26 anställda av dessa har 21 svar som kommit in behandlats i detta arbete. Enkäten låg 

ute i cirka en och en halv vecka. Under denna perioden skickades tre påminnelser ut. Detta gav ett bortfall på 

totalt fem personer.  

5.1.2 Enkätresultat 

Enkätundersökningen är en del av det som använts för en analys av hur gränssnittet ska utformas. Nedan 

följer en lista över de mest relevanta resultaten som enkätundersökningen har gett: 

 71% (15 av 21) av de anställda befinner sig någon gång under veckan hos kunder.  

 Alla medger att de är användare av någon typ av socialt medium.  

 62% (13 av 21) har aldrig tidigare använt sig av ett ISN. 

 43% (9 av 21) tycker att det är viktigt för sitt arbete att ha koll på vad deras kollegor gör hos kunder. 

 48% (10 av 21) anser att det inte är viktigt för arbetet men kul att veta vad som händer. 
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 85% (18 av 21) känner sig ofta säkra på vem de ska fråga för att få rätt hjälp.  

 Majoriteten anser att de kommunikationskanaler som finns på företaget fungerar bra men kan förbättras.  

Nedan följer svar direkt tagna från enkäten på frågan: Saknar du någon form av kommunikationskanal på 

företaget?  

“...När vi har dialoger med hela företaget, typ från ledning - ja. Däremot bör det isåfall ligga 

lättillgängligt så det inte är en till plats att logga in på, som blir en naturlig plats vi alltid är på...” 

 

“Ja, en spontan, lättsam, snabb och levande kanal.” 

 

“...Se roliga exempel från saker som kollegor hittat på nätet.” 

 

"En gemensam effektiv plattform för kunskapsdelning av olika slag. Jag tycker att kunskapsdelning 

och kommunikation skall stå i centrum med möjligheten att föra diskussioner runt detta." 

 

"Det skulle ge en större helhetsbild av företaget med mer inblick i vad som händer hos kollegorna och 

andra avdelningen." 

I resultatet av enkätundersökningen kan man se positiva attityder att införa en ny kommunikationskanal. 

Dock är det många som utlyser att den måste vara till nytta och ge något i form av inspiration, kunskap eller 

socialt mervärde. Inte bara en ny kanal att ta ställning och lägga tid på. Här kan vi tydligt se hur 

gemenskapen och plattformens struktur samt design har en betydande faktor för användningen. Ett ISN 

skulle öppna upp möjligheter för de anställda som tycker att det är både kul och/eller viktigt att veta vad 

kollegor gör och vad som händer ute hos kunder. Vilket leder till att det finns mycket mer att ta del av än det 

som händer på kontoret. Fler av de anställda tycker även att det är både kul och/eller viktigt att veta vad som 

händer ute hos kunder. De kommer på ett enkelt sätt kunna dela med sig av hur möten, workshops eller 

pitchar har gått. Här finns ett tydligt behov av att använda Totara Social mobilt med enkel navigation. En lätt 

navigation som är plattformsanpassad till både mobil, surfplattor och datorer kan resultera i att den interna 

kontakten ökar och kontorets delar förs närmare varandra. Detta för att man kan hålla kolla på och delge 

varandra information kring vad som händer inom företaget. 

Flera av kommentarerna i resultatet av enkäten kring en ny kommunikationskanal handlar om önskemål 

som: spontan, lättillgänglig, avskalad och levande kanal med enkel navigering och som är responsivt. Dessa 

uttryck i kombination kommer att ligga till grund för att skapa en plattform med ett motiverande gränssnitt. 

Genom resultatet av enkäten täcks delar som gemenskap och plattformens konstruktion som enligt Alarifi 

och Sedera (2013) motiverar till användning av ISN och har därigenom skapat en attityd till gränssnittets 

utformning.  
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5.2 Site Map 

För att få en helhetsbild över Totara Socials struktur och vilka funktioner som finns att tillgå har jag skapat 

en site map. Här kan man se hur Totara Socials olika sidor förhåller sig till varandra och därigenom avläsa 

vilka möjligheter som finns för att re-designa strukturen. Till denna metod har jag inte utgått från några 

andra metoder eller undersökningar. Syftet är att ta fram vilka funktioner och användningsområden som 

Totara Social hanterar. Genom att på detta sätt bena ut gränssnittets innehåll får jag en tydlig översikt för att 

sedan plocka ut och se vad som bör behållas eller rensas ut. Genom att utföra en dokumentation av sidornad 

struktur och kopplingar mellan varandra, så kan den vara till stor hjälp i eventuella funktionsförändringar för 

kommande design.  

 

 

Figur 5: Site map över standardtema på Totara Social. 

Genom den utförda site map:en kan vi se alla aktiviteter som kan utföras genom ett fullbordat tema med 

alla aktiviteter och funktioner tillgängliga. Denna site map har gett en tydlig bild över de aktiviteter som 

finns på Totara Social, vilket gör att man kan hitta eventuellt saknade funktioner. Här kan man se att 

möjligheten att lägga upp filer eller bilder ligger relativt djupt in från startsidan. Detta är en funktion som är 

högt prioriterad hos beställaren. Navigeringen på sidor bör vara enkel och prioriterad, det kan hjälpa 

användare att hitta vad de söker och på så sätt förutspå användarens nästa steg och då anpassa gränssnittet 

efter detta (Govella och Wodtke 2009, kap. 8).  
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5.3 PACT- analys 

Denna PACT-analys är formad utifrån den tänka design för kommande slutproduktion. I genomförandet har 

jag utgått från resultaten i site map:en, enkäten och teori bakgrunden för att undersökta de olika delarna i 

PACT-analysen. 

Xtractor har idag 26 anställda. ISN anpassningen kommer endast att skapas inom interna ramar, vilket 

betyder att bara medarbetare på Xtractor kommer att ha tillgång till ISN:et. Xtractor är idag uppdelat i två 

olika affärsområden, ett för system och ett för utbildning. Utöver dessa så har de en lednings- och säljgrupp. 

De som jobbar på systemavdelningen är mer teknisk kunniga och har god förmåga att se systemets 

funktionsduglighet medan utbildningssidan ser mer till designen i de grafiska delarna och formgivningen.  

De främsta aktiviteter som är tänkt att utföras på Totara Social är statusuppdateringar av olika slag. Det 

kan handla om att man vill dela med sig av sina kundbesök eller ställa frågor kollegor emellan. Allt från mer 

vardagliga sociala delningar, i form av tips och trix, till mer professionellt och arbetsrelaterad 

kunskapsdelning. För att lättare kategorisera olika ämnen så kan man skapa olika forum för delning av 

inspiration, tips och trix för den som är intresserad. Tanken är att man med några få knapptryck, enkelt ska 

kunna dela en status uppdatering eller ta del av ett flöde. Inget på sidan ska ta speciellt lång tid eller ligga för 

många klicka bort.  

Totara Social är tänkt att användas för att skapa ett mervärde för användaren. Detta betyder att 

sammanhanget man befinner sig i vid användandet av ISN:et är mycket flexibelt, då det är relaterat till vilka 

arbetsuppgifter man har och hur mycket man jobbar på kontoret eller inte. Det finns de som inte är ute på 

möten speciellt ofta och de finns en del som är ute flera gånger i veckan. Detta sätter dessa två grupper i helt 

olika miljöer och förutsättningar. Miljön kan därför variera mycket, alltifrån en lugn kontorsmiljö till att man 

sitter på en stökig tunnelbana på väg från ett möte.  

Det krävs att Totara Social ska vara anpassat för mobiler och surfplattor då det är tänkt att man ska kunna 

använda det på kundmöten och utanför kontoret. För att kunna lägga upp bilder krävs en mobil med kamera. 

Fotodelning kommer främst ske via mobilen då den har enkel anslutning till kameran. Men det ska även 

kunna nås på datorer. För att använda systemet krävs ingen mer avancerad teknisk kunskap. 

Resultatet av PACT-analysen har gett ett större grepp om möjliga MDI problem som kan uppstå i 

designen av gränssnittet. Tillsammans med enkätundersökningen så har jag i designprocessen kunnat finna 

lösningar på detta. Ett identifierat problem är att vissa av de anställda skulle kunna ha svårt att ta till sig den 

nya plattformen då man kan vara van att göra på ett visst sätt. Något som är ett krav för att Totara Social ska 

kunna användas av de som är ute hos kunder är att den är mobilanpassad. I bästa fall skulle man vilja ha det 

som en app men då det är en fullt responsiv sida fungerar den mycket väl via mobilen. Eftersom sidan redan 

är responsiv måste jag ta hänsyn till detta i mina designval gällande utformning av element som jag lagt till. 
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5.4 Wireframes 

För att de anställda ska motiveras till att interagera med Totara Social så har jag valt att utgå från enkäten, 

site map:en och PACT-analysen. Dessa tre metoder har jag knutit samman och kommer att presentera i form 

av wireframes. Här beskrivs och visas vilka funktioner jag valt att ta med i det nya gränssnittet för Totara 

Social och varför jag valt dem. De aktiviteter som kommer att finnas i gränssnittet är: olika typer av 

gruppaktivitet, aktivitetsflöden i form av idéer, frågor, statusuppdateringar samt filuppdateringar för bilder 

och dokument. Nedan i  Figur 6 finns wireframes med förklaringar på förstasidorna av de aktiviteter som 

nämns ovan. Dessa wireframes är skapade i Balsamiq Mockups (2015). 

 

 
 

 

Figur 6: Wireframe 1- Startsidan  
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Figur 7: Wireframe 2- Gruppsida 

 

 

 

 

Figur 8: Wireframe 3- Filhanteringssida 
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5.5 Designval och Anpassning 

Utifrån de undersökningar som genomförts har här jag här sammanställt de designval och anpassningar jag 

gjort för implementeringen av Totara Social.  

Inför designprocessen har jag skapat en mood-board. En mood-board används ofta för att presentera ett 

profilarbete för en eventuell kund. Det är ett kollage med bilder av olika slag som skapar en känsla, ton eller 

stämning (Bergström 2009, s.43). Till min design har jag redan en grafisk profil att utgå ifrån. Därför 

använder jag min mood-board för att hitta rätt känsla och ton för ett utseende som ska känneteckna Xtractor. 

Till hjälp använde jag mig av Xtractors Grafiska profil och Pinterest (2015) en applikation för att dela bilder 

och inspiration. Jag har under denna process jobbat med bland annat Xtractors nyckelord för produkten: 

socialt, lättsamt och informellt lärande men har även själv lagt till: avskalat, lekfullt och lättillgängligt utifrån 

resultatet av de metoder som genomförts.  

 

 

Figur 9: Mood-board skapad utifrån inspirationsbilder via Pinterest (2015) och beställarens grafiska profil med illustrationsbank. 
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För att skapa en igenkänningsfaktor har jag jobbat på en banner som tydligt visar vart man har hamnat. 

Här har jag använt mig av Xtractors logga och typsnitt från den grafiska profilen för att lägga till ISN:ets nya 

namn, Social Xtractor. Till bannern (Figur 10) har jag även lagt in deras företagssymbol i form av en klok 

uggla. Jag har även använt mig av denna symbol för att lekfullt skapa en admin/support användare som är 

tänkt att styra supportgruppen vid namn Ugglan support och svara på frågor kring systemet eller liknande. 

Som bakgrund har jag lagt ett dekormönster som är taget från den grafiska profilen. Detta för att skapa en 

lekfull och lättsam stämning.  

 

Figur 10: Banner som är skapad till plattformen. 

 

Då uppladdning av foton är en högt prioriterad funktion bör den inte vara mer än ett klicka bort från 

startsidan och mycket tydlig för användaren. Med hjälp av administrationsgränssnittet kunde jag omforma 

startsidan och genom HTML (Hypet Text Markup Language) placera in en knapp på startsidan som tar en 

direkt till filuppladdningssidan. För att få det att anpassa sig till det responsiva ramverket som använde jag 

mig av CSS (Cascading Style Sheet). Nedan ser ni tidigare flöde för funktionen och hur den ser ut idag: 

 

 

 
 

Figur 11: Steg 1- Klicka fram menyn för att  

sedan klicka sig in på files. 

 

 

 

Figur 12: Steg 2 - Klicka på Uploade för att komma till 

uppladdningssidan. 
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Figur 13: Steg 3 - Ladda upp bild 

 

 

Figur 14: Resultat av photo knappen till vänster som tar en direkt till fuluppladdning (se Figur 13). 

 

I konfigureringen av systemet har jag jobbat mycket med att delvis ta bort de sidor som vart överflödiga 

från Totara Socials originaluppsättning. Därefter importerade jag alla användare till systemet. Vid 

lanseringen av systemet kommer användarnas profiler att vara sammankopplade med varandena. Detta 

betyder att de inte kommer behöva skapa kontakt med alla på kontoret då detta redan är ordnat. Profilerna 

var även anpassade med profilbild till alla och hade likadana startsidor, detta för att det inte ska vara en 

process och uppförsbacke i början av användningen. Om man sedan har behov av det kan man själv gå in 

och ändra sin egen sida. Känslan vid första kontakten med Totara Social ska vara en lättsamhet i att använda 

systemet, detta för att skapa en motivation och positiv inställning till plattformens utformande. Det ska räcka 

att logga in och börja interagera. 
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6 Sammanfattning resultat och analys 

Lanseringen av Totara Social vart positiv, detta visades bland annat genom positiva kommentarer. Många 

ansåg att sidans utformning såg tilltalande ut. Min förväntan var att det skulle vara lite mer trögstartat i 

början men användningen tog fart på en gång i form av grupper som startades och delningar av 

kommentarer, bilder tips och inspiration. Supportgruppen som är skapad fick också bra feedback då den gav 

enkla tips på hur man kan förbättra tillgängligheten och hur man ändrar sin profil.  

I statistiken kan man utläsa att under de tre första veckorna av implementationen har det totalt varit   

81 stycken inloggningar. Vilket ger ett genomsnitt på 27 inloggningar i veckan. Under den senaste på 

pågående veckan Totara Social varit lanserad kan man se att 15 olika användare har varit aktiva i ISN:et och 

att alla någon gång sedan lanseringen varit aktiva i systemet. Då några av de anställda på företaget är 

föräldralediga så är detta en mycket bra siffra då majoriteten varit aktiva användare senaste veckan. Dock 

säger detta inget för framtiden. En intressant aspekt är också hur frekvensen på användandet sett ut. 

Statistiken visar att under de cirka fyra veckor som systemet varit lanserat har frekvensen på användandet 

varit högst under starten på veckan. Vilket kan tyda på att man satt som rutin att logga in i början på veckan 

vilket kan vara bra för att det ska hålla i längden. Detta förutsätter också att det sker olika former av aktivitet 

för att det ska vara intresseväckande.  

Varför finns det då fortfarande anställda som inte är aktiva? Genom undersökningen kan utläsas att det 

finns fler anställda som inte är aktiva i systemet. Det finns några faktorer detta skulle kunna bero på som inte 

har med företagets interna utmaningar att göra. Tillgänglighet, trotts den vägledning att skapa genvägar och 

försök att styra användare till att använda systemet i ett vardagligt sammanhang. Även om plattformen är 

responsiv så finns det fördelar med att kunna använda sig av en applikation. Man får notifikationer i realtid 

och kan då därigenom interagera snabbt och ge och få feedback på ett helt annat sätt.  

Något som också talar negativt för ISN:et är att inte kunna se bilder i status flödet, vilket har en negativ 

effekt i det visuella. Att inte kunna se bilder i flödet ger inte så mycket liv och det visuella i sidan blir relativt 

statiskt.  

Något som jag tror har varit en ledande faktor är att systemet är avskalat och enkelt. Genom att hålla det 

på detta sätt kan man sedan (om intresse och behovet finns) utöka aktiviteter, lägga till eller förändra. Men 

att börja med minsta möjliga omfattning kan vara bra, för att inte skapa en stressande känsla av att man 

måste vara aktiv i alla olika delar så håller man det till det enkla. Detta tror jag varit en effektiv och 

grundläggande faktor till användarnas inre motivation. Det skapar inte en övermäktiga känsla för användaren 

att försöka bemästra systemet utan med flyta mer det. 

Genom att kontakta grundarna av Totara Social fick jag reda på att i den näst kommande versionen av 

Totara Social kommer en utveckling att ha skett gällande bild och fil uppladdning och de har även en plan 

för att Totrara Social ska bli en app i framtiden. Vilket för Xtractors del kommer att bli ett lyft och 

förhoppningsvis öka användningen ytterligare ett steg.  
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Nedan följer det slutliga resultatet av utformning och design av plattformen (Figur 15-18): 

 

 

 

Figur 15: Totara Socials ursprungliga orginaltema. 

 

 

Figur 16: Resultatet av den slutgiltiga plattformens struktur och design. 
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Figur 17: Utseende på surfplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Utseende i mobilversion. Bilden är bruten på 

mitten för att kunna se hur profilpanelen hamnar. 
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7 Diskussion och Slutsats 

För att skapa en anpassad plattform som är tillgänglig och skapar en god användarupplevelse, bör man förstå 

strukturen för att skapa en social och livskraftig produkt. Man måste se och förstå de faktorer som är viktiga 

för att skapa en känslomässig kontakt mellan produkten och användaren (Chandler och Unger 2012, 6). Att 

se till upplevelsen som inte bara innefattar den statiska plattformen utan dess värde och användarens känsla i 

interaktionen med denna, som olika intryck i form av känslor, ljus och syn (Govella och Wodtke 2009, 8-11). 

Ett exempel gällande informations arkitektur är hur man utformar en navigering. Det komplexa med att 

skapa en god navigering är att se till att användaren enkelt vet vart den befinner sig och är på väg. Detta 

kräver också att man vet vem det är man designar för (Chandler och Unger 2012, 189). 

Alla designval så som anpassning av profiler, placering av element, val av funktioner och grafiska 

utformningen har gjorts utifrån användarupplevelsen. Där användaren, vilket i detta fall är medarbetarna på 

Xtractor, alltid står i centrum för plattformens anpassning.  

Resultatet av det slutliga temat är utformat med hjälp av de metoder som genomförts och speglats mot 

Alarifi och Sederas (2013) forskning kring vad som motiverar anställda till högre användning av ISN. I sin 

forskning kom de fram till att det handlar om att främja tre faktorer: Plattformens konstruktion, ledarens roll 

och gemenskap. Projektet i sig är frambringat av ledningen på Xtractor och redan därifrån fångat upp många 

av de formella mekanismerna, som bland annat designens struktur och innehåll samt 

informationspublicering. De informella mekanismerna kan man inte riktigt styra utan måste komma mer från 

en inre motivation hos användaren, dessa kan vara sociala faktorer i form av aktivitet, kunskapsutbyte eller 

feedback, för att uppnå dessa måste man skapa en motivation hos användaren. I slutändan så kommer 

motivationen från något som ger något tillbaka i någon form av mervärde, det kan vara gällande kunskap, 

socialt, professionellt eller inspiration.  

En faktor till att implementeringen av Totara Social gick bra kan vara att de anställda redan innan haft en 

positiv inställning och var redan medvetna om vad de sökte i ett ISN. Vilket gjorde att implementationen 

skedde ganska naturligt. Något som inte fungerade lika bra var de nyckelpersoner som användes för att dra 

igång en aktivitet på plattformen. En anledning till detta kan vara att det krävdes tydligare instruktioner kring 

hur de skulle använda sig av plattformen eller att de skulle fått en uppgift i att lägg ut bilder från kundmöten. 

Trotts detta så har det gått bra och andra personer på företaget har genom Totara Social skapat sig en 

nyckelroll i ISN:et, genom att vara aktiva, ge mycket feedback i form av likes och kommentarer och dela 

information och inspiration (Johnson et al. 2001). 

Då idén med ISN i allmänhet kanske är mer lämpad för större företag där det finns en bred och gedigen 

kunskapskrets som ger utlopp för ett bredare nätverk, så kan man ifrågasätta om det finns något behov av att 

meddela varandra vad man gör på dagarna när man är 26 personer på en kontorsvåning. Denna undersökning 

kan visa på att det går att använda ett ISN, även om man inte använder hela kapaciteten som ISN:et besitter. 

Det handlar om att anpassa systemet efter målgruppen och dess behov för att se vilken typ av motivation som 

lämpar sig bäst för de anställda.  
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9  Bilagor 

9.1 Bilaga 1: WBS- Work Breakedown Structure 

 

 

9.2 Bilaga 2: GANTT-schema 

 

Aktiviteter från WBS är införda i GANTT-schemat. 
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9.3 Bilaga 3: Riskanalys 

 

Identifiering av risker: 

1. Installationen av Totara Social fungerar inte som det ska 

2. Avsaknad av funktioner i Totara Socials gränssnitt 

3. Dålig kommunikation mellan beställare och projektledare 

4. Avsaknad av material som tar tid att få fram 

5. Dålig tidsplanering 

6. Konfigurationen av systemet är mer komplext än väntat 

7. Tidsbrist på grund av längre sjukdomsfall hos projektledare 

8. Tidsbrist från beställarens sidan i form av teknisk resurser 

 

Påverkan 

HÖG 

 

MELLAN 

 

LÅG 

 

 

 

 LÅG MELLAN HÖG 

     Sannolikhet 

 

Åtgärder för eliminering eller minimering av risker 

För att minska eller eliminera eventuella risker så kommer en del justeringar att göras: 

 Installationen av Totara Social kommer att ske tidigt i projektet för att eliminera eventuell risk av 

funktionsfel i installationen. 

 Genom en noggrann analys av systemet och förberedande för eventuell teknisk hjälp kan minimera 

risk för avsaknad av funktioner i gränssnittet. 

 Redan i planerande fasen kommer en specifikation tas fram, för att se vilka typer av dokument eller 

resurser som kan tänkas behövas.  

 Gällande konfigurationen av systemet så kommer jag ha tekniskt kunniga till hjälp. För att eliminera 

eventuella problem med konfigurationen så kommer jag avsätta och planera in tid föra att kunna ta 

hjälp av de resurser som beställaren erhåller. Vilket också kräver att de är på plats och har tid. 

 

 

 1,6 

 

 

7,8 

 

2,4 

 

 

3,5 
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9.4 Bilaga 4: Enkätfrågor

 

 



  

34(35) 

 



  

35(35) 

 

 


