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Sammanfattning 
 
Idag har de flesta företag och organisationer någon form för intranät-lösning. Dessa lösningar 
kan vara både mer och mindre sofistikerade, men har oftast det samma syfte; att distribuera 
organisationens information till dess medlemmar.  
 
Denna uppsats ägnar sig åt intranät och fördjupar sig i ett begrepp som vuxit starkt de senaste 
åren, nämligen Content Management System (CMS). Jag fokuserar särskilt på val av Open 
Source CMS, för implementation i mindre organisationers intranät. 
 
Uppsatsen är ett resultat av omfattande litteraturstudier inom sitt område och bygger främst på 
vetenskapliga artiklar av ledande experter. Ytterligare en källa är resultatet av en 
enkätundersökning, som också redovisas i uppsatsen. Denna enkät hade som ändamål, att 
kartlägga användares attityder till deras CMS-intranät. 
 
Uppsatsens kanske viktigaste resultat är en redogörelse för hur ett moduliserad CMS-intranät 
skulle kunna utformas, baserad på bl.a. Knowledge Management-teori, där tyngdpunkten 
ligger på de personliga referensernas betydelse för en människas tolkning av sin omgivning, 
och logisk kategorisering av information. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

 

Wincor Nixdorf är ett världsomspännande IT företag, med 8000 anställda och kontor i 34 
länder. Ett kontor återfinns i Esbo, Finland och det är i detta kontor, som jag har undersökt 
hur det lokala intranätet nyttjas. Detta intranät är uppbyggd med Mambo CMS och invigdes 
officiellt i januari 2006 – jag känner väl till dess struktur och innehåll, eftersom jag själv har 
varit med i utvecklings-projektet och därefter administrerad det.  
Arbetet med intranätet inspirerade mig så småningom till att skriva denna uppsats. Dessutom 
gav det mig en möjlighet till att genomföra en enkätundersökning bland de anställda på 
kontoret.  

Denna uppsats är dock först och främst en litteraturstudie som utreder och diskuterar 
begreppen; intranät och Content Mangement System. Uppsatsen inleds med 
bakgrundsinformation om intranäten och deras ursprung. Därefter fördjupar jag mig i 
Information Management och förklarar ursprunget till CMS-programmen. Jag går vidare med 
att berätta om CMS i praktiken, samt ger några exempel på CMS. Avslutningsvis redovisar 
jag min enkät-undersökning från Wincor Nixdorfs CMS-intranät och drar sedan mina 
slutsatser. 
 
 

1.2 Avgränsning  

 
Jag beskriver intranät ur ett informations hanterings-perspektiv. Därför bör man notera att 
ordet intranät har en begränsad innebörd i denna uppsats. Jag förklarar denna avgränsning i 
stycket ”Definitionen av ordet intranät” (Kap 4). Jag fokuserar på Open Source CMS 
lösningar, eftersom dessa är kostnadsfria och därmed enklare att få tag på och testa. 
 
Webbutveckling, usabillity-frågor, och databaser kommer inte att behandlas. Uppsatsen 
innehåller inte heller några programmeringstekniska beskrivningar, men förutsätter ändå att 
läsaren har kännedom om rådande webb teknologier.  
Webbserver setup, script, licenser och high level infrastruktur beskrivs kortfattat i 
tillämpningskapitlet, men endast för att sätta begreppen i kontext.  
 
 

1.3 Syfte  

 
Uppsatsens huvudsyften är att utreda begreppen som ligger bakom Content Management 
System (CMS), samt ge konkreta exempel på CMS-lösningar i intranät.  
Ytterligare ett (läs kompletterande) syfte är att undersöka ett verkligt intranät, baserad på 
Mambo CMS och ta reda på användarnas attityder och vanor. 
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1.4 Problemformulering  

 
Vad är ett Content Management System och hur implementerar man det som ett nytt intranät, 
eller en del av ett befintligt intranät? Vilka CMS-lösningar finns det för små och medelstora 
företag, som inte kan satsa stora summor på ett nytt intranät? Det kan vara svårt att överskåda 
vilka alternativ som finns och vad man bör tänka på, när man väljer ut ett system. Dessutom 
bör man fundera på vad som ska hända när implementationsprojektet är över.  
Hur bygger man det ideala CMS/intranätet? Finns det ett ideal? 
 
 

1.5 Intressenter och målgrupp 

 
Min uppsats kan vara intressant för både system-administratörer i privata företag och 
studenter i den akademiska världen. Den försöker att förankra praktiska tillämpningar av 
CMS i IM-teori, det bästa av två världar om ni vill. Att visa på verkliga tillämpningar, torde 
också bidra till att göra IM-teorin mycket mera intressant.  
För att kunna förstå och tillgodogöra sig innehållet i uppsatsen, bör man åtminstone ha ett års 
högskolestudier i Informatik/systemvetenskap eller datalogi bakom sig, samt lite praktisk 
erfarenhet från ett system- eller webbutvecklingsprojekt. 
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2 Metod 
Detta kapitel motiverar mitt val av metod för datainsamling och analys. 
 

2.1 Val av metod 

 
Inom metodläran skiljer man på två olika grupper av metoder; kvantitativa- och kvalitativa 
metoder. De kvantitativa metoderna är oftast bra på att påvisa statistiska sammanhang och 
skapa underlag för förutsägelser, medan de kvalitativa metoderna kan kännetecknas av en 
fördjupning där man försöker tolka och förstå, exempelvis en intervjuperson. 
De kvalitativa metoderna har ett mera interaktivt förhållningssätt, medan de kvantitativa 
snarare är en envägskommunikation, där forskaren gör anspråk på utvalda datavariabler 
(Andersen, 1994). 
 

2.1.1 Frågemetod  
Andersen kategoriserar enkäter, som en ”frågemetod” tillsammans med intervjuer. 
Frågemetoder är oftast inte särskild tidskrävande eller kostsamma, och de kan ge 
upplysningar, som man inte kan få fram genom övervakning och observationsstudier 
(Andersen 1994).  
Jag ville använda en frågemetod för min undersökning av WNs intranät. Intervjuer var dock 
inte en aktuell metod, eftersom jag ville skaffa mig ett övergripande perspektiv, utan att störa 
de anställda mer än nödvändigt. Därmed föll lotten på en enkätundersökning, vilket också 
tycks vara den mest använda metod om man tittar på liknande studier, exempelvis Karlsson 
och Göthbergs undersökning (2006). 
 
En enkät var ett naturligt metodval för datainsamling, för att kartlägga anställdas attityd till 
företagets intranät. Eftersom undersökningen ska spegla attityder och användning av 
intranätet, vid flera olika avdelningar hos Wincor Nixdorf Oy, har jag vald en kvantitativ 
metod. En anonym enkätundersökning kan fånga upp den breda opinionen. En sådan metod 
förhindrar även särbehandling av enskilda svar.  
Alla anställda har tillgång till dator och intranät, därför är det åtminstone teoretiskt möjligt för 
alla; att via en elektronisk enkät avlägga sina åsikter anonymt.  
 
I boken ”Vetenskapsteori och Metodlära” förklarar Heine Andersen (1994), tanken bakom 
kvantitativa metoder. Detta är en metodik, som har sitt ursprung i det naturvetenskapliga 
forskningsidealet och innebär att forskaren försöker att objektifiera sitt forskningsområde, 
exempelvis genom att gradera det i intervallskalor. 
 
Andersen skriver; ”Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man 
studerar ska göras mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt” 
(Andersen, 1994). 
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2.1.2 Litteraturstudie 
Min uppsats innehåller även omfattande litteraturstudier, metoden för framskaffande av 
relevant litteratur har dock varierat.  
Mina huvudsakliga litterära källor är vetenskapliga artiklar, böcker, samt dokument och 
faktablad från relevanta organisationer. De flesta av de artiklarna, som uppsatsen refererar till, 
har jag hittat i de informationsdatabaser som Karlstad Universitet tillhandahåller. Jag refererar 
även till artiklar från andra organisationer. Exempelvis; Step Two Designs, CMS watch, 
Viktoria institute m fl 
Det har varit svårt att hitta nya böcker om intranät utveckling och det finns knappt några 
böcker alls som behandlar Content Management System, därför kunde jag inte basera 
litteraturstudien enbart på böcker. Jag lyckades dock att hitta några äldre böcker vid 
Helsingfors bibliotek, dessa använde jag som källor för att ge en historisk bakgrund till 
intranät utvecklingen. Medan de vetenskapliga artiklarna utgör basen för den verkliga kärnan i 
min litteraturstudie, nämligen tillämpningen av Open Source CMS i dagens intranät. 
  
Litteraturstudien syftar till att ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation kring centrala 
begrepp, för att kunna förstå uppsatsen slutsats. Litteraturstudiens ramverk är uppbyggt kring 
fyra aspekter av Intranät och CMS (s.k. ”områden” enligt Patel, 1994). Dessa är; Bakgrund, 
IM-teori, Tillämpning och Administration. Dessa aspekter är också utgångspunkterna för 
mina val av sekundärdata för studien (Patel & Davidsons, 1994).  
 
I tillämpningskapitlet (Kap. 5) använder jag på vissa ställen, intervjuer som 
informationsunderlag. Dessa intervjuer har varit ostandardiserade och haft som syfte att låta 
intervjupersonen utveckla sina tankar inom sitt kompetensområde, medan jag antecknat (Patel 
& Davidson, 1994). På så sätt har jag kunnat skaffa fram information, som annars skulle ha 
varit mycket svår att hitta i litteraturen. 
Som ytterligare ett komplement till litteraturstudien laborerar jag med Open Source CMS-
lösningar, med syfte att kunna framvisa screenshots av verkliga exempel. Val av laborations 
objekt motiveras i kapitel 5 ”Tillämpning”. 
 
 

2.2 Språk 

 
Eftersom enkäten är på engelska så redovisas också alla data på engelska, detta för att undvika 
en eventuell förvrängning av frågor och svar, vilket skulle kunna bli konsekvensen av en 
översättning till svenska. I kapitlet ”Knowledge Management” förklarar jag denna 
problematik, med en referens till Sundgrens beskrivning av indirekta data (Sundgren, 2003). 
Samma sak gäller mina figurer, eftersom referenslitteraturen till denna uppsats nästan 
uteslutande är engelsk, har jag vald att inte använda svenska uttryck. Uppsatsen refererar till 
uttryck som måste kunna kännas igen i aktuell litteratur, vilken nästan undantagslöst är 
skriven på engelska. 
 
En del tycker säkert ändå att uppsatsen innehåller för många engelska uttryck och citat. Därför 
kan man fråga sig; borde den inte ha skrivits helt på engelska? Förmodligen borde den det! 
Tyvärr uppkom denna insikt lite sent i arbetet, men nu är den skriven på svenska och bidrar 
därmed också till att utöka databasen för uppsatser skrivna på detta språk.  
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2.3 Enkät 

 
Enkätundersökningen i Wincor-Nixdorfs CMS-intranät, är ett försök att kartlägga vilka 
användarna är, samt gradera intranätets betydelse i deras dagliga arbete och huruvida 
intranätets information och funktioner är tillfredställande.  
Undersökningen försöker att lyfta fram vad som är bra och dåligt, samt vilka attityder som 
finns gentemot intranätet. Härefter försöker jag att dra mina slutsatser. 
 
 

2.3.1 Utformning 

Enkäten innehåller 20 frågor, samt en kort definition av vad jag menar med ”Local intranet” 
(Se bilaga 1). Det finns 15 alternativfrågor med radioknappar, dvs. att endast ett alternativ kan 
väljas. Antalet alternativ varierar mellan två och nio, beroende på frågans karaktär. 5 frågor 
besvaras i fritext.  
Alla frågor, förutom tre statistiska, är frivilliga att besvara. En enkättagare kan alltså hoppa 
över frågor, som denna inte kan besvara. Detta för att undvika missade enkätsvar pga. 
frustration över en olämplig fråga. 

 

Enkäten innehåller flera attitydfrågor, där svarsalternativen är konstruerade i en Likert-skala, 
där enkättagaren ska ta ställning till olika påstående och på en graderad skala; antingen 
instämma eller ta avstånd (Patel & Davidson, 1994). 

 

Enkäten har inspirerats av en liknande undersökning, utfört av Jennie Karlsson och Louise 
Göthberg i deras master thesis vid Växjö Universitet. En tanke från början var att jämföra 
mina resultat med deras, men tyvärr tycktes en sådan jämförelse sakna relevans för uppsatsens 
huvudsyfte; att undersöka ett intranät baserad på Mambo CMS. De undersökta populationerna 
var dessutom väldigt olika. Karlsson och Göthberg undersökte ett industri företag, där inte 
alla hade tillgång till en dator, medan jag skickade ut min enkät vid ett IT företag (ref. 
Karlsson & Göthberg, 2006). 

 
 

2.3.2 Utskick 

Enkäten integrerades i intranätet och återfanns här, under en menuknapp på förstasidan (se 
Bilaga 6.) i två veckors tid. Två invitationer, med länk till enkäten, skickades ut till de 74 
anställda via Email - först en officiell invit, därefter en påminnelse en vecka senare. Enkäten 
är ett PHP-script av typen form mail. Ett Email med en specifik rubrik och avsändarens IP, 
skickas till min inbox. Därifrån kan jag enkelt kopiera över data till mitt Excel ark och 
överföra emailen till arkivet. 
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2.3.3 Sortering och bearbetning av data 

För att kunna sortera och ev. påvisa skillnader i användandet, mellan olika grupper, lät jag 
mina enkättagare besvara tre statistiska frågor; kön?, ålder? och avdelning?. 
Vissa personer i företaget tillhör ingen speciell avdelning och eftersom jag inte ville förlora 
några enkätsvar från dessa personer, inkluderade jag en avdelnings-kategori som jag valde att 
kalla för ”Other”. Att klumpa ihop personer till en större grupp ger också en bättre 
anonymitet.  

Eftersom jag har samlad in mina data med en kvantitativ metod och lagrat informationen i 
Excel, har jag också funnit det lämpligt att bearbeta dessa data med en kvantitativ metod.  
Med hjälp av Excels Pivot-funktion har jag skapat deskriptiv statistik, bestående av tabeller, 
procentsatser och visualiserande diagram.  
 
Några enkätfrågor har besvarats i fritext, följdaktligen är dessa svar är inte heller 
standardiserade. Därför har det varit nödvändigt att generalisera dessa svar och kategorisera 
dem, för att kunna skapa en övergripande statistik. Vissa fritext-svar har dock varit omöjliga 
att kategorisera, därför redovisas dessa som text, som man får läsa igenom för att bilda sig en 
uppfattning om enkättagarnas attityder (ref. Patel & Davidson, 1994). 
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3 Trovärdighet 
 

3.1 Diskussion och Felkällor 

 
Till en början hade jag planerad in ett kapitel om intranät och CMS ur ett usability-perspektiv, 
jag fick dock välja bort detta pga tidsbrist. Ämnet var helt enkelt för stort, samtidigt som jag 
redan hade många strängar på min lyra. Jag tyckte ändå att det fattades en logisk pusselbit i 
uppsatsen och bestämde mig för att övergripande beskriva några tankar från Singh (2007) och 
Nielsen (2002), som berörde essensen av usability. Om jag hade forsatt att utveckla denna 
uppsats, då skulle usability-perspektivet av intranät utveckling, ha fått spela en större roll. 
 
Patel och Davidson (1994) beskriver hur en, för populationen, känd och närvarande 
observatör kan störa en grupps naturliga beteende (Patel & Davidson, 1994). 
Att initiera en undersökning och skicka ut invitationer till deltagare kan påverka resultatet av 
den samma, eftersom man då skapar en uppmärksamhet kring fenomenet, som kanske inte 
fanns ursprungligen.  
Patel och Davidson (1994) beskriver dock även uppmärksamheten som en möjlighet. En känd 
och deltagande observatör kan följa upp och fördjupa sig på ett annat sätt än en okänd och 
utomstående observatör, som utför en undersökning på en ovetande population. 
Eftersom min undersökning är känd av populationen har jag kunnat utnyttja denna möjlighet, 
främst för att tolka de data som enkäten genererade. Ett bra exempel på detta är min 
utvärdering av den deltagande populationen (se bilaga1 – fråga C). En osynlig/okänd 
observatör hade sannolikt dragit dragit fel slutsats, utav det låga deltagandet från Field 
Service avdelningen, men eftersom jag var närvarande kunde jag få feedback på mina resultat 
(Patel & Davidson, 1994). 
 
 

3.2 Reliabilitet och Validitet 
 
Det är svårt att säga om min enkätundersökning har uppnått fullständig reliabilitet, vilket är en 
förutsättning för att uppnå en hög validitet (Patel & Davidson, 1994). 
Med en hänvisning till kapitel 4.4, som handlar om Knowledge Management och de 
personliga referensernas betydelse för människors uppfattning och tolkning av sin omgivning 
(Stenmark, 2002), så är det just denna problematik som är orsaken till att reliabiliteten kan 
ifrågasättas. 
Mina enkätfrågor kräver nämligen en gemensam uppfattning om vad Wincor Nixdorfs 
intranät är, detta för en gemensam förståelse av vad enkätfrågorna handlar om och undvika 
udda/missvisande svar. Därför inkluderade jag också en kort definition i början på enkäten (se 
bilaga1). Visst kunde denna definition ha varit något fylligare, men jag bestämde mig för att 
den stora massan skulle vara mer mottaglig för en kortare beskrivning. Jag ansåg nämligen att 
färre enkättagare skulle orka läsa och förstå ett längre utlägg om undersökningsområdets 
avgränsningar. 
 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998), finns det flera betänkligheter med att använda 
enkätundersökningar som datainsamlingsmetod. Bortfallet kan ofta bli stort och det är svårt 
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att förutsäga validitet och reliabilitet. Dessutom har man ingen kontroll över huruvida 
enkättagarna svarar sanningsenligt; deltagare kan mycket väl fabrikera svar för att ge en 
förskönande bild av det undersökta fenomenet och/eller besvara frågor som de inte har någon 
aning om. Trots dessa farhågor, så tycker Jacobsen och Thorsvik ändå att enkäter överlag är 
ett bra verktyg, som brukar ge en representativ bild, med relativt små investerade tids-resurser 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
 

3.3 Om essän 

 
Ordet essä innebär att man skriver i subjektiv form, Nationalencyklopedin skriver; ”man avser 
att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt” (NE, 2008). Man skall dock ha relevanta 
fakta-källor, som underlag för att kunna bygga upp hållbara argument i essän (Asma, 2004). 
Argumenten i min essä backas upp av litteraturstudier, samt resultatet av min 
enkätundersökning. 
 
I dagens informationssamhälle är det inte längre svårt att skaffa fram information, svårigheten 
ligger snarare i att sortera den överflöd av information som finns att tillgå. Information är 
färskvara, brukar det sägas; och min litteraturstudie är först och främst baserad på vad just nu 
ledande experter har formulerat. 
 
Tidigare var dokument och informationshantering ingenting som krävde några speciella 
kunskaper, det var på papprets tid, innan datamaskinen slog igenom på 70-talet. Idag är 
informationshantering en vetenskap, som en följd av IT-revolutionens genombrott. Samtidigt 
kan man också se att systemutveckling har blivit allt mera tvärvetenskapliga (Eckel, 1996).  
 
Denna uppsats bejakar den tvärvetenskapliga aspekten av intranät-utveckling, genom att ta 
utgångspunkt i bl a. Knowledge Management-teori vid implementation av Content 
Management System. 
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4 Intranät och Information Management  
Detta kapitel definierar intranät och förklarar begreppen inom Information Management. I 
senare kapitel kommer jag att referera till dessa förklaringar.  
 

4.1 Definitionen av ordet intranät (och extranät) 

 
Svenska datatermgruppen ger följande förklaring av ordet intranät; ”internt datornät (t.ex. 
inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som Internet, men som inte är åtkomligt 
från Internet” (Svenska datatermgruppen, 2007). 
 
Krista van Laan och Catherine Julian ger en mera nyanserad definition, i ett försök att förklara 
informationsdelning i organisationer. 
”Intranet refers to a company’s internal network, which is based on the same technology as 
the Internet, but is a closed network rather than an open one. Web servers set up on their own 
internal networks enable employees to use their browsers to access the organizations online 
documents” (v. Laan, Julian& Hackos, 2001). 
 
Jag vill nu klargöra vad denna uppsats menar med ordet intranät.  
Ett intranät är ett datornätverk, som vanligtvis är baserad på internetprotokollet TCP/IP. Ett 
intranät tillhör en organisation och ger endast tillträde till dess medlemmar och inbjudna 
gäster. Intranätet skyddas utåt av en brandvägg. Innanför brandväggen kan det finnas en intern 
webb, för informationsdelning, hantering av workflows och länkar till interna och externa IT-
verktyg. 
I de flesta organisationer använder man ändå ordet intranät, när man syftar på den interna 
webben. Det kommer jag också att göra i denna uppsats.  
 
Därmed har jag klargjort vad jag menar med intranät, ej att förväxla med infrastrukturen i ett 
datornätverk. Ett intranät ska inte heller förväxlas med ett extranet, som brukar ligga i en 
gråzon mellan företagets intranät och dess hemsida och kan vara tillgänglig för 
”utomstående”, t ex företagets partners och distributörer. (v. Laan, Julian & Hackos, 2001) 
 
Många organisationer använder ordet extranät, trots att Svenska datatermgruppen avråder helt 
från använding av termen. De föreslår att extranät egentligen är ett intranät, fast med externa 
ingångar. Därför förordar man en förklarande omskrivning av ordet intranät istället (Svenska 
datatermgruppen, 2007). 
 
 

4.2 Historik 

 
Det är ont om färskvara, om man letar efter intranätliteratur på bibliotekshyllorna. När jag gör 
en registersökning i stor-Helsingfors Stadsbibliotek, efter engelskspråkiga böcker 
innehållande ordet ”intranet” i rubriken, ser jag snabbt att 10 utav 18 böcker i ämnet är 
publicerade mellan åren 1996-97. Samma sak upptäcker jag; vid en sökning efter orden 
”intranet” och ”intranät” i Karlstads Universitets bibliotek. Där 9 utav 23 böcker är skrivna 
under 1996-97.  
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Jag vill inte dra några förhastade slutsatser av denna upptäckt, men det finns en uppenbar 
peak i intresset för intranäten under dessa år. En förklaring tordes ändå vara att hypen kring 
Internet under denna period, också påverkade antalet utgivna böcker om intranät. Intranät-
utvecklingen är som sagt tätt knuten till den tekniska utvecklingen på Internet, varifrån 
intranäten lånar många ideér till både plattformar och programkod.  
 
 
Melanie Hill publicerade sin bok ”Intranet Business Strategies” 1996, i vilken hon beskriver 
den samtida utvecklingen av intranät hos storföretagen. Hon menar att orsaken till det 
explosionsartade intresset i mitten av 90-talet, beror på att företagen upptäcker att det finns 
hittills outforskade möjligheter i att bygga en intern webb, inspirerat av utvecklingen på 
World Wide Web. Flera företag upptäcker samtidigt, men oberoende av varandra, hur man 
enkelt kan skapa användargränssnitt med hypertext dokument (html), som länkar till delade 
filer och programvaror. Företagen namnger sin uppfinning lite olika, fast många kallar det 
redan för intranet. 
Enligt Hill är hemlighetsmakeriet kring intranäten stort och det är inte många företag som vill 
bidra till hennes bok.  
 
Hill skriver; “Not all companies where interested in participating with material for the book 
(Intranet Business Strategies), due they saw the intranet as an essential business advantage 
towards their competitors and not something they where willing to tip of about”. 
 
Företagen vill alltså inte tipsa konkurrenterna om att skaffa ett intranät, utan ser det lite som 
en egen upptäckt och affärshemlighet med stort potential (Hill, 1996). 
 
1995 (d. 24 april) publicerade den amerikanska tidskriften Digital News & Review, en artikel 
med rubriken “Intranet fuels growth of Internet access tools”. Officiellt, var detta första 
gången ordet “Intranet” sattes på print. Teknikskribenten Stephen M. Lawton, använde sig av 
ordet, när han beskrev hur man kan bedriva Knowledge Management inom en organisation, 
med hjälp av ”hemmagjorda” webbsidor. Han skriver;  
“In many cases intranets have grown on the corporate side of the firewall in ways that 
emulate the public capital “I” Internet“ (Lawton, 1995).  
Artikeln bör inte tillskrivas något större värde. Den beskriver egentligen bara det som många 
redan visste och använder ett ord som många redan kände till, om man ska tro Hill (1996). 
Den är ändå intressant att läsa som ett historiskt dokument. I artikeln framkommer en 
entusiams över Internet och dess möjligheter och det framgår också tydligt att intranäten är en 
produkt av Internet. Han pratar därför om stort “I” som Internet och litet ”i” som intranet: 
“Home-spun web pages are flourishing at corporate sites. These small “i” internets 
underscore the value of knowledge management” (Lawton, 1995).   
Lawton beskriver intranätet, som ett mini Internet, någon djupare definition finns ännu inte.  
 
 

4.2.1 Tidiga definitioner av intranät 
Jag vill inte argumentera emot Svenska Datatermgruppens definition av intranät, men 
innebörden har förändrats en aning med tiden. Idag är tekniken mycket mera sofistikerad och 
möjligheterna känns nästan obegränsade. Därför är det också svårt att sätta fingret på, exakt 
vad ett intranät bör omfatta. Intranäten tillämpas i många olika branscher och innehåller allt 
fler funktioner. När jag läser äldre intranätlitteratur, blir det uppenbart; det var enklare att 
definiera begreppet för tio år sedan. här följer några exempel (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Definition av intranät. 
George Eckel 
[Intranet working 1996] 

"By making the information on the network 
easier to access and find, you eliminate a 
number of user problems and increase 
efficiency. Such marriages of graphical 
technology and networks is dubbed an 
intranet." 

Jarle Ödegaard  
[Internet med intranät  1997] 

“Dela filer i en lättnavigerad hypertext miljö“ 

Gunvald Hedenstam  
[Intranet i praktiken 1997] 

”Ett sätt att bygga företags information med 
www-teknik” 

 
Nyckelorden i ovanstående definitioner tycks vara “fildelning genom hypertext”.Man 
föreställer sig en enkel länk lista till dokument. Vilket är logiskt med tanke på att det inte 
fanns samma utbud av teknologier och verktyg, för att kunna skapa mera funktionsrika 
intranät. Man kan också se hur Jarle Ödegaard, i sin titel, nämner både Internet och Intranät i 
samma andetag, vilket får sägas vara tidstypiskt. 
 
Förväntningarna på dagens intranät är högre ställda, än att endast kunna dela filer i hypertext 
miljö. 
De flesta företag och organisationer använder sig utav webbrowser-baserade intranät och kan 
därför ta del av den tekniska utveckling som sker på Internet. Men allt hänger inte bara på 
tekniken. En annan viktig ingrediens i dagens intranät är integrering av mera filosofiska 
begrepp så som; Information Management, Knowledge Management och Content 
Management. Det finns mycket att vinna på att utveckla intranät-system, baserade på dessa 
begrepp. Därför kommer de nästa kapitel att handla om filosofin bakom ett modernt intranät, 
samt förklara Content management System. 
 
 
Content Management System (CMS) är en term som har smugit sig in i företagen. Många av 
de programvaror, som används för att sortera information i ett intranät benämns CMS. Många 
vet säkert inte vad det betyder, men använder ändå begreppet, CMS förväxlas därför ofta med 
de övriga Information Management begreppen (IM), åtminstone på de arbetsplatser där jag 
har jobbat. Därför kommer jag nu att utreda IM begreppen innan vi går vidare och tittar på 
CMS i praktiken. 
 
 

4.3 Information Management 

 
Information Management (IM) är en övergripande ”umbrella term”, enligt James Robertson 
(2005), och inbegriper andra begrepp, som från olika aspekter beskriver hur information bäst 
hanteras inom en organisation. Det allmänna syftet med IM är att man ska eftersträva att göra 
ändamålsenlig information tillgänglig för rätt användare vid rätt tidpunkt, dessutom med 
högsta möjliga säkerhet och kvalitet (Robertson, 2005).  
Tony Byrne (2001) skriver att IM* innehåller följande ”product segments” DAM* (Digital 
Asset Management), DM* (Document Management), KM* (Knowledge Management), SCM* 
(Software Configuration Management), DRM* (Digital Rights Management) och CM* 
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(Content Management). Gränsen mellan dessa segment är dock väldigt diffus och de flyter lätt 
in i varandra och behandlar samma frågeställningar (Byrne, 2001). 
 
                

 
 

 

 
 
 
Så här tänker sig Byrne att Information 
Management ser ut; ”Product segments” som 
går i varandra – det är omöjligt att dra några 
klara gränser (se Figur 1). 

           Figur 1.  IM enligt Byrne 
 
Robertson (2005) nyanserar denna beskrivng och förklarar att IM-begreppet innehåller 
ytterligare en mängd begrepp, metoder och teknologier. Han nämner bla LM* (Learning 
Management systems), LCM* (learning content management systems),  RM* (Records 
Management ) mfl. (Robertson, 2005). 
Trots att Byrne inte nämner alla segment, enligt Robertson, så får han ändå fram sin poäng; 
IM är ett svåröverskådligt land där begreppen går i varandra kors och tvärs. Kompletterad 
med Robertsons analys om att det dessutom är väldigt mycket mer, som uppfyller kriterierna 
och faller innanför IM ramen. Då förstår man att IM begreppet, inte är speciellt användbart, 
om man inte ger en närmare specifikation av vad man egentligen vill åstadkomma. Därför 
måste man sortera i IM-träsket och det tänker jag göra nu. 
 
Denna uppsats behandlar intranät-utveckling från ett CM och KM-perspektiv (innehåll och 
kunskap), därför att dessa ger en bra bakgrund för att kunna besvara uppsatsens huvudfråga 
”Hur ska man utforma ett välfungerande Content Management System (CMS), som nyttjas av 
alla inom organisationen?”. 
Att ”Content Management” ligger till grund för ”Content Management Systems” kan tyckas 
logiskt, med tanke på namnet. I följande kapitel kommer jag att förklara både KM och CM, 
samt motivera varför dessa är extra viktiga för CMS. 
För god ordnings skull hittas alla de ovan nämnda IM begreppen i den bifogade ordlistan.  
 
Alla förkortningar märkta med *  finns beskrivna i Bilagan ”Förkortningar”. 
 

4.4 Knowledge Management 
Denna uppsats handlar först och främst om Content management, men även Knowledge 
Management går som en röd tråd genom uppsatsen. KM är en viktig aspekt att ha med sig när 
man strukturerar information i ett intranät. Därför ger detta kapitel en teoretisk bakgrund, att 
ta med som referens. 
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4.4.1 Relationen Data, Information och Kunskap 
Data, Information och kunskap är tre nyckelbegrepp inom knowledge management teorin. En 
teori som beskriver hur kunskap bäst förvaltas och alstras inom organisationer.  
Hur de tre begreppen hänger samman är omdiskuterat och definitionerna går isär. En bild som 
jag ändå tycker att man bör ha i bakhuvudet är följande; Data är den minsta beståndsdelen och 
kan ingå i större sammanhang, som vi kallar för information. När information sedan 
kommuniceras vidare till en individ, som kan reflektera över informationen då kan kunskap 
uppstå. Bilden är förstås mycket mera nyanserad än så och långt ifrån alla skulle skriva under 
på att det förhåller sig exakt så här, men detta är min kortfattade uppfattning utifrån den 
litteratur som jag läst i ämnet. Detta är också någonting som jag nu tänker redogöra för i detta 
kapitel. 
 
Här följer några exempel på de mest tongivande titlar, som jag har inspirerats av; ” The 
Relationship between Information and Knowledge” (Stenmark, 2001), “Information vs. 
Knowledge: The Role of intranets in Knowledge Management” (Stenmark, 2002) och 
“Knowledge Management: Dealing Intelligently with Knowledge” (Spek & Spijkervet, 2005).  
 
 

4.4.2 Data 
Enligt Neuman, Bruinsma & Flor (2003), så definieras data, som “A record of a change of 
state” dvs. förändringar som kan mätas, men dessa herrar jobbar åt IT organisationen 
InterSard och beskriver begreppet “data” främst ur IT-synpunkt. Därför skulle just denna 
definition nog förkastas av många utav de filosofer, som spekulerar över innebörden i ett mera 
allmängiltigt sammanhang. 
Begreppet data har nämligen ingått i olika filosofiska och matematiska sammanhang i 
åtminstone två tusen år (Euclid, 1993) och huruvida man får använda ordet, är en het potatis 
för många och meningarna går isär. Choo (2000) beskriver data som “facts and messages” 
medan Spek och Spijkervet (1997) använder en mer allmängiltig definition; “not yet 
interpreted symbols”, vilket kan tolkas till “ännu otolkade symboler” (Stenmark, 2002). 
 
Begreppet data är alltså ganska vagt och betydelsen av ordet därför omdiskuterat. I boken 
“Exploring Patterns in information Management”, gör Bo Sundgren (2003) det dock klart att 
det är människans sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt, som hämtar in data som 
människan sedan tolkar i sin hjärna, denna typ av input kallas för direkt data. Om en 
människa sedan försöker att vidareförmedla direkt data till en annan person, kallas det för 
indirekt data (eller symbolisk data).  
Vidareförmedlingen kan ha olika uttrycksformer; verbalt, text, bild, kroppsspråk etc. Tyvärr, 
så kan inte indirekt data ge en identisk bild av den direkta data, som den försöker återge. 
Delvis för att inte är möjligt att med ord, återge en exakt bild av känslor och sinnesintryck, 
men även för att mottagaren av den indirekta data inte har exakt samma referenser och 
erfarenheter som avsändaren. Mera härom senare, men först ska jag gå igenom ytterligare två 
Knowledge Management begrepp; Information och Kunskap (Sundgren, 2003).  
 
 

4.4.3 Information 
Information är ett begrepp, som används flitigt i dessa dagar, men långt ifrån alla känner till 
ordets rätta innebörd. Åt andra sidan är det inte alltid lätt för forskare och debattörer att enas 
om begreppets exakta definition (Stenmark, 2002). 
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Vissa hävdar att data och information knappt går att urskilja från varandra, medan andra anser 
att data endast är en mindre beståndsdel utav information, som i sin tur kan alstra kunskap. 
Dick Stenmark är kritiskt till att skapa hierarki mellan KM begreppen. Han skriver, i 
"Relationship between information and knowledge" (2001), att han inte tycker det är någon 
större skillnad mellan data och information. Han poängterar också att man kan vända på 
ordningen och generera information och data utifrån kunskap, vilket jag kommer att 
återkomma till i nästa stycke (Stenmark, 2001). 
 
I en annan artikel “The role of intranets in KM” (2002) skriver Stenmark att det förmodligen 
inte är möjligt; att exakt kartlägga hur begreppen hör ihop och tillägger att den förenklade 
bilden (se Figur 2.) av hierarkin (data blir information, som blir kunskap) är snudd på felaktig 
och förvirrande, eftersom beståndsdelarna har flera egenskaper och beröringspunkter. Denna 
harmoni kan inte beskrivas av ett linjärt diagram (Stenmark, 2002).  
 
Personligen tycker jag ändå att det, ur pedagogisk synvinkel, är en bra bild att ha i 
bakhuvudet, som referens, åtminstone så länge som man har klart för sig att kopplingarna är 
mycket mera komplicerad än så här, man kan nämligen vända på steken och låta pilarna peka 
åt andra hållet. Med denna förenklade bild är det ändå lättare att förstå terminologin och sedan 
växa in i sammanhanget. Om det skulle vara möjligt att skapa en exakt bild av fenomenet, då 
skulle denna troligtvis bli mycket komplex. 
 

 
              Figur 2. “den förenklade bilden”. 
 

4.4.4 Komplex relation 
Jag kommer inte att diskutera vidare kring i vilken ordning enheterna ska placeras, utan bara 
konstatera att det är en komplex fråga. Vem som kommer först, hönan eller ägget, kan det 
aldrig komma något bra svar på. Ändå är det viktigt att ha en känsla för dessa begrepp och hur 
de hör ihop, för att förstå de argument som jag kommer att presenteras senare, angående 
informationsuppdelning i ett intranät/content management system. 
 

4.4.5 Kunskap 
Kunskap definieras också på flera olika sätt. Enligt Choo (2000) är kunskap “justified, true 
beliefs” dvs. en rättfärdigat och sann föreställning om hur världen ter sig. En annan definition, 
som jag tänker ta fasta på i uppsatsen, är Spek och Spijkervet (2005) “knowledge is the ability 
to assign meaning” på svenska; förmågan att skapa mening, syftande på att skapa mening utav 
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den input som kommer in via sinnena.  
 
Mycket av den data som vi mottar reflekterar vi inte över utan accepterar bara att det låg en 
liten sten vid vägkanten. Ibland paketeras data för att vi lättare ska kunna tillgodogöra oss och 
förstå den, exempelvis som text i en skriven mening, som bestämt påpekar att det låg en liten 
sten vid vägkanten, detta är information.  
Eftersom information kan vara skapad med utgångspunkt från en annan persons referenser, 
erfarenheter och kunskap, är det viktigt att veta vilken bakgrund skaparen av informationen 
har. Om man inte har samma referenser och kunskaper, som författaren, då kan man sannolikt 
inte heller tolka och tillgodogöra sig information fullt ut. Förståelsen av information bygger 
alltså på kunskap. 
 
Begreppet kunskap inbegriper inte bara att man är duktig i matematik eller andra 
vetenskapsgrenar, det kan också vara en mera latent förståelse, t.ex. för den kultur man lever i 
och de oskrivna regler, normer och värderingar som medföljer i den. Eller varför inte kunskap 
om regler, procedurer, värderingar och kultur i ett företag. Dick Stenmark (2002) beskriver 
detta som “communities of thought” och skriver vidare att det inom yrkeskunskap 
(Professional knowledge) är tre saker som måste överensstämma, dessa är; tradition, yrke och 
organisationstillhörighet. Stenmark ger följande exempel för att förklara communities of 
thought; “If all three realms overlap, the likelihood that two persons (e.g., two North 
American software developers working for Microsoft) will be able to understand each other 
increases, and the discrepancy between the information providers intended meaning and the 
recipient’s interpretation will be small” (Stenmark, 2002).  
Om avsändare och mottagare, av information, har snarlika traditioner, yrken och tillhör 
samma organisation, då ökar sannolikheten för en optimal kommunikation, med mindre svinn. 
Man kan alltså säga; att utan rätt kunskap gör man, sannolikt, inte heller rätt tolkning av 
inkommande information.  
Kunskap ligger latent i människans hjärna och kan inte skrivas ut – Vissa källor pratar om 
“explicit kunskap” dvs. Kunskap utanför människans hjärna, exempelvis nerskrivet i bokform, 
men enligt Stenmark är detta inte kunskap utan endast indirekt information. Kunskap är 
alldeles för komplext för att skrivas ner och delas ut, men en egen insikt/kunskap kan bildas 
genom att man försöker att tolka vad andra har skrivit. 
Det är alltså möjligt att bilda egen kunskap genom att dra egna slutsatser av inkommande 
information och data. För att kunna dra exakt samma slutsatser av en viss information, som en 
annan person, måste man alltså ha exakt samma referens-bakgrund (Stenmark, 2002).  
 
Att dra rätt slutsats är inte någonting helt objektivt, utan bedöms utifrån den rådande kulturen.  
Dessa förutsättningar gäller också för innehållet i ett företags intranät. När det gäller “content 
publishing” i intranätet är det ett problem att människor från olika avdelningar inte har samma 
bakgrund och har därför inte heller förutsättning att tillgodogöra sig varandras dokument fullt 
ut. Det kan vara tidskrävande att sätta sig in i bakgrunden till det man läser, om man beger sig 
in i ett ämnesområde som man inte behärskar. Det kan också vara svårt för en nyanställd att 
komma in i den rådande företagskulturen, samt lära sig procedurer och regler etc. (Karlsson & 
Göthberg, 2006). 
Ett sätt att bifoga nödvändig bakgrundsinformation till en text, som snabbt kan läsas, är att 
lägga in hänvisningar i form av hyperlänkar. Då kan läsaren snabbt navigera och läsa in den 
information, som författaren anser vara nödvändig. Detta har också varit den grundläggande 
Idén bakom skapandet av hyperlänkar; att ge texter ytterligare en dimension. Någonting som 
jag inte tycker utnyttjats tillräckligt fortfarande.  
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På senare år har det dock dykt upp ett fenomen, som på allvar tar tillvara på hyperlänkarnas 
möjligheter, Wiki’n (Berggren, Nilsson & Kullberg, 2004). En Wiki är en server software, 
som gör det möjligt för användare att logga på från en klientdator via en webbrowser och 
skapa “content”. I en wiki-text ska det också vara möjligt att skapa interna och externa länkar, 
samt länka till innehåll, som ännu inte finns. Ett wiki-system skulle därför vara en bra grund 
för att dela information i ett intranät, något som Berggren, Nilsson & Kullberg tar fasta på i 
deras master thesis (2004). Ett exempel på ett wiki-system är Wikipedia - www.wikipedia.org  
(Berggren, Nilsson & Kullberg, 2004). 
 

4.4.6 KM Sammanfattning  
De olika beståndsdelarnas relation verkar inte vara fullständigt kartlagt eller kanske man ska 
säga definierad, för det är ju frågan om att definera. KM är inte en naturvetenskap utan 
snarare en ständigt pågående filosofisk diskussion, som också ständigt kommer att ändra 
definitioner och angreppsvinkel. De flesta debattörer tycks i alla fall vara eniga om den 
kulturella betydelsen av kunskapsutveckling och jag tror att jordens kulturer kommer att hinna 
ändra sig ganska mycket innan den optimala definitionen blir presenterad. 
En sak är dock säker; för att en mottagare av information ska kunna tolka den rätt måste hon 
ha rätt referenser. Därmed har jag gett en bakgrund till en senare diskussion, om hur 
information i ett intranät ska presenteras och varför. 
 

4.5 Content Management 

 
Enligt Byrne (2001) är det svårt att dra en exakt gräns mellan IM segmenten och CM är inget 
undantag, vilket han också får medhåll för av Janus Boye, samt Gunar Fiedler och Bernhard 
Thalheim (2004). Boye (2005) beskriver en något omogen IT-industri, där man inte lyckats 
med att standardisera alla begrepp, vilket lett till att tex CM används olika (alt felaktigt) på 
vissa platser.  
Fiedler & Thalheim (2004) påpekar också att CM har blivit ett ”Buzzword”, men förklarar 
också orsaken: De menar att det handlar om ett semiologisk problem och beror på vilket 
perspektiv man har på ordet ”content”. Enligt Fiedler & Thalheim finns det 3 olika 
infallsvinklar; ”Syntax content” är data processad i ett informationssystem, ”Semantic 
content” är de generella koncept som beskrivs i informationen, sedan finns de otaliga 
specialanpassade användardefinitioner, sk. ”Pragmatic content”. Infallsvinkeln är olika för 
olika kulturer, organisationer, branscher, yrkesgrupper etc, som har olika roller i CM-arbetet.  
Därför föreslår Fiedler & Thalheim en enkel universial definition av begreppet; 
“Content Management, simply stated, is the process of sharing information vital 
to an organization”.  
och förklarar vidare att denna definition även gäller CM i ett intranät  
“Likewise, intranet content management involves sharing information using the private 
computer networks and associated software of intranets (or extranets) as a primary 
communication tool” (Fiedler & Thalheim, 2004). D.v.s. att även “CM”-projekt i ett intranät 
bör definieras som ett generellt projekt där man arbetar för att förbättra informations-delning i 
ett datornätverk med utvald programvara, som ett primärt kommunikationsverktyg (Fiedler & 
Thalheim, 2004). 
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4.6 Content Management System  

För att kunna tillämpa och realisera IM/CM-teorier, har det utvecklats Content Management 
System (CMS) och precis som de övriga IM-begreppen är det svårt att avgränsa CMS. 
Content Management System, är mjukvaror som strukturerar elektronisk information och 
underlättar för samarbete kring, samt bildande av nya dokument.  
 
 
James Robertson (2003) defienierar CMS på följande sätt; ”A content management system 
supports the creation, management, distribution, publishing, and discovery of corporate 
information” och det finns gott om CMS-lösningar på marknaden, både gratis Open Source-
lösningar och dyra skräddarsydda konsultlösningar. Vilken som passar bäst; beror helt på 
behov, intern kompetens och projektbudget, mera härom senare (Robertson, 2003). 
 
CMS-lösningarna är oftast http-baserade* för att enkelt kunna installeras på en webbserver 
och distribueras via en browser. Många CMS ingår i portallösningar, som ger möjlighet att 
länka programvaror och externa funktioner. Därför har dessa CMS/portaler också blivit 
spindeln i intranätet och inte bara programmet där man hittar aktuell företagsinformation, utan 
en intern portal, varifrån man öppnar sin email och kollar upp dagens lunch i företags 
restauranten. följaktligen har CMS-lösningar också blivit synonyma med företagets intranät.  
 
Denna mångfald av funktioner i CMS-lösningarna är dock inte bara av godo Tony Byrne, vid 
CMS Watch (2003) argumenterar kring detta och hävdar att implementering av onödiga 
extrafunktioner bara tär på den tid och budget, som egentligen var avsedd för arbetet med 
CMS. Detta gäller förstås särskilt om man anlitar dyra konsulter. Vidare sätter Byrne upp 
kriterier för vad ett CMS ska innehålla, han kommer fram till följande; “A CMS should offer 
at least 4 and ideally 5 of the following attributes: 1. Authoring and/or Transformation 
Services, 2. Repository Services, 3. Workflow Engine, 4. Templating Engine, 5. Promotion 
and Distribution Services”. 
Översatt till svenska säger Byrne att ett CMS bör innehålla minst 4 utav följande 5 punkter för 
att räknas som ett CMS:  
 
1. Editering och redigerings möjlighet,  
2. Lagrings möjlighet,  
3. Process styrning,  
4. Mallhantering  
5. Ranking och distributions hantering  
 
(Byrne, 2003) 
 
Trots att Byrne tycks komma fram till mycket mera konkreta punkter, är hans definition av 
CMS i stora drag den samma som Robertson (2003). Den största skillnaden är dock att 
Robertson är tydligare med att framhäva sökfunktionens betydelse. 
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4.7 Teknik i kontext 

 
Martin White, Professor vid University of Sheffield, går lite djupare än James Robertson 
(2003) och Tony Byrne (2003), i sin definition av Content Management System. White 
hävdar att CMS inte bara är en teknisk plattform, för att sortera information, utan att det 
inbegriper betydligt luddigare saker; såsom de tillhörande business processes, workflow och 
övrig administration som berör Content Management. 
 
White skriver; “One element of a Content Management System will almost certainly be 
Content Management Software, but this software on its own does not create a Content 
Management System, to the surprise of many organizations”. 
Det är alltså inte mjukvaran i sig själv, utan hela processen som är CMS. Tekniken måste 
alltså sättas in i en genomtänkt kontext, för att bilda ett meningsfullt system. 
 
White är kritisk till hur många organisationer utvecklar och underhåller sina intranät. Ofta blir 
intranät utvecklade på en nollbudget – IT avdelningen får utveckla och ta hand om intranätet, 
som en extra uppgift vid sidan om det vanliga arbetet. Ett annat skräck scenario är; att en 
ensam webbmaster får sköta om all uppdatering i ett statiskt intranät. 
Idealet är förståss att sprida ut uppdateringsarbetet i hela organisationen, detta innebär 
imellertid att CMS-mjukvaran inte får ställa tekniska krav på användaren. Det bör vara 
personer som besitter relevant information, som uppdaterar intranätet. Tekniska kunskaper 
ska inte vara nödvändiga (White, 2004). 
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5 Tillämpning av CMS 
Detta kapitel försöker att visa på praktiska tillämpningar av CMS i intranät, samt diskutera 
val och implementation av dessa. 
 

5.1 Open Source eller kommersiellt 

 
Det är lite av en generalisering att säga att det finns två typer av CMS licenser; gratis Open 
Source och kommersiella licenser. Ett företag bör alltid fundera noga över vilken typ av 
lösning som passar dem bäst, innan man startar ett implementations projekt.  
Denna uppsats fokuserar i första hand på Open Source projekt, eftersom det av naturliga 
orsaker har varit lättast att få tag på dessa och testa dem. 
 
Enligt Dr. Ulrich Kampffmeyer (2007), är det dock sällan att företag överväger att 
implementera ett Open Source eller freeware CMS. Orsaken till detta är att ytterligare 
utvecklingsarbete krävs, samt att rättigheterna till systemet känns otillräckliga. De som ändå 
väljer ett Open Source system, baserar ofta deras val på storleken av systemets sk. 
community. 
Trots detta menar Kampffmeyer ändå att en Open Source lösning i många fall kan vara en 
bättre lösning för företagen.  
Att själv utveckla sitt system och deltaga i ett community är en långsiktig lösning jämfört med 
att köpa ett kommersiellt CMS, som i första hand ska generera inkomster åt utvecklaren. 
Eftersom utvecklaren gärna vill sälja in nästa version av mjukvaran, så snart som möjligt, har 
denna också ett mera kortsiktigt perspektiv på implementationen. 
Kampffmeyer anger universitets-projektet Feodora (se Bilaga 5), som ett bra exempel på ett 
stabilt freeware CMS. Feodora projektet har pågått sedan 1997 och övergick till att bli ett 
renodlat Open Source Software projekt 2002 (Kampffmeyer, 2007). 
 
 

5.2 Val av CMS 

 
Företag och organisationer som själva har kompetensen att installera, redigera och underhålla 
ett CMS, kan relativt snabbt skapa stommen till ett nytt dynamisk intranät. Det finns, som 
tidigare nämnt, många lösningar att välja på, både gratis Open Source projekt och 
skräddarsydda konsultlösningar. Doug L. Simpson (2005), University of Oregon, har tittat 
närmare på vilka Open Source-lösningar, som kan vara lämpliga för en mindre organisation. 
 
Doug L. Simpson beskriver i en artikel från 2005 hur han väljer ut det optimala CMS för att 
starta ett online office, som kan stödja honom i hans arbete som “Academic Computer Lab 
Manager“ vid University of Oregon, och göra honom oberoende från att arbeta vid en specifik 
dator på en bestämd plats. 
Han önskar sig följande funktioner; en länklista, en tabell med diverse konfigurations-
information, en tabell för mjukvaruserienr och versionsnr, ett ställe att spara information som 
han kommer över, en Blogg och en kalender. Samtliga funktioner ska enkelt, kunna 
uppdateras av en inloggad användare. 
Enligt Simpson finns det en uppsjö utav CMS att välja på. Många är Open Source projekt, 
som bygger på PHP eller Perl script och ligger under GNU General Public License. Vilket 
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generellt sett betyder att de är helt gratis att ladda ner, installera och manipulera (GNU 
General Public License, 2007). 
För att kunna göra ett seriöst urval i denna överflöd av möjligheter, sätter Simpson upp ett 
antal frågeställningar, som han besvarar, för att motivera sitt val (Simpson, 2005). 
 
 

5.2.1 Kriterier för val av ett Open Source CMS: 
Nedan har jag listat de frågeställningar, som Simpson uppger i sin artikel. 
 
� Man måste kunna deklarera vilka funktioner som ska vara med. Gör en specifikation. 
 

� Försök att hitta de CMS-paket som matchar önskemålen bäst.  
 
� Man ska jämföra de aktuella paketen ordentligt. 
 
� Testa demo och titta på screenshots.  
� Både front och backend (administrationsdelen) bör ses över. 
 

� Undersök möjligheten för att (ev. i framtiden) kunna uppgradera systemet med ytterligare 
komponenter. 
 

� Man bör också ta reda på vad det finns för support-dokumentation.  
 

� Ställ frågan; besitter vi nödvändig kunskap för att förstå dokumentationen? Som 
tidigare nämnt förutsätter information vissa referenser för att kunna tillgodogöras, 
eller som Simpson uttrycker det ”kompetens”. 
 

� Undersök vilka script och programspråk, som det aktuella systemet är baserad på.  
 

� Finns det kunskap om detta programspråk inom vår organisation?  
� Klarar vi av både installation, drift och support? Kan vi få extern support? 

 
(Simpson, 2005) 
 

5.2.2 Simpsons val; Drupal eller Mambo CMS 
Med hjälp av sin krav spec. på funktionalitet och de uppsatta kriterierna; kommer Simpson 
fram till att det finns två lämpliga CMS lösningar, som han kan bygga sitt online office på. 
Den ena är Drupal (se Figur 3.) och den andra är Mambo (se Bilaga 4). Efter att testat både 
lösningar på sin webbserver, bestämmer han sig för att Drupal överlag verkar mera logiskt ur 
administrationssynpunkt och han tror sig kunna komma igång med arbetet snabbare. Därför 
väljer Simpson Drupal. 
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spreadfirefox.com är ett exempel på en online webbsite uppbyggd med Drupals CMS 
(Drupal.org, 2007) , fast man skulle lika gärna kunna tänka sig ett intranät i samma format. 
 -Senare kommer jag att visa screenshots från ett Mambo intranät. 
 

Figur 3. Drupal CMS 
 
 

5.3 Struktur 

 
Tittar man närmare på Mambos användar-struktur, som är ambitiös för att vara ett Open 
Source CMS, så ger den en mycket bra bild av användarprofilerna i ett CMS-intranät (se 
Tabell 2.). 
I det undersökta Mambo CMS hos Wincor Nixdorf i Esbo, används endast tre olika profiler; 
Author, Publisher och Super Administrator. Publisher är den vanligaste profilen och används 
av dem som skriver och publicerar i intranätet. Author-profilen delas ut till personer, som 
önskar att bidra till intranätet – en Publisher eller Administrator måste därefter godkänna och 
publicera informationen. Super Administrator-profilen används av ett fåtal ”intranät 
administratörer” för att integrera nya funktioner, uppgradera och felsöka, via ett Backend 
interface. Administrator profilen är känslig och kräver god förståelse för systemet. 
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Tabell 2. Användar-strukturen i Mambo CMS, ser ut enligt följande;  
 
 
 
 
 
 
 

Public Front-end 
    -Registered 
         -Author 
              -Editor 
                  -Publisher 
 

 

 

 

Public Back-end 
     -Manager 
          -Administrator 
               -Super Administrator 
 

 
Det finns fyra typer av Front-end grupper: 
(rättigheter för användare, skribenter, moderatorer) 
 
Registered - Registrerade användare kan logga in via 
front-end och se lösenordsskyddad information.   
 
Author - “Authors” skapar innehåll i systemet, via 
front-end, men har inte rättighet att publicera. 
 
Editor - “Editors” kan via front-end skapa eget innehåll 
och redigera andra användares innehåll. 
 
Publisher - “Publishers” har rättighet att via front-end 
Publicera, redigera och skapa innehåll (både eget och 
andras innehåll) 
 
Det finns tre typer av Back-end grupper  
(rättigheter för Administratörer) 
 
Manager - “Managers” har alla rättigheter i front-end, 
samt tillgång till viss system information i Back-end. 
 
Administrator - Administratorn har tillgång till de 
flesta administrations-funktioner. 
 
Super Administrator - Super Administratorn har 
tillgång till alla administartions-funktioner. 
 
(Bisson/Mamboserver, 2005) 
 

(Se även Bilaga 3) 
 

5.4 Webbservrar och script i korthet 

Min uppsats går inte på djupet i tekniska detaljer, men förutsätter att läsaren har kännedom 
om de mest grundläggande begreppen inom webbutveckling och programmering. Jag anser 
ändå att det kan vara lämpligt att ge en teknisk bakgrund omkring webbservrar och script. 
Därför ger jag i detta stycke en övergripande förklaring: 
 
Att sätta upp en webbserver kan låta komplicerad, men är i verkligheten mycket enkelt  och 
billigt. En webbserver är en dator med ett webbserverprogram. Datorn behöver inte särskild 
höga prestanda, men lite extra RAM-minne skadar inte. Principen är i övrigt den samma som 
att dela ut en mapp i exempelvis ett Windows-nätverk. Webbserverprogrammet pekar ut en 
mapp som rotmapp. När utomstående, via en browser, anropar webbserverns IP-address visas 
rotmappens innehåll.  
En webbserver som befinner sig i ett nätverk, där in och utgående traffik kontrolleras av en 
firewall/gateway, kan skärmas av således att endast användare inom nätverksdomänen har 
tillgång till servern. Detta är en intranät server (se ev. Figur 6. ”Intranät i WAN”).  
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Apache och IIS* (Microsoft Internet Information Services) är två av de vanligaste 
webbserverprogrammen. Apache är ett open source projekt (gratis programvara) och körs 
vanligen med PHP plugin, men kan även modifieras till att köra ASP* och CGI* (mod_perl, 
2007). IIS däremot är en Windows-komponent (en tillägsfunktion) från Microsoft, som kan 
installeras från Windows-skivan. IIS fungerar bäst med ASP, men har numera även stöd för 
PHP*. Båda serverprogrammen finns i flera olika versioner för olika operativsystem – IIS 
finns dock endast för Windows-systemen (IIS.net, 2007). 
 
Jag refererar till två script i denna uppsats PHP (acronym för Php Hypertext Preprocessor) 
och ASP (Active Server Pages). Dessa är två utav de populäraste ”server-side scripting 
language” idag.  
PHP-stöd till webbserver är gratis Open Source programvara. Script-formatet, PHP, är känd 
för goda egenskaper när det gäller att skapa databaskopplingar till MySQL-databaser, som 
också är open source programvara, men PHP stöder även andra databaser. 
ASP är ett Microsoft utvecklad script-format och stöds, som sagt, bäst av en IIS server 
(w3schools, 2007). 
 

5.5 Enkel CMS installation 

 
CMS med databaser, så som MySQL, kan vara svåra att sätta upp för den som inte har en 
gedigen IT bakgrund. Det tycker även jag. Därför har jag, under tiden som jag har jobbat med 
denna uppsats, satt upp en Apache webbserver med PHP-stöd, för att installera och testa olika 
CMS lösningar och enligt Simpsons rekommendationer (Simpson, 2005) satt upp en kravspec 
för val av ett enkelt och billigt CMS. Syftet med kravspecen är att hitta ett CMS som lämpar 
sig som intranät i små företag med liten budget och låg intern IT kompetens.  
 
För att vara aktuell i mitt urval, måste systemet uppfylla dessa kriterier: freeware lösning 
baserad på PHP-script, ingen installation av databas nödvändig, Lost update får inte 
förekomma, enkelt att göra backup, dessutom måste följande funktioner finnas; det ska vara 
möjligt att publicera, sortera, radera och söka efter information. Det ska även vara möjligt att 
återställa raderat information, samt att ladda upp filer (bilder eller dokument). 
 
Jag testade en mängd olika CMS, men hittade endast ett som uppfyllde alla kravspecens 
vilkor; DokuWiki av Andreas Gohr (se Figur 4).  
DokuWiki bygger som sagt på PHP-script och använder txt-filer som databas. Ett mapp-
system, innehålande PHP och HTML-filer med relativa länkar, binder ihop konstruktionen. 
Därför behövs inte heller någon installation, i ordets rätta bemärkelse. Det är bara att placera 
Dokuwiki-mappen på webbservern och anropa den via browsern. Detta var mycket enkelt och 
det funktionella resultatet liknar Wikimedia’s projekt ”MediaWiki”, som exempelvis används 
av Wikipedia (MediaWiki, 2007). MediaWiki är, liksom DokuWiki, också ett free software 
under GPL, men betydligt svårare att installera. 
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Figur 4. DokuWiki 
 

5.5.1 En Wiki är också ett CMS (dialog med Gohr) 
Vid närmare efterforskning upptäcker jag att Gohr även har utvecklat ett CMS-interface till 
DokuWiki (sk. Skin).  
Ett skin är en del av ett grafiskt user interface, som kan bytas ut för att ge ett interface ett 
annat utseende, utan att ändra på funktionaltet (Webopedia). 
DokuWiki skins ser ut som ett traditionellt CMS gränssnitt, men utnyttjar alltså DokuWikins 
program-motor. Det är därför narturligt att fråga; är en wiki rent faktiskt också ett CMS? Jag 
bestämde mig för att skicka mail till Andreas Gohr och fråga; “Is a Wiki in fact a CMS?”.  
Gohr svarade följande på frågan:  “Yes it is. If you define CMS as a system to manage content, 
then a Wiki for sure is a form of CMS. Wiki's tend to have some features usually not to be 
found in "traditional" CMS. E.g. the openness, revision management and so on” (Gohr, 2007) 
 
Gohrs logik är glasklar, ett Content Management System är ett system som hanterar 
”content”, därför är en Wiki också ett CMS. Detta trots att Wikin innehåller funktionalitet 
som inte återfinns i de system, som man normalt förknippar med CMS. 
 
Jag frågade även Gohr om hans åsikt angående att använda en renodlad Wiki utan skins, som 
CMS (se figur Dokuwiki). Kan detta rentav ersätta ett traditionellt CMS?  
Min fråga: “Do you think that a wiki (e.g. DokuWiki) in its purest form can be used as a CMS, 
maybe even instead of traditional CMS’s like Drupal or Mambo?” 
 
Gohrs svar: “In general, yes it can. But this heavenly depends on what you are trying to do. 
Usually you don't want a CMS driven website to be editable by everyone, so you need a 
access control system (which not all Wikis may have). A CMS driven website usually comes 

 
Screenshot från min testinstallation av DokuWiki (version 2007-06-26b). 

På bilden ses ett exempel på hur man kan vara kreativ och använda wikins funktionalitet, som 

platform för att redovisa status i projekt. DokuWikin låser öppna entries, vilket är viktigt för 

att undvika lost update fenomenet (se Figur 5. Lost update). 
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with much higher demands in the design, so having an easy template mechanism helps as 
well. On the other hand, are Wikis usually much simpler to understand and use, IMHO even 
by non-technical folks. Because they are less complex and strongly focus on the content 
creation.” (Gohr, 2007) 
 
 
För att sammanfatta Gohrs svar; kan man säga att han i princip håller med om att en wiki kan 
användas som ett CMS, enligt ovanstående exempel, men med viss reservation. Han upprepar 
att en wiki har särskilda egenskaper, som rentav kan vara olämpliga i vissa sammanhang, t ex. 
att ge vem som helst rättighet att redigera text. Men Gohr påpekar också att en wiki kan 
erbjuda ett gränssnitt, som är lättare att förstå än ett traditionellt CMS (Gohr, 2007). 
 

5.6 Lost Update 

 
Förutom DokuWiki hittade jag även CMSimple (se Bilaga 2), som är ett typiskt CMS, men 
ganska enkelt. CMSimple motsvarade egentligen alla mina krav på funktionalitet och enkel 
installation, men saknade tyvärr en entry-lock lösning för att hantera lost-update. Vilket gör 
det olämpligt för installation i ett intranät, med flera aktiva publishers. Med det sagt kommer 
vi osökt in på frågan; vad är egentligen Lost-update? 
 

 

Figur 5. Lost update 

 
 
Tim Berner-Lee, professor vid University of Southhampton, berättar under rubriken 
“Multiuser considerations” om lost-update problematiken (se Figur 5.) och hur detta fenomen 
kan undvikas. Han skriver: 
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“Multiuser access is made easier with a client/server model. We obviously want this. We also 
need simultaneous reading and writing of the same database. This is done by locking parts or 
all of the database while they are updated.” (Berner-Lee, 1996). 

Trots att detta är hämtat ur ett W3C dokument från 1996, ger det fortfarande en god generisk 
förklaring av problemet och dess lösning. Idag har alla programvaror med självaktning en 
lösning på detta, men det kan fortfarande finnas några gropar i vägen.  Man bör vara extra 
vaksam, om man funderar på att installera ett mindre känd CMS, som en del i företagets 
produktion eller workflows. 
Därför skulle jag vilja komplettera Simpsons kriterier med en punkt, där man testar hur det 
aktuella systemet klarar av potentiella lost-update situationer. Vilket enklast görs genom att 
logga in med två användare och försöka att öppna och redigera samma entry i systemet. Ett 
seriöst CMS borde då tala om för den senare användaren, att fältet är blockerad och ev. också 
vem som har låst det. 

 

5.7 Test av CMS   
Det är förstås viktigt att testa en CMS implementation innan man överlämnar den till 
användarna. I större utvecklingsprojekt, bör man kanske rent av överväga att starta ett test 
projekt, som löper simultant med implementationen. 
I sin artikel ”Testing in Content Management projects”, förklarar Georg Amm (2004) vikten 
av att planera och utföra tester under hela projektfasen, dvs samtidigt som 
implementationsprojektet pågår. Amm beskriver ett storskaligt implementationsprojekt av ett 
Content Management System, där ett implementations team och ett test team ska koordineras.  
Amm menar att tidiga kvalitetskontroller ger trygghet åt både utvecklare och kunder 
(användare).  
Redan när implementationsprojektet förbereds, bör man skissa upp en test strategi och tidigt 
boka resurser i form av personal, och eventuellt pengar, för tester.  
Samtidigt som implementationsprojektets schema bestäms, ska även en testplan utformas 
därefter. När den första versionen av CMS-installationen är på plats, ska testplanen verkställas 
omedelbart. Förutom koordination med implementations teamet kräver testerna också 
regelbunden kontakt med slutanvändarna, samt en god förståelse för deras önskemål och krav. 
Systemtester är viktiga, eftersom de kan förebygga fördröjningar och dyra omarbetningar av 
projektet. För systemkonsulter som är måna om sitt rykte, har välplanerade tester förstås extra 
stor betydelse (Amm, 2004). 
 
 
 

5.8 Modulisering 

Begreppet modul/modulisering förekommer inte bara inom IT-området utan används också i 
matematik, biologi m.fl. Principen är dock den samma. Programmeraren och forskaren Mark 
Hemphill ger några generella exempel, som kan användas i en mängd olika sammanhang. 
 
Enligt Hemphill är Modulisering en design-strategi, som kan erbjuda ett system flera fördelar. 
Han nämner följande; överskådlighet, flexibilitet, skalbarhet, hållbarhet, samt återanvändning 
av moduler. Han skriver vidare: “The more standard the building block the more useful it is in 
new combinations” (Hemphill, 2006).  
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Just möjligheten för återanvändning av moduler är en fördel om man arbetar med CMS, 
särskilt när man jobbar med stora dokument databaser.Om man har en stor databas med 
dokument som delar information (t.ex. varningstexter) och som regelbundet behöver 
uppdateras, kan man alltså göra uppdateringen enklare genom att jobba med moduler, 
lämpligen i XML* dokument. Modulen ansvarar för ett stycke text i ett eller flera dokument. 
När man uppdaterar modulen, uppdateras alltså även den del av dokumentet, som modulen 
ansvarar för.  
Att endast ha en källa, från vilken informations stycken (s.k. chunks) distribueras kallas 
Single Sourcing och förekommer i mer eller mindre sofistikerade workflows, allt ifrån 
copy/pasting av chunks från ett dokument till ett annat till mer intelligenta moduler (v. Laan, 
Julian & Hackos, 2001). 
 
Förutom att Modulisering förenklar uppdatering av dokument, som delar information, ger 
detta också möjlighet för att skräddarsy dokument beroende på användarprofil. Vissa 
användare kan vara mera avancerade och har kanske redan de nödvändiga referenserna för att 
kunna tillgodogöra sig innehållet. För dessa användare kan man banta antalet moduler i 
dokumentet, ta bort överflödig information, och gå direkt till pudelns kärna. 
 
Trots de uppenbara fördelarna med att modulisera stora dokumentdatabaser, så finns det också 
skäl till att vara skeptisk, enligt Petteri Aittokallio, projektledare hos Semcon Informatics. I ett 
samtal med Aittokallio, förklarar han att det kan vara mycket tidskrävande att administrera ett 
moduliserad system och man att alltid ska göra noggranna förstudier för att utvärdera om man 
överhuvudtaget har något att vinna på att modulisera sin dokumentdatabas. Man bör ha ett 
mycket stort antal dokument, som delar många moduler. Han menar också att modulisering av 
dokumentdatabaser blev en modefluga ca år 2000, som vissa företag valde att följa, av rädsla 
för att hamna på efterkälke, han vill inte kommentera vilka företag (Aittokallio, 2007). 
 

5.8.1 Wiki 
Även en wiki är en form för modulisering, enligt Aittokallio. Hypertextlänkar i ett 
wikidokument ger användaren en möjlighet att aktivt välja om denne vill fördjupa sig i 
bakgrundsinformation eller läsa texten som den är. Genom att följa olika stigar i wiki’n sätter 
användaren själv ihop ett dokument och simulerar egentligen effekten av att läsa ett 
moduliserad dokument (Aittokallio, 2007). 
 
  

5.9 Integrera applikationer 

Begreppet ”intranät” är inte längre någon affärshemlighet och insikten om dess möjligheter, 
mognar allt mer hos företag och organisationer i olika branscher. Shiv Singh är Informations 
Arkitekt hos Avenue A/Razorfish och föreläser flitigt om framtidens intranät; nedan redovisar 
jag några av hans tankar kring de trender som redan ligger i pipeline. 
 
Intranätet bör vara en samlingspunkt för organisationens applikationer och databaser, där de 
vävs samman och länkas i ett enda interface. Singh skriver; “The argument goes that fewer 
interfaces will mean less training, a smaller number of usability issues, greater application 
stability and increased employee efficiency and satisfaction”. Intranätet ska alltså vara ett 
skal, som håller ihop diverse applikationer och ger dem ett enhetligt interface. Användarna 
kan därför snabbt känna igen sig, trots att de inte tidigare arbetat med den aktuella 
applikationen.  
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Allt eftersom fler och fler av organisationernas applikationer integreras in i intranätets 
interface kommer det att bli svårt att skilja på intranäts interna funktioner och länkade externa 
applikationer. Intranätet har blivit ett portalliknande multiverktyg med en grafisk mall, under 
vilken allting inordnas. (Singh, 2007) 
 
 

5.10 Optimera systemet 

Denna uppsats ger många exempel på gratis Open source software, som kan användas i 
intranät, vilket kanske är bra eftersom attityden hos företagen generellt är att intranät-
utveckling ska vara ett lågbudget projekt, som löper vid sidan om den ordinarie produktionen. 
Därför utvecklas intranäten endast när det finns tid över till dem.  
Jacob Nielsen gillar inte denna modell, han menar att många företag inte tar intranätet seriöst. 
De lurar sig själva genom att se på intranätet som en merkostnad och bortser ifrån att det finns 
stora pengar att spara vid att ständigt utveckla företagets intranät och optimera workflows. 
Detta är inte bara värd pengar i form av bättre produktivitet; ett optimerad och ständigt 
uppdaterad system kan dessutom förebygga mycket frustration på arbetsplatsen och därmed 
ge upphov till bättre trivsel (Nielsen, 2002). 
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6 Underhåll och Administration 
Detta kapitel verkar som underlag för att ge en bättre förståelse för omhändertagande av ett 
intranät. Kapitlet bygger delvis på min egen erfarenhet av att arbeta med intranät 
administration, men jag försöker även att lyfta fram ett kvalitetstänkande och refererar till 
källor som betonar vikten av utveckling och ett proaktiv underhåll. 
 

6.1 Ständig utveckling 
 
Alexander Clemm, Ph.D., skriver om att planera och upprätthålla ett nätverks infrastruktur 
och liknar detta vid att hålla en stor fest. Inte som gäst (användare), utan som värd 
(administrator). 
 
Clemm skriver;”Invitations need to be designed, printed and send. Do you throw the party at 
home or should you rent a spot at another location (and which one)? Food must be prepared 
and rooms decorated. You need to decide whether to throw the party all by yourself or at 
what point you rather use a caterer. Of course, it is also a question of money. During the 
party, you want to make sure your guests are feeling comfortable. Do you need to bring more 
drinks? Is the volume of the music at the right level? Finally, after the party there is the clean 
up to take care of.”  (Clemm, 2006) 
 
 
Clemms liknelse kan användas överallt där det finns ett system med användare och en 
administrator som ska serva dessa. Administratorn måste vara serviceminded gentemot 
användarna och tillgodose deras behov.  Det gäller också i ett intranät. Tiden då den 
allsmäktiga systemadministratorn sprang runt i en vit rock är förbi. 
Därmed inte sagt att rollen som administrator är oviktig. Administratorn är nämligen 
livsviktig för intranätet. Planering, underhåll och utveckling kräver dedikerade personer, som 
känner ansvar och intresse.  
En intranät administrator är inte bara en teknisk person, som implementerar intranätet, utan 
framförallt en person som har insikt i betydelsen av att följa upp och ständigt initiera 
förbättringar. Ständiga förbättringar kan initieras enligt Kaizen metoden, vilket jag 
återkommer till senare.  
 
Notera att ett intranät sällan (läs aldrig) är en färdig och felfri produkt från början, utan 
någonting som ständigt måste bearbetas och reflekteras över. Vissa funktioner; t ex Ett FAQ-
forum, kan säkert fungera felfritt utan underhåll i all evighet, men man måste ständigt lyssna 
på användarna. Finns det önskemål om nya funktioner och förbättringar? Och ta ställning till 
om det är realistiskt att initiera dessa projekt och om det ev. finns personer inom 
organisationen, som har kompetens av hjälpa till i projektet (se kapitel ”Val av CMS”). 
 
 

6.2 Planering 

 
I stora intranät, där många administratörer är inblandade, är det viktigt med god planering.  
Man måste bestämma följande; ”vilken struktur och vilket innehåll ska företagets intranät ha, 
vem ska svara för inmatning av information, hur ska man hantera alla nya och befintliga 
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dokument, instruktioner och föreskrifter?” (Wallgard, 1998). Ställ frågorna; vad vill vi 
åstadkomma? Vem gör vad? Ta beslut och se till att alla som medverkar är informerade.  
 
Det finns som sagt många olika typer av intranät-upplägg för olika branscher och därför finns 
det inte heller någon exakt mall att gå efter. Vilka funktioner som implementeras varierar 
beroende på intranätets syfte. Därför bör man med omsorg välja ut nödvändig funktionalitet 
och akta sig för att lägga ner tid och pengar på onödiga extrafunktioner (Byrne, 2003).  
 
 
Dessutom är intranätutveckling delvis en kreativ process och om det finns flera entusiastiska 
administratörer och programmerare, som bidrar med funktionalitet, bör man vara noga med 
att samordna. Detta för att undvika att två personer lägger ner tid på att utveckla samma 
funktion, fast på olika ställen i intranätet. Detta gäller särskild i stora organisationer och i 
organisationer som är utspridda till flera platser, som upprätthåller sin egen sektion i 
intranätet.  
 
Med en referens till det undersökta företaget, vet jag att det görs mycket dubbelarbete pga. 
brist på kommunikation mellan intranät administratörer i olika sektioner av intranätet. Ofta 
har dessa inte ens kännedom om varandras existens. Hade man haft ett forum för dessa kunde 
man tänka sig ett bättre idéutbyte, samt flitigare kopiering av egenutvecklade script.  
Jag vill inte förespråka en centralisering av intranätadministrationen, eftersom man då skulle 
tappa närheten och förståelsen för de lokala användarnas behov, men någon form för central 
resursstyrning skulle kunna spara in arbetstimmar i större organisationer. 
 
Figuren nedan visar ett fiktivt exempel där ett globalt företagsintranät flyter innanför en 
brandvägg i ett WAN* (se Figur 6). Detta intranät utgår från Huvudkontorets webbserver. 
Varje kontor inom detta WAN har tillgång till det globala intranätet, ändå har alla valt att sätta 
upp en egen webbserver med ett eget intranät, som kanske är bättre anpassat för deras behov.  
 

 
                               Figur 6. Intranät i WAN. 
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Enligt vad jag erfar är det vanligt att lokala kontor sätter upp egna webbservrar, med ett lokalt 
intranät. Oftast är detta stick i stäv med huvudkontorens målsättning om att lokala kontor ska 
använda det centrala systemet och dess resurser. Men när lokalkontoren inte får de verktyg de 
behöver, tvingas de att själva ta fram dem. En webbserver innanför företagets brandvägg är ett 
enkelt sätt att skapa en plattform för ett intranät som binder ihop nödvändiga verktyg. 
Dessa lokala intranät är tillgängliga för alla innanför brandväggen, men ger oftast bara 
mening för de lokala användarna. 
 

6.3 Kaizen  

IT-branschen har fortfarande en del att lära från något mer mogna branscher. Kaizen är ett 
sådant exempel, men det finns säkert oändligt många fler begrepp, särskild från 
verkstadsindustrin, som skulle kunna användas i IT-branschens produktion och underhåll. 
 
Kaizen är en filosofi, som har funnits i verkstadsindustrin i årtionde. Kaizen är ett japanskt 
ord och betyder skolad visdom, fast filosofin Kaizen bör översättas till ständiga förbättringar.  
 
Neff, Scachitti och Zahraee definierar Kaizen i deras artikel “Continuous Improvement of 
Engineering Technology Programs”. De skriver; “The term “continuous improvement” is 
derived from the essence of the Japanese term KAIZEN which is a systematic approach to the 
closing of gaps between customer expectations and the characteristics of process outputs. 
First used in the 1950’s, it has since been known by terms such as Continuous Quality 
Improvement and Continuous Process Improvement”. (Neff, Scachitti & Zahraee, 2000) 
 
Genom ständiga förbättringar av en produktionsprocess, åstadkommer man en jämnare och 
bättre kvalitet på slutprodukten. Detta är också intranät-administratörens uppgift; att ständigt 
förbättra processer, felsöka och uppdatera. Intranätet blir aldrig färdigt. Det är denna insikt 
som ska driva intranätet mot sitt optimum. Därför skulle jag vilja likna “customer 
expectations” vid intranät användarens förväntningar och “process outputs” är själva 
intranätet, med dess funktioner och innehåll (se definition av intranät). 
 
 

6.3.1 PDCA 
PDCA hjulet (Plan, Do, Check, Act), är kärnan i Kaizen 
tänkandet (se Figur 7).   
I ett typiskt PDCA projekt isolerar man ett problem eller en 
uppgift. Klargör vad du vill åstadkomma (Plan), därefter 
testar man potentiella lösningar. Bättre att vara ”hands on” 
och testa små förändringar, än att sitta och vänta på att den 
optimala lösningen ska uppenbara sig (Do). Reflektera över 
vilken lösning som fungerade bäst (Check) är det en 
förbättring? I så fall; implementera den (Act), om 
lösningen kan användas i andra liknande situationer, testa 
det då (Gemba Research, 2007). 
 
“The PDCA wheel should be considered a never-ending 
cycle for improvement towards an ideal condition” (Gemba 
Research, 2007). 

 
”continuously improvement” 

Figur 7. PDCA 
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7 Undersökning 
Detta kapitel redovisar och sammanfattar resultatet av min enkätundersökning hos Wincor 
Nixdorf Oy. 

Denna undersökning ägde rum i maj 2007, dvs. 1,5 år efter invigningen. Jag visste om att det 
var många som använde intranätet dagligen, men jag var ändå nyfiken på vad användarna 
tyckte var bra och dåligt, jag befarade även att det fanns skillnader i användandet mellan 
olika avdelningar i företaget. Därför tog jag fram en enkät som kunde påvisa detta. 

 

7.1 Population 
 

Det finns 77 anställda vid Wincor Nixdorf i Esbo, 3 är föräldralediga och kunde därför inte 
deltaga i undersökningen. Den totala populationen nedgår därmed till 74.  
30 personer besvarade enkäten, vilket är 40,5% av den totala populationen. 
 

Tabell 3. Population 

Department Employees Answers Answers in % 

Administration 10 7 70 % 

CCC 19 10 53 % 

Field Service 12 1 8 % 

Logistics 6 1 17 % 

Other 9 1 11 % 

Sales 6 4 67 % 

Software 12 6 50 % 

Grand Total 74 30 40,50 % 

 
 

7.1.1 Avdelning 
Deltagandet varierar mellan avdelningarna. När man tittar på Figuren (se Figur 8. 
Population), ser man enkelt att tre avdelningar har mycket lågt deltagande, medan fyra har 
relativt högt deltagande. Spåret är tydligt, därför fokuserade jag också min rapport till Wincor 
Nixdorf (Pedersen, 2007) i ”Split/Department”, för att tydliggöra denna skillnad. 
Notera att endast en person (av 12) från Field Service avdelningen besvarade enkäten. Detta 
gav upphov till en diskussion omkring huruvida intranätet användes av alla, men det visade 
sig att det låga deltagande i enkäten kunde förklaras av att enkäten var skriven på engelska, 
vilket avskräckte många från att medverka. Med facit i hand skulle jag förstås ha gjort två 
versioner av enkäten en på engelska och en på finska. 
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Figur 8. Population 

 
 
 

7.1.2 Kön 
Om man jämför Kvinnor och män, kan man se att kvinnor har betydligt högre svarsfrekvens 
än män. Nio ut av totalt 16 möjliga kvinnor deltog i undersökningen. Denna skillnad kan 
förklaras av att de tre avdelningar, som inte deltog fullt ut i enkäten, har en stor manlig 
besättning. Om man skulle bortse från dessa avdelningar hamnar det manliga deltagandet på 
samma nivå som det kvinnliga. Därför tror jag inte att skillnaderna i svarsfrekvens mellan 
könen är relevanta att titta närmare på.  
 

Tabell  4. Svarsfrekvens/kön 

Gender Employees Answers Answers in % 

Female 16 9 56 % 

Male 58 21 38 % 
Grand 

Total 74 30 40,50 % 

 
Figur 9. kön 
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7.1.3 Ålder 
 
Även sortering av åldersgrupper tycks vara 
irrelevant. ”Överraskande” nog, var svaren 
mycket jämnt fördelad mellan de olika 
åldergrupperna. Tyvärr saknas jämförelsedata, 
men jag vill ändå uppskatta att 
åldersfördelningen i enkätsvaren ligger nära den 
verkliga fördelningen.  
 
 
 
 

Figur 10. Ålder  
 
 

7.2 Enkätsvar 
 

1. Sources of information (Name your three main sources of information!) 

 

Denna fråga besvaras i fritext och uppmanar 
enkättagaren till att ange sina tre främsta 
informationskällor.  
Endast 22 personer besvarade denna fråga och 
det var inte alla som angav tre källor. 
 
14 av 22 uppger att det lokala intranätet är en 
av deras främsta informationskällor. Men 
tillförlitligheten bör ifrågasättas, eftersom jag 
redan har uppmärksammat det lokala 
intranätet genom att skicka ut en enkät (se 
felkällor). Dessutom är 9 av de 22 svarande 
från avdelningen CCC, vilket är 
oproportionerligt många.  
 

Tabell 5. Informationskällor 

Antal svar per informationskälla 
 

Local intranet 14 

Colleagues 12 

LAN drive files 8 

Internet 7 

Global intranet 5 

Email 5 

Books 2 

Phone 1 

RSS feed 1 

TV 1 
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2.  Visit routine (How often do you visit the intranet?) 
 
 
Denna alternativfråga besvarades av 
samtliga 30 deltagare. Om man tittar på 
fördelningen/avdelning är det tydligt att tre 
avdelningar (CCC, Administration, Sales) 
besöker intranätet mera frekvent. 
 
 

Tabell 6. Besöksfrekvens 

Hur ofta besöker du intranätet? 

How often do you visit the intranet? Total 

several times a day 33 % 

once a day 13 % 

a few times every week 30 % 

once a week 17 % 

once a month 7 % 

Grand Total  100 % 
 

 
 
3. What information/functions do you usually look for in the intranet? 

 
Denna fritextfråga besvarades av 23 
enkättagare, men de flesta deltagare uppgav 
flera saker i sina svar. Nästan alla 
fritextsvaren var unika, därför har jag 
generaliserat och sorterat dem i sex lämpliga 
kategorier för att skapa överblick. Tabellen 
visar därför antal svar per kategorisering av 
fritextsvaren. 
 

Tabell 7. Användningsområden 

Antal svar per kategori 

 

Department information 15 

Employee details 11 

Company News 9 

Restaurant menu 2 

Company Handbook 2 

Bulletin board 1 
 

 
 

4. Do you ever check intranet-information, which is NOT directly related to your work 

tasks? (Choose one of the given options). 
Alternativfråga med nedanstående alternativ. Notera att enkättagarna endast kan välja ett 
alternativ. Frågan besvarades av samtliga 30 deltagare. 
Restaurant Blueberry’s meny är embedded i intranätet och det är uppenbart populärt. Elva av 
30 enkättagare uppger att de tittar på denna. 
 

Svarsalternativ: 

 
 

 
Tabell 8. Användningsområden, ej arbetsrelaterade 

Antal svar per alternativ 

Restaurant Blueberry (menu) 11 

Other corporate news 6 

Other things 4 

Company Events 4 

Competitions 3 

The coffee camera 1 

No, I never check anything else 1 

Grand Total 30 
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5.  What is the most important task of the intranet – seen from your current work 

situation? 
Endast 20 enkättagare besvarade denna fritextfråga. Svaren är unika därför har jag 
generaliserat och placerat in dem i åtta olika kategorier - enstaka svar uppgav mer än en 
uppgift och räknades följdaktligen i fler kategorier. Några av svaren redovisas i fritext nedan. 
 
Några av svaren: 
“To provide information’s about the work, 
meaning customer contracts etc.” 
“To be a channel for internal information 
and actual news” 
“Provide a common information archive” 
“There is no such one. If I need to pick one, 
then it would be news” 
 
 
 

Tabell 9. Intranätets viktigaste uppgift 

Svar per kategori 

General information provider 12 

News provider 5 

Technical Manuals 3 

Spam reducer 1 

CRM-links 1 

Contact info/pictures 1 

Company handbook 1 

Company events 1 
 

 
De anställda ser i första hand intranätet som en portal för företags specifika nyheter och 
basinformation (se Figur CMS Wiki), inte ett verktyg i deras arbete. 
 
 
6. Do you find what you are looking for? 
Samtliga (30) enkätdeltagare besvarade denna alternativfråga. De flesta tycks hitta det de 
söker i intranätet – överlag positivt, men det är svårt att dra några konklusioner från detta. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Hittar du det du söker?  
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7. Are you able reach the intranet, when you need it? Is the availability sufficient? 
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. Tillgängligheten verkar vara bra, 
endast ett negativt svar får anses vara ett isolerat fall. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Tillgänglighet  
 

 

8. The current intranet information is always relevant and updated? 
Samtliga (30) enkätdeltagare besvarade denna alternativfråga. Det är positivt att många tycker 
att intranätet innehåller relevant och uppdaterad information, men notera att detta inte 
besvarar frågan; huruvida den nuvarande informationen är tillräcklig. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13. Uppdatering  
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9. Is the amount of information presented in the intranet sufficient? 
28 enkättagare besvarade denna alternativfråga. Majoriteten av dessa är nöjda med mängden 
information, som presenteras på intranätet. Men man bör ändå notera att hela 43% tycker att 
det borde finnas mer information. 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Kvantitet  

 
 
10. How important is the intranet for your everyday work? 
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. De flesta deltagare tycker att 
intranätet hjälper dem i deras arbete, men 33% ser inte intranätet som det viktiga verktyg, som 
det borde vara. Något är fel här. Antingen fattas det funktionalitet/information eller också 
finns det redan, men användarna hittar inte det. Det är svårt att dra någon slutsats från denna 
feedback, eftersom åsikterna går isär inom varje avdelning. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Relevans  
 
(se även Figur 16.) 
 
Blandad feedback från varje avdelning, gör att man skulle kunna dra slutsatsen att vissa 
anställda helt enkelt inte upptäckt hur intranätet kan användas. Det finns skillnader mellan 
människorna, inte deras verktyg. 
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Figur 16. Relevans/avdelning 

 
 

 

 

11. Do you use the search function? 
29 enkättagare besvarade denna alternativfråga. Deltagarna använder sällan eller aldrig 
sökfunktionen i intranätet. Den kanske inte fungerar enligt önskemål eller också finns det 
inget behov. Jag tror också att den Mambo template, som används i intranätet, ger en logisk 
ram kring informationen och gör det enkelt att navigera sig fram genom systemet. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Sökfunktion  
 
 

 

 

 

 

 



40 
 

 

12. Do you find the search function useful? 
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. 
Trots att ingen tycks använda sökfunktionen, tycker 67% av deltagarna ändå att sökfunktionen 
är användbar. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Användbarhet - sökfunktion 
 
 
 
13.  The intranet information is displayed without any delay? 
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. 90% av dessa tyckte att 
informationen i intranätet visas utan någon större fördröjning. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Fördröjning 
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14.  Is the information well presented? 
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. 90% av dessa tyckte att 
informationen i intranätet, för det mesta, presenteras på ett bra sätt. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Presentation  
 
 

15. Does the competitions encourage you to open the intranet? 
29 deltagare besvarade denna alternativfråga. 
 Tävlingar (av typen Quiz) tycks uppmuntra några personer till att besöka intranätet, men inte 
alla bryr sig om detta. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Tävlingar  
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16.  Do you find that it is easy and logical to navigate in the menus?  
Samtliga (30) enkättagare besvarade denna alternativfråga. Endast en deltagare tyckte att det 
var svårt att navigera i intranätet. 
 

Svarsalternativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Logik  

 
 
17.  Your overall impression of the intranet, positives and negatives? 
Denna fritextfråga besvarades av 15 enkättagare från olika avdelningar. Här följer deras svar: 
 
•“better than I anticipated” 
 
• “Good” 
 
• “I should visit it more often;) “ 
 
• “It is a good start.” 
 
• “It’s good to have a channel for internal info, but must be hard to update (some of the 
information is old or still missing)” 
 
• “It´s all right, looking forward to the updates to "henkilökuntaedut" and 
"harrastemahdollisuudet". ” 
 
• “Most of the times I've found what I needed” 
 
• “My best tool” 
 
• “Navigating is sometimes hard and with search function there should be more logic "tags" 
for searching.  Sometimes it is impossible to find anything if you don't want to spend the day 
guessing what could be the best criteria/word for searching.  News could be updated/removed 
more frequently. There could be more information about different departments and there 
responsibilities.  Basically I don't use intranet that much because I get the information I need 
from other sources.” 
 
• “Nice” 
 
• “Nice to have, should be updated more from all divisions” 



43 
 

 
• “positive, we should have more information” 
 
• “Seems proof” 
 
• “There should be more functions to interact and update content” 
 
• “working fine :-)” 
 
 
Mest positiva omdömen alltså, men vissa påpekar behovet av mer information och mer 
frekvent uppdatering av nuvarande information. ”.. a good start” verkar vara nyckelordet, när 
man frågar enkätdeltagarna, vad de tycker om deras nya relativt nya intranät.  Men det finns 
som sagt ett behov för mera information och bättre uppdatering, för att göra intranätet ännu 
bättre och mera attraktivt. Detta innebär sannolikt att flera människor måste engageras i 
uppdateringsarbetet och bli ”publishers” och ”editors” i Mambostrukturen. 
Torsonen S., Information Manager vid Wincor Nixdorf Oy i Esbo, har reagerat på detta och 
annonserad att Usernames/login ska delas ut till alla som vill vara med och uppdatera 
intranätet. De anställda skulle därmed kunna bidra med information från deras egen avdelning 
och/eller intresseområden. Som komplement till detta borde man kanske också uppmuntra 
vissa nyckelpersoner till att bidra med information till intranätet. 
 
 

7.3 Sammanfattning av undersökning 
 
Om man skulle kunna mäta en avdelnings intresse i företagets intranät, enbart genom att titta 
på vilka avdelningar som har svarat på min survey, då skulle man kunna tro att Field Service 
avdelningen inte var speciellt entusiastiska. Endast ett svar härifrån. Detta berodde emellertid 
på att enkäten endast var utformat på engelska, vilket skapade en språkbarriär – om jag hade 
kompletterad undersökningen med en enkät på finska, hade deltagandet troligtvis varit större 
från samtliga avdelningar.  
Det lokala intranätet angavs som den viktigaste informationskällan, tätt följd av kollegor. 
Andra viktiga informationskällor som angavs var filer från filserver/LAN drive, Internet, 
email och det internationella intranätet.  
Man bör dock komma ihåg att denna undersökning fokuserar på det lokala intranätet och 
därmed också kan ha påverkat många att uppge detta, som den viktigaste informationskällan. 
CCC avdelningen är de mest frekventa besökare av intranätet, 6 av 10 hittar hit flera gånger 
dagligen. CCC har uppenbarligen både behov och rutin. En förklaring till detta kan vara att 
deras sektion (se Bilaga 7.) uppdateras oftare än andra, samt att verktyg implementeras på 
beställning. Jag har god insikt i detta, eftersom jag själv har varit ansvarig för att uppdatera 
och utveckla just denna sektion. 
När de anställda besöker intranätet letar de i första hand efter avdelningsspecifik information, 
intern/extern kontakt information och interna nyheter. Menyn till den lokala restaurangen 
”Blueberry” är tveklöst intranätets mest populära icke-arbets-relaterade information. Interna 
tävlingar i intranätet kan få vissa att titta in en extra gång, medan andra är ointresserade.  
 
De flesta är överens om att sökfunktionen i intranätet är en bra funktion, trots detta är det 
knappt någon som kan uppge att de använder den. Detta kanske beror att intranätet är väl 
kategoriserat, 97% hävdar att de enkelt kan navigera runt i systemet. Nästan alla, 93%, av 
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enkättagarna uppger nämligen att de ”för det mesta” hittar det de söker efter. Detta påstående 
beror (självklart) också på vilka förväntningar man har, på intranätets innehåll. Därför bad jag 
även deltagarna att definiera intranätets syfte. Den minsta gemensamma nämnaren blev 
följande; 
“The participants defined the intranet as an information and news carrier, which should 
provide a common archive for the organisation.” (Ur min original rapport till Wincor 
Nixdorf Oy, Juni 2007). 
 
Det är intressant att sökfunktionen är av underordnad betydelse, eftersom Robertson (2003) 
starkt betonar hur viktigt den är i ett CMS-intranät, men detta kan som sagt bero på en 
framgångsrik kategorisering av informationen i WNs intranät. 
 
Det tycks inte finnas några tekniska problem med att komma åt intranätet; sidorna framträder 
utan fördröjning. Logiken i systemet är bra och informationen är ”för det mesta” väl 
presenterad, relevant och uppdaterad.  
Mycket positiv feedback har kommit in via denna enkät, därför känns det lite tråkigt att 33% 
av deltagarna inte tyckte att intranätet var viktigt för dem i deras arbete. Dessutom tycker 43% 
att det borde finnas mera information i intranätet. Det är intressant att notera; att största delen 
av de som vill ha mera information, också tillhör den grupp som hävdar att intranätet hjälper 
dem i deras arbete.  
Intranät arbetet bör med andra ord gå vidare, alla kommer aldrig att vara helt nöjda. Därför är 
det viktigt att förstå för hur intranätprojektet fungerar – det ska fortgå i all evighet, enligt 
PDCA* cykeln. 
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8 Analyser, kommentarer och slutsatser  
 

8.1 Analys av IM 
 
Jag är benägen att hålla med dem som säger att Information Management är flummigt. 
Områdets omfattning är inte glasklar och det kan vara svårt att se var subområderna gränsar 
till varandra, exempelvis Content Management och Document Management. Detta är 
filosofiska frågor.  
Även de gamla grekerna diskuterade förhållandet mellan information och kunskap, begrepp 
som idag ingår i Knowledge Management. Trots att jag inte har kunnat sätta punkt för denna 
diskussion i min uppsats, har jag ändå försökt att redogöra för problematiken, men 
diskussionen omkring data, information och kunskap ..ja, den lär fortsätta i ytterligare några 
tusen år. 
 

8.2 Val av CMS 

 
I min problemformulering berättar jag att uppsatsen kommer att handla om Content 
Management System och implementation av dessa i intranät. Vilket sedan går som en röd tråd 
genom hela litteraturstudie-delen av uppsatsen (dvs. IM och Tillämpningsdelen). Detta är 
också basen för min analys av ämnet. Jag kommer dock också att ta fasta på några av 
resultaten från min undersökning av Wincor Nixdorfs intranät.  
 
I stycket om Content Management, uttalar Tony Byrne (2003) sitt ogillande av de 
portalliknande CMS-paketen, eftersom hanteringen av de överflödiga applikationerna tär på 
de resurser som va avsatta för intranätet. Trots detta, så tror jag ändå att dessa fungerar bra i 
både små och medelstora företag. Framförallt i företag som själva har kompetensen att 
installera, modifiera och underhålla dem.  
Wincor Nixdorfs intranät är ett bra exempel på en portallösning som enkelt kunde modifieras. 
Eftersom Mambo CMS består av skalbara funktions-moduler; var det relativt enkelt att plocka 
bort de onödiga extrafunktioner, som Byrne vill undvika. 
 
 
I tillämpningskapitlet referar jag till Doug L. Simpsons artikel “Developing a Personal 
Content Management System” (2005). Där han väljer ut en CMS-portallösning, som ska 
stödja honom i arbetet i dator-labbet vid Oregons Universitet. Simpson påpekar dock att det är 
enklare att sätta upp ett CMS för personligt bruk, än att bygga upp ett för en hel organisation, 
exempelvis ett intranät. Visst har han rätt i det. Fast, med en hänvisning till byggandet av 
WNs Mambo CMS, så tycker jag ändå att hans tillvägagångssätt kan vara en bra förebild för 
små eller medelstora organisationer, som snabbt vill sätta upp ett fungerande intranät/CMS. 
Att sätta upp ett intranät/CMS för ett företag eller organisation är också förknippat med ett 
ansvar. Man måste kunna garantera en säkerhet för den information, som systemet hanterar, 
samt underhålla och ge support när olyckan är framme. 
Att med jämna mellanrum, ta backup av databasen är en självklar säkerhetsåtgärd, men att 
hitta eventuella systemfel kan vara svårt. 
Visst finns det många gratis open source CMS att ladda ner, men då gäller det också att man 
har den rätta kompetensen, inom organisationen, för att kunna ta hand om installationen. Det 
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finns visserligen dedikerade forum fyllda av hjälpsamma eldsjälar, åtminstone för de största 
open source CMS projekt. Men att vara hänvisad hit när nöden tränger på, är ingen bra garanti 
för support för ett företag, som är beroende av sitt intranät. Därför bör företag med låg intern 
IT-kompetens, välja ett kommersiellt CMS eller ev. anlita en service-konsult för att ta hand 
om open source installationen.  
 
Det ska dock sägas att det även finns relativt billiga online intranät, som rent fysiskt är 
inkvarterade på utvecklarens server. Därmed ger CMS utvecklaren en garanti för driftsäkerhet 
av programvara och databas, men vid avbrott i Internet-förbindelsen försvinner förstås även 
intranätet. 
 

8.3 Modulisering 

 
De flesta av enkättagarna uppger det lokala intranätet som en av deras huvudsakliga 
informationskällor. En annan källa som många uppger är kollegor. Enligt vad jag själv erfar är 
kollegor bra informationskällor, eftersom de snabbt kan leverera situationsanpassade svar, 
samt ge nödvändig bakgrundsinformation. I det avseendet fungerar kollegor ungefär som ett 
moduliserad informationsystem, där en användarprofil bestämmer ett dokuments innehåll, 
vilket jag beskrev i kapitlet om modulisering. Denna jämförelse är kanske inte helt korrekt, 
eftersom en kollega har många oefterhärmliga mänskliga egenskaper, vilket både är på gott 
och ont. Jag tycker ändå att man kan ha en erfaren medarbetare som inspiration, när man 
utvecklar denna typ av informationssystem åt en organisation. 
De anställda vid WN använder oftast intranätet när de letar efter information, som är specifik 
för den avdelning som de tillhör. Detta är ytterligare ett argument för att modulisera 
information. Van Laan mfl. (2001), förespråkar att man använder single sourced information 
chunks för att bygga avdelnings- eller individ anpassad information. Vi ska dock komma ihåg 
att modulisering inte får gå till överdrift, enligt Aittokallio (2007) måste man kunna motivera 
sitt behov av att modulisera ett informationssystem. Administrationen av ett moduliserad 
system kan nämligen kosta mer än det smakar. 
 
I min undersökning visar det sig att i stort sett alla enkättagare tycker att det är lätt att hitta 
informationen, trots att ingen använder sökfunktionen. Detta tyder på att den logiska 
kategoriseringen av informationen i intranätet fungerar mycket bra. Vilket för mina tankar till 
tillämpningskapitlet, där Gohr berättar om använding av Wiki som ett CMS. När man 
navigerar genom kategorier och artiklar i en Wiki möter vi den samma problematik, trots att 
en Wiki kan tyckas vara en kaotisk plats hittar man ändå den information som man söker. 
Även Aittokallio tror att användandet av Wiki är en underskattad metod for att knyta ihop 
information. En metod som väl kan jämföras med mera sofistikerade moduliserade 
informations system. Wiki är en form för moduliserad CMS. 
 

8.4 Content Management modell 
 
I kapitlet Knowledge Management, beskriver jag nödvändigheten av att ha rätt referenser för 
att kunna tolka sin omgivning och kommunicera. På basis av KM teorin, Aittokallios 
konklussioner angående moduliserade system, samt den påvisade positiva effekten av ett 
välkategoriserat intranät, har jag tagit fram en egen Content Management modell för ett 
företags intranät. 
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Figuren nedan visar mitt förslag på hur man skulle kunna dela upp och länka information i ett 
företagsintranät, ett moduliserad CMS med Wiki-stöd (se Figur 23).  
I botten finns basinformation, information som de flesta i organisationen ser som självklar. 
Exempel på detta är; information omkring företagets kultur, värderingar, regler och 
procedurer. Dessa moduler är också de som används mest frekvent och genomsyrar i stort sett 
alla organisationens dokument. 
Det övre informationslagret är kategoriserad för olika avdelningar och grupperingar inom 
organisationen, som har olika informationsbehov. Inbäddad i den sektionsspecifika 
informationen finns det Wiki-länkar till den gemensamma content-kategorin 
“basinformation”. På så sätt kan man integrera företagets olika avdelningar och grupperingar i 
en gemensam företagsinformation (läs kultur). Detta skulle också (till viss del) kunna 
motverka dubbellagring, dubbelarbete och missförstånd. 
 

 
Figur 23. Content Management modell 

 
 

8.5 Open Source lösning 

 
Inledningsvis berättade jag i min problemformulering; att uppsatsen skulle ta reda på den 
optimala CMS-lösning. Självklart finns det inte en modell som passar alla, men mitt förslag 
(se Figur 23.) har tagit intryck av de olika frågeställningar som denna uppsats har behandlad. 
 
Modellen är ett fiktivt förslag, som förmodligen utformas genom modifiering av en befintlig 
systemlösning. Detta kräver säkerligen en hel del arbete att realisera, oavsett om man väljer 
ett open source eller ett kommersiellt system som fundament.  
 
I min problemformulering uttrycker jag att uppsatsen söker efter en lågbudget intranätlösning, 
men detta tycks gå stick i stäv med Jacob Nielsens rekommendationer. I likhet med några av 
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enkättagarna hos Wincor Nixdorf Oy, menar Nielsen att intranätet ska fungera som en 
naturlig samlingspunkt för organisationens information. All information (Nielsen 2002).  
Intranätet ska inte vara ett sidoprojekt, utan borde vara något av det mest centrala i en 
organisation, spindeln i nätet. Därför menar Nielsen (2002) också att företagen ska fokusera 
mycket större resurser just här, men trots Nielsen&Norman groups ihärdiga rapporter, tycks 
företagen ändå hålla hårt i plånboken.  
 
Att satsa på en Open Source lösning borde dock kunna spara några slantar, i form av dyra 
licenspengar. Ulrich Kampffmeyer (2007) manar på; De organisationer som själva har den 
nödvändiga tekniska kompetensen, bör också välja en Open Source-lösning och avsätta 
generöst med arbetstimmar på att utveckla och modifiera den. 
Jag håller med Kampffmeyer (2007); det gäller att våga! Det kanske är för mycket begärt att 
ett litet företag ska satsa många mannatimmar på att utveckla sin egen intranät-lösning, men 
medel-stora och stora företag, exempelvis Wincor Nixdorf i Esbo, har definitivt inget att 
förlora. 
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10 Bilagor: 
 

 

Förkortningar  (*) 
 
ASP Active Server Pages – Skriptspråk som tolkas av en webbserver, och output skickas 

till klientens browser. 
CGI Common Gateway Interface – CGI serverprogram ger output till webbserver, denna 

output definieras av webbserverprogrammet och skickas vidare till klientdator. 
CM Content Management  - Se Kap. 4.5 

CMS Content Management System  - Se Kap. 4.6 

DAM  Digital Asset Management – Hantering av digitalt material, exempelvis lagring och 
katalogisering. 

DM  Document Management – Teori för hantering av pappersdokument. DM är numera 
känd som EDM (Electronic Document Management), en korsning av CM och DAM.  

DRM  Digital Rights Management – Metoder för att kontrollera spridning av filer, 
exempelvis göra dem oläsbara om vissa villkor inte uppfylls.  

HTML HyperText Markup Language – Märkspråk för webbsidor. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol är ett kommunikationsprotokoll, som används för 
överföring av information från webb- eller intranätserver till webbläsare. 

IIS Microsoft Internet Information Services, webbserver för MS Windows. 

IM Information Management  - Se Kap. 4.3 

KM Knowledge Management  - Se Kap. 4.4 

LCM  Learning Content Management – Innehållshantering och kategorisering, baserad på 
LM (se nedan). 

LM  Learning Management – Strategi för att hantera och planera kompetensutveckling i en 
organisation.  

OSS Open Source Software - Öppen källkod som fritt kan modifieras och 
vidaredistribueras. 

PDCA Plan, Do, Check, Act – Se Kap. 6.3.1 

PERL Practical Extraction and Report Language – skriptspråk som används i väldigt 
varierande sammanhang. 

PHP Php Hypertext Preprocessor - Skriptspråk som tolkas av en webbserver, och output 
skickas till klientens browser. 

RM  Records Management – Registerhantering; regler för arkivering, underhåll och 
förstörelse av exempelvis journaler.  

SCM  Software Configuration Management – Metoder för att hålla reda på förändringar i 
mjukvara, exempelvis revisions kontroll i en Wiki eller ett CMS. 

WAN Wide Area Network - nätverk som förbinder datorer på spridda geografiska platser. 

WN Wincor Nixdorf Oy 

XML Extensible Markup Language – märkspråk som används för att dela data mellan 
informationssystem (single sourcing). 

Källa: Wikipedia.org 2008-01-06 
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Bilaga1 
 
Enkätundersökning 
Survey Questions and options: 
 
------------------------------------------- 
 
Statistic details: 
 
 
A)  Gender 

Male 
female 
 
B)  Age 
<text field> 
 
C)  Department 
Administration 
CCC 
Field service 
Logistic 
Software 
Other 
 
The following questions is about your everyday use of the local intranet: 
Definition of the intranet; The local web at Wincor Nixdorf in Espoo (                    ) and the content 
linked from here. 
 
 
 
 
 
1)  Which are your current sources of information – please rank the top 3 sources 
<text field> 
 
 
 
2)  How often do you visit the intranet? 
several times a day 
once a day 
a few times every week 
once a week 
once a month 
once a year 
never 
 
 
 
 
 



c 
 

 

3)  What information/functions do you usually look for in the intranet? 
<text> 
 
 
4)  Do you ever check intranet-information, which is NOT directly related to your work 

tasks? (please mark  them below) 

competitions 
corporate news 
marketing info 
Ravintola Blueberry (menu) 
Company Events 
the coffee camera 
Sell and buy 
other things 
No, I never check anything else 
 
 

 

5)  What is the most important task of the intranet – seen from your current work 

situation? 
<text field> 
 
 
 
6)  Do you find what you are looking for? 
Always 
Mostly 
Sometimes 
Hardly ever 
Never 
 
 
7)  Are you able reach the intranet, when you need it? Is the availability sufficient? 
Yes, the intranet is allways available 
Most of the time 
Sometimes Im unable to reach the intranet 
Im hardly ever able to reach it 
Im never able to reach it 
 
 
8)  The information is allways relevant and updated? 
Allways 
Mostly 
Sometimes 
Hardly ever 
Never 
 
 
 



d 
 

 

9)  Is the ammount of information presented in the intranet sufficient? 
Its too much information 
Im satisfied 
There should be more 
 
 
10)  How important is the intranet for your everyday work? 
Very important 
Its making my work a little easier 
Its not important 
No help at all 
 
 
 
11) Do you use the search function? 
Yes, frequently 
Sometimes 
Hardly ever 
Never 
 
 
 
 
 
12) Do you find the search function usefull? 
Yes, absolutely 
Sometimes 
Hardly ever 
Never 
 
 
 
13)  The intranet information is displayed without any delay? 
The information is allways displayed instantly 
Usually its displayed instantly 
Usually there is a small delay 
Allways delayed 
 
 
 
 
14)  Does the competitions encourage you to open the intranet? 
Off course 
a little bit 
Hardly 
Absolutely not! 
 
 
 



e 
 

15)  Do find that it is easy and logical to navigate in the menues? 
Yes, its very logical 
I can usually find my way 
Usually I cant see the logic 
No, I cant find anything 
 
 
 
16  Is the information well presented? 
Yes, its allways nice and tidy 
Usually, Its allright 
Sometimes its hard to read 
It’s a mess 
 
 
17)  Your overall impression of the intranet positives and negatives; 
<textfield> 
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Bilaga 2 

Screenshot från min testinstallation av CMSimple 2.9 

 
Inloggad som administrator, menyraden med ”images”, ”settings” etc. är synlig. 

Trots att CMSimple är olämpligt som CMS i ett intranät, så ska det dock tilläggas att det 

fungerar utmärkt, som en personlig CMS-hemsida på webben. 
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Bilaga 3 

Screenshot från min testinstallation av Mambo 4.53 

 
Inloggad som ”Super Administrator” i Backend; i färd med att lägga till en användare till 
systemet. Notéra att den nya användarens group status (dvs. titel och befogenheter) måste 
bestämmas. 
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Bilaga 4 

Screenshot från TV3.se 

 
TV3.se är en av de mest kända svenska Mambobaserade sajterna, men kanske inte den mest 
stilrena Mambo installationen. Jag har ändå tagit med denna screenshot för att visa på 
ytterligheterna i användingsområden av Mambo och CMS.  
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Bilaga 5 
Screenshot från Feodora-baserade ARROW 

 
Feodora är ett CMS som ger möjlighet att koppla generös metadata till entries i databasen, vilket 
gör systemet lämpligt för avancerade sökningar. Därför används Feodora utav många universitets 
bibliotek. Ovan visas en screenshot där jag har gjort en sökning efter artiklar från University of 
South Australia, i Feodora installationen ARROW (The Australian Research Repositories Online to 
the World). 
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Bilaga 6 

Screenshot från förstasidan, Wincor Nixdorf Oy, Mambo CMS intranät. 

 
Intranätets förstasida innehåller en newsfeed-funktion, som visar de senaste och viktigaste 
nyheterna. 
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Bilaga 7 

Screenshot från CCC-section Wincor Nixdorf Oy, Mambo CMS intranät. 

 
”Department-section” innehåller avdelningsspecifik information och nyheter. 
 
 
 
 


