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Abstract 
 
På webbplatsen arbetsliv.org finns webbsidorna branschkunskap och 
ämneskunskap innehållandes länkar till andra webbsidor, med fakta kring 
arbetsmiljö. Webbsidorna riktar sig främst till arbetsmiljöingenjörer och 
medlemmarna inom organisationerna FTF (Föreningen Teknisk 
Företagshälsovård) Arbetsmiljö och EHSS, Ergonomi och Human Factors 
Sällskapet Sverige. 
 
Arbetsmiljöingenjörer arbetar med frågor relaterade till branscher inom 
många olika områden. Därför anses det underlätta deras arbete genom att ha 
en samlad plats för branschspecifik information. 
 
Syftet med uppsatsen är att utveckla webbsidor till en egen domän, 
arbetsmiljowiki.se, och att utifrån organisationsmedlemmarnas åsikter skapa 
en wiki med bransch- och ämneskunskap inom arbetsmiljö. 
 
För att ta reda på användarnas åsikter genomfördes åtta stycken kvalitativa 
telefonintervjuer med intervjupersoner från olika åldersgrupper. 
Litteraturstudier skedde kring val och utveckling av teknisk lösning för att få 
en bild av de möjligheter som finns. 
 
Jämförelsen av tekniska lösningar, analysen av telefonintervjuerna och de 
uppställda kraven utgör tillsammans ett delresultat. Delresultatet ledde fram 
till en integration av Facebookinloggning, YouTubelänkar, kommentarsfält 
och att resultatet arbetsmiljowiki.se utformades enligt 
organisationsmedlemmarnas åsikter. 
 
 
Nyckelord 
Användarvänlighet, arbetsmiljö, MediaWiki, sociala medier, telefonintervju, 
wiki, WordPress 

 

  



Abstract 
 
Located on the website arbetsliv.org is the webpages branschkunskap and 
ämneskunskap, containing links to other websites with facts about 
occupational health and safety. The webpages mainly target themselves 
towards occupational health engineers and members of the two organization’s 
FTF (Föreningen Teknisk Företagshälsovård) Arbetsmiljö and EHSS, 
Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige. 
 
Occupational health engineers work with questions related to industries of 
many different fields. Therefore, it is considered to facilitate their work by 
providing a collaborative collection of industry-specific information. 
 
The purpose of this thesis is to develop the webpages into an independent 
domain, arbetsmiljowiki.se, and based on the organization members’ 
opinions create a wiki about industry and subject knowledge related to 
occupational health and safety. 
 
To collect the users’ opinions, eight qualitative telephone interviews were 
carried out with interviewees from different age-groups. Literature studies 
regarding choice of and development of technical solutions were performed in 
order to obtain a greater picture of the available possibilities. 
 
The comparison of technical solutions, analysis of the telephone interviews 
and the specified requirements together make up a part of the result. One part 
of the result resulted in an integration of Facebook login, embedded YouTube 
videos, comment fields and that the final result arbetsmiljowiki.se was 
shaped as per the organization members’ requests. 
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interview, wiki, WordPress 
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1 Inledning 
Dagens samhälle ställer allt större krav på kompetens inom arbetsmiljö och 
ergonomi, då antalet sjukskrivningar i många branscher har ökat till följd av 
arbetsskador [4]. Arbetsskador som med tillräckliga insatser kanske kunnat 
förebyggas.  

1.1 Bakgrund 
Det pågår flera forskningsprojekt som syftar till att öka insatserna i att 
förebygga arbetsskador [5] [6]. Ett av projekten heter WIKIOSH, Wiki 
Occupational Safety and Health, och genomförs på KTH, Kungliga Tekniska 
Högskolan vid STH, Skolan för Teknik och Hälsa [7]. 
 
Forskningsprojektet WIKIOSH går ut på att skapa en gemensam plattform för 
arbetsmiljöingenjörer och yrkesverksamma inom arbetsmiljö eller ergonomi 
[ibid.]. Plattformen ska bidra till ökad kunskapsdelning genom att 
användarna själva delar med sig av sina kunskaper [ibid.]. 
 
FTF (Föreningen Teknisk Företagshälsovård) Arbetsmiljö tillhandhåller 
webbplatsen, arbetsliv.org [8], med länkar och information om 
arbetsmiljörelaterade ämnen [9]. Webbplatsen är en kunskapsplattform med 
arbetsmiljökunskap och har två webbsidor, bransch-och ämneskunskap som 
är en del av projektet WIKIOSH [10]. I dagsläget är det en person som 
ansvarar för administrering av webbsidan branschkunskaps innehåll [ibid.] 
via plattformen WordPress [ibid.]. 
 
Företagshälsor arbetar med många olika områden relaterat till arbetsmiljö 
[11]. KTH har exempelvis ett avtal med en FHV, företagshälsovård [12], där 
anställda på KTH kan söka hjälp för bland annat fysiskt arbetsrelaterade 
frågor [13]. Den FHV som KTH samarbetar med har enligt uppgifter på 
företagshälsovårdens webbplats ca 10 000 företag som kunder [14] inom en 
mängd olika arbetsområden [ibid.]. Det skulle därför kunna underlätta för 
arbetsmiljöingenjörerna att ha en samlad plats för de verktyg de kan använda 
när ett visst område behandlas. 

1.2 Problem 
Webbplatsen arbetsliv.org lanserades för mindre en ett år sedan och fungerar 
ännu inte riktigt som den kunskapsplattform den nuvarande administratören 
tänkt sig [15]. Det finns önskemål om att låta användarna själva kontinuerligt 
bidra med relevanta länkar, ny information etcetera som kan vara av nytta för 
andra användare [16]. Önskemålet medför att det inte längre kommer behövas 
någon specifik person som arbetar med uppdatering av webbplatsens 
innehåll. 
  
Webbsidorna ämnes- och branschkunskap anses inte användarvänliga då de 
är ostrukturerade och oöverskådliga [17] eftersom det bland annat saknas 
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klickbara länkar [18]. Vid en första anblick är det därför svårt att bilda en 
uppfattning kring innehållets struktur och upplägg. Eftersom att ovan 
nämnda kriterier inte uppfylls leder det till svårigheter att hitta relevant 
information snabbt och enkelt. 
 
Det finns inga dokumenterade resultat om användarnas åsikter kring de 
befintliga webbsidorna, mer än i form av statistik som kan erhållas från 
plattformens inbyggda statistikprogram [19]. Därför behöver användarnas 
åsikter kring deras användning undersökas. För att samla in åsikterna på 
bästa sätt bör en kvalitativ datainsamlingsmetod användas. 
 
Webbplatsen arbetsmiljowiki.se ska utvecklas och utgå från den befintliga 
webbplatsen arbetsliv.org och användarnas behov, för att göra det krävs en 
plattform som kan tillgodose behoven på bästa sätt. 
 
Användarna ska själva ha möjlighet att administrera webbplatsens innehåll. 
För att skapa ett brett innehåll ifrån både mer och mindre erfarna bör 
webbsidorna tilltala såväl äldre som yngre. Det kräver förståelse för hur 
användarna känner inför utvecklingen av arbetsmiljowiki.se, och även vad 
generationsskiftet, med stora pensionsavgångar [20], har för inverkan på 
användandet av webbsidorna bransch- och ämneskunskap på arbetsliv.org 
och den tänkta webbplatsen arbetsmiljowiki.se.  
 
Ett diskussionsforum där användarna kan diskutera innehållet skulle kunna 
ingå i den tekniska lösningen, till exempel med hjälp av sociala medier som 
Facebook. 
 
En mer specificerad frågeställning som behöver besvaras är; hur kan en 
prototyp utformas för att uppfylla de krav som ställs på den nya 
kunskapsplattformen? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utveckla en arbetsmiljöwiki där material kring 
arbetsmiljö kan spridas. Arbetsmiljöwikin ska ha en egen domän vilket 
innebär att flera olika lösningar kan tillämpas, vilket skapar större valfrihet 
vid val av teknisk lösning men ger också en möjlighet till att utveckla 
arbetsmiljowiki.se, vilket blir en tydlig webbplats dit webbsidorna ämnes- och 
branschkunskap kan länka, för att enkelt och snabbt tillhandahålla 
information om arbetsmiljö.  
 
Eftersom kunskapsplattformen utvecklas utifrån användarnas åsikter, 
erhållna via kvalitativa metoder och med en kravspecifikation, grundad på de 
propositioner som nuvarande ansvarig för den befintliga webbplatsen angivit, 
kommer det leda till en förhoppningsvis attraktivare, enklare och mer 
självgående kunskapsplattform. Självgående i den meningen att den valda 
tekniska lösningen tillhandahåller funktioner där användarna själva kan lägga 
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till information. Via de sociala medierna kan diskussioner ske angående den 
tillagda informationen.  

1.4 Mål 
Målet med uppsatsrapporten är att på ett enkelt sätt göra det möjligt för 
personer verksamma inom arbetsmiljö att dela kunskap sinsemellan, ett 
initiativ till att effektivt arbeta för fortsatt god hälsa inom näringslivet och 
offentlig verksamhet. 
 
Undersökningar visar på att det blir en brist på arbetsmiljöingenjörer [21] och 
därmed finns en risk för allmänt minskad kunskap kring ämnet som i sig kan 
leda till fler arbetsskador [22], sålunda är huvudsyftet att minska 
arbetsskador genom effektivare verktyg för verksamma inom främst 
arbetsmiljö och medlemmar inom organisationerna FTF Arbetsmiljö och 
EHSS. 

1.4.1 Fördelar, Hållbarhet och Etik 
Fördelarna med att låta de två organisationerna tillhandahålla en gemensam 
plattform för spridning av information mellan medlemmarna är många. Inom 
organisationen finns personer med lång erfarenhet av yrkesrollen och besitter 
kvalificerad kunskap kring olika branscher som den yngre generationen 
arbetsmiljöingenjörer kan ha nytta av och vice versa att den yngre 
generationen har ny kunskap som den äldre generationen kan ha nytta av. 
 
Hållbarheten för den tänkta webbplatsen hänger på medlemmarnas 
inställning till den. Utan intresse kommer troligtvis inte mängden information 
att växa till att omfatta flera olika branschområden vilket kan leda till att 
webbplatsen inte tillför någon nytta och användare slutar använda 
webbsidorna. 
 
Eftersom ny information kan läggas till av alla användare kan det bli svårt att 
bekräfta informationens kvalité och validitet. Andra webbplatser riktade mot 
arbetsmiljöingenjörer är exempelvis Arbetsmiljöverket [23] och Prevent [24] 
som arbetar specifikt med att tillhandahålla arbetsmiljörelaterad information 
och har företaget eller organisationen som bakomliggande auktoritet till den 
information de publicerar. För att uppnå samma typ av auktoritet som 
Arbetsmiljöverket och Prevent har krävs det från arbetsmiljowiki.se att allt 
innehåll som användare skriver granskas innan det laddas upp. 
 
Etiska risker finns alltid att ta hänsyn till vid intervjuundersökningar. Tydlig 
information bör ske om att inspelade ljudfiler raderas och att intervjupersoner 
förblir anonyma i de publicerade resultaten. Viktigt är även att de 
intervjulöften som muntligt presenterades efterlevdes. [25] 
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1.5 Metod 
Metoder beskriver det arbetssätt som används för att genomföra ett projekt. 
Det finns flertalet olika metoder och dom lämpar sig olika väl till de olika 
typer av arbete som behöver utföras. I forskningssammanhang finns två 
etablerade [26] forskningsmetoder, kvalitativ- och kvantitativ metod och två 
olika slutledningar, induktiv och deduktiv [27].  
 
De nämnda forskningsmetoderna skiljer sig i det att den kvantitativa 
metoden syftar till att bilda en uppfattning ur uppmätta kvantiteter [28]. En 
kvalitativ metod avser bilda en djupare förståelse genom att till exempel 
utföra intervjuer som tar reda på svaren till frågorna hur och varför [ibid. s. 
231]. 
 
Kvantitativ metod riktar sig alltså mer mot mängder, eller som Trost [29] 
enkelt beskriver det “när man använder sig av siffror”. Dock kan även ord som 
ger en dimension, exempelvis mer eller mycket även ingå i en kvantitativ 
metod [ibid.]. Ett enkelt exempel då kvantitativ metod kan tillämpas är vid 
insamling av data via exempelvis enkätundersökningar, där svarsalternativen 
förslagsvis kan vara, mindre, mer, olika skalor och etcetera. Till skillnad mot 
den kvalitativa metoden där data riktar sig mot ord och dess beskrivande 
mening [ibid.] [30].  
 
Exempel på en tidigare använd kvalitativ metod är grundad teori, där 
mönster av insamlad data efter bearbetning och analys bildar uppfattningar 
som sedan blir till antaganden [31]. 
 
I samband med kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder nämns ibland 
deduktiva och induktiva arbetssätt [32]. Kvale [33] beskriver det deduktiva 
arbetssättet som mer lämpat vid kvantitativa undersökningar [34]. Induktiv 
slutledning är bättre lämpat då en egen insikt, snarare än huruvida en hypotes 
stämmer är det önskvärda resultatet [35] [36]. Ofta förknippas induktion med 
kvalitativa metoder. [37]. Deduktion har stark anknytning till kvantitativa 
metoder, då en mer objektiv syn på insamlad data sker för att testa teorier 
[38] [39].  
 
Enkelt beskrivet utgår induktion från verkligheten för att kunna ta fram 
teorier och deduktion utgår ifrån teorier och hypoteser för att se ifall dessa 
stämmer med verkligheten [ibid.]. 
 
För att välja webbplatsens plattform krävs ofta en metod för att sammanställa 
de krav som ställs på den tänkta plattformen. Inom programutveckling samlas 
alla kraven i en kravspecifikation [40]. Kravspecifikationen tydliggör en enad 
utgångspunkt för den efterfrågade funktionaliteten [41]. Kravspecifikationen 
fungerar alltså, enkelt uttryckt som en checklista, vilket möjliggör att en 
tydligare jämförelse av olika lösningsförslag kan utföras, för att på bästa sätt 
uppnå den funktionalitet som efterfrågas. 
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Att formulera en kravspecifikation är i sig en fas i systemutvecklingsmetoder 
[42]. Det finns flera olika sådana och de används för att genomföra utveckling 
av system [43] [44]. Ett urval av några vanligt förekommande metoder är 
Vattenfallsmetoden [ibid.], Inkrementell utvecklingsmetod [ibid.], 
Evolutionär utvecklingsmetod [ibid.], Spiralmodellen [ibid.] och Agil 
utvecklingsmetod [45]. Alla har de sina för och nackdelar och vilken metod 
som bör tillämpas beror på projektet och systemet som ska utvecklas [ibid.] 
[46]. Vattenfallsmetoden var troligtvis den första metoden att populariseras 
men används fortfarande flitigt idag [47]. Vattenfallsmetoden innebär ett 
linjärt strukturerat arbetssätt där varje fas behandlar ett område slutförs 
innan nästa fas påbörjas [48]. 
 
De andra metoderna har många likheter men innebär ett mer iterativt 
arbetssätt där funktionalitet läggs till och förbättras vartefter [ibid.] [49]. Den 
metod som skiljer sig mest från de övriga är den Agila utvecklingsmetoden 
som precis som namnet antyder främjar ett agilt arbetssätt där gränserna 
mellan olika faser suddas ut och i vissa fall sker parallellt [50]. 
 
Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats till att lägga störst vikt vid analys av användarnas 
åsikter och att i enlighet med projektets syfte och mål utveckla en prototyp 
som förbättrar kunskapsspridningen mellan arbetsmiljöingenjörer.  
 
Det finns många faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet. Faktorer som 
exempelvis marknadsföring av kunskapsplattformen, vilket enligt Kotler [51] 
kan vara viktigt för att nå ut till nya användare och även påminna de tidigare 
användarna om webbplatsens existens [ibid.].  
 
Hur intresse till att bidra skapas hos användarna och andra sociala medier än 
Facebook och LinkedIn har med fördel utelämnats för att fokusera mer på den 
funktionalitet som är viktig för att uppnå målet att användare enkelt ska 
kunna dela med sig av information. 
Vid insamling av kunskapen kring användarnas uppfattning av webbplatsen 
arbetsliv.org avgränsades till att endast omfatta en undersökningsteknik, 
telefonintervjuer, för att få en mer omfattande förståelse än vad en webbenkät 
skulle kunna ge [52] 
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1.6 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund (kapitel 2) som beskriver det 
pågående projektet WIKIOSH, de berörda organisationerna och deras 
kopplingar, innehållet på webbsidorna bransch- och ämneskunskap, deras 
grafiska utformning och att arbetsmiljöbranschen står inför ett 
generationsskifte.  
 
Följande kapitel (3) beskriver olika kvalitativa metoder, valet av använd 
datainsamlingsmetod, rekrytering av intervjupersoner, och underlaget till 
intervjumallen, kort om inspelningstekniken, tillvägagångssättet vid 
bearbetning och analys av insamlad data.  
 
I kapitel (4) presenteras delresultatet erhållits vid analys av de 
intervjuundersökningar som genomförts.  
 
Kapitlet (5) därefter fokuserar på olika systemutvecklingsmetoder och redogör 
för valet av metod. Metodens tillämpning beskrivs följt av en jämförelse av 
vanligt förekommande alternativa lösningar för implementering av 
arbetsmiljowiki.se. I kapitlet presenteras även kort. kravspecifikationen som 
ligger till grund för beslut, val av plattform och de olika lösningsförslagen. 
 
Nästa kapitel (6) beskriver valet av domännamnsleverantör och beskriver 
även den tänkta server som webbplatsen ska lagras på. Kapitlet fortsätter med 
en steg för steg guide över hur MediaWiki kan installeras och integreras med 
sociala medier. 
 
Varpå nästakapitel (7) presenterar resultaten av de alternativa lösningarna 
och beskrivning av framtagen prototyp. 
 
Rapportens två sista kapitel (8-9) inleds med ett användartest där en 
användare utvärderar plattformen, följt av en diskussion kring det utförda 
uppsatsarbetets resultat och avslutat med en sammanställning av de slutsatser 
som kan dras utifrån slutresultatet.  
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2 Nuvarande plattform 
Uppsatsens arbete har anknytning till ett antal olika fristående organisationer. 
Det finns således flertalet parametrar som har stor inverkan på arbetet och de 
beslut som behöver göras. För att få en övergripande förståelse krävs kunskap 
om pågående forskning, som är en del av denna uppsats. 

2.1 Wiki Occupational Health and Safety 
Under 2013-2016 pågår projektet WIKIOSH, Wiki Occupational Health and 
Safety [53]. Bakgrunden till projektet är att inom företagshälsor, som bland 
annat arbetar med arbetsskador, är mindre än en tiondel av de anställda 
utbildade arbetsmiljöingenjörer [ibid.]. Arbetsmiljöingenjörer är utbildade att 
hantera frågeställningar kring risker och hälsa på arbetsplatser, för att 
minimera framtida risker kring ohälsa och samtidigt utveckla säkra 
arbetsprocesser [54]. Att det inte ens finns en av tio som är 
arbetsmiljöingenjör sätter press på god kommunikation mellan 
arbetsmiljöingenjörerna och de övriga anställda. En wiki med arbetsmiljö 
skulle kunna bidra till att uppmärksamma de övriga om det arbete som 
arbetsmiljöingenjörerna utför och bearbetar fram i form av arbetsprocesser 
eller processrelaterade risker med mera [ibid.].  
 
Ordet wiki kommer ifrån det hawaiianska språket och betyder snabb [55], 
kanske därav valde systemutvecklaren Ward Cunningham namnet wikiteknik 
[ibid.], som ett samlingsnamn för en webbplats med enkel och snabb 
information. Wikitekniken ligger till grund för Wikipedia [ibid.] som kort sagt 
tillhandahåller ett webbaserat uppslagsverk, likt Nationalencyklopedin, men 
med skillnaden att det inte finns någon redaktionell avdelning som granskar 
och skriver uppslagsverkets material [56]. 
 
OSH är en förkortning för “Occupational Safety and Health” vars svenska 
motsvarighet är hälsa och säkerhet i arbetslivet. Ett tydligt namn som antyder 
att WIKIOSH är ett begrepp för lätt tillgänglig information om arbete för en 
god arbetsmiljö och hälsa. Begreppet passar bra med projektets nedan två 
citerade syften.  
 

1. “Generera branschspecifik arbetsmiljökunskap.”  
2. “Utveckla lärande och samverkan mellan arbetsmiljöingenjörer respektive 

ergonomer anställda i företag eller inom FHV.” [57] 
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2.2 Berörda organisationer 
Nedan ges en kort presentation av organisationerna som arbetsmiljowiki.se 
primärt riktar sig mot eller har anknytning till.  
 
Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag 
AFA Försäkring, Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag hanterar livs-, 
sjuk- och trygghetsförsäkringar [58]. Enligt uppgifter på AFA Försäkrings 
webbplats är fyra miljoner personer försäkrade med minst en försäkring hos 
AFA Försäkring. Det motsvarar ungefär 40 % av Sveriges folkmängd som, 
enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, under andra kvartalet 2015 uppgick till 
cirka 9,79 miljoner människor [59]. Utifrån skadeanmälningar som inkommit 
ifrån försäkringstagarna genomför AFA Försäkring analyser [60]. Med 
utgångspunkt i analyserna arbetar AFA Försäkring med att besluta om 
ekonomiska medel som ansökts till forskningsprojekt. Forskningsprojekten 
ska vara inriktade mot en tryggare arbetsmiljö och bättre hälsa. Ett exempel 
på forskningsprojekt som fått ekonomiskt stöd är Star, Styckarnas 
Arbetssituation, ett forskningsprojekt som genomfördes på KTH, Kungliga 
Tekniska högskolan [61]. 
 
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning Svenska 
Miljöinstitutet AB 
IVL, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, ursprungsnamnet [62] från 
1966, då institutet grundades [63] har med åren fått nya arbetsområden, 
bland annat arbetsmiljö, innemiljö med mera, vilket ledde till att Svenska 
Miljöinstitutet lades till efter IVL. Idag tillhandahåller IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB många olika tjänster som, analyser, mätningar och 
webbplatser med information, exempelvis svetsaratt.se [64], och har ungefär 
200 medarbetare [65]. IVL Svenska Miljöinstitutet AB har även nära 
samarbete med olika universitet och högskolor [66]. Ett exempel är 
forskningssamarbetet kring hållbart arbetsliv [67] med KTH [68].  
 
Skolan för teknik och hälsa 
STH, Skolan för teknik och hälsa är en av KTHs 10 skolor [69]. Skolans tre 
huvudområden är Naturvetenskap och Biomedicin, Medicinsk Teknik och 
Hälsa och systemvetenskap. Skolan bedriver forskning inom områdena och 
har enligt skolans egna siffror 45 aktiva forskarstuderande [70] vars forskning 
ska ha, som hörnsten, att handla om förebyggande av ohälsa eller verka för att 
öka den befintliga hälsan [71]. Ett exempel på ett sådant forskningsprojekt är 
tidigare nämnda WIKIOSH [72].  
 
Föreningen Teknisk Företagshälsovård Arbetsmiljö  
FTF, Föreningen Teknisk Företagshälsovård, Arbetsmiljö en ideell förening 
som bildades 1957 [73] i syfte att organisera medlemmar verksamma inom 
hälsa, miljö och säkerhet, med fokus på teknisk arbetsmiljö [74]. FTF 
Arbetsmiljö strävar efter att vara neutral både fackligt och politiskt. [75]. 
Föreningen har i dagsläget ca 500 medlemmar, vilka har god erfarenhet och 
kunskap inom teknisk arbetsmiljö och yttre miljö. Balansen mellan teknik, 
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människa och miljö är viktiga frågeställningar för föreningens medlemmar 
och föreningen arbetar ständigt med kompetensutveckling inom nämnda 
områdena för sina medlemmar. Bland annat anordnas aktiviteter med mera 
där utbyte av kunskaper och erfarenhet kan ske [76]. 
 
Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige 
EHSS, Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige är en ideell förening 
med ergonomi som huvudområde. Medlemmarna i EHSS är till största del 
yrkesverksamma inom ergonomi eller har ett intresse för området. EHSS 
grundar sig på väl beprövade metoder inom ämnesområdet. EHSS verkar 
även internationellt då de är en del av det nordiska samarbetet, NES, Nordic 
Ergonomy Society [77]. EHSS eftersträvar att fungera som ett forum kring 
växelverkan mellan människa och teknik men även kring innovationer av nya 
produkter och system. EHSS anordnar likt FTF Arbetsmiljö medlemsträffar 
och har ett medlemsblad [78]. 
 
Grafisk illustration 
Följande avsnitt beskriver figur 2-1 som presenterar en grafisk tolkning över 
kopplingarna mellan de olika parter som har anknytning till den tänkta 
plattformen arbetsmiljowiki.se. 
 
AFA Försäkring finansierar (blå cirkel), STH, Skolan för teknik och hälsa [79] 
[80] till ett forskningsprojekt, där WIKIOSH ingår som ett av tre delprojekt, i 
vilket STH ska utveckla (grön romb) arbetsmiljowiki.se. Forskningsprojektet 
är ett av åtta forskningsprojekt som AFA Försäkring finansierar, för att se hur 
kvalitén på företagshälsovården kan höjas [81].  
 
STH som leder forskningsprojekt har, tack vare finansieringen ifrån AFA ett 
antal krav på sig för att få definieras som forskning [82]. Det kan bland annat 
vara att forskningsresultaten måste rapporteras [83], vilket illustreras med en 
relation (dubbelriktad pil) mellan STH och AFA Försäkring.  
 
STH samarbetar (dubbelriktad pil) med IVL Svenska miljöinstitutet i 
utvecklingen (grön romb) av arbetsmiljowiki.se. Då STH är en av KTHs skolor 
ska arbetsmiljowiki.se placeras på KTHs servrar, även kostnader kring 
domännamn administreras av KTH och STH därför finns en enkelriktad 
koppling (enkelriktad pil) mellan STH och arbetsmiljowiki.se. 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB har tidigare administrerat webbplatsen och 
har således en enkelriktad koppling (enkelriktad pil). Till skillnad från 
användarna, medlemmar hos AFA Försäkring eller EHSS (röda trianglar) som 
tänkt ska bidra till innehållet och även aktivt ta del av kunskapen 
(dubbelriktad pil, rundad i formen).  
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Figur 2-1: Grafisk tolkning över de olika parter som deltar i utveckling och 

användning av den tänkta plattformen. 

2.3 Nuvarande plattform 
Nuvarande webbplats1 [84] arbetsliv.org använder WordPress [85] som 
plattform. WordPress, grundades av WordPress Foundation 2003, därefter 
har en svensk version tillkommit [86]. WordPress är ett redskap som används 
vid utveckling av webbsidor2 [87] och anses vara ett av de populärare 
verktygen, enligt IIS, Internetstiftelsen i Sverige, som för den intresserade 
även tillhandahåller enkla internetguider om WordPress [88]. WordPress 
tillhandahåller ett gränssnitt där administratören kan skapa och ändra 
specifika webbsidor. Andra funktioner som kalender etcetera kan också enkelt 
implementeras [89].  
 

                                                   
1 Är en sajt på “world wide web, även kallat webben eller www”.  
2 Webbsida [singular] är ett namn för en webbplats webbsida, ibland förknippad med 
hemsida. 
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Webbplatsen arbetsliv.org är uppbyggd med olika funktioner. Hemsidan3 
[90] visar aktuell information, som när nästa nummer av medlemstidningen 
ges ut, information från riksstyrelsen och allmänna nyheter. En nyhet kan 
exempelvis vara tips i form av länkar till andra webbsidor med information 
kring utbildningar, som figur 2-2 nedan visar.  

 
Figur 2-2: En av de nyheter som presenteras på hemsidan. 

På webbplatsen finns en meny, se figur 2-3 nedan, med alternativen: Aktuellt 
(startsidan), Aktiviteter, Föreningen, Medlemssidor, Arbetsmiljö, Kontakt, 
Lediga jobb och Länkar. Se appendix C, figur C-2 där menyn markerats med 
rött. 
 

 
Figur 2-3: Visar huvudmenyn på webbplatsen (arbetsliv.org). 

 
Aktiviteter 
Innehåller information om kommande och tidigare aktiviteter. Ett exempel är 
CAMM Seminarium, se figur 2-4 nedan. 

 

 
Figur 2-4: Exempel på aktivitet. 

 
Föreningen 
Innehåller länkar till medlemsansökan, stadgar, handbok och broschyrer.  
 
Här finns en rullgardinsmeny med alternativen: Styrelsen, Regioner och 
Stadgar. Under sidan styrelsen finns information om FTFs styrelse, i form av 
namn, position och kontaktuppgifter.Regionsidan visar en karta över 
föreningens regioner och hur dessa är uppdelade.  
 
Stadgesidan består av kort information kring FTF som förening och länkar till 
ett dokument med föreningens stadgar och till FTFs handbok. 
 

                                                   
3 Webbplatsens startsida, på engelska Homepage.  
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Medlemssidor 
Är en lösenordsskyddad sida för medlemmarna.  
 
Under fliken medlemssidor finns en rullgardinsmeny [91] över de olika 
regionerna, och till FTFs tidning. Vissa sidor är lösenordsskyddade andra 
visar information om regionernas styrelser, bestående av information som 
namn, styrelseposition och kontaktuppgifter. Tidningen länkar till en 
webbsida där det finns en länk som länkar till ett dokument. 
 
Arbetsmiljö 
De viktigaste webbsidorna i uppsatsen är webbsidorna bransch- och 
ämneskunskap. Webbsidorna nås via en rullgardinsmeny via huvudmenyns 
alternativ “Arbetsmiljö”, se figur 2-5. I appendix C, figur C-3, har 
rullgardinsmenyn rödmarkerats och visas i webbsidans kontext.  
 

 
Figur 2-5: Rullgardinsmenyn på webbplatsen arbetsliv.org under 

alternativet Arbetsmiljö i huvudmenyn. 

 
Utbildningar 
Lyfter information kring olika vägar att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet.  
Såväl förslag på universitets och högskoleutbildningar som fristående kurser 
och yrkeshögskoleutbildningar.  
 
Nyhetsbrev 
Ger tips på och länkar till fyra nyhetsbrev exempelvis webbsidan med 
webbadressen http://www.arbetarskydd.se/tjanster/nyhetsbrev/ för 
tidningen Arbetarskydd.  
 
Övrigt 
Webbsidan är lösenordsskyddad, så endast medlemmar kan med lösenord 
besöka den. Under övrigt finns annars svar på insändare och öppna brev.  
 

2.3.1 Branschkunskap 
Branschkunskapssidan innehåller, i fetmarkerad textformat, 15 olika 
kategorier, branscher. Vissa kategorier innehåller även underkategorier. 
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Kategoriseringen bygger på näringslivets kodstruktur SNI, Standard för 
svensk näringsgrensindelning. Precis som namnet antyder, är SNI en 
standard för indelning av svenska näringslivets olika branscher [92]. SNI är 
en väl utarbetad och vedertagen struktur som används flitigt i statistiska 
sammanhang [ibid.].  
 
Branschkunskapssidan är, enligt FTF Arbetsmiljö [93], tänkt att fungera som 
en kunskapsportal för arbetsmiljöingenjörer som arbetar med 
arbetsmiljöfrågor [ibid.]. I Appendix C, figur C-4, finns en skärmdump över 
den nuvarande webbsidans design.  
 
Länkarna  
Branschkategorierna har länkar [94] under sig. En länk är en referens som 
oftast leder till en annan webbplats där relevant information finns, exempelvis 
av.se (Arbetsmiljöverkets webbplats). Informationen kan vara i form av 
checklistor eller andra hjälpmedel som kan vara till nytta för användaren 
utifrån vald kategori. Länkar kan även referera till en annan webbsida på 
samma webbplats [ibid.]. 
 

 
Tabell 2-1: Beteckningar och webbplatser. 

I tabell 2-1 listas företagen och organisationerna som webbsidan 
Branschkunskap länkar till.  
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Tabell 2-2: Länkar och branscher. 

I tabell 2-2 visas vilka webbplatser som länkas till under respektive kategori. 
En kategori kan länka till flera olika webbplatser, det kan till exempel vara 
av.se och prevent.se. 

2.3.2 Ämneskunskap 
Ämneskunskapssidan är strukturellt lik Branschkunskapssidan, eftersom 
innehållet på webbsidan ämneskunskap, på samma sätt som innehållet på 
webbsidan Branschkunskap länkar till andra hemsidor med mer information, 
se figur C-5 i Appendix C. Informationen kan vara boktips, checklistor med 
mera. Sammanlagt finns det 16 olika ämnesområden på webbsidan 
ämneskunskap. Se tabell 2-4. Några exempel på ämnen är alkohol och droger, 
brandskydd, röstergonomi med mera. 
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Tabell 2-3: Beteckningar och webbplatser. 

Tabellen listar beteckningarna som används i tabell 2-4 och vilken webbplats 
och organisation/företag som menas med den angivna beteckningen. 

 

 
Tabell 2-4: Länkar och ämnen. 

Tabellen listar ämnena som finns på webbsidan ämneskunskap och vilka 
länkar som finns under varje ämne. 
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Kontakt, lediga jobb och länkar. 
Innehåller ett kontaktformulär, möjlighet att maila om medlemskap eller 
övriga frågor.  
 
Lediga jobb är lösenordsskyddat och endast till för medlemmar. Lediga jobb 
eller tips på lediga jobb presenteras under fliken.  
 
Länkar visar en sida med länkar till olika webbplatser rörande 
arbetsmiljörelaterade frågor, exempelvis https://www.osha.gov vilket är 
USAS motsvarighet till Svenska arbetsmiljöverket.  
Totalt finns det 26 länkar och tre kategorier: Yrkes- och miljömedicin, 
Arbetsmiljötidningar och Uthyrning mätinstrument. 

2.4 Generationsskifte 
Inledningsvis beskrevs problemgrunden till WIKIOSH, sammanfattningsvis, 
med att var tionde anställd på företagshälsor är utbildad arbetsmiljöingenjör.  
 
Att antalet pensionsavgångar är större än antalet utexaminerade har nämnts. 
Nedan visas siffror som tagits fram av FTFs riksstyrelse, se figur 2-6 och 2-7, 
att det är en trend som pekar på att ett generationsskifte håller på att ske inom 
branschen.  
 

  
Figur 2-6: FTFs stolpdiagram över antal arbetade år i branschen. 

 

Figur 2-7: FTFs stolpdiagram över medlemmarnas åldersfördelning. 

Enligt den prognos Saco, Sveriges akademikers centralorganisation [95] 
tagit fram om Naturvetare inom arbetsmiljö 2009-2019, se figur 2-8 syns det 
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tydligt att konkurrensen förväntas minska linjärt de kommande fem åren 
[96]. Det översta horisontella strecket motsvarar konkurrens och vice versa. 
 

 

Figur 2-8: Sacos prognos. 

 
Sociala mediers användning i olika åldrar 
Enligt uppgifter ifrån IIS årliga studie SOI, Svenskarna och Internet 2014, går 
det utifrån deras data att dra slutsatserna att den äldre generationen inte 
använder sociala medier i lika hög grad som den yngre. Det behöver inte 
betyda att datoranvändningen är lägre bland åldrarna. Enligt SOI 2014 [97] så 
används till exempel e-posten lika mycket bland alla generationer [ibid.]. 
Enligt SOI 2014 [ibid.] är Facebook det populäraste sociala mediet. 
 
Samtidigt som att i åldersgrupperna 26-75 år så minskar andelen, av de som 
använder internet, i takt med att åldern ökar. Till skillnad ifrån åldrarna 12-25 
år där användandet ökar. Daglig användning av Facebook är som störst bland 
internetanvändarna inom åldrarna 16-35 år [98].  
 

 

Figur 2-9: Hur populära är olika nätverk i olika åldrar? 

Jämfört med SOI 2015 [99], se figur 2-9, kan slutsatsen dras att Facebook är 
fortsatt populärast, samtidigt som användningen bland åldersgrupper 
tenderar att skilja sig åt, då äldres användning är lägre än de yngres.  
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3 Datainsamlingsmetod  
Det finns olika kvalitativa metoder till exempel observationsteknik, intervjuer 
eller källanalys [100] [101]. Observationsteknik bygger på observationer, 
dessa kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade [102]. 
Ibland sägs observationer vara öppna eller dolda. Observationstekniken 
omfattar bland annat att data inhämtas ifrån texter exempelvis 
transkriberingar, dagböcker eller anteckningar [ibid.]. Intervjuer kan som 
observationstekniken struktureras på olika sätt, öppna, semistrukturerade 
eller strukturerade. [ibid.] Källanalys är en mer litterär metod, där snarare 
diskussioner kring källor och källkritik förekommer, men precis som de 
tidigare nämnda metoderna finns det olika aspekter inom kännanalysen, ofta 
nämns skiljelinjer av källor som kognitiva och normativa. Exempel på källor 
kan vara offentlig statistik (kognitiv) och lagar och förordningar (normativ). 
[103] 
 
Skillnaden mellan observation och intervju är främst att intervjuer sker oftast 
inte längre än tre timmar [ibid.] medans observationer oftast pågår under en 
kortare eller längre period. [ibid.] 
 
Strukturerad intervju betyder att frågorna i förväg är bestämda, något som 
passar en enkät bra. [104] 
 
Semistrukturerad intervjuer tillåter möjligheten att inflika med följdfrågor, 
vilket, även kallas, riktat öppna [105]. Enkäter och intervjuer kan innehålla 
öppna frågor som till exempel ”Beskriv gärna vad som kan bli bättre”. [106] 
 
Öppna intervjuer betyder att frågor kan formuleras på olika sätt utifrån den 
dialog eller metod som förs. Ibland även kallat icke standardiserade frågor 
[107]. 
 
Öppen observation betyder att kunskapen om observation är känd, till 
exempel en grupp personer vet att de observeras. Dold observation är 
motsatsen till öppen och innebär sålunda att de observerade är icke vetandes 
om att observationen sker. [108] 
 
Det finns olika sätt att samla in data, postenkät, webbenkät, telefonintervju 
eller gruppintervju. De olika sätten skiljer sig åt beroende på intervjuns syfte 
och mål [109]. Postenkät och webbenkät fungerar på liknande sätt bortsett 
ifrån hur den intervjuande tar del av enkäten. Webbenkät är en digital version 
av en postenkät. Postenkät som namnet antyder skickas till den adress där 
tänkt intervjuperson bor eller hämtar sin post. Telefonintervju betyder att 
intervjun genomförs via ett telefonsamtal. Gruppintervjuer förekommer till 
exempel ofta vid marknadsföringsundersökningar [110]. Gruppintervjuer 
genomförs som namnet antyder i grupp. En intervju kan även genomföras på 
olika platser och ansikte mot ansikte. [ibid.]  
 



19 
 
 
 
 
 

3.1 Val av metod 
Observationstekniken användes ej, då det fanns personer att intervjua [111]. 
Hade inte dessa intervjupersoner kunnat intervjuas hade observation 
eventuellt kunnat tillämpas. Observationstekniken skulle kunnat använts om 
det funnits transkriberat material istället genomfördes telefonintervjuer för 
att få fram användarnas åsikter i uppsatsen via telefon med intervjuer [112].  
 
Gruppintervjuer hade kunnat genomföras, men det säger sig självt, att samla 
deltagarna på en gemensam tid kräver mycket administrativt arbete, detta i 
jämförelse med telefonintervjuer där den tänkta intervjupersonen själv kan 
föreslå en passande tid och på så sätt kan varje intervju hållas oberoende ifrån 
de andra, i den mån att intervjua.  
 
Källanalys hade kunnat varit en lösning om användarnas åsikter funnits 
dokumenterade som exempelvis statistiskt material, då som tidigare nämnts 
är ett av problemen hur förståelsen kring användarnas behov kan erhållas, så 
att prototypen kan utvecklas i den riktning användarna vill att försöka förstå 
användarnas livsvärld, vilket är den kvalitativa intervjuns utgångspunkt [113]. 
 
Men även eftersom att inga känslouttryck, gester eller kroppsspråk ansågs 
vara viktiga för uppsatsen valdes telefonintervju. En telefonintervju kan även 
ge en mer kvalitativ helhet än vad en webbenkät ger [114]. 
 
Den kvalitativa intervjuns grund i uppsatsen har utvecklats utifrån Kvales 7 
stadier som är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 
och rapport [115].  
 
Strukturen på intervjun blev semistrukturerade och bestod av ett antal icke 
standardiserade frågor och ett par standardiserade frågor. En ostrukturerad 
intervju hade inneburit en kvantitativ analys och en ostrukturerad intervju 
hade krävt större erfarenhet på intervjuarna än vad som erhållits. 
Semistrukturerade intervjuer tillåter mer kvalitativ analys och mindre erfarna 
intervjuare, därav ansågs strukturen ligga bäst i linje med 
problembakgrunden och de förutsättningar som fanns till förfogande [116]. 
 
Figur 3-1 som presenteras nedan visar processkedjan som tas upp i kapitlet.  
 

 
Figur 3-1: Processkedjan som använts vid intervjuundersökningen. 
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3.2 Rekrytering 
Rekryteringsprocessen genomfördes genom att mail med förfrågningar om 
deltagande skickades ut till medlemmar inom antingen FTF Arbetsmiljö eller 
EHSS från auktoritär personal på IVL Svenska Miljöinstitutet AB, som har 
goda kontakter med användarna och tillgång till mailadresser till 
medlemmarna.  
 
Tillsammans med ansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet AB diskuterades 
innehållet i det mailet som tog första kontakten med ett antal potentiella 
intervjupersoner. Efter en första kontakt erhölls kontaktuppgifter ifrån 
ansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet AB och mailkonversation mellan 
intervjuare och intervjupersoner etablerades. Intervjutider och datum 
planerades in via mailkontakt.  
 
Antal intervjupersoner 
Då uppsatsen riktar sig mot dels åldersskillnader vid användning av 
nuvarande webbplats arbetsliv.org föreföll det sig önskvärt med 
intervjupersoner ur olika åldersgrupper. Antalet intervjupersoner som krävs 
vid en sådan datainsamling varierar i antal, utifrån den informationen som 
kan anses behövas [117]. Totalt åtta stycken intervjupersoner intervjuades.  

3.3 Intervjumall 
Nedan förklaras utformningen av den mall som användes vid intervjuerna, 
intervjumallen finns under Appendix A.  
 
Strukturen på mallen är väldigt viktig ur många synpunkter. Ofta används en 
intervjumall eller intervjuguide, som det även kan kallas, vid 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer betyder att alla 
intervjupersoner får frågor formulerade på samma sätt och att de ställs till 
intervjupersonerna i samma ordning, däremot kan intervjuaren välja att ställa 
vidare olika frågor under intervjuns gång [118]. Strukturen har utarbetats 
ifrån råd och tips främst ifrån Kvale [119] [120], Trost [121], Lantz [121] och 
Sörensen [123].  
 
Uppsatsens intervjumall består av fem viktiga punkter, listade nedan. Var och 
en av punkterna förklaras mer ingående i detta kapitel.  
 
● Presentation 
● Viktig information 
● Syfte och mål 
● Intervjufrågorna 
● Avslut 
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Presentation 
Strukturen grundar sig i att ge intervjupersonen en bild av intervjuaren i form 
av en presentation. Intervjuarna presenterades som studenter på KTH, och 
valde att nämna IVL Svenska Miljöinstitutet AB som vår uppdragsgivare, 
tanken var att ge intervjupersonen en snabb förståelse till varför intervjuaren 
ringt. Presentationen följdes av en kort sammanfattning om viktig 
information som till exempel att intervjupersonen hålls anonym i publicerat 
material, uppskattad längd på intervjun, att samtalet spelas in och var 
resultaten kommer eller kan komma att publiceras, vilket enligt Kvale [124] är 
viktigt. 
 
Det valdes dock ej att nämna att anonymitet förekommer, då det var logiskt 
omöjligt eftersom information om intervjupersonernas namn ofta 
återspeglade sig vid rekryteringens (se kap. 3.2) mailkonversationer, där tid 
och datum för intervjun diskuterades mellan intervjuare och intervjuperson 
[125].  
 
Viktig information 
Viktig information presenterades strategiskt i början, för att låta 
intervjupersonen ta eget beslut om att fortsätta intervjun eller avbryta. Något 
som Kvale [126] nämner kan påverka intervjupersonen. Eftersom 
inspelningstekniken inte var av otymplig karaktär eller frågorna av den typen 
som kan för en intervjuperson framstå som för personliga, då objektet kring 
diskussionen fokuserade på intervjupersonens åsikter och upplevelse av en 
webbplats och dess utvecklingsmöjligheter, snarare än personliga, 
känslomässiga mer intima och psykologiska frågeställningar var det inget som 
borde påverka intervjupersonerna men gjordes av god praxis.  
 
Syfte och mål 
Efter den viktiga informationen valdes att presentera syftet och målet för att 
skapa en röd tråd åt intervjun, för att rikta den mot de önskade målen och 
syftena, som är en del i intervjuns bakgrund innan intervjufrågorna börjar. 
Syftet och målet ansågs också ge intervjupersonen en mer inledande lugn start 
på intervjun, för att bekanta sig med våra röster och att bli intervjuad, för att 
känna sig tryggare i att dela med sig av sina personliga åsikter [ibid. s. 120].  
 
Intervjufrågorna  
Frågeställningen bearbetades fram utifrån uppsatsens problemställning och 
frågorna planerades följa tre kategorier, användning av arbetsliv.org, sociala 
medier och Wikipedia. Anledningen till att kategorier används vid 
intervjufrågorna är för att kunna skapa sig en bra bas för jämförelse av de 
olika intervjuundersökningarna inför analysstadiet [127]. Intervjufrågornas 
formulering valdes med noggrannhet exempelvis ord som ni försöktes 
undvikas i möjligast mån för att istället använda du. 
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Avslut 
Eftersom intervjupersonen frivilligt valt att bistå med sina åsikter kändes det 
som en viktig del av intervjun att visa vår tacksamhet till intervjupersonerna 
och tala om på vilket sätt intervjun hjälper oss. Avtackningen placerades i 
slutet av intervjun, med avsikt att under intervjun bibehålla den professionella 
relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen, vilket kan minska risken 
för ge och ta känslan mellan intervjuaren och intervjupersonen [128]. En 
avtackning kan även innebära att intervjupersonen känner att intervjun är 
över och får då utrymme till att känna sig mer avslappnad och då kommer på 
ytterligare synpunkter [129]. 

3.4 Inspelningsteknik 
Inspelningarna av telefonintervjuerna skedde via en gratis mobilapplikation 
vid namn Automatic Call Recorder [130]. Applikationen laddades ner från 
Google Play Store. Mer information om applikationen finns på play.google.se. 
Telefonen som användes var av modell Samsung Galaxy S4 som är 
Androidbaserad [131].  
 
Ljudfilerna från telefonintervjuerna lagrades på telefonens interna minne och 
överfördes sedan till Google Drive4 [132].  

3.5 Transkribering 
Innan transkribering, laddades ljudfilen ner från Google Drive till en privat 
dator, där ljudfilen spelades upp med VLC, Video Lan Client, ett 
medieprogram som kan spela upp ljudfiler [133].  
 
Utskriften av samtalet skedde ordagrant, talspråkligt med till exempel 
“mmhm”, “nää”, “sånt”, för att skapa en mer autentisk skriftlig bild av 
samtalet som möjligt. Kommentarer som “(tystnad)” togs med vid uppenbar 
tystnad, för att ge en så god helhetsbild som möjligt. Anledningen till att 
tillvägagångssättet valdes var tack vare intervjuernas relativt korta längd. 
Längden på varje intervju beräknades pågå mellan 10-20 minuter, hade 
exempelvis längden valts pågå 1h hade omfånget ökat och då kanske dessa 
kommentarer som ”(tystnad)” kunnat undvikas för att minimera den redan 
stora mängden data. 
 
Transkriberingen skedde med hjälp av en dator, där det inspelade samtalet 
spelades upp, pausades, spelades upp och så vidare för att noggrant notera 
snabba meningsändringar och svåra ord. När ett inspelat samtal 
transkriberats korrigerades det återigen med en genomlyssning och 
genomläsning för att säkerställa att transkriberingen inte innehöll några 
missvisande formuleringar.  
 
Inga speciella idéer, eller under transkriberingen uppkomna slutsatser har 
noterats.  
                                                   
4 Är en webbaserad tjänst där media kan lagras. 
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3.6 Bearbetning och kategorisering 
Det finns mer än ett sätt att bearbeta insamlad data [134]. Ett exempel kan 
vara att utifrån en transkribering diktera en sammanfattning som sedan skrivs 
ner, med stödord och idéer. Utgångspunkten i bearbetningen av data i 
uppsatsen har följt en egen struktur. Då det till skillnad mot bearbetning av 
kvantitativa datainsamlingar, där statistiska verktyg ofta används, är den 
kvalitativa datainsamlingen inte lika styrd av förutbestämda 
bearbetningsmetoder [ibid.].  
 
Bearbetningen genomfördes i sex steg: 

I. Tvätta texten 
II. Färgmarkera 

III. Tal- till skriftspråk 
IV. Två intervjuare 
V. Strukturera 

VI. Kategorisera 
 
Tvätta texten 
Transkriberingarna “tvättades”, med tvätta menas det Annika Lantz kallar 
datareduktion [135]. Text som ansågs irrelevant för att kunna dra önskvärda 
slutsatser togs bort för att minska mängden text och skapa en mer överskådlig 
datainsamling. Exempel på text som togs bort var introduktionen, där syfte 
och viktig information presenterades.  
 
Färgmarkera 
Utifrån transkriberingen skedde en enkel bearbetning av datainsamlingen, 
där de kategorier som i planeringsstadiet tagits fram har, med hjälp av 
texteditor, försökts struktureras i transkriberingstexterna. Kategorierna 
tilldelades en färg och sedan markerades den text i transkriberingarna som 
anknöt till respektive kategori [ibid. s. 149].  
 
Tal- till skriftspråk 
Frågeställningarna förkortades, för att ta bort stora delar av talspråket, utan 
att förlora den kontext som talspråket för med sig. Exempel på text som togs 
bort kunde vara “näe”, “mhm”. Under muntliga förklaringar kan en 
transkribering till text bli grammatiskt inkorrekt, även upprepningar och 
avbrutna meningar kan ta form. Upprepningar eller meningsskillnader, som i 
textspråk blivit ologiska och inte fyllt något övrigt tolkningsområde har tagits 
bort.  
 
Två intervjuare 
Intervjuerna genomfördes av två intervjuare. Bearbetning och kategorisering 
utfördes utav båda intervjuarna. Bearbetning skedde på så sätt att en 
intervjuare bearbetade hälften av datainsamlingarna och andra intervjuaren 
resterande hälft. Därefter skedde ett byte och ytterligare bearbetning utfördes.  
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Arbetssättet skapar en mer komplett tolkning via diskussion som skedde kring 
hur bearbetningen skett utifrån de båda intervjuarnas perspektiv. 
 
Att låta båda intervjuarna gå igenom materialet anses bidra till en mer 
homogen tolkning och för att ge extra perspektiv på texten med data som 
intervjuaren har i minnet ifrån samtalet. 
 
Strukturera 
För att enkelt få en överskådlig och tydlig bild över insamlad data noterades 
vilket samtal, intervjupersonens ålder, tillhörande organisation och om 
intervjupersonen arbetar med en eller flera branscher. Bearbetningen av 
dokumenten består således av standardiserad fakta och tvättad text, 
färgmarkerad utifrån den kategori texten anses beröra. Även markering i 
textformatet skedde, då intervjuarens text fetmarkerades för att enklare skilja 
mellan texterna ifrån intervjuaren och intervjupersonen. 
 
Kategorisering 
Inför kategoriseringen skapades fyra dokument, representerandes 
kategorierna, nuvarande webbplats, sociala medier, Wikipedia och 
branscher. Utifrån de bearbetade texterna klipptes text ut och klistrades in i 
det dokument som färgmarkeringen anknöt till. I början av den inklistrade 
texten infogades även vilket samtal, intervjupersonens ålder, tillhörande 
organisation och om intervjupersonen arbetar med en eller flera branscher.  

3.7 Analys 
Bearbetningen och analysen är starkt kopplade, då en analys likt 
bearbetningen inte har standardiserade analysmetoder, utan olika synsätt och 
metoder får testas [136]. Det finns olika datorstödda program som exempelvis 
KIT [ibid. s. 160], “ETHNOGRAPH” och “NUDIST [137]”. Men programmen 
anses mer lämpliga vid bearbetning av en större datainsamling i jämförelse 
med den mängd som erhållits.  
 
Analysen har stark anknytning med bearbetningen. De fyra dokumenten bryts 
ner, kodas [138], för att kunna jämföras och dra slutsatser ifrån, vilket även 
det kan ses som kategorisering. Analysen skedde inte endast utifrån strikt 
kodning. En mer blandad tillämpning erhölls, utifrån de tolkningar som 
kändes nödvändiga. Arbetssättet kallas Bricolage, en metod där inte en 
specificerad analysmetod används, utan en blandad form av analytiska 
verktyg som sedan kan ge ett resultat i olika former [ibid. s. 281].  
 
Ett exempel på en metod är att vid stora datainsamlingar använda ett stort 
pappersark med matrismönster, där intervjupersonernas data placeras och 
enklare kan överskådas [139]. En annan metod är att använda tabeller i 
datorprogram, exempelvis Excel. Varken pappersarksmetoden eller Excel 
valdes, utan en annan metod, lik pappersarkmetoden användes.  
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De fyra dokumenten skrevs ut. Viktigt att ej skriva ut på båda sidorna. 
Kategori för kategori tejpas upp på en vägg, se figur 3-2. Varje intervjusamtal, 
av totalt åtta stycken, placerades i varsin “kolumn”, därav består bilden av åtta 
kolumner, där en kolumn och rad är en A4 sida.  
 

 
Figur 3-2: Kategoriserad data under analys. 

Överblick av datainsamling under analysarbetet. Bearbetade och 
kategoriserade datainsamlingar uppsatta på en vägg. En kolumn (A4-papper) 
motsvarar en intervju. 
Därefter eftersöktes nyckelord, likheter, och en förståelse för datainsamlingen 
[140]. Då tidigare planering skett med semistrukturerad metod gick det enkelt 
att dokument för dokument jämföra data. Nyckelord markerades med 
markeringspennor, med nyckelord menas då, intressanta ord som kändes 
relevanta och skapade en idé och helhet. De resterande tre dokumenten sattes 
upp ett i taget.  
  

1. Sätt upp ett dokument (kategori) på väggen, varje kolumn motsvarar en 
intervju.  

2. Gå igenom intervjufrågorna, en i taget och jämför intervjuerna, 
färgmarkera den berörda frågan. Notera nyckelord och idéer och tankar 
i ett dokument.  

3. Upprepa steg 1 och 2 för varje kategori, tejpa nästa kategori över den 
tidigare vilket gör det enklare för återblick på tidigare kategori, då det 
kan vara bra att gå tillbaka i texterna.  
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Utifrån vart och ett av de fyra dokumenten genererades, med hjälp av en 
tilläggsfunktion i Google Drive, “Tag Cloud Generator” [141], se figur 3-3, de 
50 mest frekventa orden. Inte alla ord är jätteintressanta, men alla 
infallsvinklar är bra. Orden kan visa en riktning, till exempel om det är många 
positiva ord alternativt negativa så kan antaganden göras.  
 

 
Figur 3-3: ”Tag Cloud Generator”. 

Figuren ovan visar funktionen Tag Cloud Generator (rödmarkerad i mitten av 
figuren), och resultatet (rödmarkerad till höger i figuren). I detta exempel är 
“jag” det mest förekommande ordet, vilket syns i figuren till höger där ”jag” 
visas med störst text, vilket indikerar att det är det mest förekommande ordet.  
  



27 
 
 
 
 
 

4 Delresultat intervjuundersökning 
Sammanlagt genomfördes under perioden 18 september till 12 oktober 2015 
åtta intervjuundersökningar. Total inspelat material uppgick till 130 minuter 
och 30 sekunder, se tabell 4-2. Medellängden på samtalen blev 16 minuter och 
19 sekunder, se tabell 4-2, inom det planerade intervallet 15-20 minuter. 
Intervjupersonernas åldersfördelning blev mellan 31-62 år, vilket täckte fyra 
av fem ålderskategorier, se tabell 4-1. Den kategorin som saknade 
intervjupersoner var personer yngre än 30 år. Samtliga åldrar på de 
intervjuade var 36, 39, 43, 49, 53, 58, 60 och 62. 
 

 
Tabell 4-1: Åldersfördelningen av intervjupersonerna. 

 
 

 
Tabell 4-2: Varje intervjusamtals samtalslängd, summan av 

intervjusamtalen och dess medellängd. 

4.1 Kort sammanfattning av intervjuresultat 
Arbetsliv.org 
Utifrån analys av intervjuundersökningen kan konstateras att de kontaktade i 
samtliga åldersgrupper inte använder arbetsliv.org i arbetssyfte. 
Användningen av webbplatsen kretsar mer kring konsumtion av nyheter, 
lediga jobb och allmän information. Verktygen som används för att hitta 
kunskap är främst Arbetsmiljöverkets och Prevents webbplatser, av.se och 
prevent.se. 
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Sociala medier 
Användningen av sociala medier skiljer sig i åldrarna, som även tidigare 
forskning (se kap. 2.4 generationsskifte) visat. Populärast var Facebook och 
LinkedIn. Samtidigt är alla positiva till integrering av till exempel inloggning 
via Facebook, eller att kunna kommentera via Facebook, även de som ej 
använder sociala medier, med nuvarande webbplats. Anledningarna tolkas 
vara att integrationen gör webbplatsen mer aktiv och modernare. 
 
Wikipedia och branscher 
Alla intervjuade känner till Wikipedia. Det kan konstateras att sju av de åtta 
intervjuade arbetar med frågor relaterade till flera branscher, varav den 
åttonde tidigare, under en längre period, har arbetat med flera branscher. 
Intervjupersonerna delar alla samma åsikt om att ett Wikipedialiknande 
koncept vore bra. I samband med att många nämnt att de arbetar med ett 
stort antal branscher har även en positiv attityd förmedlats kring utvecklandet 
av en wiki kring arbetsmiljö. 

4.2 Intervjuresultat 
Här följer en mer ingående analys av intervjuundersökningarna. 

4.2.1 Arbetsliv.org 
Användning av arbetsliv.org 
Majoriteten av de intervjuade känner till arbetsliv.org men brukar inte 
använda den som ett verktyg i sitt arbete. De använder snarare arbetsliv.org 
som en plats för att läsa nyheter och bli uppdaterade om allmän information 
kring föreningen. 
 
De verktyg som används istället är uteslutande de webbplatser som 
Arbetsmiljöverket och Prevent tillhandahåller. Bland de intervjuade var det 
även vanligt att göra generella sökningar på någon sökmotor, exempelvis 
Google. Observationen är något som gäller för alla åldersgrupper. Det finns 
även andra webbplatser som används i lite mindre utsträckning såsom 
Arbets- och miljömedicin.  
 
Anledningar till att andra verktyg används istället för branschkunskap på 
arbetsliv.org är bland annat att informationen är pålitlig eftersom att 
Arbetsmiljöverket och Prevent arbetar med just sådana frågor, och kanske av 
gammal vana. En intervjuperson påpekade till exempel att viss typ av 
information inte går att läsa sig till på en webbplats, utan bör istället ske via 
muntlig kommunikation med sakkunnig. Arbetsmiljöverket och Prevent har 
också väldigt mycket information som rör många olika områden, så det som 
söks efter finns ofta där. En annan anledning är att många av de intervjuade 
inte verkar känna till webbsidorna bransch- och ämneskunskap på 
arbetsliv.org. 
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När de intervjuade tillfrågades vilka verktyg de tar till hjälp om informationen 
de söker inte finns på Arbetsmiljöverket, Prevent eller Arbetsmiljömedicin var 
svaren något blandade. En intervjuperson nämner exempelvis att med hjälp 
av sökmotorer finns det mycket information som är lättåtkomlig. 
Sammanfattningsvis används bland annat egen litteratur, webben, Wikipedia, 
diskussioner med kollegor och kontakter i branschen, företag och 
organisationers lokala nätverk på Facebook och LinkedIn samt möten, träffar, 
och mässor som anordnas. 
 
Upplevelse av arbetsliv.org 
Intervjupersonerna hade blandade åsikter om innehållet på webbsidan 
branschkunskap. Vissa tyckte att innehållet var bra och inget speciellt 
behövde ändras, medan andra hade mer konstruktiv kritik kring innehållets 
upplägg och själva webbplatsen. 
 
Några anmärkte på att utseendet och gränssnittet inte kändes särskilt 
tilltalande, att det är tråkigt, inaktuellt och ofärdigt. Många var av åsikten att 
innehållet är oöverskådligt, att det bara var ord utslängda och uppradade för 
att bilda en lång text utan struktur. En åsikt var att det är enkelt att hitta 
information på branschkunskapssidan, förutsatt att man redan vet vad som 
eftersöks, medan en annan åsikt var att personen i fråga redan hade mycket av 
informationen som finns på branschkunskapssidan. 
 

 
Tabell 4-3: Sammanfattar de olika upplevelserna av arbetsliv.org som 

samlats in. 

 
Intervjupersonernas förslag på förbättringar till arbetsliv.org 

Intervjupersonerna hade mycket konstruktiv kritik och gav flertalet exempel 
på förbättringar som enligt dem var att eftersträva. 
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En ständigt återkommande åsikt var att en bättre överblick och struktur över 
webbsidan behövs. Problemet kan åtgärdas genom att till exempel införa en 
innehållsförteckning med klickbara länkar som tar användaren till önskad 
rubrik istället för att behöva skrolla genom hela webbsidan. Ett annat förslag 
var att sortera innehållet på webbsidan enligt bokstavsordning. 
 
Andra önskemål om förbättringar inkluderar att göra webbsidan mer modern 
och interaktiv samt att göra innehållet mer pedagogiskt och tydligt. Problemet 
kan avhjälpas genom att till exempel använda sig utav YouTube-klipp istället 
för material strikt av text. 
 
 
En bidragande faktor till varför webbsidan inte används av flera av de 
intervjuade var att de inte kände till webbsidan. Ett förslag på problemet var 
att försöka marknadsföra webbsidan mer, genom exempelvis sociala medier, 
för att öka exponeringen mot potentiella användare. 
 

 
Tabell 4-4: Förslag på förbättringar från intervjupersoner. 

 
Bidra med information 
Av de tillfrågade var det endast en minoritet som kunde tänka sig att bidra 
med information till arbetsliv.org, de andra var något tveksamma. Bland 
samtliga intervjupersoner hade ingen bidragit med något material till 
webbplatsen. De olika anledningar som angavs till varför de avstod var bland 
annat att de var oroliga för att bidra med felaktig information, copyright, att 
det är krångligt och inte känns naturligt samt tidsbrist. 
 
Några var av åsikten att viss typ av information inte kan läsas sig till på en 
webbplats utan kräver istället muntlig kontakt. Anledningen till varför det 
anses krångligt är att arbetssättet är opraktiskt. De vet inte vilka åtgärder som 
krävs eller vem som behöver kontaktas för att lägga till information. 
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Tabell 4-5: Anledningar till varför intervjupersoner avstår från att bidra 

med information till arbetsliv.org. 

4.2.2 Sociala medier 
Använder sociala medier 
En majoritet av de intervjuade använder sig av sociala medier. Bland de olika 
alternativen som används mest finns Facebook och LinkedIn. Överlag 
använder samtliga både Facebook och LinkedIn i yrkesmässigt sammanhang. 
Intervjupersonerna hade även en positiv inställning till integrering av sociala 
medier med webbplatsen, även bland de personer som inte använde sig utav 
sociala medier. 
 

 
Tabell 4-6: Tabell som visar intervjupersonernas ålder samt vilka sociala 

medier de använder. 

Brukar du bidra med information på sociala medier? 
Med att bidra menas lägga upp information på FTFs slutna LinkedIngrupp 
[142] eller i EHSS Facebookgrupp [143]. Stapeldiagrammet i figur 4-1 nedan 
är inte av statistiska mått en vägledare, men den säger något om 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna är positiva till information, men det 
verkar finnas personlighetsdrag där individen kan vara mer eller mindre 
passiv. Som vid gruppintervjuer, där eventuellt en individ uttrycker sig mer än 
andra på samma sätt som att vissa individer kanske då blir passivare.  
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I sociala medier tycks dock diskussionen kring ämnen gå lika väl som 
publicering och bidrag av information.  
 

 
Figur 4-1: Stapeldiagram över hur aktiva intervjupersonerna är på sociala 

medier. 

Varför tror du att andra bidrar? 
Intervjupersonerna fick svara på vilka drivkrafter de tror kan ligga bakom de 
personer som aktivt bidrar med innehåll och information i sociala nätverk. 
Några menade att om den bakomliggande organisationen till nätverket var bra 
så kommer det att finnas intresse från både styrelse och medlemmar att bidra, 
medan en annan åsikt var att det är en generationsfråga. 
 
Andra åsikter var att vissa personer med mycket erfarenhet av branschen är 
duktiga på att dela med sig och vill att fler ska kunna ta del av informationen. 
Enligt intervjupersonerna kan det handla om att marknadsföra sig själv eller 
göra reklam för forskningsprojekt. En intervjuperson påpekade att det 
handlar om att ge och ta information. 
 
Vad kan få andra att bidra mer? 
Intervjupersonerna tror att det finns rum för förbättringar. De menar att 
personer kanske motiveras mer om de kan se nyttan med att bidra. Ytterligare 
faktorer kan vara att nätverket är seriöst och att personerna känner att de får 
något tillbaka. 
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Tabell 4-7: Intervjupersonernas tips till hur man kan få fler att bidra med 

information. 

Inställning till integration av sociala medier med arbetsliv.org 
En majoritet av de intervjuade hade en positiv inställning till integration av 
sociala medier, medan övriga var neutrala i sitt ställningstagande. 
 

 
Tabell 4-8: Intervjupersonernas åsikter kring integration av sociala medier 

med arbetsliv.org. 

4.2.3 Wikipedia 
Känner till Wikipedia 
Samtliga känner till Wikipedia väldigt väl. Intervjupersonernas självsäkra ton 
avslöjade att det är en allmänt känd webbplats. Ordval som “Jajamensan” och 
“oja” kan tolkas som att det är en väl igenkänd webbplats.  
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Wikipedialiknande upplägg för arbetsliv.org 
Alla intervjupersoner var positiva till en Wikipedialiknande lösning. En 
antydan till att det skulle bli en gedigen kunskapsbank klingade i rösterna om 
nyfikenhet, “ett nytt tänk”, “en bra idé” och “mer levande”. Samtidigt ekade 
något i intervjupersonernas röster, källkritik och osäkerhet till källornas 
ursprung och validitet. Samtidigt kändes det inte som ett allt för stort problem 
som skulle vara till större nackdel.  
 
Kan tänkas bidra 
Det känns som att vissa personer känner sig tvungna att bidra och i och med 
det tvånget inte vill bidra. Det kan bero på tidsbrist, att personen inte känner 
att hen har något att bidra med, eller ifrågasätter sig själv källkritiskt. Risken 
för att öppet ange felaktig information kanske kan bli för personlig.  
 
Många känner dock att de gärna är med och bidrar, för att bygga upp något, 
“gigantisk kunskapsbank”, att få dela sina kunskaper. En känsla av nyfikenhet, 
mer acceptans kring sitt eget område och att själv vara med och utveckla och 
sprida sin kunskap.  
 

 
Tabell 4-9: Intervjupersonernas åsikter kring en Wikipedialiknande lösning 

och hur det skulle påverka dem att bidra med information. 

4.2.4 Branscher 
De branscher intervjupersonernas arbete omfattar 
Genomgående så arbetar de intervjuade med frågor som rör frågor relaterat 
till många olika branscher. 
 
Anmärkningsvärt är att åtminstone tre av intervjupersonerna har nämnt 
samma eller liknande branscher och att eftersom områdena är väldigt spridda 
vore det bra med en lösning som liknar Wikipedia. En intervjuperson nämner 
att Wikipedia ger tillgång till snabb kunskap som också behövs för att snabbt 
kunna förse sina kunder med enkla lösningar och svar på deras frågor. 
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Tabell 4-10: Sammanfattar de olika branscher som intervjupersonerna 

främst arbetar inom. 

50 mest förekommande orden  
De 50 mest förekommande orden i de fyra kategoriserade dokumenten visas i 
figur 4-2. Orden ger både en bra och missledande bild. Dock kan slutsatsen 
dras att i alla fyra dokument handlar det mycket om jaget, pronomet jag 
dominerar i alla dokument följt av och som används för att binda ihop 
meningar. Ordet är, en böjning av verbet vara, viktigt vid beskrivande av hur 
något är. Orden är viktiga men utifrån de mest frekventa orden finns mer eller 
mindre betydelsefulla ord.  
 
Användning 
Ord som; söker, information, mycket och avgör, säger något om just 
arbetsliv.org. En uppfattning som kan stärkas är att många intervjupersoner 
antyder till att arbetsliv.org har mycket information. Inga ord som; enkelt, 
lätt, med flera förekommer till exempel inte. Ordet där, ett adverb, 
exempelvis söker där, varit där, något där, ger en förnimmelse av att 
intervjupersonen inte är bekant med webbplatsen. Det vill säga, istället för att 
specificera ett substantiv så används ordet där.  
 
Sociala medier 
Tydligt framgår att Facebook och LinkedIn förekommer, även bidra, väldigt, 
bra och använder. Orden kan ge en uppfattning om att det är så att sociala 
medier i form av LinkedIn och Facebook har positiv inverkan och används i 
stor omfattning.  
 
Wikipedia 
Orden; tror, bidra, mer, bra, absolut och kunna, speglar den tolkningen som 
dragits, att intervjupersonerna tror att en Wikipedialiknande lösning vore bra 
och att de är bekanta med Wikipedia och även att de tror sig kunna bidra mer 
med information.  
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Branscher 
Här bekräftas väl att de intervjuade arbetar inom olika branscher.  

 

 
(Användning)   (Sociala medier) 

 
(Wikipedia)    (Branscher) 

 
Figur 4-2: Visar resultaten för de 50 mest frekventa orden för de fyra 

kategorierna skrivna inom parentes. 
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5 Tekniska lösningar 
Det finns flertalet olika möjligheter att välja mellan vid implementering av en 
webbplats. Antingen kan redan befintliga verktyg och lösningar, 
innehållshanteringssystem, som anpassas efter egna behov användas eller så 
kan en lösning utvecklas från grunden. 
 
Ett innehållshanteringssystem [144] innehåller smarta verktyg för att 
publicera innehåll och förser ofta användarna med lättåtkomliga inställningar 
för att utforma webbplatsens utseende och funktionalitet. De olika 
plattformarna medför alla sina för- och nackdelar och frågan är vilket 
alternativ som bäst uppfyller den kravspecifikation som satts upp enligt 
uppdragsgivarens önskemål och användarnas behov eller om en 
egenutvecklad plattform är att föredra. I kapitlet jämförs några av de mest 
populära alternativen tillsammans med alternativet att skapa en 
egenutvecklad plattform. 

5.1 Systemutvecklingsmetoder 
Vid utveckling av mjukvarusystem finns det olika utvecklingsmetoder som 
kan tillämpas, vissa bättre lämpade än andra beroende på projektets struktur, 
resurser och det system som ska utvecklas [145] [146]. I boken System 
Analysis, Design and Development [ibid.] omnämns exempelvis 
Vattenfallsmetoden, Evolutionär utvecklingsmetod, Inkrementell 
utvecklingsmetod, och Spiralmodellen som fyra huvudsakliga 
systemutvecklingsmodeller som används vid utveckling av mjukvarusystem. 
Det finns även andra populära metoder som såsom Agil systemutveckling 
[147] som i annan litteratur [ibid.] nämns istället för Spiralmodellen 
tillsammans med de övriga tre. 
 
Som tidigare nämnts är det lämpligt att välja en metod som passar bra med 
hänsyn till projektets proportioner. För att inte spendera för mycket tid på 
evaluering av systemutvecklingsmetoder begränsades valet till att endast 
omfatta de ovan nämnda systemutvecklingsmetoderna som här nedan 
beskrivs mer utförligt innan en redogörelse för det slutgiltiga metodvalet 
följer. 
 
Vattenfallsmetoden. 
Vattenfallsmetoden har ursprungligen utformats av Winston W. Royce i syfte 
att hantera utveckling av system och beskriver ett arbetssätt enligt sekventiell 
följd [148]. I modellen utformas en kravspecifikation först för att sedan övergå 
i design av systemet, en implementationsfas, verifiering och avslutas med drift 
och underhåll av systemet [ibid.]. 
 
Vattenfallsmodellen fungerar bland annat bra när kravspecifikationen är väl 
definierad [149]. 
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Metodens svaghet är dess begränsade anpassningsbara upplägg som sker 
enligt ovan beskriven ordning med möjlighet att utföra vissa faser parallellt 
men utan eller ingen iteration som Charles W. Wasson beskriver det [ibid.]. 
Den linjära strukturen kan göra arbete med eventuella förändringar av 
slutförda faser förhållandevis komplicerat [150]. Som en lösning på problemet 
har en modifierad version, kallad Vattenfallsmodellen med feedback [ibid.]. 
Varianten följer fortfarande samma sekventiella ordning men har anpassats 
för att utföra ändringar i föregående fas som svar på förändringar i den 
nuvarande fasen [ibid.]. 
 
Evolutionär utvecklingsmetod 
Den evolutionära utvecklingsmetoden tillämpar samma linjära struktur som 
Vattenfallsmetoden med skillnaden att hela processen upprepas flera gånger 
[151]. Syftet med metoden är att uppnå en produkt med viss funktionalitet i ett 
tidigt stadium för att iterativt utöka och förbättra funktionalitet [ibid.]. 
 
Metoden fungerar bra när den slutgiltiga produktens funktionalitet inte är 
helt bestämd eftersom att produktens funktionalitet vartefter en iteration kan 
utvecklas i den riktning som användarna användarna önskar [152]. 
 
Den Evolutionära utvecklingsmetoden för trots sina lovande fördelar med sig 
några avgörande nackdelar, eller fallgropar som författaren kallar dem [153]. 
Den första är att det är problematiskt att planera en struktur i koden eftersom 
att väsentliga delar kan komma att ändras i takt med att nya oplanerade 
funktioner läggs till [ibid.]. Ett annat vanligt misstag är antagandet att 
systemet alltid är flexibelt nog att utvecklas i alla tänkbara riktningar, vilket 
inte är fallet [ibid.]. 
 
Inkrementell utvecklingsmetod 
Den inkrementella utvecklingsmetoden följer även den en linjär struktur där 
hela processen genomgår flera iterationer för att gradvis expandera eller 
uppdatera systemet som utvecklas [154]. I många fall tillämpas metoden när 
kravspecifikationen är väl definierad [ibid.] men projektet ställs inför vissa 
begränsningar, risker eller andra faktorer av osäkerhet [155].  
 
Spiralmodellen 
Spiralmodellens arbetssätt baserar sig på flera iterativa faser utefter en figur 
av ett koordinatsystem med en spiral som startar i koordinatsystemets 
mittpunkt. Spiralen roterar kring mittpunkten och varje varv lite längre och 
omfattar således fler eller längre moment vid de yttre varven. [ibid.] 
 
Varje kvadrant i figuren representerar olika områden som ska arbetas med. I 
den första kvadranten bestäms och undersöks objektiv, alternativ och 
begränsningar. Den andra kvadranten fokuserar på evaluering av alternativ 
samt identifiering och hantering av risker. Den tredje kvadranten fokuserar på 
utveckling och verifiering medan den fjärde kvadranten planerar för nästa 
iteration. [ibid.] 
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Modellen kan i sig även tillämpa andra utvecklingsmetoder i spiralens 
iterationer med ett adderat inslag av riskhantering [156]. 
 
Stor vikt läggs vid just riskhantering [ibid.] och varje iteration har inte som 
fokus att leverera en produkt, utan det är den erhållna kunskapen från varje 
iteration som tillslut leder till en fullfjädrad produkt [157]. 
 
Agil utvecklingsmetod 
Agil utvecklingsmetod är mycket anpassningsbart och tillämpas på så sätt att 
olika systemutvecklingsmetoder kan användas beroende på vilket moment 
som arbetas med och kan sedan upprepas i olika kombinationer. De fyra 
momenten beskrivs sammanfattat som analys, design, implementation och 
testning som inkluderar integration av systemet. [157] 
 
De karaktäristiska dragen för metoden gör den lämplig för projekt där det 
saknas någon förutbestämd struktur och konstanta förändringar i sker i 
projektet [ibid.]. 

5.1.1 Val av metod 
Med osäkerhet av hur arbetet skulle fortskrida efter att tekniska lösningar 
evaluerats var det inte lätt att välja systemutvecklingsmetod. Efter den 
kvalitativa undersökningen återstod ungefär sju arbetsdagar vilket var något 
som behövde tas hänsyn till. 
 
Värt att notera är också att kraven som skulle ställas på den tekniska 
lösningen vid det här laget redan var någorlunda definierade efter att den 
kvalitativa undersökningen slutförts tillsammans med de ursprungliga 
önskemålen från uppdragsgivaren. Av den orsaken uteslöts den evolutionära 
utvecklingsmetoden som lämpar sig för projekt som vid projektets början inte 
har väl definierade krav att arbeta utifrån. 
 
Den inkrementella utvecklingsmetoden passar enligt litteraturen bra när 
projektet ställs inför många risker och begränsningar. Arbetet i denna 
uppsatsrapport hade förstås många osäkra faktorer men fokus låg snarare på 
att färdigställa en prototyp än att beakta risker. 
 
På liknande sätt lägger Spiralmodellen som tidigare nämnts stort fokus på 
riskanalys, vilket som sagt inte riktigt passade in på projektet med tanke på 
dess tidsramar. Det agila arbetssättet för med sig många fördelar i och med 
sin flexibla natur, men den metod som verkade passa bäst på arbetet i 
uppsatsrapporten var Vattenfallsmetoden. 
 
Mer bestämt föll valet på att använda den modifierade Vattenfallsmetoden 
med feedback med hänsyn tagen till projektets omfattning och resurser. 
Vattenfallsmodellens upplägg går att applicera på många olika typer av 
projekt och verkade därför lämplig för arbetet i uppsatsrapporten.  
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5.1.2 Process 
Vattenfallsmodellen applicerades på projektet och fick till följd av jämförelsen 
av tekniska lösningar den struktur som presenteras i text nedan och illustreras 
i figur 5-1. 
 

 
Figur 5-1: Vattenfallsmetoden applicerad på arbetet i uppsatsrapporten. 

 
En kravspecifikation utformades utefter resultaten från de kvalitativa 
intervjuerna. Kravspecifikationen uppföljdes av en analys av potentiella 
tekniska lösningar som avslutades med en jämförelse och val av teknisk 
lösning. 
 
När den underliggande tekniska lösningen var bestämd planerades hur den 
tekniska lösningen skulle konfigureras för att uppfylla 
kravspecifikationen.Efter planeringen övergick arbetet i integrationsfasen där 
systemet konfigurerades till att fungera som planerat. 
 
Vid integrationsfasen framkom det att viss funktionalitet inte fungerade som 
planerat och den modifierade Vattenfallsmodellens egenskaper att återgå till 
en tidigare fas tillämpades för att utföra små justeringar i planeringen. 
 
När den prototyp som togs fram i integrationsfasen ansågs färdig övergick 
arbetet till testfasen där ett användartest anordnades för att verifiera att 
prototypen uppfyllde uppdragsgivarens förväntningar. 
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5.2 Kravspecifikation 
Utefter uppdragsgivarens önskemål på funktionalitet och analys av de 
kvalitativa intervjuundersökningarna med potentiella användare av 
plattformen kunde de övergripande kraven på kunskapsplattformen 
sammanfattas enligt följande. 
 
Krav 1 
Informationen ska vara öppen för allmänheten och lätt att komma åt. 
 
Krav 2 
Användare ska ha möjlighet att enkelt kunna bidra med och redigera innehåll. 
 
Krav 3 
Medlemmar i FTF Arbetsmiljö och EHSS ska kunna logga in på webbplatsen, 
förslagsvis via sociala medier. 
 
Krav 4 
Det ska finnas möjlighet att inom organisationerna diskutera innehållet på 
webbplatsen, förslagsvis länkas redan befintliga diskussioner från sociala 
medier till webbplatsen. (Möjligtvis chattfunktion). 
 
Krav 5 
Möjlighet att via sökord söka efter innehåll på webbplatsen. 
 
Krav 6 
Webbplatsen ska vara utformad så att så lite underhåll som möjligt krävs. 
 
Krav 7 
Webbplatsen ska ha ett eget domännamn, arbetsmiljowiki.se, och all data ska 
lagras på KTHs servrar. 
 
Krav 8 
Lösningen som framtagits ska kvalitetsgranskas innan allmän publicering. 

5.3 Undersökning av möjliga implementationer 
Nedan listas de krav som är av relevans vid jämförelse av olika plattformar, 
och det är även de som kommer användas som underlag i följande kapitel när 
de olika alternativen undersöks närmre. 
 
● Krav 2 - Bidra till och redigera innehållet. 
● Krav 3 - Inloggning via sociala medier. 
● Krav 4 - Diskutera innehåll via sociala medier. 
● Krav 5 - Sökfunktion. 
● Krav 6 - Minimalt underhåll av webbplatsen. 
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5.3.1 WordPress 
Den nuvarande [158] webbplatsen på arbetsliv.org bygger på plattformen 
WordPress. Utvecklingen av WordPress [159] påbörjades år 2003 och började 
som en bloggplattform men har sedan dess utvecklats till att bli ett fullfjädrat 
innehållshanteringssystem som underlättar publicering av elektroniskt 
innehåll såsom hemsidor genom att förse administratörer och användare med 
ett grafiskt gränssnitt för innehållshantering. WordPress bygger på öppen 
källkod, vilket innebär att människor från hela världen har möjlighet att bidra 
till utveckling av plattformen [160]. 
 
Bidra och redigera innehåll 
Som innehållshanteringssystem gör WordPress det möjligt för webbplatsens 
administratör att lägga till nytt innehåll och redigera det via ett grafiskt 
gränssnitt. Administratören kan även ge användare tillgång till att redigera via 
det grafiska gränssnittet [161].  
 
Det finns ett tillägg till WordPress vid namn User Submitted Posts [162] som 
gör det möjligt för vem som helst att lägga till artiklar som kan placeras i olika 
kategorier till webbplatsen. Tillägget är begränsat i det avseende att 
användare som lagt till innehåll inte kan redigera det eftersom att 
redigeringen sker via WordPress administrativa gränssnitt. 
 
En annan möjlighet är att använda ett tillägg som heter WordPress Wiki 
[163]. WordPress Wiki tillåter användare att lägga till och redigera innehållet 
via det grafiska gränssnittet i WordPress utan att nödvändigtvis använda 
administratörspanelen. 
 
De föreslagna tilläggen är ganska begränsade och saknar användbar 
funktionalitet som till exempel klickbara menyer vilket försvårar användning. 
 
Inloggning via sociala medier 
Det går med hjälp av tillägg att logga in via sociala medier. Några alternativa 
tillägg som stödjer både Facebook och LinkedIn är LoginRadius [164], Social 
Login [165], Social Auth WordPress Plugin [166] och WordPress Social Login 
[167]. Tilläggen tillåter dock att vem som helst, som har ett konto, på de 
sociala medierna som stöds kan logga in. Vilket inte uppfyller krav tre, att 
endast medlemmar i FTF Arbetsmiljö och EHSS kan logga in. 
 
Beroende på hur inloggningssystemet hanterar användarkonton så kan 
användarkonton skapas först och Facebookkonton länkas i efterhand för att 
använda Facebook som inloggningsmetod [168]. Scenariot går att utföra med 
premium versionen av WP-FB Connect [169]. 
 
Diskutera via sociala medier 
WordPress gör det möjligt för personer att kommentera artiklar och på så vis 
föra diskussioner. Ett önskemål var att länka samman redan existerande 
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diskussioner från exempelvis Facebook och LinkedIn med relaterad 
ämnessida på den nya webbplatsen för att diskutera vidare där. 
 
Diverse tillägg som exempelvis Disqus [170], Facebook Comments [171] och 
LoginRadius [172] gör det möjligt att kommentera på den nya webbplatsen 
med hjälp utav sitt Facebookkonto, men kommentarer sker i ett nyskapat 
kommentarsfält unikt för varje artikel. LoginRadius har även stöd för 
kommentarer via LinkedIn. 
 
Wallflux [173] [174] är ett tillägg som gör det möjligt att visa innehållet från 
en privat grupp på en webbsida, men inte att kommentera. Det går alltså inte 
att koppla en existerande diskussion från en privat Facebookgrupp till en 
webbsida i syfte att kommentera via webbsidan. 
 
Vad gäller LinkedIn ska det finnas möjlighet att länka en publik grupps 
kommentarflöde med hjälp av ett tredjepartstillägg vid namn LinkedIn 
Groups for WordPress Plugin [175] [176]. Tillägget finns dock inte i 
WordPress plugindatabas och den officiella webbplatsen [177] verkar inte 
längre existera, vilket kan tyda på att tillägget inte längre är under utveckling. 
Det finns även ett tillägg som kan visa kommentarer från en öppen grupp på 
LinkedIn, RDP inGroups+ [178]. 
 
Utöver ovan nämnda tillägg finns inget alternativ för att koppla samman 
existerande gruppers diskussioner på LinkedIn till en webbplats. Diskussioner 
kan dock fortfarande implementeras med hjälp av tillägg som skapar nya 
diskussionsfält och har stöd för LinkedIn. 
 
Sökfunktion 
WordPress har stöd för sökning efter innehåll på webbplatsen [179]. 
 
Minimalt underhåll av webbplats 
Underhåll av webbplatsen sker via WordPress administrationspanel. Det finns 
där möjlighet att via det grafiska gränssnittet installera uppdateringar, utöka 
funktionalitet via tillägg och administrera dem, lägga till och ta bort 
användare samt se diverse statistik över webbplatsen. 

5.3.2 Joomla 
Joomla [180] påbörjades år 2000 och har utvecklats till ett omfattande 
innehållshanteringssystem väldigt likt WordPress. Joomla inkluderar grafiska 
gränssnitt [181] som underlättar publicering av innehåll. Joomla är ett öppet 
källkodsprojekt och innebär att en mängd utvecklare från hela världen har 
möjlighet att bidra till utveckling av plattformen. 
 
Bidra och redigera innehåll 
Uppladdning av nya artiklar är precis som WordPress något som sköts i det 
grafiska gränssnittet som endast administratörer kommer åt [182], vilket inte 
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är optimalt i sammanhanget. Det finns några olika lösningar som gör det 
möjligt för användare att istället hantera information likt en wiki. 
 
Wiki Templates är ett projekt med syfte att integrera wiki-funktionalitet 
baserat på Wikipedia (MediaWiki) med Joomla [183] [184] [185]. 
 
Med tillägget MediaWiki Login [186] loggas användare in på MediaWiki 
samtidigt som inloggning sker på Joomla, under förutsättning att MediaWiki 
finns installerad och att Joomla och MediaWiki finns under samma domän. 
 
Inloggning via sociala medier 
Det går med hjälp av tillägg att logga in via sociala medier. Två alternativ som 
verkar lämpliga är SLogin [187] och JLinked [188] eftersom att de stöder ett 
flertal sociala medier, Facebook och LinkedIn inkluderat. Likt alternativen 
som finns tillgängliga för WordPress är det möjligt för vem som helst att logga 
in via sitt sociala medie-konto. 
 
Beroende på hur inloggningssystemet hanterar användarkonton så kan 
användarkonton skapas först och Facebookkonton länkas i efterhand för att 
använda Facebook som inloggningsmetod [189]. 
 
Diskutera via sociala medier 
Joomla ger genom tillägg stöd för kommentarer via sociala medier. Alternativ 
som Facebook Social Comments [190], All in One Social Comment System 
[191] och Disqus Comments [192] gör det möjligt att kommentera med sitt 
Facebookkonto. Ett alternativ som utöver Facebook även har stöd för 
LinkedIn är JLinked [193]. Inget av samtliga alternativ uppfyller dock krav 
fyra, att knyta samman redan existerande diskussioner i privata grupper på 
Facebook och LinkedIn med en webbplats. 
 
Sökfunktion 
Det är möjligt att med Joomlas ursprungliga funktionalitet söka efter innehåll 
på webbplatsen [194]. 
 
Minimalt underhåll av webbplatsen 
Underhåll av webbplatsen sker via ett grafiskt gränssnitt i 
administratörspanelen [195]. Precis som WordPress motsvarighet så hanteras 
där saker som bland annat tillägg, teman, användare och uppdateringar av 
Joomla. 

5.3.3 Drupal 
Drupal [196] är ett innehållshanteringssystem, byggt på öppen källkod, vars 
utveckling påbörjades 1999. Drupal erhåller på samma sätt som tidigare 
föreslagna innehållshanteringssystem, ett grafiskt gränssnitt [197] för 
hantering av innehållet på webbplatsen. 
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Bidra och redigera innehåll 
Artiklar kan i Drupal läggas till av administratörer och andra behöriga genom 
ett grafiskt gränssnitt som liknar WordPress och Joomlas motsvarighet [198]. 
Det finns tillägg som kan göra det möjligt för användare att lägga till 
information, men många av tilläggen är föråldrade eller fortfarande under 
utveckling [199] [200] [201] och lämpar sig därför inte för ändamålet. 
 
Inloggning via sociala medier 
Det går med hjälp av tillägg att logga in via sociala medier. Två tillägg som 
stöder både Facebook och LinkedIn är HybridAuth Social Login [201] och 
OneAll Social Login [203]. Precis som för WordPress och Joomla fungerar 
tilläggen som så att vem som helst med konto på stödda sociala medier kan 
logga in, men beroende på hur inloggningssystemet hanterar användarkonton 
så kan användarkonton skapas först och Facebookkonton länkas i efterhand 
för att använda Facebook som inloggningsmetod [204]. 
 
Diskutera via sociala medier 
Med den ursprungliga funktionalitet [205] Drupal erbjuder är det möjligt för 
användare att kommentera artiklar. Via tillägg går det även att kommentera 
med konton för sociala medier. Utbudet är lite tunnare för Drupal än 
WordPress och Joomla och många tillägg stöder endast den ena av Facebook 
och LinkedIn, exempelvis Facebook Comments Social Plugin [206], Facebook 
social plugins integration [207], LinkedIn Integration [208] och Disqus 
[209]. Tilläggen är precis som för WordPress och Joomla till för att skapa nya 
diskussionsfält och alltså inte att koppla samman redan existerande 
diskussioner till en webbplats. 
 
Sökfunktion 
Drupals ursprungliga funktionalitet erbjuder stöd för sökningar på 
webbplatsen [210]. 
 
Minimalt underhåll av webbplatsen 
Underhåll av webbplatsen sker via det grafiska gränssnittet. Där hanteras 
saker som uppdatering eller uppgradering [211] av Drupals kärna, användare, 
tillägg och webbplatsens utseende [212]. 

5.3.4 MediaWiki 
MediaWiki [213] skiljer sig från tidigare nämnda alternativ i den mening att 
MediaWiki är konstruerad för enkel administrering av innehåll och lämpar sig 
väl som plattform för hantering av information eftersom att det enkelt går att 
skapa nya artiklar, placera dem i olika kategorier och länka sidor till varandra. 
 
Bidra och redigera innehåll 
MediaWiki tillåter att flera personer skapar nya och redigerar redan befintliga 
artiklar [214]. Varje artikel kan kategoriseras [215] och enkelt länkas till via 
andra artiklar på wikin. Det finns även möjlighet att spara historik över 
ändringar som skett i innehållet [216]. MediaWiki används [217] [218] bland 
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annat av Wikipedia, vars huvudsyfte är att användarna själva ska bidra och 
redigera innehållet [219].  
 
Tillägget VisualEditor [220] förser användaren med ett grafiskt gränssnitt 
som gör det möjligt att redigera innehåll och samtidigt se hur det publicerade 
innehållet kommer att se ut. 
 
Inloggning via sociala medier 
Det finns även, likt tidigare nämnda system, möjlighet att installera tillägg 
som utökar MediaWiki med ytterligare funktionalitet. Utbudet må inte vara 
lika stort som för tidigare nämnda innehållshanteringssystem och kan göra 
det svårt att hitta tilläggen som behövs. 
 
Ett tillägg som har stöd för både Facebook och LinkedIn är ULogin [221]. 
 
Med tillägget SocialLogin [222] går det att använda Facebook, men inte 
LinkedIn, som inloggningsmetod. En smidig funktion som erbjuds är att 
existerande användarkonton kan kopplas ihop med ett Facebookkonto och på 
så sätt kan flera inloggningsmetoder användas för att logga in på ett och 
samma konto. 
 
Facebook [223] (inte utvecklat av Facebook) är ett annat tillägg som 
möjliggör inloggning via Facebook och kan enligt sin beskrivning hantera 
användarbehörigheter via Facebookgruppen på Facebooks webbplats. Det 
finns ingen motsvarighet för LinkedIn och bortsett från tillägget Facebook så 
kommer alla personer med konto på de sociala medier som stöds att kunna 
logga in. 
 
Beroende på hur inloggningssystemet hanterar användarkonton så kan 
användarkonton skapas först och Facebookkonton länkas i efterhand för att 
använda Facebook som inloggningsmetod [224]. 
 
Diskutera via sociala medier 
Genom tillägg kan MediaWiki utökas till att ha stöd för kommentarer via 
sociala medier. Det finns även tillägg som möjliggör kommunikation utan 
sociala medier. Två exempel är MediaWikiChat [225] som skapar en speciell 
webbsida som fungerar som en chatt och tillägget Comments [226] som kan 
lägga till kommentarsfält till artiklar. 
 
Bland de önskade sociala medierna finns Facebook och LinkedIn. Utbudet är 
magert, men två alternativ som har stöd för Facebook är PageDisqus [227] 
och FacebookComments [228] som lägger till ett kommentarsfält på varje 
webbsida. 
 
Det finns ännu inget allmänt tillgängligt tillägg som har stöd för LinkedIn, 
men det finns ett alternativ. Genom att använda tillägget HTMLets [229] går 
det att inkludera HTML, HyperText Markup Language och JavaScript-kod på 
redan existerande webbsidor på wikin för att integrera kommentarsfält 
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baserade på JavaScript [230]. En nackdel är att en ny HTML-fil måste skapas 
och skötas manuellt i MediaWikis tilläggsmapp på servern för varje nyskapat 
kommentarsfält [ibid.]. Anledningen till att ett unikt artikel-ID behövs är att 
särskilja de olika kommentarsfälten i varje HTML-fil.  
 
I övrigt återfinns de ständiga problemen med att existerande kommentarer 
inte länkas till den nya webbplatsen, utan det är istället nya kommentarsfält 
som skapas. 
 
Sökfunktion 
Med MediaWiki är det möjligt att söka bland innehållet på webbplatsen med 
hjälp av dess inbyggda sökfunktion [231]. 
 
Minimalt underhåll av webbplatsen 
Underhåll såsom uppgraderingar av MediaWiki är omfattande för en vanlig 
användare och sker via skript som skrivs in i serverns terminalfönster5 eller 
motsvarande [232]. Installation av tillägg sker på samma sätt [233]. En 
administratör [234] kan göra vissa ändringar som en vanlig användare inte 
kan göra, som att till exempel blockera [235] en användare eller skrivskydda 
sidor och bilder. 

5.3.5 Egenutvecklad plattform 
En egenutvecklad plattform är i många fall att föredra då den kan anpassas 
specifikt utefter de krav som ställs. Det gör att plattformen kan utformas 
precis som önskat men innebär att projektet blir mer komplicerat. Det skulle 
till exempel behövas större programmeringsinsatser och ett antal 
användartester för att säkerställa kvalité och eliminera buggar.  
 
Funktioner som måste tas hänsyn till vid utvecklingen kan vara saker som 
databaser, säkerhet och att utveckla gränssnitt. En sådan insats kan verka 
orimlig att koda och testa inom projektets tidsramar. Jämförelsevis så har de 
övriga föreslagna systemen utvecklats av många personer och genomgått 
många iterationer över flera år för att bli vad de är idag. 
 
Bidra och redigera innehåll 
För att uppfylla kravet krävs att ett användarvänligt gränssnitt skapas och att 
innehåll som användare skapas lagras på servern i en databas. Det bör även 
finnas någon typ av versionshantering [236] för att kunna återställa ändringar 
vid behov och se vem som redigerat vad och när. 
Inloggning via sociala medier 
Kan implementeras genom att utveckla en egen lösning med hjälp av OAuth 
[237] tillsammans med API, Application programming interface för 
Facebook och LinkedIn eller så kan den färdiga lösningen OAuth LOGIN 
[238] som gör precis samma sak användas. 

                                                   
5 Även i vissa fall kallat konsol eller kommandotolk, beroende på 
underliggande operativsystem. 
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Minimalt underhåll av webbplatsen 
Eftersom webbplatsen utvecklats på egen hand, beror underhållet på 
webbplatsens utvecklade funktionalitet. MySQL, My Structured Query 
Language, PHP, PHP Hypertext Preprocessor och liknande bör hållas 
uppdaterade för att öka plattformens säkerhet [239].  
Förändringar i de APIn som använts kan ske [240] och då betyda att vissa 
funktioner slutar fungera [241] och att utvecklarna på egen hand måste ändra 
i kodavsnitten.  
 
Diskutera via sociala medier 
En möjlighet är att använda Facebooks egna Comments Plugin [242] som 
implementeras via JavaScript. Det går även att använda sig av Disqus [243], 
men det har i dagsläget inte stöd för LinkedIn. LinkedIn erhåller inte heller 
något eget alternativ för att kommentera på hemsidor och det verkar inte 
finnas någon allmänt känd färdig lösning, så ett egenutvecklat tillägg skulle 
behöva skapas om både Facebook och LinkedIn ska finnas med som 
kommentarsalternativ. 
 
Sökfunktion 
Snabb sökning i databaser kan vara svårt att implementera på egen hand men 
det finns färdiga alternativ, exempelvis Lucence [244], som kan integreras 
med den egenutvecklade plattformen. 

5.4 Jämförelse 
De olika alternativen jämförs enligt kriterierna krav, tid och komplexitet. I 
jämförelserna förutsätts att en egenutvecklad plattform kommer att uppfylla 
alla krav om inget annat nämns. 
 
Krav 1 
Det första kravet som behöver adresseras är att informationen ska vara öppen 
för allmänheten och lätt att ta del utav vilket samtliga lösningar uppfyller. 
 
Krav 2 
Det andra kravet handlar om plattformens möjligheter för användare att bidra 
med information, vilket användarna på egen hand inte har möjlighet att göra 
idag. Alla föreslagna alternativ uppfyller kravet. WordPress, Joomla och 
Drupal är i grundutförande konfigurerade så att administratörer sköter 
publicering av innehåll medan MediaWiki är konfigurerad som så att 
användare direkt kan bidra med information och har sådana verktyg lätt 
åtkomliga. 
 
Varje plattform, möjligtvis undantaget en egenutvecklad plattform som 
implementeras utan tillägg, har någon typ av tillägg som gör det möjligt för 
användare att lägga till information, fast funktionaliteten är ofta något 
begränsad. Här är MediaWiki att föredra. 
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Krav 3 
Det tredje kravet är att inloggningsfunktion ska finnas, vilket redan finns för 
den befintliga lösningen, men även hos alternativen. Integrering av inloggning 
med Facebook och LinkedIn är enklare att implementera med WordPress, 
Joomla, Drupal och MediaWiki eftersom att det finns färdiga tillägg att 
installera medan det för en egenutvecklad lösning krävs lite större 
programmeringsinsatser. 
 
Krav 4 
Det fjärde kravet är att funktioner för diskussion av innehåll på webbplatsen 
och att befintliga diskussioner i grupper på sociala medier gärna länkas 
samman med webbplatsen. WordPress och Joomla erbjuder tillägg med stöd 
för kommentarer via både Facebook och LinkedIn, medan Drupal har tillägg 
för endera. MediaWiki har endast färdiga tillägg som fungerar med Facebook. 
 
Det finnas oftast begränsningar över vad som är möjligt att göra med färdiga 
tillägg. Istället kan en egen lösning utvecklas med hjälp av de SDK, Software 
Development Kit och API, Application Programming Interface som 
respektive sociala medie tillhandhåller, vilket kan klassas som ett eget projekt 
i sig. Självklart finns det begränsningar med egenutvecklade tillägg också som 
beror på begränsningar i respektive API och SDK. 
 
I det här fallet är alltså WordPress och Joomla att föredra, medan Drupal och 
MediaWiki fungerar om endast ett alternativ av Facebook och LinkedIn kan 
accepteras som inloggningsmöjlighet. Det verkar dock inte finnas någon 
möjlighet för något av alternativen att integrera redan existerande 
diskussioner med ett kommentarsfält på en webbsida. 
 
Krav 5 
Det femte kravet är att en sökfunktion ska finnas tillgänglig på webbplatsen 
vilket samtliga föreslagna plattformar har stöd för.  
 
Krav 6 
Det sjätte kravet är att det ska inte ska krävas något, eller så lite som möjligt, 
underhåll av webbplatsen. De färdiga systemen WordPress, Joomla, Drupal 
publicerar uppdateringar med jämna mellanrum som kan installeras med 
några få klick i motsvarande administratörspanel, något en egenutvecklad 
plattform troligtvis kommer att sakna. 
 
MediaWiki är något krångligare och kräver manuella uppdateringar via 
serverns terminalfönster. Vad rör underhåll av artiklar är MediaWiki bra på 
det sätt att versionshistorik sparas och kan av användare enkelt återställas vid 
behov. 
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Tid & komplexitet 
Tidsramen för projektet är 10 veckor, som utöver den tekniska biten även 
inkluderar undersökningar och rapportskrivning. Att utveckla ett system från 
grunden är en komplicerad process som tar tid. Något som tar betydligt 
mycket mindre tid är att använda redan befintliga system och verktyg och 
anpassa dem till att uppfylla användarnas krav. Sett ur ett perspektiv med 
hänsyn till tid är det rimligt att välja den plattform som har så mycket färdig 
funktionalitet som möjligt och sedan anpassa efter behov. 
 

 
 

Tabell 5-1: Jämförelsetabell över olika lösningsförslag. 

Ovan visas en jämförelsetabell över de olika lösningsförslagen. Det mörkgrå 
partiet längst till vänster listar avgörande faktorer och krav från 
kravspecifikationen som är applicerbara på de tekniska lösningarna. Den 
ljusgrå kolonnen innehåller delkrav till respektive område. De gröna flikarna 
representerar de föreslagna tekniska lösningarna och området under dem 
visar om respektive plattform har stöd för eller hur väl kraven till vänster 
uppfylls. 
 
 
  



51 
 
 
 
 
 

6 Arbetsmiljöwiki 
För att webbplatsen arbetsliv.org ska vara tillgänglig för allmänheten via sin 
webbadress behöver domännamnet [245] vara registrerat [246] hos en 
domännamnsleverantör [247] och webbplatsens innehåll finnas lagrat på 
antingen ett webbhotell [248] eller någon annan server [249] [250].  

6.1 Val av domännamnsleverantör 
Utgångspunkten har varit att välja en svensk leverantör eftersom webbplatsen 
ska ha .se som toppdomän [251]. Uppsatsens fokus ligger inte vid utvärdering 
av registrarer [252] och därför har urvalet av dem begränsats till att omfatta 
endast svenska alternativ, med antagandet att de svenska registrarerna 
möjligen kan lämpa sig bättre enligt svenska lagar och regler. Vidare jämförs 
ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers:s listade 
registrarer [253] med IIS listade registrarer för att sedan utgå ifrån IISs 
prognoser kring registrarernas popularitet som grund för valet av registrar. 
 
Kontrollorgan 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICANN är en internationell organisation som arbetar med att se över bland 
annat toppdomännamn [254], samt tillhandahåller en tabell, se appendix D 
tabell D-1 med officiellt ackrediterade leverantörer av domännamn. Listan 
innehåller hundratals olika företag från olika länder, med informationen: 
företagsnamn, RAA (Registrar Accreditation Agreement)6-nummer, land 
och ackrediterade TLDs7.  
 
Internetstiftelsen i Sverige 
IIS ansvarar för teknisk drift av specifikt .se domäner, men även för .nu 
domänerna. Driften kan till exempel handla om säkerhet, där IIS, enligt 
(ICANN) är en av de första organisationerna som lät implementera DNSSEC, 
Domain Name System Security Extensions.  
 
IIS verksamhet regleras av “Lag (2006:24)” om nationella toppdomäner för 
Sverige på Internet. Lagen behandlar bland annat teknisk drift och innebär i 
sammanhanget att en tillsynsmyndighet ser över IIS aktiviteter för att kunna 
garantera stabil drift av .se toppdomänen [255].  
 
IIS tidigare kallat II-stiftelsen, benämns redan 1999 [256] i 
regeringshandlingar angående dåvarande domännamnsutredning som 
ansvariga att hantera drift av .se och har i utredningen noggrant kontrollerats 
som bra bärare av deras uppgift och känns därav som en legitim källa [ibid.]. 
 

                                                   
6 RAA anger vilket år då företaget gick med på Ackrediteringsavtal. 
7 TLD står för “top level domain” (.se, .com, .org, etcetera) 
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Tabell 6-1: Svenska företag listade hos IIS och ICANN i bokstavsordning. 

Företagen i tabell 6-1 ovan utgör det första urvalet av potentiella registrarer 
som arbetsmiljowiki.se kan registreras hos. 
 
Popularitet bland registrarer 
Popularitet har använts som ett kriterium vid jämförelse eftersom att det ger 
indikationer på vilka leverantörer som av den stora massan anses någorlunda 
pålitliga. Nedan presenteras jämförelsedata som använts vid beslut av 
registrar. IIS lät 2013 sammanställa och rangordna de populäraste 
registrarerna utifrån antal domäner de har, se tabell 6-2.  

 
Tabell 6-2: IIS stolpdiagram över de 10 största registrarerna i antal 

domäner [257]. 
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Skillnaden mellan Binero, nameISP och Domaininfo [258] är att Binero ej 
erbjuder, enligt IIS, filterfunktion “Registry lock” [259]. Som namnet antyder 
innebär det en "låsning" av domännamnet. Överlåtelse av domännamnet till 
ny innehavare eller uppsägelse av domännamnet är med ”Registry lock” inte 
möjligt.  
 
Beslut 
Baserat på i kapitlet tidigare beskrivna kriterier för val av registrar så valdes 
Binero som domännamnsleverantör. Binero är ackrediterat hos ICANN och 
IIS, vilket innebär att de uppfyller krav på säkerhet och stabilitet [260]. 

6.2 Server 
Eftersom att projektet är en del utav ett forskningsprojekt på KTH så erhålles 
fördelen att den server som kommer att husera all data på webbplatsen 
tillhandahålles av KTH. 
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6.3 Installation av MediaWiki 
Installationen av MediaWiki skedde med hjälp av programmen Microsoft 
Remote Desktop, Terminal, Sublime Text 38, Oracle VM VirtualBox och 
Mozilla Firefox på en dator, Mac Book Pro 2012 av märket Apple.  
 
Microsoft Remote Desktop användes för att nå servern9. Servern innehåller 
programvaran Oracle VM VirtualBox som användes för att skapa en virtuell 
maskin10 på vilken operativsystemet Ubuntu Server 64-bit installerades.  
 
Terminal används för att ansluta till den virtuella Ubuntuservern. Via 
Terminal skedde installationen av nödvändiga hjälpprogram, utifrån 
installationsguiden från Digital Ocean, “How to install linux apache, mysql on 
ubuntu” [261] och MediaWiki via deras givna installationsguider och 
DigitalOcean ”How To Install MediaWiki on Ubuntu 14.04”. 
 
Steg för steg 
Steg 1: Skapa en virtuell maskin i VirtualBox. 
Steg 2: Vidarebefordring av portar från fysisk server till virtuell maskin. 
Steg 3: Installera OpenSSH Server. 
Steg 4: Installera Apache, MySQL och PHP. 
Steg 5: Förberedelser inför installation av MediaWiki. 
Steg 6: Skapa databas för MediaWiki. 
Steg 7: Installera MediaWiki. 
Steg 8: Ändra logga [262]. 
 
Se Appendix E som beskriver mer i detalj vilka de olika stegen är och i vilken 
ordningen de utförts.  
 
Extra tillägg för utökad funktionalitet 
Steg 1: Inbäddning av YouTubevideor med hjälp av tillägget YouTube [263].  
Steg 2: Citeringsfunktion Installera Cite [264] som gör det möjligt att citera 
och automatiskt skapa en referenslista. 
 
Integration av inloggning och diskussion med sociala medier 
Det existerar ett flertal sociala medier varav Facebook, LinkedIn, Instagram 
och Twitter är några populära [265]. Av de sociala medier som används bland 
organisationernas medlemmar framkommer det ur intervjuundersökningarna 
att Facebook och LinkedIn används mest frekvent i deras arbete. 
 
  

                                                   
8 Är en texteditor. 
9 Den dator som används som server.  
10 Tillåter virtuella versioner av operativsystem.  
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7 Resultat undersökning av möjliga implementationer 
Många av plattformarna erbjuder samma typ av funktionalitet, men med olika 
fördelaktiga resultat beroende på vad som ska åstadkommas. 
 
Jämförelsen som gjorts indikerar att de bättre lösningarna sett till 
funktionalitet är antingen WordPress, Joomla eller en egenutvecklad 
plattform, eftersom att de uppfyller alla kriterier i tabell 5-1 ovan. 
 
En tabell, se tabell 5-1, säger dock inte allt som krävs för att fatta ett beslut. 
Tabellen bör användas i kombination med mer detaljerad information för att 
kunna göra en korrekt bedömning. Trots att kraven är uppfyllda kan 
alternativen vara olämpliga beroende på hur de fungerar som helhet. Det är i 
själva verket omständigt att använda sig av Joomla eftersom båda 
installationerna av Joomla och MediaWiki måste underhållas var för sig. Även 
WordPress, som uppfyller alla krav, är något begränsad och inte 
användarvänlig [266] när det kommer till att bidra med material då viss 
grundläggande funktionalitet inte återfinns bland tilläggen, som exempelvis 
klickbara innehållsförteckningar [ibid.]. Samma sak kan sägas för Drupal och 
MediaWiki, som saknar visst stöd för LinkedIn. 
 
Här måste en avvägning av prioriteter göras. Är det bidrag av innehåll som är 
viktigast eller är det integration med sociala medier? Målet med uppsatsen är 
att underlätta delning av kunskap. Är det inte då av högre prioritet att 
möjliggöra det, snarare än att lägga avgörande vikt vid de inloggnings- och 
kommentarsmöjligheter som finns? 
 
Om hänsyn även tas till arbetets omfattning och tid så verkar MediaWiki vara 
det bäst lämpade alternativet. Det är även här som alternativet att skapa en 
egenutvecklad plattform faller bort och utesluts. Problemet med att 
MediaWiki inte har fullt stöd för integration med LinkedIn kan lösas genom 
att utveckla ett eget tillägg, vilket också är betydligt mindre omfattande än att 
skapa en egen plattform från grunden. 
 
Slutsatsen som kan dras är att MediaWiki, som är den plattform Wikipedia 
baseras på, är det mest lämpliga alternativet sett ur ett 
implementationsperspektiv.  
 
Slutsatsen förstärks positivt av att den Europeiska webbplatsen oshwiki.eu 
som enligt deras uppgifter bygger på MediaWiki och idén om att användarna 
själva bidrar med artiklar och innehåll om arbetsmiljö vilket enligt deras 
hemsida resulterat i ett stort antal artiklar [267].  
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7.1 Beskrivning av prototyp 
Prototypen byggdes upp med den valda plattformen MediaWiki.Prototypen 
som utvecklats kommer ligga som underlag för en utvärdering utav nuvarande 
ansvarig för arbetsliv.org. Skärmdumpar av prototypen finns i appendix F och 
täcker nedan följande områden. 
 
Huvudsida 
Huvudsidan består utav; logga, sidofält och kategorier. Huvudsidan är även 
startsidan som besökare kommer till när de besöker arbetsmiljowiki.se. Det 
finns möjligheter till att huvudsidan skulle kunna innehålla till exempel 
nyheter och aktuell information. Loggan och sidofältet är densamma för alla 
webbsidor på webbplatsen, även inloggningsfunktionen som hittas längst upp 
i övre högra hörnet återfinnes på alla webbsidor. På varje sida går det att se 
när den senast ändrats. 
 
Logga 
Den nuvarande loggan är temporär i illustrativt syfte. 
 
Sidofält 
Sidofältet består utav fyra sektioner; Verktyg, Admin-meny, Kategorier och 
länkar till standardsidor. 
 
Kategorier 
Består av två underkategorier; Branschkunskap och Ämneskunskap.  
 
Branschkunskap 
Underkategorierna består i sin tur av branscher, som fanns på arbetsliv.orgs 
branschkunskapsida, punktlistade i bokstavsordning, något som användarna 
efterfrågat utifrån analysen som gjordes på intervjuundersökningarna. 
 
Ämneskunskap 
På liknande sätt som Branschkunskap innehåller Ämneskunskap olika ämnen 
som finns skrivna på arbetslivs.orgs webbsida kring ämneskunskap, sorterade 
i en punktlista efter bokstavsordning. 
  
Underkategori Transport och magasinering 
Prototypexempel som visar tre sidor; Flyg, Taxi och Åkeri. Sidorna är listade 
i punktform och i bokstavsordning. På sidan syns även vilken kategori 
underkategorin tillhör. 
 
Sidan flyg 
En prototypsida som illustrerar olika funktioner som utifrån analysen av 
intervjuundersökningarna var något som de tänkta användarna skulle 
använda sig utav. Funktionerna var; innehållsförteckning för snabbare 
navigering och bättre överblick. Länkar för att kunna hänvisa till andra 
relevanta webbplatser. Youtubeklipp, ett resultat ifrån användarnas åsikter. 
Möjlighet att infoga bilder. Wikipedias standardfunktion för tabeller. 
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Möjlighet att referera och samla referenserna i en referenslista, något som är 
viktigt för att stärka pålitligheten på materialet. Två alternativa 
kommentarslösningar demonstreras; Disqus och Facebook. 
 
Mall för utvärdering av prototyp 
❖ Huvudsida 
❖ Logga 
❖ Sidofält 
❖ Kategorier 
❖ Branschkunskap 
❖ Ämneskunskap 
❖ Underkategori Transport och magasinering 
❖ Sidan flyg 

➢ Redigering11 
❖ Innehållsförteckning 

➢ Redigering 
❖ Länkar 

➢ Redigering 
❖ YouTubeklipp 

➢ Redigering 
❖ Bilder i olika storlekar 

➢ Redigering 
❖ Kommentarer alternativ 1 

➢ Redigering 
❖ Kommentarer alternativ 2 

➢ Redigering 
❖ Inloggning 

➢ Facebook 
➢ Inloggad 
➢ Kommentarer   

                                                   
11 Med redigering avses hur ändringar under fliken Redigera genomförts för att skapa 
respektive innehåll och dess funktionalitet. För att redigera måste användaren vara inloggad. 
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8 Utvärdering av Arbetsmiljöwiki 

8.1 Utvärderingsmetod 
En metod liknande strukturerat användartest genomfördes med ansvarig för 
webbplatsen arbetsliv.org. Ett strukturerat test har i vanliga fall fem olika 
testpersoner. Något som inte tillämpats i detta test. De deltagande i testet är 
användaren, handledaren och observatören.  
 
Användaren är testpersonen som ska använda prototypen och utföra några 
uppgifter. Handledaren hjälper till vid komplikationer och är väl insatt i 
prototypens funktionalitet och på så sätt kan förklara prototypens 
funktionalitet. Observatören ska i bakgrunden föra anteckningar kring 
intervjun. Vid strukturerade användartest används oftast två vittnen, det är 
ofta personer med anknytning till produkten exempelvis finansiär, eller vid 
stora projekt, en person från en annan utvecklingsgrupp [268]. 
 

8.2 Arbetsuppgifter 
Vad tycker användaren om: Huvudsida, logga, sidofält, kategorier, 
underkategori “Transport och magasinering“, branschkunskap, sidan Flyg 
(YouTube), redigering, länkar, inloggning och Facebookinloggning och 
kommentarer. Se figur 8-1 där testområdena knyts ihop med de 
arbetsuppgifter som användaren ska utföra.  
 

 
Figur 8-1: Visar de områden som undersöktes vid användartestningen och 

användarens uppgifter. 

Inloggning 
Användaren hittade snabbt länken “Logga in”. 
 
Logga 
Det går inte riktigt att säga just nu. Specificerade ej någon logga. 
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Sidofält 
Hittade ej rätt. Letade under “Verktyg” och “Admin-menyn”. Admin lät enligt 
användaren som något där hjälp kunde fås. Handledaren visade hjälpmenyn 
och förklarade hjälpsidorna. 
 
Användaren vill gärna se en länk till “vill du bidra” eller eventuellt en “Skapa 
artikel” i sidofältet.  
Kategorier 
Användaren hittade kategorierna utan svårigheter. 
Användaren vill gärna ha bransch- och ämneskunskap högt upp i sidofältet 
 
Branschkunskap 
Hittade underkategorin Transport och magasinering snabbt och enkelt. En 
positiv sak var indelningen av sidorna i bokstavsordning.  
 
Underkategori  
Hittade sidan Flyg. Användaren var nöjd med designen på sidan.  
 
Sidan Flyg 
Otydligheter förekom av arbetsuppgiften, användaren förstod inte riktigt om 
en ny länk skulle införas eller om den nuvarande YouTubelänken skulle delas. 
Handledaren förklarade för användaren hur en YouTubevideo kan länkas i en 
artikel.  
 
Redigering 
Användaren klickade på redigerarknappen12. Då denna redigerarsida framstod 
som enligt användaren “oj, mycket text” så visades även handledaren att 
avsnitten kan redigeras för sig.  
 
Kommentarer 
Facebook-kommentarsfältet gick bra att hitta längst ner på sidan Flyg. 
  

                                                   
12 Inte att förknippa med redigerarlänken som finns för att redigera separata avsnitt.  
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8.3 Användarens funderingar efter testet 
 
Frågor ifrån användaren: 
● När man har uppdaterat (till exempel skapat och sparat en artikel), 

publiceras allt direkt när man klickar spara?  
● Finns det någon kontroll av medlemmarna och materialet innan det 

publiceras?  
 
Av frågorna ovan framkommer det att en viktig funktion att implementera är 
någon form av kvalitetskontroll av material innan det publiceras för att 
försäkra god kvalité på publicerat innehåll. 
 
Det här önskemålet utgör egentligen ett ytterligare krav som borde ha 
specificerats i kravspecifikationen och använts som underlag vid jämförelse av 
tekniska lösningar men har inte inkluderats där eller implementerats på 
prototypen på grund av att det framkom väldigt sent. 

8.4 Förslag på lösningar 
 
● Lägga till en länk i sidofältet för att skapa artiklar eller kategorier.  
● Begränsa användare genom: 

○  Godkänna medlemskap genom att installera tillägget 
“ConfirmAccount”. Det kan dock medföra komplikationer vid 
inloggning via sociala medier.  

● En hjälpsida över specifika funktioner ifrån installerade tillägg.  
● Olika kodexempel i form av en guide för: 

○  Grundläggande funktioner.  
● Installera tillägg för att visualisera redigering av artiklar, exempelvis 

tillägget VisualEditor [269].  
● Skapa visuella guider över olika funktioner med hjälp av tillägget 

GuidedTour [270]. 
● Utforma en logoytp för Arbetsmiljöwiki. 
● Installera tillägg för kvalitetsgranskning av innehåll innan publicering. 
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9 Slutsats 
Uppsatsrapportens huvudsakliga syfte och mål är att utveckla en 
webbplattform med domännamnet arbetsmiljowiki.se. Webbplattformen ska 
göra det möjligt för personer som arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor att 
på ett enkelt sätt dela med sig av den kunskap de besitter för andra personer 
att ta del utav.  
 
Syftet och målet uppnåddes i det sättet att en möjlig tillämpning och prototyp 
framarbetats utifrån grundpremissen att användarna själva ska kunna lägga 
till kunskap och sprida och dela sin kunskap. En teknisk lösning, prototypen 
användes som underlag vid användartest. Domännamnet arbetsmiljöwiki.se 
registrerades och finns tillgängligt att använda i samband med 
arbetsmiljöwikin.  
 
Intervjuundersökningen 
Uppsatsen behandlade en intervjuundersökning från planeringsstadiet till 
analys. Intervjuundersökningens syfte var att erhålla åsikter kring nuvarande 
webbplats arbetsliv.org, sociala medier, Wikipedia och olika 
branschområden. Intervjuundersökningen riktade sig till medlemmar inom 
FTF Arbetsmiljö och EHSS i åldrarna 18-65.  
 
Intervjuerna skedde via telefon, varje intervju tog ca 15-20 minuter och 
sammanlagt åtta intervjuer genomfördes. Intervjuerna var semistrukturerade.  
 
Huvudresultatet blev förståelse kring användarnas åsikter, bekräftelse på 
tidigare antaganden och uppkomsten av nya idéer, exempelvis integration av 
YouTube med arbetsmiljowiki.se. 
 
En god förståelse kring användarnas åsikter kunde sammanställas. När alla 
intervjupersoner uppvisade liknande mönster kunde antaganden bekräftas, 
till exempel alla intervjupersoner var positiva till skapandet av en 
Wikipedialiknande webbplats. 
 
För att avgöra huruvida giltiga dessa åsikter är i det stora, då organisationerna 
tillsammans har mer än 400 medlemmar är svårt att bedöma.  
 
Det är tidskrävande att genomföra telefonintervjuer och datainsamlingarna 
blir lätt omfattande vilket medförde en begränsning i antalet intervjupersoner. 
Ytterligare två intervjupersoner i åldrarna 18-29 hade gärna intervjuats för att 
bredda åldersintervallet och stärka intervjuundersökningens resultat.  
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Den intervjumall som togs fram innehåller ett dåligt ordval “hemsida”, vilket i 
efterhand nog bättre formulerats som webbplats eller webbsida. Dock verkar 
ordet hemsida vara så pass starkt förknippat med ordet webbplats att det inte 
borde utgöra någon skillnad i intervjupersonernas svar. Kanske ordet hemsida 
tydligare skapar förståelse och mindre förvirring än vid användning av ordet 
webbplats.  
 
Teoretiskt gav den kvalitativa studien en god kunskap om hur människor 
beskriver saker, förklarar, engagera sig och hur det kan uttrycka sig i tal och i 
ord. Praktiskt ledde det till att intervjupersonernas åsikter låg som grund för 
utvecklingen. Att skapa enklare, mer överskådliga listor i bokstavsordning, 
med kategorier som direkt visar den önskade kategorins innehåll.  
 
Undersökningen kan även användas vid jämförelse vid ytterligare 
undersökningar, för att se skillnader, kanske kring åsikter om webbplatsen, så 
att säga före och efter utvecklingen.  
 
Tekniska lösningar 
I uppsatsen undersöks även olika tekniska lösningar som kan användas för att 
uppnå uppsatsens mål. De tekniska lösningarna har jämförts utifrån den 
funktionalitet de erbjuder idag. 
 
MediaWiki valdes som underliggande plattform eftersom att den lämpar sig 
väl för ändamålet enligt den jämförelse av tekniska lösningar som gjordes. 
MediaWiki uppfyller visserligen inte kravet om att kunna kommentera med 
hjälp av LinkedIn på webbsidan, men är i övrigt den lösning som bäst 
uppfyller uppsatsens mål. 
 
Icke att förkasta är att möjlig funktionalitet kan komma att ändras med tiden i 
och med att exempelvis nya tillägg med integration av kommentarer via 
LinkedInkonton skapas för MediaWiki, eller att API:er för sociala medier 
förändras och redan existerande tillägg slutar fungera. Eftersom att mycket 
funktionalitet kan läggas till via just tillägg är det inte heller en dum idé att se 
över de möjligheter som finns tillgängliga för att vidare anpassa 
arbetsmiljowiki.se.  
 
Uppsatsen beskriver även kortfattat, steg för steg, hur de processer, från val av 
registrar till implementationen av den tekniska lösningen gick till. Steg för 
steg guiden är till för att visa det arbete som gjorts och underlätta för personer 
som är intresserade av att sätta upp en liknande webbplats. 
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10 Diskussion 
Positiva följder 
Positivt var engagemanget hos de intervjupersoner som valde att delta i en 
telefonintervju och att åldersintervallet blev någorlunda jämnt fördelat.  
 
En egenbyggd server fungerade att använda vid installation av MediaWiki, för 
att testa olika typer av tillägg och för att kunna se vilka designmöjligheter som 
fanns.  
 
Motgångar och nackdelar 
Vissa intervjuer senarelades på grund av olika orsaker. Bearbetning skedde 
över data ifrån sex intervjuer, sedan utfördes bearbetning på ytterligare två 
intervjuer. För att alla analyseras samtidigt. Eftersom en jämförelse skulle 
dras utifrån mycket data inväntades analysen tills bearbetning av alla data 
skett. I takt med att vissa intervjuer senarelades kunde inte en analys 
genomföras. Analysen skulle även ligga som underlag för utvecklingen av 
plattformen, sålunda fördröjdes utvecklingsarbetet. 
 
Då tanken var att MediaWiki skulle ligga på KTHs servrar behövdes 
information för åtkomst och vart filerna för MediaWiki skulle placeras. Denna 
information har ej erhållits på grund av kommunikationsproblem med 
nyckelpersoner. 
 
Molntjänsten Google Drive som användes kunde ibland, när dokumentet växt 
i storlek upplevas långsamt och vid vissa sökningar på ord i dokumentet fanns 
problem med att navigera till de sökta orden.  
 
Installationen av den tekniska lösningen gick inte smärtfritt till. Kodstycken 
och kommandon som enligt givna instruktioner, på bland annat tilläggens 
webbsidor på mediawiki.org, var allt som krävdes för en installation gav 
ibland oönskade resultat och orsakade i vissa fall ett tillstånd som inte på 
enkelt vis kunde återkallas. 
 
Evaluering av resultat 
Svårt att mäta hur användarna använder arbetsmiljowiki.se, därav är det 
oklart huruvida målet uppnåtts, fler undersökningar måste genomföras efter 
att webbplatsen kunnat komma på plats och att användarna hunnit bekanta 
sig med den. Däremot kan antaganden bekräftas om att medlemmar inom 
FTF Arbetsmiljö och EHSS skulle tycka arbetsmiljowiki.se är en bra plattform 
till spridning av kunskap kring arbetsmiljö. Användarna är även positiva till 
integration med sociala medier.  
 
Fortsatt arbete 
Uppsatsen har fokuserat på behovsundersökningar och framtagning av en 
teknisk lösning enligt den kravspecifikation som skapats. Det finns dock 



64 
 
 
 
 
 

fortfarande många saker som inte undersökts men kan vara viktiga för 
webbplatsen och dess användare. 
 
Några förslag på framtida arbete följer i listan nedan. 
● Grundlig test av alla funktioner på den nya plattformen. 
● Användartester av plattformen och iterativ förbättring. 
● Marknadsföring av arbetsmiljowiki.se. 
● Undersöka säkerhet och brister med implementationen. 
● Uppdateringar av plattformen (exempelvis tillägg och säkerhet). 
● Smartphoneintegration med MediaWiki. 
● Installera tillägg som vi finner användbara. 

○  Förhindring av spam 
○  Underlätta tillägg av innehåll 
○  Kort URL, Uniform Resource Locator 
○  Skilja på artiklar med samma namn 
○  Enkelt skapa artiklar och kategorier 
○  Dela artiklar på sociala medier 
○  Meddelanden som visas för alla användare på alla webbsidor 
○  Visa artiklar efter popularitet 

● Utveckla specifika tillägg som uppfyller önskade funktioner (LinkedIn). 
● Skapa mallar, Templates [271], som kan användas för att förenkla vissa 

uppgifter. 
● Installera tillägg för kvalitetsgranskning av innehåll innan det 

publiceras. 
 
Alternativt arbete som inte tekniskt berör plattformen som kan behövas är 
seminarier hållna för medlemmarna inom organisationerna FTF Arbetsmiljö 
och EHSS, där funktionerna på arbetsmiljowiki.se visas och förklaras.  
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A Appendix A Intervjumall 

Mall för telefonintervju  
Presentera sig 

● Student KTH, uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet AB att vidare 
utveckla deras befintliga kunskapsplattform. 

 
Viktig information 

● Denna intervju kommer att ta ungefär 15-20 minuter. 
● Samtalet kommer att spelas in.  
● Ljudfilerna raderas efter transkribering. 
● Resultat kommer att publiceras i vår rapport och kan komma att publiceras i 

en artikel, men inte så att särskilda personer kan urskiljas. 
 
Syfte och mål med undersökningen 

● Vill ta reda på hur användare i olika åldersgrupper behöver använda sidan 
om branschkunskap på arbetsliv.org i sitt arbete för att ha nytta av den. 

● Ska utveckla en ny och bättre plattform för info om branschkunskap. 
 
Exempel på frågeställning 
Eftersom användarens egna åsikter eftersträvas kommer Kvales olika typer av 
intervjufrågor att tillämpas för att rikta frågorna mot vårt syfte, men utifrån 
användarnas perspektiv. För att få en förnimmelse till meningen. 
 
Icke standardiserade frågor - kan ändras under samtalet. 
Frågor om arbetsliv.org / Alternativa kunskapskällor 

● Använder du några andra verktyg än arbetsliv.org för att hitta den 
information du söker? 

● Känner du till sidan “branschkunskap” på webbsidan arbetsliv.org? 
○ (Om ja): Hur brukar du använda sidan? 
○ (Om nej): Hur tar du reda på information när du själv inte kan hitta 

svaret? 
● Hur upplever du sidan, är det enkelt eller svårt att hitta den information du 

söker? 
○ (Om enkelt): Hur skulle man kunna göra det enklare? 
○ (Om svårt): Kan du utveckla varför det känns svårt? 

● Har du upplevt att den information du söker saknats, i så fall vilken typ av 
information? 

○ Hur tar du reda på information i ett sådant fall? 
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● Skulle du kunna tänka dig bidra med information (kunskap/material) till 
hemsidan? 

Markera att vi nu frågar om Sociala medier 
Integration av sociala medier 

● Använder du dig utav sociala medier? - (Facebook, LinkedIn, 
diskussionsforum, mm.) 

○ (Om ja): Vilka? 
○ (Om ja): Brukar du skriva/bidra med information där och vad är det 

som får dig att göra det? 
■ (Om inte) vet du några andra som skriver/bidrar? 

● (Om ja) varför tror du dem gör det?  
■ (Om inte) vad tror du skulle få andra att vilja bidra mer? 

● Vilka skulle du vilja se integrerade med nuvarande hemsida? 
● Skulle du vara intresserad av att använda andra inloggningsmöjligheter 

som till exempel. Facebook, LinkedIn eller Google-konto för att logga in på 
hemsidan? 

● Tror du att en sammanlänkning med sociala medier skulle öka intresset till 
att bidra med information till hemsidan? 

Markera att vi nu frågar om Wikipedia 
Förslag om Wikipedialiknande plattform 

● Känner du till hemsidan Wikipedia? 
○ (Om inte): Beskriv Wikipedia för den intervjuade. 
○ Vad skulle du tycka om ett liknande upplägg för arbetsliv.org’s 

branschkunskap? - D.v.s. att användare inom organisationen själva 
tar initiativ till att lägga upp information och hålla den uppdaterad. 

● Skulle du kunna tänka dig bidra med kunskap/material till sidan om 
branschkunskap om den var utformad liknande Wikipedia? 

○ (Om inte) kan du beskriva lite mer varför. 
■ Är det tidskrävande? 
■ Vad är lätt och vad är svårt? 

 
Avrunda samtalet 

● Avslutningsvis innan jag får tacka för intervjun vill jag bara ställa några 
korta frågor.  

 
Standardiserade frågor - dessa kommer att ställas i alla intervjuer, för att kunna 
kategorisera och jämföra användare från olika åldersgrupper och bakgrund. 
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● Hur gammal är du? 
● Är du medlem i FTF Arbetsmiljö eller EHSS? 
● Arbetar du med frågor som rör olika branscher eller någon specifik 

bransch? 
  

Tacka för deltagande i telefonintervju 
● Tacka för att de intervjuade tagit sig tid att delta i undersökningen. 
● Tala om att deras åsikter hjälper oss i utveckling och planering av 

plattformen. 
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B Appendix B Kategorisering av insamlad data 

Samtal 1, 58 år, EHSS, F 
P: Använder du några andra verktyg än arbetsliv.org för att hitta 
information? 
A: Absolut. Faktum är att jag mycket sällan är inne på den. Utan jag går ofta 
direkt till Arbetsmiljöverket, Prevent, ja, vad finns det, en mängd olika, 
beroende på vad det är jag vill ha svar, ha fatt på. 
P: Känner du att det är lättare att hitta information på de sidorna 
än arbetsliv.org? 
A: Ja, alltså det är väl en vana också att jag har jobbat så många år och använt 
de andra plattformarna för information i så många år, så att det (dålig 
mottagning)  
 
P: Använder du sidan branschkunskapssidan på arbetsliv.org? 
A: Då får jag i ärlighetens namn säga att jag var ute på den lite i början, eh då 
den skapades, då sökte jag inte, utan mer tittade vad är det för någonting. Jag 
använder den inte som ett sökverktyg, utan jag var nyfiken och se om vad det 
var och vad man skulle kunna hitta och lite så. Sen, då jag söker så går jag ofta 
direkt på Arbetsmiljöverket, Prevent, branschorganisationer, eller om det är 
SIS som har de standarderna som jag ska titta på eller någonting. Då går jag ju 
liksom direkt på källan.  
 
P: Hur brukar du göra när eller om informationen inte finns 
tillgänglig som du söker på Arbetsmiljöverket eller etc. Har du 
hamnat i den situationen någon gång? 
A: Ja, det har jag gjort. Och, då har jag antingen googlat eller så har jag, man 
kan ju ställa frågor på, om det är någonting som har med Arbetsmiljöverket 
att göra t.ex. Då kan man ställa frågor på Facebook och dom brukar svara 
inom ett dygn. 
P: Okej, det är ju väldigt bra. 
A: Ja, jättebra. Och tidigare hade vi ju Arbetslivsinstitutet, men det har man ju 
lagt ner. Och där hade dom ju jättebra chatt med biblioteket om man behövde 
ha underlag eller någonting sånt där. 
 
P: Hur menar du med bibliotek? 
A: Ja, det har funnits ett bibliotek där all samlad kunskap fanns i princip 
dokumenterad på ett ställe i Sverige. Nu är det ju utspritt på alla universitet. 
Så det är svårare att hitta, om jag skulle behöva ha underlag för om jag gör ett 
(03:03 dålig mottagning) i en rapport eller någonting sånt där. 
A: Så där är det svårare idag. 
 
P: Så skulle du tycka att det var bättre om allting var samlat på ett 
ställe? 
A: Ja absolut, det var mycket bättre. Och då hade man någon slags 
chattmöjlighet också med bibliotekarien 
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P: Tycker du att det är lätt att navigera på arbetsliv.org för att hitta 
information om det du nu söker information kring? 
A: Näe, det tycker jag inte. Utan nu ska vi se hur det var nu, jag kanske skulle 
öppna och titta. Eh, det var väl branschkunskapen där ja. 
A: Det känns som om det bara är utslängt ord. Företagshälsovård, kontor, 
jordbruk, skogsbruk och fiske och utvinning av mineraler och så vidare. Jag 
har, ser, jag tycker det är svårt och se. 
 
P: Det är svårt att se vad du letar efter? 
A: Aa. Och det är inte i bokstavsordning heller. 
A: Och jag förstår inte varför det finns först rubriker då. Om jag har den sidan 
uppe nu då så står det lite branschkunskap, två stycken. Sen kommer alla 
dessa ord, och då skulle jag ju vilja kunna klicka på företagshälsovård t.ex. och 
så kommer jag. Nu så får jag ju sitta och skrolla ner tills jag kommer till den. 
 
P: Okej, så du skulle tycka att det var bättre om det fanns länkar 
som man skulle kunna.. 
A: Ja, om det nu ska finnas rubriker där uppe. 
A: Då tycker jag att, då ska man kunna klicka på den och så kommer man till 
det stycket som handlar om det. 
A: Och det är inte i bokstavsordning heller, och jag ser ingen struktur. 
 
P: Så du föreslår bättre struktur på något sätt? 
A: Absolut. 
 
P: Skulle du kunna tänka dig att bidra med information till en 
sådan här hemsida? 
A: Eh, om tid medgavs, heh. Jag vet t.ex. att det är tomt under vissa rubriker. 
Röstergonomi är det tomt under. 
A: Och där har ju vi, jag är ju ordförande i Ergonomi och Human factors 
Sällskapet Sverige, och vi har ju faktiskt information på vår hemsida. 
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Samtal 2, 62 år, EHSS & FTF, F 
P: Vilka verktyg, mer än arbetsliv.org använder ni för att hitta 
information?  
B: Ja bara söker på ord och så kommer det upp, för jag kan inte komma på 
någon särskild sida, t.ex. receptionsdisk, och så får man ju upp förslag och 
kanske plus ergonomi, så jag söker både ämnes och bransch apropå som ni 
hade tagit upp i frågan.  
 
P: Vart är det ni söker någonstans ? Är det på Google eller?  
B: Google Chrome som jag har just nu 
 
P: Känner du till sidan branschkunskap på arbetsliv.org? 
B: Ah och tidningen också. 
 
P: Hur brukar ni använda branschkunskapssidan ?  
B: Ja, jag skriver av och använder till föreläsningar, som jag nämnde för er 
handledare jag jobbar bara som behandlande sjukgymnast sen 3 år tillbaka. 
Men 35 år innan dess var jag aktiv ergonom, det var innan det var så utvecklat 
med nät så jag är inte den allra mest uppdaterad, men ja.  
B: Allt som går att göra med ergonomi om bara jag söker med det ordet är jag 
särskilt intresserad av.  
 
P: Hur upplever du sidan branschkunskap som finns på 
arbetsliv.org, är det enkelt eller svårt att hitta informationen som 
man söker ?  
B: Det är bra, det är inte svårt 
 
P: Finns det något sätt att kunna göra den enklare på ?  
B: Jag kan inte komma på något tyvärr.  
 
P: Har du någonsin upplevt att informationen som du söker inte 
finns där ?  
P: Att du kanske gått in och känt att när du gått in på, ehm, 
branschkunskap sidan att den informationen som du tänkte dig 
eller letade efter inte fanns där ? 
B: Nej, jag kanske inte ställer så ovanliga frågor, men nej det tycker jag inte 
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Samtal 3, 60 år, EHSS, F 
C: jag använder ju inte, jag är inte inne där någonting själv, som så, så jag vet 
egentligen vad det gick ut på att, så jag är dålig på att förbättra något jag 
egentligen inte använder. 
P: Använder du några andra verktyg än arbetsliv.org för att hitta 
information som ni söker?  
C: Ah jag är ju väldigt mycket inne på av.se 
C: Ah Arbetsmiljöverket 
C: Ah det är en som jag använder frekvent  
C: Och, vad heter dem Prevent  
 
P: Känner du till sidan branschkunskap? Och arbetsliv.org?  
C: Ah eh visst det gör jag men jag har inte varit inne, jag har tittat på 
arbetsliv.org och det är ju det här F, heter det FTF? 
C: Ah juste för den känner jag ju liksom igen men jag har inte varit inne och 
letat något där  
 
P: Hur upplevde du sidan? Känns det enkelt eller svårt? 
C: Asså du får, det var så länge sedan jag var inne, jag gick in och tittade nu då 
när jag fick länken. 
C: Jag tycker inte den ser sådär himla rolig ut. 
C: Nä, jag tycker den ser tråkig ut, den ser liksom, den är inget tilltalande 
gränssnitt på den tycker jag. 
C: Alltså en massa text bara liksom inga bilder  
 
P: Lite ouppdaterad kanske? 
C: AH jag ser ju att det är ganska gamla, det som är aktuellt är ju inte så himla 
aktuellt  
 
P: Har ni någon gång varit inne på sidan för att leta efter någon 
information? 
C: Nä det har jag inte varit.  
 
P: Ni talade om att ni varit inne på av.se. Om ni inte skulle hitta 
informationen där, hur bär ni er åt då?  
C: Eh jaa du?! det är ju inte ovanligt att man tar kontakt med kollegor i 
branschen och även med företagshälsor, just nu jobbar jag ju åt en 
underkonsult åt en företagshälsovård och då finns ju liksom folk i nätverket 
då  
C: Men jag tycker jag hittar väldigt mycket på Prevent och av 
(arbetsmiljöverket) av det jag behöver.  
C: Så att jag tror att det här FTF att, jag var slutade på den hälsan för 13 år sen 
som jag nu är tillbaka och frilansar åt lite och jag har för mig att hälsan var 
med i det här 
C: föreningen, föreningen vad hette den innan teknisk företagshälsovård eller 
något sånt där  
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P: Ah nä jag kommer inte ihåg, jag tror jag har hört att dom har 
bytt namn  
C: Ah precis, det är därifrån det är så länge sen som ja liksom känner igen det 
här  
C: Då måste man vara medlem också ja.  
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Samtal 4, 49 år, FTF, F 
P: Vilka typer av verktyg använder du för att hitta den information 
du söker om arbetsmiljökunskap? 
D: Jag använder ju Arbetsmiljöverkets hemsida mycket. Jag är inne på 
Arbetsmiljömedicin, dom olika Arbetsmiljömedicin och tittar en del där. 
 
P: Vilka mer specifika sidor finns det om det? 
D: Ja, då går jag in t.ex. till Örebro så går jag in på Arbetsmiljömedicin och 
sen så går jag in och tittar där på under företag och ibland har dom lite 
artiklar där. Jag prenumererar på utskick ifrån Arbets- och Miljömedicin, dom 
olika i landet. Både Lund och Uppsala, Göteborg och Linköping. Och där kan 
man ju då hitta länkar som man sen, om det är något ämne som man håller på 
med eller är intresserad utav som man då kan gå in i rapporter och så vidare. 
 
P: Känner du till sidan branschkunskap på arbetsliv.org? 
D: Jag känner till den och är väl inte inne jättemycket på den ska jag väl ärligt 
säga. 
 
P: Använder du den i ditt arbete? 
D: Någon gång har jag väl gjort det. 
 
P: Har du upplevt att det är svårt att hitta information där? 
D: Jag har nog upplevt att jag redan har mycket utav det som finns där. 
P: Tror du att man skulle kunna lägga till information som finns på 
andra sidor och göra den bättre? 
D: Både ja och nej ska jag väl säga, för det beror så mycket på, när man jobbar 
som jag gör som konsult så är det ena stunden ett smältverk som hanterar 
aluminium, bly, koppar och nästa stund är det en tillverkningsindustri, och 
sen är det något kontor med inomhusklimat. Och sen hamnar man i någon 
helt annan industri där det kanske är pappersdamm, bomullsdamm eller det 
är gradsaxar eller pressar eller skyliftar. Alltså det.. Jag vet inte om jag ska 
vara ärlig. Att alltså, ska man samla, då måste man ju samla allting. 
D: Däremot om man kanske samlar allting som har med inomhusklimat. Att 
man hittar några sådana nischer på något sätt, möjligen. 
 
P: Hur gör du när du inte hittar den informationen du söker? 
D: Eh, då ringer jag oftast till någon på Arbetsmiljömedicin. På någon 
Arbetsmiljömedicin. Det kontaktnät som jag har fått upp. 
 
P: Kontaktnätet, är det en förening? 
D: Nej. Det är när, har man pratat med någon på Arbetsmiljömedicin i Örebro 
och så har de sagt, ”ja nä vi vet inte riktigt, kolla med dom i Lund. De jobbar 
mycket med det här, här har du ett namn”. Eller, man pratar med någon 
yrkeskollega som säger “a, jag brukar prata med Kalle på där och där, han vet, 
hon vet”. 
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P: Ja, du nämner att mycket av kunskaperna du har inte finns på 
branschkunskapssidan.  
D: Mm. 
 
P: Skulle du då kunna tänka dig att bidra med information? 
D: Jag kan nog känna att.. Jag sitter precis här och skrollar på sidan också för 
att se vad det här.. Ehm.. Nej, alltså, jag kan känna att mycket av de frågorna 
jag får, de är till exempel, jag får säkerhetsdatablad i handen. Vi har de här 
ämnena hos oss. 
D: Vad ska vi mäta? Kan vi mäta? Det kan jag inte läsa här. Det måste jag bolla 
med någon yrkeshygieniker eller kemist. 
D: Eh. Mm. Jag har också mycket sådana isocyanatmätning och 
diisocyanatmätningar, och det måste jag bolla med någon. Är det här värt att 
mäta? Vad har vi för mätmetoder? Vad finns det för analysmetoder? Går det 
att analysera det? Och så vidare, och så vidare. 
D: Och det är svårt att läsa sig till. Det är sådant man måste bolla med en 
människa i sådana fall. 
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Samtal 5, 43 år, FTF, F 
P: Vilka verktyg använder du annat än arbetsliv.org för att hitta 
den information du söker? 
E: Såklart av.se. Prevent använder jag såklart också. 
E: Och generella Google-sökningar skulle jag nog säga är mina huvudsakliga.. 
 
P: Kommer du till någon speciell sida? 
E: Nej, det, jag hamnar där.. 
E: ..enskild forskning eller någon som har jobbat med just det här som jag är 
intresserad av som har publicerat någonting, eller en uppsats som är skriven 
eller någonting. Och då Googlar jag fram det. 
 
P: Känner du till branschkunskap på arbetsliv.org? 
E: Nu gör jag det. Men inte innan jag fick mailet. Eller känner till är väl att ta i. 
Jag menar, man har ju sett alla sidor mer eller mindre, men det är inte den 
som jag har använt mig av. 
P: Så du har inte använt den? 
E: Mm. Nej. 
 
P: Upplever du det enkelt eller svårt att hitta information som man 
skulle söka på där? 
E: A just det. Jag upplever.. Min upplevelse.. Mina intryck av den är att den är 
oöverskådlig och inaktuell. Den kanske inte är inaktuell men det är en känsla 
jag får. Det är mer en massa uppradade.. Ja, någon har ju hittat massor med 
information och bara tryckt in och tryckt in. 
 
P: Så du känner att det inte är relevant kanske? 
E: Nä, jag känner att det är nog inte relevant. 
P: Skulle du kunna tänka dig att bidra med information och 
kunskap till en sådan här hemsida? 
E: Ja, men jag känner alltså att om det blir, beroende på vad ni kommer fram 
till.. Hur många är det som kommer att använda sig utav den här.. Om det är.. 
Om det finns en gemensam nämnare för alla oss så kan det ju finnas ett 
intresse av att vi gemensamt fyller på den. 
 
P: Hur gör du när du inte hittar den information du söker via 
Google, Wikipedia , Arbetsmiljöverket, Prevent, eller via 
LinkedIngruppen? 
E: Då är det ju via personliga kontakter. 
E: Branschkollegor. 
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Samtal 6, 53 år, EHSS, F 
P: Vilka andra verktyg än arbetsliv.org använder ni för att hitta 
information i ert arbete?  
F: Ja, jag använder mycket arbetsmiljöverkets sida  
F: Om du tänker på det stödet liksom från vad man kan gå in på nätet och 
hitta olika hjälpmedel eller texter å sådär 
 
P: Brukar ni fråga kollegor kanske? 
P: Använder du några andra kanaler typ kollegor? 
F: Ah men det gör jag absolut och alltså även företagshälsovårdens sida där 
som FTF hade/har nu heter som något annat svenska företag hälsovård hade 
ehm ah, kanske framförallt arbetsmiljöverkets sida, är den jag använder mest.  
F: Och kollegor då naturligtvis 
F: Kollegiala nätverk och så, vi har även inom ergonomisektionen som jag då 
tillhör en sida där man kan ställa frågor och lite sådär som jag brukar ibland 
använda mig utav eller ta kontakt med andra som har undringar och 
funderingar  
 
P: Känner du till hemsidan branschkunskap som finns på 
arbetsliv.org?  
F: Ja, fast jag kan inte säga att jag varit inne jätte mycket på den  
F: Men jag känner till den ja 
 
P: När ni väl varit inne hur har ni använt sidan då?  
F: Ja, eh tittat efter nyheter mer så och ibland så kan det varit någon 
hänvisning till den och det är väl då som jag varit inne å tittat och läst å så  
F: Men inte jättemycket, det kan jag inte säga, men något 
 
P: När du har varit inne där skulle du kunna beskriva lite hur du 
upplevde sidan, är det enkelt eller svårt att hitta information?  
F: Nä, eh jag vet inte riktigt om jag kan bedöma det utifrån det jag har gjort 
men alltså det är svårt har jag inte upplevt det inte så att det är något jag har 
reagerat över att det är besvärligt att hitta men sidor kan väl aldrig bli för 
enkla å andra sidan så att. 
F: Den informationen som finns där är lämplig som man söker 
 
P: Är det ofta som du upplever att du söker information men att 
den saknas? 
F: Faktiskt inte, nä. Jag har ju hållit på ett antal år i den här branschen så 
tidigare har man ju inte varit bortskämt med det så man har ju fått lov och 
komma på egna sätt att jobba med olika frågor så att, ah kollegialt, inte bara 
med ergonomer i mitt fall utan även andra kunskaper eller andra personer 
med kunskap inom arbetsmiljö och hälsoområdet då. 
 
 



102 
 
 
 
 
 

P: Om du någon gång upplevt att den information som du söker 
saknas vilken information skulle ni säga det var då? Och hur skulle 
du ha tagit reda på den informationen då?  
F: Det var en väldigt svår fråga, hehe, eftersom jag inte direkt har upplevt att 
det är någonting som jag har saknat, ehm nä jag kan inte säga det, jag kan 
inte, jag är glad för den kunskap och information som man kan få det är inte 
sådär att jag har, än så länge i alla fall i mitt arbetsliv upplevt att jag saknat 
någonting.  
F: Ja, eller så är det att jag just inte alltid är så bortskämd med att få 
information eller verktyg den vägen utan man får mer själv fundera ut hur 
man ska ah, ta i tu med en frågeställning. 
 
P: Vart primärt ni får informationen ifrån? Ni nämnde 
arbetsmiljöverket. 
F: Mhm, även EHSS har ju rätt mycket information på sin ah Facebooksida 
och även sådana enkla grejer som man sen kan, där mycket länkar läggs upp 
och det kan ju vara diverse verkligen.  
F: Frukostmöten sådana där som man möter kollegor i olika sammanhang och 
mässor, gilla jobbet mässan t.ex. å sånt. Branschmässor, där mycket 
information delas ut och där man kan få mycket till ? 
 
P: Får man mycket uppdaterad information på träffarna?  
F: Ah, det tycker jag, och liksom talare och presentatörer och allt ifrån 
forskning till ah vad det nu kan vara RAMP är ju ett sånt 
riskbedömningsverktyg som är nytt inom mitt område 
F: Ah det prata man om på senaste gilla jobbet mässan t.ex. 
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Samtal 7, 36 år, FTF, F 
P: Använder du några andra verktyg än arbetsliv.org för att hitta 
den informationen du söker? 
G: A, men det tycker jag att jag gör. 
 
P: Känner du till sidan branschkunskap på arbetsliv.org? 
G: Ja, absolut det gör jag. 
 
P: Hur brukar du använda sidan branschkunskap? 
G: Spontant så kan det ju vara för att få lite information, lite allmänt om det 
som händer ute runtom våra ämnesområden. Så det är väl framförallt den 
delen, att försöka få mer kunskap och snabb information. Och då kan man ju 
säga, säker information, tycker jag någonstans. 
 
P: Hur upplever du sidan, är det enkelt eller svårt att hitta den 
informationen? 
G: Spontant tycker jag att det är enkelt sådär, men du måste också kanske veta 
vad du letar efter också. 
 
P: Hur skulle man kunna göra det enklare tror du? 
G: Kanske mer pedagogiskt, tydligare. 
 
P: Hur tänker du då? 
G: Spontant så tycker jag man skulle kunna göra sidan lite modernare. Och jag 
tycker man ska kunna titta lite på arbetsmiljöverkets hemsida och deras 
upplägg, för den tycker jag är väldigt pedagogisk. De har YouTube-klipp och 
det är väl lite mer sådana där kopplingar. Tydliggöra sådana delar. 
P: Då skulle det kanske kunna bli lite enklare och mer pedagogiskt? 
G: Absolut. 
 
P: Har du upplevt någon gång att den information du sökt har 
saknats? 
G: Nej inte direkt sådär. Jag vet inte, jag har inte reflekterat så mycket på det. 
Så att, ofta ska jag säga, då om det nu skulle vara så, då så har jag ju oftast 
sökt vidare, i och med att jag är i branschen då. Att jag då går till 
konkurrerande sidor också. Att jag… Fast de har ju också länkar till andra… 
(... gå in och… prevent.se... eller ja… av.se) Men jag tycker att man bör kanske 
tydliggöra… Nu känns det lite som en sådan här 90-talssida. Så, det är min 
känsla av… Man behöver hajpa upp den lite. 
 
P: Skulle ni kunna tänka er att t.ex. bidra med information och 
kunskap, eller är det mer designen än innehållet som känns som 
att det behövs uppdateras? 
G: Nä, men jag tror nog att man behöver göra både och sådär. Behöver nog 
lägga ner lite energi för att uppdatera också informationen sådär. Det tycker 
jag absolut sådär. Så att, jag har inte... jag vet inte hur mycket resurser de har 
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att lägga själva på det, men jag tror nog spontant att de behöver säkert mer 
delar att titta på tänker jag. 
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Samtal 8, 39, FTF, F 
P: Använder du några andra verktyg än arbetsliv.org för att hitta 
information? 
H: Ja, jag använder nog Arbetsmiljöverkets hemsida mer och sen Prevent en 
del, men mest Arbetsmiljöverket. 
 
P: Tycker att de har bra information att hitta där, att den är 
tillräcklig? 
H: För det mesta. Jag tycker nog nu när man har ändrat Arbetsmiljöverkets 
hemsida, den gjordes ju om för ett par veckor sen, jag har inte riktigt lärt mig 
hitta där ännu. Jag tycker det har blivit lite knepigare att hitta. Men det är väl 
att man inte riktigt lärt sig allt riktigt ännu. Man måste söka och så i 
strukturen, dom har ändrat ganska kraftigt tycker jag. 
 
P: Känner du till sidan branschkunskaps på arbetsliv.org? 
H: Nä, jag var inne på den förra veckan och då såg jag den nog tror jag. Men 
inte något jag varit inne och tittat på jättemycket. 
 
P: Du använder alltså inte sidan branschkunskap för att hitta 
information? 
H: Näe. 
 
P: Hur tar du reda på svar på frågor som inte finns på 
Arbetsmiljöverkets eller Prevent till exempel? 
H: Då kan det väl vara att man kollar den litteratur man har själv och sen 
kanske man ringer till arbets- och miljömedicin och pratar med någon där. 
Och sen är det ju nätet generellt. Och sen det kan ju vara andra, 
brandskyddsföreningen ringer jag till ibland när det är sådana frågor. Jag 
jobbar på (företagets namn) och då är vi ganska många ingenjörer så där har 
man ju både maillistor och många diskussioner och sådär internt. 
 
P: Så då har du kontakter på det sättet? 
H: Yes. Sen är ju alla källor till information bra källor. Så nu när jag känner till 
den är det möjligt att jag kommer in och tittar lite och så. 
 
P: Hur tycker du att upplägget på sidan branschkunskap ser ut? 
Vad är ditt första intryck av den? 
 
-------------------------------- Slut kategori 1 -------------------------------------- 
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Samtal 1, 58 år, EHSS, F 
P: Använder du dig utav sociala medier? 
A: Japp. 
P: Är det några speciella sådana? 
A: Twitter, LinkedIn och Facebook. 
 
P: Brukar du bidra med information där? Varför? 
A: I föreningen, vi har ju ergonomi, EHSS har ju en Facebooksida, ganska 
aktiv, eh, och medlemmarna också är aktiva och tittar och så. 
 
P: Vad är det som får dig och andra att bidra just med information 
där och vara aktiv där? 
A: Jag tycker att vi har en bra förening och att vi servar medlemmarna med 
information. 
A: Vi har ju ett nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år och eh, och så 
har vi Facebook och det är alltså där emellan. 
 
P: Skulle du kunna tänka dig att se sociala medier integrerade med 
hemsidan arbetsliv.org, och den här branschkunskapssidan så att 
man kan diskutera där? 
A: Aa. Det tror jag. För så händer ju emellanåt att man får en fråga på 
Facebook som någon annan medlem har svaret på och så vidare. 
A: Det är ett bra sätt att nå och få svar på frågor. 
 
P: Skulle du också kunna tänka dig att logga in med sociala medie-
kontot på hela hemsidan istället för, just nu så vet jag att det är så 
att man har ett konto specifikt för arbetsliv.org. 
A: Tänkte du att man ska bli medlem och logga in? 
P: Ja, vad vi vet nu i dagsläget så är det ju så att medlemmar i den 
här föreningen har ett konto på FTF Arbetsmiljö-sidan vad jag vet, 
och där kan man logga in, men tanken är att man ska kunna logga 
in med sitt Facebook/LinkedInkonto. 
P: Skulle det vara någonting tilltalande? 
A: Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte jag vill svara på den frågan, jag har lite 
svårt att tänka mig för och nackdelar med det. 
A: Överhuvudtaget med att logga in, jag är dålig på lösenord och alltihopa så 
att ah, jag får alltid klicka har glömt lösenord och så vidare. Så att jag är inte 
så jätteglad egentligen med inloggning, men ibland fyller vi funktioner, 
säkerhetsbitar eller att man inte ska, vem som helst ska komma åt 
informationen. 
A: Men vill man sprida den här informationen och det här byggs ut och, då 
spärrar man ju personer från att få kunskap. 
 
P: Tror du att, men du tror inte att om man länkar in sociala 
medier till hemsidan, tror du att det skulle få andra medlemmar 
att bli mer aktiva och bidra med information för att det är lättare 
att logga in? 
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A: Ja, det är möjligt. Ja, har man att man får en liten blänkare på Facebook att 
det har kommit in något nytt, då blir man ju aktiv. 
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Samtal 2, 62 år, EHSS & FTF, F 
P: Känner ni till Wikipedia ? 
B: Ja oja. 
 
P: Vad skulle du tycka om ett likande upplägg för arbetsliv.org den 
branschkunskapssidan ? 
B: Det skulle vara bra, Wikipedia är väldigt lätt att använda det är bara att 
skriva så kommer det ju upp nu är jag inne på arbetsliv.org bara för och se om 
jag så jag kan ännu bättre svara på dina frågor. 
 
P: Varför känns Wikipedia enkelt. ? 
B: Ja man får svar på det mesta, man skriver bara frågan sen kanske det är 
olika sajter som kommer upp. Men det är alltid informativt att klicka just på 
Wikipedias svar, på vad det nu kan vara. 
 
P: Brukar ni gå in och redigera information eller lägga till 
B: Nej jag har aldrig gjort det, men jag ser att man kan göra de så man ska inte 
tro på allt som står där eftersom det kan vara vem som helst som redigerar 
eller uppdaterar. 
 
P: Hur kommer det sig att ni inte själv lägger till, känns det enkelt 
eller svårt att lägga till information ? 
B: Jag har inget att lägga till. Jag kan inte komma på något. Jag har aldrig sökt 
på något där jag tycker att jag ska lägga till. 
 
P: Tror ni det finns många andra kollegor som kanske känner lite 
annorlunda att dom har mer att tillföra ? 
B: Ah det tror jag säkert. Mhm. Det tippar jag på 
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Samtal 3, 60 år, EHSS, F 
P: Använder du dig utav sociala medier som exempelvis Facebook 
eller LinkedIn? 
C: Ah jo det jag använder är framförallt Facebook 
C: Och där har/finns ju vår ergonomisällskap eller vad vi nu kallas, EHSS, ah 
det som egentligen tipsade mig genom, där den följer jag ju på deras inlägg 
 
P: Brukar du vara med och skriva och bidra med information där? 
C: Nä det är jag dålig på 
C: Jag nog bara en sådan där passiv som söker eller läser eller å tar till mig 
utan att dela med mig 
C: Har en kompis där, hon lägger ju in hur mycket som helst jag vet ett par 
stycken som är jätteduktiga på att lägga in och vara aktiva där 
 
P: Känner du några som skriver och bidrar? 
C: Mhm  
 
P: Vad tror du får dom att drivas till att göra det? 
C: Ja?! (tyst en stund) det vet jag inte 
C: Jag tror det är människor som tycker, är väldigt duktiga på att dela med sig. 
C: Och det är ju tacksamt 
 
P: Vilka sociala medier tror du generellt sett man skulle kunna 
integrera med arbetsliv.org och den här branschkunskapssidan? 
C: Nu är jag ju jättedålig på att, alltså jag har inte haft så stort behov av att gå 
in på LinkedIn och jag använder, för att jag har haft fullt upp att göra och jag 
liksom varit dålig, jag har en profil där men har inte gjort särskilt mycket 
information där och jag har precis fyllt 60 år och jag känner att ehm, jag 
behöver inte, jag har fullt upp att göra som jag har. 
C: så det är väl lite lathet också att jag inte har känt för att göra så mycket, så 
att därför använder jag bara Facebook som lite, jag lägger ut väldigt lite själv 
men så man liksom har lite kontakt med sociala medierna på det viset 
 
P: Tror du att man skulle kunna sammanlänka Facebook med 
branschkunskapssidan? T.ex. att man kan logga in på 
branschkunskapssidan via Facebook. Skulle det öka eller minska 
intresset? 
C: Ah det tror jag, skulle det finnas något som, jag menar många gånger när 
det ligger ute där på så klickar jag ju ofta på dem länkarna där dom hänvisar 
till den informationen 
C: Så det skulle jag ju, då skulle jag ju gå in om jag såg att det var ett intressant 
ämne 
C: Men att gå in på arbetsliv.org och börja leta automatiskt, alltså, det finns, å 
det vet ju du också, herregud, det finns ju hur mycket som helst man behöver 
gå in på, se mer läs på www. .. läs mer på ..., asså man blir ju väldigt mycket 
vanemänniska, fast man måste nog få en hint om att det finns något. 
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C: och då är ju t.ex. Facebook väldigt bra. 
P: Där har man ju sådana uppdateringar så man får ju ofta notiser 
C: Ah 
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Samtal 4, 49 år, FTF, F 
P: Använder du dig utav sociala medier? 
D: Nej. 
 
P: Med hjälp av sociala medier kan man ju diskutera med andra 
eller bidra med information. Tror du att det är populärt bland 
andra personer? 
D: Jag vet inte. Jag tror att det handlar om generation, och hur mycket man 
använder det här. 
D: Alltså jag vet inte i de här frågorna, hur mycket det är värt. Jag är helt fel 
person, för jag.. Eftersom att jag inte använder det själv så är jag helt fel 
person att fråga. 
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Samtal 5, 43 år, FTF, F 
P: Brukar du använda dig utav sociala medier som till exempel 
Facebook eller LinkedIn? 
E: Ja. 
 
P: Är det några speciella du brukar använda? 
E: Ja det är.. LinkedIn är det väl framförallt som jag använder mig av. 
E: Aa, det är det sociala medie som jag använder mig av. 
 
P: Brukar du skriva mycket och bidra mycket med information 
där? 
E: Nej, det brukar jag tyvärr inte göra. 
 
P: Är det andra som brukar bidra och skriva? 
E: Ja. Andra brukar bidra och skriva. 
 
P: Vad tror du är det som får dem att vilja skriva där? 
E: Ehm, till skillnad från mig tänker du? 
E: A det har nog att göra med att jag är relativt ny i min roll och i branschen. 
Då är det väl generellt så att jag vet kanske minst av alla de som skriver 
någonting där. 
E: Så jag tar till mig av de andra än så länge. 
 
P: Är det (LinkedIn) en bra kunskapskälla? 
E: Ja, det är det. Bra kontakter att skapa. Man får reda på andra som jobbar 
med.. Eller vad andra jobbar med, tips och tricks 
 
P: Skulle du vilja se sociala medier integrerade med 
branschkunskapssidan? Så att man kan diskutera saker på 
ämnessidan till exempel? 
E: Det skulle vara bra för att kunna reda ut oklarheter och annat som är 
underligt. 
E: Jag känner att om jag bara ska få säga lite fritt här så, Wikipedia, där 
användarna kan gå in och redigera lite och det finns någon moderator som 
kollar såhär. Någon slags koppling där, sidan, sociala medier. 
P: Tror du att det skulle vara intressant att kunna logga in med sociala medier 
också? Alltså att kunna använda ditt LinkedInkonto för att logga in på 
hemsidan. 
E: A det skulle väl underlätta. 
E: Så svaret är ja. 
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Samtal 6, 53 år, EHSS, F 
P: Vart primärt ni får informationen ifrån? Ni nämnde 
arbetsmiljöverket. 
F: Mhm, även EHSS har ju rätt mycket information på sin ah Facebooksida 
och även sådana enkla grejer som man sen kan, där mycket länkar läggs upp 
och det kan ju vara diverse verkligen. 
F: Frukostmöten sådana där som man möter kollegor i olika sammanhang och 
mässor, gilla jobbet mässan t.ex. å sånt. Branschmässor, där mycket 
information delas ut och där man kan få mycket till ? 
 
P: Vart finns det här forumet någonstans ? 
F: Ah men det är sådan vanlig Facebooksida. 
 
P: Brukar ni bidra med information och kunskap och material där? 
F: Ah också, det kan vara någon som ställer en fråga och som man då för en 
diskussion kring det ämnet med olika personer som tycker sig kunna eller har 
åsikter i ämnet. 
 
P: Använder ni er av några andra sociala medier än Facebook? 
LinkedIn, Google+, etc. 
F: Ah precis, jag har ju ett LinkedIn konto, men det är ju inte så att jag där 
har, alltså jag har ju några kollegor där men jag har inte använt det till 
diskussionsforum även om jag förstår att man kan göra det. 
F: Men det har jag inte än så länge, iallafall. 
 
P: Använder du några andra sociala medier än Facebook och 
LinkedIn? 
F: Ah men inte som jag använder yrkesmässigt 
F: Instagram har jag inte sett någon ställa några sådana frågor eller ta några 
speciella bilder kring dessa ämnen, nä. 
F: Ah nä men jag tycker att det är väldigt enkelt sätt, så, även om det lätt 
försvinner ner i flödet och det är inte så lätt att söka saker där heller men om 
det är så att man regelbundet går in så kan man ju absolut snabbt se vad som 
är på gång och vara med i den diskussionen som bildas kring något. 
 
P: Om jag förstod det är du inte jätteaktiv på LinkedIn, men på 
Facebook brukar du skriva och bidra med information. Vad är det 
som får er att vilja bidra där det? 
F: Mhm , ja men det är väl utifrån om nån ställer en fråga där jag känner att 
jag har ämneskunskap eller ja helt enkelt att jag känner att jag har något att 
bidra med. Eller ytterligare frågor att ställa kring dom svar som man ger kring 
ett ämnesområde. 
F: Det ju även ett bra forum för att lägga upp frågeställningar eller 
inbjudningar, det kan ju vara precis allt möjligt och ofta tycker jag att det 
verkligen hör till det jag gör så att det ofta är någonting som jag har tänker att 
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“åh det var ju intressant att veta om eller så”, man hänvisar mycket till eller 
lägger ut och delar Prevents olika, ja det som Prevent skriver och media. 
 
P: Upplever du att det är många som skriver och bidrar? Känner du 
själv några som du vet ofta skriver och bidrar? 
F: Ja det vet jag några alltså sen kanske det är skulle kunna bli mycket bättre. 
F: Många bidrar, det var det du ställde frågan kring. 
 
P: Vad tror du gör att man bidrar med information till den här 
sidan? 
F: AH men jo alltså det tror jag handlar om hur aktiv man är på sina sociala 
medier helt enkelt, det finns väl många som säkert skulle kunna skriva och 
bidra mycket mer, men som inte riktigt är så aktiva att man ser i 
uppdateringarna eller regelbundet går in eller har en signal på när det 
kommer någonting intressant att läsa, det kanske är en generationsfråga. 
F: Att det kommer att bli mera i framtiden tänker jag. 
 
P: Vad tror du skulle kunna få andra att vilja bidra mer? 
F: Ja men det är väl att man ser nyttan helt enkelt, kopplat till att det är 
aktuellt och ett seriöst forum också där man verkligen upplever att man får 
tillbaka någonting, det tror jag, vet jag inte mer var som skulle kunna få folk 
att bidra med mer 
F: För det handlar ju just om det att man ser det att det har en fördel med att 
dela med sig eller att få tillbaka då. 
 
P: Hur tycker ni det vore om man skulle försöka knyta ihop sociala 
medier som Facebook och kunna logga in via sitt Facebookkonto på 
den nuvarande hemsidan? 
F: Ah, men det tror jag är en god ide, att ha möjlighet att göra. Absolut och 
även att om det är nu någon som har hand om den sidan att man då hänger 
med litegrann i dem resonemang som finns där och kan länka an till 
någonting som finns på sidan just. 
F: Det tror jag skulle vara en god ide. 
 
P: Vad skulle ni tycka om ett liknande upplägg för arbetsliv.org's 
branschkunskapssida ? 
F: Vet inte, för jag tänker såhär, när jag läser på Wikipedia, så tänker jag just 
såhär det här är ju liksom ingen ansvarig utgivare och man vet ju egentligen 
inte hur, alltså man måste ju vara väldigt kritisk tänker jag att läsa det där, 
ehm, ah det är klart att när man då skriver någonting och på liknande vis och 
skriver från det med sitt namn och sådär så säger ju det också en del, eller om 
vilken hur pass säkert det är eller hur mycket man kan lita på det som skrivs 
där. 
Men jag menar det är ju samma på dem inläggen på sociala medier som jag 
har pratat om det är ingen faktagranskning ingen som någon gör heller. 
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Samtal 7, 36 år, FTF, F 
P: Du talade lite om YouTube där tidigare, och jag tänker, vi glider 
över lite på sociala medier. Är det någonting som ni använder er 
av? 
G: Jo men det tycker jag, absolut sådär. Jag tycker man använder väldigt 
mycket, och om inte annat så använder våra kunder det för att förmedla 
kunskap ut till sina medarbetare. På olika Facebook konton och LinkedIn, och 
sådär och ja. Så det är väl bra. Jag har för mig att de finns på LinkedIn, tror 
jag. 
 
P: Hur förmedlar man ut kunskapen då? Jag kan ju börja med att 
fråga.. vilka medier? 
G: Ja men det kan ju vara Facebook, LinkedIn, YouTube tycker jag också är 
bra. Eeh. Vissa använder jag ju Instagram bara för att få prata med bilder 
sådär också. Det är väl med något annat, privata aktörer men… Och det kan 
det ju bara också skapa lite delaktighet, lite tydlighet med dom sakerna. 
 
P: Ni använder alltså Facebook, LinkedIn och YouTube? Är det 
några andra sociala medier? Det finns väldigt många, det är 
Twitter... 
G: Twitter det är inte sådär men, jag tycker man… YouTube tycker jag är… 
Många kunder som jag tycker och uppfattar då, dom vill ha det enkelt. Nu är 
det mer om en global värd också sådär med mycket internationella företag 
som kommer. Att de kanske har, ja, engelskspråkig personal. Det måste vara, 
ja, dem vill ha utbildningar. Det kanske skulle behöva skapas fler 
applikationer. 
P: Applikationer till smartphones som iPhone och Android? 
G: Mm, ja. Och försöka att kanske då lyfta just det där gamla tänket, att få bort 
pappersprodukterna. Mer onlinedelar och sådär. Vi håller ju utbildningar 
inom vissa saker, kemikalier, eller specifika lagtexter och sådant där. Det 
måste vara enkelt, och det måste vara pedagogiskt. Så då är det väldigt bra om 
man kan koppla upp sig online och visa videos, och… som en pelare. Det där 
tror jag är, arbetsliv.org skulle kunna bidra massa. Just nu har de en länk till 
Prevent, det har de ju. Men det beror lite på hur det är de tänker, men de 
behöver nog hajpa upp lite, och marknadsföra sig betydligt bättre. För de är 
inte så pass välkända tycker jag, men de skulle kunna komma fram betydligt 
mer. 
 
P: I vilken form försöker man sprida kunskap via sociala medier? 
Kan du beskriva lite hur man sprider det där? 
G: Man kan ju dela saker på LinkedIn till exempel. Lägger upp kanske någon 
forskningsrapport eller man lägger upp några nya rön och något annat och 
sådär och… Så LinkedIn är ju ett väldigt bra sätt att nätverka. Synas betydligt 
mer. Där skulle de ju kunna synas mycket, betydligt mer. 
 
P: Brukar du själv skriva och bidra med information där? 
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G: Inte kanske just i arbetsliv.org. Jag har för mig att de har någon LinkedIn-
del där på något sätt eller så. 
 
P: Mer generellt, i sociala medier. 
G: Jo men generellt, absolut, det tycker jag. Vi har ju vissa slutna grupper och 
vissa andra grupper där vi pratar. Så det tycker jag. Att man försöker dela… 
 
P: Kan du nämna några av de grupperna? 
G: På LinkedIn har vi ju arbets- och ingenjörsgrupper. Det finns ju olika 
miljögrupper. Eehm, och även på sociala medier, om man tänker Facebook, 
där har jag för mig att det också ska finnas en del. Men framförallt är det väl 
LinkedIn jag tänker mig. 
 
P: Är det som ett sorts diskussionsforum då? 
G: Ja, eller mer, ja, det kan det absolut bli. För jag menar, man lägger ju upp 
sina saker, så att det är ju klart att det kan bli en diskussion i 
kommentarsfältet, det kan det ju bli och sådär. 
 
P: Är det många som brukar lägga upp information där? 
G: Nej, men jag tycker inte så mycket som det borde kunna göra. För man 
skulle kunna aktivera det mer på något sätt sådär och försöka få fram… Och 
då gäller det bara att skapa någon slags eventrum för det. Och jag tror att det 
nätet skulle bli betydligt… Det skulle ses betydligt mycket mer. Så det är 
väldigt mycket sådär mot våra kunder och sådär. Det ska vara lättillgängligt 
och.. 
 
P: Vad får andra att engagera sig och bidra mer på sociala medier, 
till exempel på LinkedIn? Vad driver folk till att bidra med den 
kunskap som de gör? 
G: Ja, det är nog olika områden. Pratar man om forskningsvärlden så tror jag 
kanske att det gynnar ju dem generellt själva, självklart, också på ett sätt 
genom att de syns och hörs och kan ju såklart få lättare att få pengar för sin 
forskning och sådär. Men nämner folk enskilda personer som är inom 
branschen, då handlar det mycket om att marknadsföra, nu låter det väldigt 
egoistiskt, sig själv också. Det syns och det hörs på ett sätt och någonstans så 
tror jag också att genom ger man kunskap så får man kunskap. 
 
P: Vilka sociala medier skulle du kunna tänka dig se integrerade 
med den nuvarande hemsidan arbetsliv.org? 
G: Mm, nej men det tror jag. Om man då, kan man kalla det för YouTube? Kan 
man säga att det är ett socialt medie? 
P: Ja, det skulle jag. 
G: Den skulle jag tycka är absolut. Där finns ju hur mycket… Jag sitter och 
kollar nu på ämneskunskapen. Vad pratar, ja men nu ska vi se här, det finns ju 
så, massa olika saker, så jag tror att det finns massa… YouTube det tror jag 
absolut är ett bra sätt att nå ut och kunna skapa ett intresse på något sätt 
sådär. Sen tror jag också en LinkedIn skulle man kunna använda på ett helt 
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annat vis. Och där skulle man ju kunna bygga upp mer professionellt sätt 
kanske på något sätt där. Skapa som en tyngre röst i branschen också. För det 
finns så pass tunga forskare inblandade i de här delarna så jag tror att de 
skulle kunna synas mer. Och Twitter också kanske. Men jag tror YouTube och 
LinkedIn tror jag nog kanske är starten bäst, känns det som. 
 
P: Skulle det vara intressant att använda andra 
inloggningsmöjligheter som till exempel att man loggar in med 
Facebook, LinkedIn eller sitt Google-konto för att komma in på den 
här hemsidan? 
G: Mm, men jo det tror jag. Det var ju bra, absolut. Allt sånt där tror jag är bra 
så att man blir uppkopplad. Absolut. Jag tror att det skulle vara väldigt bra. 
 
P: Sammanfatta tror du att en sammanlänkning med sociala 
medier skulle öka intresset med att bidra information till 
hemsidan? 
G: Jo jo. Det skapar ju en enkelhet där man ändå är hela tiden och snurrar på 
de här medierna och det är ju där man snappar upp saker och man kan få stor 
spridning snabbt och man kan verkligen skapa diskussioner och så. Och man 
kan även själv sålla så att man får relevant och inte relevant och det är bra. 
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Samtal 8, 39, FTF, F 
P: Är sociala medier någonting som du använder dig utav? 
H: Privat gör jag det, fast väldigt lite i jobbet. 
 
P: Vilka använder du privat, respektive i jobbet? 
H: Ja, man har ju Facebook och det är det väl egentligen mest, och sen har jag 
LinkedIn jobbmässigt, men det är inte som jag använder dagligen, det är mer 
av ett kontaktnät jag försöker ställa frågor eller ta reda på information särskilt 
i nån omfattning alls på LinkedIn. men eh… 
 
P: Brukar du skriva eller bidra med information till någon grupp? 
H: Eh, de är ju där den EHSS är jag med i den gruppen där har det kommit en 
del uppdateringar men inte jag har lagt ut någonting där eller bidragit. 
 
P: Vet du andra personer som bidrar med information på de här, i 
de här nätverken? 
H: Ja ibland är det Ann-Beth som lägger upp en del men när det är nya jobb, 
sen är det Tanja som var ordförande innan. Men det är väl kanske rätt så att 
jag har träffat dem liksom. Man lägger märke till det och sen är det ju säkert 
fler där också. 
 
P: Vad tror du får dem att lägga upp information? Vad är det som 
driver dem? 
H: Ja vad det gäller Ann-Beth och Tanja så är det väl att de är engagerade i 
styrelsen i FTF. 
 
P: Vilka sociala medier skulle du kunna tänka dig se integrerade i 
form av inloggningsmöjligheter eller att kunna diskutera i 
kommentarer? 
H: Att ta kontakt med kollegor och sådär… Så länge man vet att det är ett 
slutet sällskap liksom så är det ju hade det ju varit jättesmidigt att kunna gå in 
där och ställa frågor. Det hade varit väldigt positivt faktiskt. 
 
P: Är det viktigt för dig att det är slutet på det sättet att det bara är 
ni som är medlemmar i organisationen kan läsa inläggen? 
H: Jo, det är ju mest att man kan prata enskilda kunder, eller det kan man inte 
göra ändå, för det är ju inte okej. Det kan ju vara sekretess, eller inte sekretess, 
men det kan ju ändå Det tycker jag i alla fall 
 
P: Tror du att intresset för hemsidan skulle öka om man integrerar 
sociala medier? 
H: Ja men om det ökar möjligheten till interaktion skulle det nog göra det 
men annars tror jag inte det skulle spela någon roll. 
 
 



119 
 
 
 
 
 

P: Så du tror inte det skulle öka till bidragsfaktorn heller att man 
bidrar? 
H: Jo det skulle det säkert kunna göra. Eventuellt… 
 
 
-------------------------------- Slut kategori 2 --------------------------------------  
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Samtal 1, 58 år, EHSS, F 
P: Känner du till hemsidan Wikipedia? 
A: Ja. 
A: Hemsidan, är det en hemsida, det kanske det är? 
 
P: Brukar du använda dig av Wikipedia? 
A: Ja, det gör jag, ofta och ofta, men jag gör det lite nu och då. 
 
P: Vad skulle du tycka om ett liknande upplägg för arbetsliv.org för 
hemsidan branschkunskap om det var uppbyggt mer som, likt 
Wikipedia? Med kategorier och länkar till olika ämnen. 
A: Ja precis, det kanske inte var en så tokig idé. 
A: Jag tycker ju att, jag gillar ju Wikipedia, så det är, mm. Det skulle jag kunna 
tänka mig. 
P: Det skulle också innebära att användare själva kan ta initiativ till 
att lägga upp information 
 
P: Skulle du kunna tänka dig att bidra till med kunskap om sidan 
var utformad på det här sättet? Eller är det fortfarande tid som.. 
A: Ja, det är nog tiden isåfall som styr. Jag bidrar med mycket kunskap på 
andra sätt till föreningen, så att mer ideellt arbete, mer kunskapsspridning. 
Mm, nja, nä, då får man nog anställa mig haha. 
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Samtal 2, 62 år, EHSS & FTF, F 
P: Använder du sociala medier? 
B: Nej 
P: Hur upplever du att dina kollegor använder sociala medier ? 
B: Mhm, ja jag skulle nog säga att alla gör det utom jag. 
B: Ja det gör dem nog. 
 
P: Tror du att dem använder det mycket i professionellt syfte ? 
B: Jag vet faktiskt inte, men jag tror dem gör det. 
P: Vi att lite planer på att göra hemsidan lite attraktivare, då skulle 
en möjlighet att kanske få ett samspel med sociala medier och den 
nuvarande hemsidan 
B: Det är säkert bra. 
B: Och det är inte alltså 62 år och jag har några äldre kollegor de använder 
Facebook, vi har ju det på legitimerade fysioterapeuternas riksförbund inte 
sjukgymnastförbund längre men sociala medier har jag inte valt att gå in i än, 
inte för att det är svårt på något sätt, men jag har bara inte gjort det, jag tycker 
jag har alldeles tillräckligt med socialalt och nog uppdaterat om vad andra i 
t.ex. släkten gör, utan att vara med i Facebook, men det gör säkert mina 
kollegor som använder det. 
P: Ja det finns lite andra sociala medier LinkedIn 
B: Jag har bara varit med i en Linked. en Linked en gång och det var något 
från någon på arbetsmiljöverket men jag har jag tror t.o.m. att jag tackade nej 
och att jag gick ur det efter ett tag, mhm. 
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Samtal 3, 60 år, EHSS, F 
P: Känner du till sidan Wikipedia? 
C: Ah 
 
P: Angående den här branschkunskapssidan, vi tänker oss att man 
skulle kunna göra den lite mer lik Wikipedia 
C: Ah okej, så folk kunde gå in och förändra, påverka, eller skriva själva, ah. 
C: Ah det är ju en tanke, ett nytt tänk, ah. 
 
P: Wikipedia är ju baserat på att användarna själva är aktiva och 
bidrar men också det att man kan få lite enklare och kortare, inte 
så mycket ofta, har jag fått intrycket av att om man går in på olika 
hemsidor så kan det vara mycket information 
C: Mhm (bekräftande) 
 
P: Upplever ni när man går in på arbetsmiljöverket att det är en hel 
bunt med information som man får till sig? 
C: Ah visst 
 
P: Det är inte så lätt att där själv ge sin åsikt 
C: Nä 
 
P: Om man hade möjligheten att ha ett Wikipedia som var mer 
riktat mot arbetsmiljö och ergonomi, känner ni då att ni skulle 
kunna bidra med den kunskapen som ni har? 
C: Ah men det tror jag, det tror jag faktiskt att jag skulle, för det, då blir man 
ju liksom aktiv på ett annat sätt. 
C: Ah 
 
P: Är det någonting ni känner vore lätt eller svårt? 
C: Nej det är inte svårt, problemet är väl bara det att hur naturligt blir det att 
gå in där och skriva? 
C: Det kan jag känna, när kommer jag att göra det? 
C: Då får det nog banne mig vara någonting som väcker en till att länka dit. 
C: Jag tror att det är jätteviktigt, för att få intresse att man hittar forum för att 
länga, så man hittar en länk att klicka på. 
C: För just att bara sitta, i och för sig om man söker på något intressant som 
man eller om man söker på någon problemställning, så söker man ju på 
Google och hittar och går den vägen in istället om man letar efter nån speciell 
problemställning men 
C: Men oftast så hittar jag ju det jag behöver på de här klassiska sidorna då. 
 
P: Just det, och om det är något som ni inte skulle hitta då finns 
ofta en kollega och det kan ju också vara en sån grej man kan 
kunna interagera, kanske t.ex. med den här Wikipedian att om 
man har en kollega som ställer en fråga att man får fram, om än 
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lite hackigt i början går in och lägger till det på den här sidan så att 
det blir mer som en Wikipedia för er som arbetar inom många 
olika branscher med många olika ämnen å så 
C: Fast egentligen det är intressant med forum å så, eller det är intressant med 
bitar där forum där man faktiskt kan ställa frågor tillerfarna, som sött på t.ex. 
speciella arbetsproblem eller som t.ex. någon som jobbat med truckförare, att 
man kan ställa eller att man får en ny yrkeskategori som man inte jobbat med 
och så ställs man inför en fråga, då är det väldigt bra om man kan bolla det 
med, på nätet 
Samtal 4, 49 år, FTF, F 
P: Känner du till hemsidan Wikipedia? 
D: Ja. 
 
P: Vad skulle du känna för ett liknande upplägg på arbetsliv.org? 
Med ämnen, kategorier, klickbara länkar som tog dig mellan olika 
artiklar. 
D: Aa, kanske mer. 
 
P: Wikipedia bygger på att användare bidrar med information. 
Tror du att det sättet att arbeta på är bra? Skulle du bidra mer, 
eller bidra alls till en sådan sida? 
D: Nej, det skulle jag inte, för att jag känner att det som jag behöver ha svar 
på, det behöver jag ha svar på av, från, vad ska man kalla det för, legitimerad 
personal. Nu menar jag inte att man måste vara leg. doktor, eller leg. 
psykolog. Men när jag ställer frågor i olika ärenden, då vill inte jag att, då vill 
inte jag riskera att det ska vara en lekman som har varit inne, och som kanske 
är duktig. Men jag vill ändå veta att det här har man sagt på det här 
laboratoriet, eller på den här, den här forskaren har sagt det här, ligger till 
grund för det här. Det här kan man läsa in, det här finns det validerade 
kunskaper bakom. 
 
P: Är det viktigt att det innehållet kommer från en pålitlig källa? 
D: Pålitlig källa ja. Oerhört viktigt för mig i alla fall. Jag vet inte hur andra 
tänker men för mig är det oerhört viktigt. 
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Samtal 5, 43 år, FTF, F 
P: Du känner till Wikipedia har du sagt? 
E: Ja. Jag får väl korrigera mig lite. I inledningen där så frågade du vilka 
kunskapskällor jag hade, och Wikipedia är förstås en av de kunskapskällorna 
också, med alla de fel och brister som finns där. Men Wikipedia, det är en av 
dem. 
 
P: Vad tycker du om upplägget på Wikipedia och om det skulle vara 
så på branschkunskapssidan på arbetsliv.org? 
E: Jag tycker det är bra. 
 
P: Ser du det som en positiv sak att användare själva tar initiativ 
och lägger upp information? 
E: Aa det gör jag. Och det som är, med alla de fel och brister som Wikipedia 
har så är det ändå så att det kommer in väldigt mycket information, och de 
som är engagerade har möjlighet att rätta till och korrigera. 
E: Det blir ju en slags gigantisk kunskapsbank. 
 
P: Skulle du själv kunna tänka dig att bidra med information på det 
här sättet? 
E: Ja. Det skulle jag kunna göra. 
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Samtal 6, 53 år, EHSS, F 
P: Känner ni till hemsidan Wikipedia ? 
F: Ja jo det gör jag, det händer väl att jag läser någonting där. 
 
P: Vad skulle ni tycka om ett liknande upplägg för arbetsliv.org's 
branschkunskapssida ? 
F: Vet inte, för jag tänker såhär, när jag läser på Wikipedia, så tänker jag just 
såhär det här är ju liksom ingen ansvarig utgivare och man vet ju egentligen 
inte hur, alltså man måste ju vara väldigt kritisk tänker jag att läsa det där, 
ehm, ah det är klart att när man då skriver någonting och på liknande vis och 
skriver från det med sitt namn och sådär så säger ju det också en del, eller om 
vilken hur pass säkert det är eller hur mycket man kan lita på det som skrivs 
där. 
Men jag menar det är ju samma på de inläggen på sociala medier som jag har 
pratat om det är ingen faktagranskning ingen som någon gör heller. 
P: Det är ändå väldigt uppskattat? 
F: Ah men det är det, men jo det är det absolut och just också för att det är 
ofta ämnen som varit väldigt aktuella eller ah ligger nära till den praktiska 
användningen och så 
 
P: Skulle ni kunna tänka er att bidra med kunskap och material och 
information om olika typer av branschkunskap till sidan om det 
skulle vara mer likt Wikipedia? 
F: Ja men i de fallen där jag känner att jag har något att bidra med så absolut, 
det är något jag gärna skulle kunna tänka mig. 
 
P: Det verkar vara den allmänna responsen. 
F: Att man kan tänka sig att bidra ? Ah men det är bra. 
F: Det är ju bra, det ligger ju i ens intresse på något vis att, det är ju så med all 
kunskap att 1 + 1 ofta är mer än 2 
 
P: Vad tror du skulle kunna hindra folk ifrån att bidra? 
F: Det är väl kanske tidsbrist. Eller sådär, att man helt enkelt har fullt upp 
med arbetsuppgifter så att man inte riktigt hinner med 
F: Annars så vet jag inte varför man inte skulle vilja göra det egentligen. 
 
P: Kanske är om det är krångligt? 
F: Men ofta är det ju inte så krångligt 
F: Det beror ju på naturligtvis hur det utformas  
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Samtal 7, 36 år, FTF, F 
P: Känner ni till hemsidan Wikipedia? 
G: Ja ja ja, gud, absolut. 
 
P: Hur skulle du tycka om ett likande upplägg för arbetsliv.org’s 
branschkunskap, alternativt ämneskunskap, att användare inom 
organisationen själva kan ta initiativ till att lägga upp information 
och hålla den uppdaterad? 
G: Nej men jag tror att det skulle vara… Jag tycker det låter väldigt bra. Det 
låter liksom jätteintressant, tanken. Och jag tycker att sen om man då, man 
försöker ju alltid vara källkritisk, men när man går in på just den siten så 
tycker jag ändå att det är en väldigt bra site med avseende att man kan få… Aa, 
man får ju alltid ha såhär kritiska ögon såklart med sig och läsa, men jag tror 
absolut något åt det hållet, varför inte. 
 
P: Beskriva det som är bra med Wikipedia lite närmare. 
G: Ja men jag tycker det är lättillgängligt. Jag tycker man… Jag tycker att jag 
får väldigt mycket bra information där. Jag tycker ju oftast det stämmer 
väldigt bra då. Sen, man har ju alltid sin kunskap med sig, eller så gör man ju 
en dubbel check på det som står. Så att man kan ändå få mycket sakkunskap. 
Eh, så jag tycker absolut att det är en relevant site så. 
 
P: Skulle du kunna bidra med kunskap eller material till en sådan 
sida? 
G: Ja absolut, det skulle vara kul. Det skulle vara jättekul att kunna bygga upp 
något sådant. 
 
P: Skulle du kunna beskriva på vilket sätt det känns kul? 
G: Ja men det känns ju som att man skulle kunna göra någon skillnad och 
kunna ta fram viktig sakkunskap som man kan stå bakom genom att man är 
själv inne i området och man har ändå hållit på många år på universitetet i 
någon av de här delarna. Så att det tycker jag ändå att jag känner spontant att 
skulle kunna bidra väldigt mycket. Dels för branschen och vårt anseende och 
sen tror jag också spontant att dom, ah man säger dom som är våra kunder 
och dom som behöver kunskap, att det skulle bli mycket mer lättillgängligt. 
För det känns någonstans att det saknas någonting. Så, visst, du kan ju googla 
fram vissa saker. Men jag tänker, skulle du ha något mer som en 
Wikipedialösning där det verkligen fångar alla områden och bryter ner vissa 
delar såklart så tror jag att det skulle vara fantastiskt. Egentligen skulle du 
kunna “copy-pastea” väldigt mycket av arbetsmiljöverket men göra det på 
Wikipediastilen. Så, varför inte. 
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Samtal 8, 39, FTF, F 
P: Känner du till hemsidan Wikipedia? 
H: Jajjemensan. Ja det gör jag. 
 
P: Vad skulle du tycka om ett liknande upplägg för arbetsliv.org för 
branschkunskapssidan? D.v.s. att man har klickbara länkar och att 
man har någon slags innehållsförteckning med länkar som man 
hoppar till rätt rubrik om man klickar på dem. 
H: Mhm och att man själv kan fylla på med information också. 
P: Tror du att det är något som skulle uppskattas? 
H: Det blir mer levande ju och det, som det är nu, det är ju en sida med 
massor av rubriker. 
P: Det blir med som ett “Community”. 
H: Ja precis, det tror jag skulle vara positivt. 
 
P: Om jag frågar dig igen, skulle du kunna tänka dig till att bidra 
med material till en sådan hemsida om den var utformad som 
Wikipedia? 
H: Det är nog lättare, faktiskt, känns det rent spontant. Jag kanske inte är den 
personen som gör sånt så jättemycket men det känns ju lättare faktiskt om 
man bara gör en slutsats om man bara kan lägga in att ehm… Och nu känns 
det liksom som att man behöver göra, eller ribban blir lägre, rent spontant 
känns det så. 
 
P: Och jag tror också att mycket av den här hemsidan går ut på att 
det är bra länkar, inte nödvändigtvis att det är man själv som har 
skapat informationen. 
H: Nä men det blir antagligen lättare om du kan lägga in det själv jag vet inte 
hur man skulle gå tillväga vem man skulle kontakta man skulle... 
P: Mhm, just nu så tror jag det är så att man kontaktar ansvarig om 
man har någonting man vill lägga till så får man maila henne så 
får… 
H: Ah, jag kollade lite på hemsidan skrolla och det står ju inte där. På 
branschkunskap är det ju, vet man ju inte om hur man ska agera ju. Det känns 
som man ser på rapporter och utredningar och allt möjligt ganska ofta ju. Man 
skulle ju kunna länka till dem det hade varit enklare. 
H: Det känns lite sådär ofärdigt på något sätt. Vad jag tolkar det som är att det 
är som någon uppräkning av olika branscher först och sen skrollar man ner så 
kommer man ner till respektive sida eller respektive område. Det kanske 
skulle vara så om man via en ingångssida med länkar till respektive, eller att 
man kanske kunde klicka på länken kontor och sedan så hoppar det till 
kontor. Att det kunde vara en tydligare uppdelning mellan själva rubrikerna 
och inledningen och de olika verksamhetsområdena. Det är ganska mycket, 
det är lite mycket att skrolla. Lite svåröverblickbart kanske man kan 
sammanfatta det med. 
 



128 
 
 
 
 
 

P: Så du önskar en bättre överblick? 
H: Ja men det är kanske bra för det finns vissa sidor du klickar på, om du 
skulle haft som jag sa. Om överskriften byggverksamhet, ganska långt upp var 
en länk, så om jag klickar på den, då hoppar jag ner till avsnittet 
byggverksamhet. Det skulle underlätta jättemycket. 
 
P: Skulle du kunna tänka dig att lägga ner tid att bidra med 
material till en sån här hemsida? 
H: Ofta är det ju så att, i mitt fall jag gör ju inte någon forskning direkt ju. Och 
det känns ju som att Arbetsmiljöverket, Prevent eller om det är IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB eller vilka som nu bidragit så är det ju som på en lite högre 
nivå. Och då vill man kanske… Det kanske kan bli faktafel och sånt man inte 
har hundra koll på själv. Jag gör mycket åt kunder, och det är vårt material så 
jag vet inte, jag vet inte hur det skulle gå till heller. 
 
P: Så du känner att det är sådan information du är ute efter? 
Rapporter etc. 
H: Ja men forskningsrön och forskningsrapporter och kanske 
kunskapssammanställningar som görs. Arbetsmiljöverket gör ju bra grejer där 
men det vet man ligger på deras hemsida. 
 
P: Har du någonting mer som du känner att du skulle vilja berätta 
om, som du känner att jag kanske har missat? 
H: Nä, men jag tycker det är positivt och jag har inte riktigt haft koll på att det 
här fanns det är ju mycket som är samlat. Och kan man göra det mer 
tillgänglig genom att göra hemsidan bättre eller göra det mer interaktivt så är 
det ju bara positivt skulle jag säga. 
 
-------------------------------- Slut kategori 3 -------------------------------------- 
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Samtal 1, 58 år, EHSS, F 
P: Arbetar du med frågor som rör olika branscher eller någon 
specifik bransch. 
A: Nä, jag jobbar i princip över hela fältet. 
P: Det innebär alltså att det kan vara frågor som rör i stort sett 
allting? 
A: Ja, som har med arbetsmiljö att göra. 
 
Samtal 2, 62 år, EHSS & FTF, F 
P: Arbetar ni med en specifik bransch eller olika branscher? 
B: Nä det jag sa var att jag inte jobbar som ergonom sen 3 år tillbaka. Jag 
jobbar bara som en behandlande sjukgymnast. Jag har haft tre olika privata 
uppdrag på 3 år. Det var någon på/i ergonomisektionen som hänvisade något 
till mig och då var det ju bra med checklistor, läsa på det som kunde vara 
problem innan jag gick ut och gjorde en ergonomirond. Då var det ju jättebra 
med nätet, men innan dess jobbade jag 10 år med Tyresö kommun och då är 
det allt ifrån den som skottar trappor till den som jobbar på förskola, 
trädbeskärning och då var det ju bra med checklistor och belastning, ja vad jag 
ska tänka på, men jag har inte gjort något sådant på 3 år. Och det händer 
mycket inom sökmotorer, information som hade underlättat för mig sen vet ja 
när jag började som ergonom 1978, var du född då ?  
 

Samtal 3, 60 år, EHSS, F 
- 

Samtal 4, 49 år, FTF, F 
P: Arbetar du med frågor som rör olika branscher eller någon 
specifik bransch? 
D: Väldigt olika branscher. 
D: Smältverk, tillverkningsindustri, kontorslokal, kemikalieindustri, 
slakterier, alltså livsmedelsbranschen. 
D: Snickerier. 
 

Samtal 5, 43 år, FTF, F 
P: Kan du ge några exempel? 
E: Jag jobbar på en företagshälsovård som arbetsmiljöingenjör, och då har vi 
500 företag anslutna till den och de är ju i alla olika typer av branscher. Så det 
är styckeribransch. Det är vård. Det är stora industrier. Det är små 
fåmansföretag. 
 
P: Väldigt spritt med andra ord? 
E: Ja. Det är väldigt brett, och därför är jag intresserad av en fungerande 
sådan sida som ni beskriver. 
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P: A men precis, som man kan hitta all information på ett och 
samma plats liksom. 
E: Ja precis.  
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Samtal 6, 53 år, EHSS, F 
P: Vilken typ av bransch då ungefär, bara lite kort, några exempel. 
F: Ah just nu jobbar jag väl eller har jobbat mycket med landsting och det är ju 
en mängd olika därefter, tandvård har jag ägnat mig mycket åt och sen 
framöver kommer jag jobba med verkstadsindustrin. 
F: Fast även där kontor å så.  
 

Samtal 7, 36 år, FTF, F 
P: Arbetar du med frågor som rör olika branscher eller någon 
specifik bransch? 
G: Olika branscher. 
 
P: Mm. Kan du ge några exempel som spontant dyker upp? 
G: Eh ja, byggsektor, sjukvårdssektor bland annat. Det är väldigt spritt för jag 
jobbar ju inom just företagshälsa, som arbetsmiljöingenjör då. Det är väldigt 
spridda… Det är högt och lågt hela dagarna. Så det är väl speciellt de 
områdena. Bygg, sjukvård. Finanssektorn kan det också vara. Så att det är alla 
möjliga frågeställningar. Allt ifrån fysiska områden till organisatoriska 
områden. Så det kommer ju in på en massa olika, psykosocialt och sen har vi 
olika professioner. Men det gäller att stå där och kunna hitta mycket 
information snabbt. Och varför inte ha en Wikipedia typ, någonting, och 
kunna få ut kunskap snabbt(?). Och så handlar det jättemycket om att kunna 
paketera kunskapen på ett tydligt sätt så att kunden kan förstå den. Och 
kunder, det är ju det de vill ha. Enkla svar, snabba svar, och paketerat. Sen 
finns det väldigt mycket information man kan ta, men det gäller att paketera 
det på ett bra sätt till kundernas verksamhet så att de kan använda det på ett 
bra sätt så att det blir ett effektivt verktyg för dem och att det skapar 
lönsamhet såklart för kunderna. Det är ju det som är tanken med vårt sätt att 
arbeta, att skapa bättre lösningar. Så att, det är ett spritt område jag jobbar 
inom. 
 

Samtal 8, 39, FTF, F 
P: Arbetar du med frågor som rör många olika branscher eller är 
det någon specifik bransch som du arbetar med? 
H: Det är alla möjliga branscher, mycket, mycket skolverksamhet är det väl, 
men det är övergripande alla möjliga frågeställningar, alla möjliga olika 
branscher. Det är jobb mot polisen och det är fastighetsfrågor och de är… 
Betongindustri och det är plastindustri och det är, offentlig verksamhet och 
privat verksamhet, så det är allt möjligt. 
 
-------------------------------- Slut kategori 4 -------------------------------------- 
  



132 
 
 
 
 
 

C Appendix C Skärmdump nuvarande webbplats 

 
Figur C-1: Startsidan på webbplatsen arbetsliv.org. 

 

 
Figur C-2: Huvudmenyn rödmarkerad, innehållandes alternativen Aktuellt, 

Aktiviteter, Föreningen, Medlemssidor, Arbetsmiljö, Kontakt, Lediga jobb 
och Länkar. 
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Figur C-3: Arbetsliv.org huvudsida, huvudmeny, Sidfliken Arbetsmiljö, med 
rödmarkerad rullmeny, med alternativen Utbildningar, Branschkunskap, 

Ämneskunskap, Nyhetsbrev och övrigt. 

 

 
Figur C-4: Webbsidan om branschkunskap på arbetsliv.org. 

 



134 
 
 
 
 
 

 
Figur C-5: Webbsidan om ämneskunskap på arbetsliv.org.  
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D Appendix D ICANN tabell 

 
Tabell D-1: ICANNs offentliga lista över registrarer.  
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E Appendix E installation MediaWiki 
Steg 1: Skapa en virtuell maskin i VirtualBox. 
1.1) Skapa virtuell maskin. 
 
1.2) Installera Linux Ubuntu Server 64-bit. 
● Skapa ny virtuell maskin. 
● Installera Ubuntu Server. 

○  Välj språk 
○  Land 
○  Tangentbordsinställningar. 
○  Skapa användare 

■ Användare: user 
■ Lösenord: password 

○  Installationsvalmöjligheter 
 
Installationen är färdig. 
 
1.3) Stäng av den virtuella maskinen. 
 
Steg 2: Vidarebefordring av portar från fysisk server till virtuell maskin. 
2.1) Vidarebefordra portar för SSH, Secure Shell. Se figur E-1. 
● VirtualBox: Settings -> Network -> Advanced -> Port Forwarding -> 

Insert new rule. 
● Host Port: 2222 
● Guest Port: 22 

 
 
2.2) Vidarebefordra portar för http, Hypertext Transfer Protocol. 
● VirtualBox: Settings -> Network -> Advanced -> Port Forwarding -> 

Insert new rule. 
● Host Port: 80 
● Guest Port: 80 
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Figur E-1: Visar inställning av portarna. 

Steg 3: Installera OpenSSH Server. 
SSH används för att kunna ansluta till den virtuella Ubuntuservern via 
Terminal. 
 
3.1) Starta den virtuella maskinen. 
 
3.2) Logga in. 
● Användare: user 
● Lösenord: password 

 
3.3) Hämta och installera OpenSSH Server. 
● sudo apt-get install openssh-server 

 
3.4) Starta om servertjänsten för OpenSSH Server. 
● sudo service ssh restart 

 
OpenSSH Server är nu installerad och andra datorer kan ansluta sig till 
servern via ett textinterface. 
 
3.5) Kommando för att ansluta sig till servern via SSH, Secure Shell från Mac 
OS, Operatingsystem. 
● ssh user@IP_ADRESS_TILL_SERVER -p 2222 

 
Steg 4: Installera Apache, MySQL och PHP. 
4.1) Hämta och installera senaste versionen av Apache2. 
● sudo apt-get update 
● sudo apt-get install apache2 

 
4.2) Det går nu att komma åt servern via en webbläsare. 
● http://IP_ADRESS_TILL_SERVER 

4.3) Hämta och installera senaste versionerna av MySQL. 
● sudo apt-get install mysql-server php5-mysql 
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4.4) Verifiera användare. 
● Användare: root 
● Lösenord: password 

 
4.5) Initialisera MySQL-mappstruktur och skapa systemtabeller. 
● sudo mysql_install_db 

 
4.6) Åtgärda några säkerhetsrisker som följt med från grundinställningarna. 
● sudo mysql_secure_installation 

 
4.7) Installera PHP513. 
● sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 

 
4.8) Installera extra PHP-moduler som kan förbättra prestanda. (Valbart) 
● sudo apt-get install php5-intl 
● sudo apt-get install php5-gd 
● sudo apt-get install php5-xcache 

 
4.9) Öppna konfigurationsfil för Apache2. 
● sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf 

 
4.10) Placera index.php direkt efter DirectoryIndex. 
● <IfModule mod_dir.c> 

    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml 
index.htm 
</IfModule> 

 
4.11) Starta om Apache2 Web Server så att uppdateringar träder i kraft. 
● sudo service apache2 restart 

 
Steg 5: Förberedelser inför installation av MediaWiki. 
5.1) Ladda ner senaste versionen av MediaWiki. 
● wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.25/mediawiki-

1.25.2.tar.gz 
 
5.2) Extrahera innehållet från nerladdad fil och flytta det till rätt plats. 
● tar xvzf mediawiki-*.tar.gz 
● sudo mv mediawiki-1.25.2/* /var/www/html 

 
5.3) Fixa behörigheter för mapp så uppladdning av bilder fungerar [272]. 
● sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/images/ 

 
Det är nu möjligt att starta installationen, men fler förberedelser väntar. 
 
Steg 6: MediaWikis databas. 
6.1) Öppna MySQL-konsolen. 
                                                   
13 Version 5 av PHP.  
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● mysql -u root -p 
 
6.2) Skapa databas för MediaWiki med namnet my_wiki. 
● CREATE DATABASE my_wiki; 

 
6.3) Skapa administratör (user) för databasen. 
● GRANT INDEX, CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, 

ALTER, LOCK TABLES ON my_wiki.* TO 'user'@'localhost' 
IDENTIFIED BY 'password'; 

 
6.4) Ladda ändringar. 
● FLUSH PRIVILEGES; 

 
6.5) Stäng MySQL-konsolen. 
● exit 

 
Steg 7: Installera MediaWiki. 
7.1) MediaWiki kan nu nås från en webbläsare via serverns IP-adress. 
● http://IP_ADRESS_TILL_SERVER 
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7.2) Följ anvisningarna för att installera MediaWiki. 
❏ Välj språk: Svenska 
❏ Inkaspråk: Svenska 
❏ Kontrollera att allt installerats korrekt 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Databasvärd: localhost 
❏ Databasnamn: my_wiki 
❏ Databas användarnamn: root 
❏ Databas-lösenord: password 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Databasinställningar: använd defaultvärde 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Namn på wikin: Arbetsmiljöwiki 
❏ Administratörskonto: admin 
❏ Lösenord: password 
❏ Lösenord igen: password 
❏ E-postadress: exempel@exempel.se 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Profil för användarrättigheter: Endast auktoriserade redigerare 
❏ Upphovsrätt och licens: Creative Commons erkännande dela lika 

(samma som Wikipedia använder) 
❏ E-postinställningar: markera alla alternativ  
❏ Utseenden: Vector, valdes även som standardtema.  
❏ Tillägg: WikiEditor, pdfhandler 
❏ Bild och filuppladdningar: Aktivera filuppladdningar 
❏ Välj: Inställning av cachelagring av PHP objekt (XCache) 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Installera  
❏ Klicka fortsätt 
❏ Klicka fortsätt 
❏ Spara fil “LocalSettings.php” på skrivbordet (MacBook)  
❏ sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 
❏ Öppna LocalSetting.php på datorn, klistra in innehållet i 

LocalSettings.php på servern.  
 
Installationen är nu klar, se figur E-2. 
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Figur E-2: Installation av MediaWiki är slutförd. 

Steg 8: Ändra logga. 
8.1) Ladda ner önskad bild med wget i terminalen. 
● wget http://IP_ADRESS_TILL_SERVER/images/b/bc/Wiki.png 

 
8.2) Filen måste heta wiki.png för att kännas igen av MediaWiki och döps 
därför om. 
● mv Wiki.png wiki.png 

 
8.3) Flytta önskad bild från nuvarande mapp till rätt plats. 
● mv wiki.png /var/www/html/resources/assets/ 

 
Optimala bildupplösningar: 
● 135px*135px 
● 150px*150px 
● 160px*160px (Max för temat Vector) 
● 155px*155px (Max för temat MonoBook) 

 
Steg 1: Inbäddning av YouTubevideor med hjälp av tillägget YouTube [273]. 
Se figur E-3.  
 
1.1) Skapa tillfällig nedladdningslänk. 
● https://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor/YouTu

be 
 
1.2) Ladda ner tillägget. 
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● wget https://extdist.wmflabs.org/dist/extensions/YouTube-REL1_25-
a12beaa.tar.gz 

 
1.3) Extrahera tillägget till rätt plats. 
● tar -xzf YouTube-REL1_25-a12beaa.tar.gz -C 

/var/www/html/extensions 
 
1.4) Aktivera tillägg i LocalSettings.php. Se figur E-4. 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 

 
1.5) Aktivera YouTube genom att skriva följande kod i slutet av 
LocalSettings.php.  
● require_once "$IP/extensions/YouTube/YouTube.php"; 

 
1.6) Det går nu att bifoga YouTubevideor i artiklar på följande sätt. 
● <youtube>ADRESS_YOUTUBE_VIDEO_LÄNK</youtube> 

Steg 2: Citeringsfunktion 
Installera Cite [274] som gör det möjligt att citera och automatiskt skapa en 
referenslista. 
 
2.1) Skapa en tillfällig nedladdningslänk. 
● https://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor/Cite 

 
2.2) Ladda ner Cite. 
● wget https://extdist.wmflabs.org/dist/extensions/Cite-REL1_25-

b236775.tar.gz 
 
2.4) Extrahera till korrekt plats. 
● tar -xzf Cite-REL1_25-b236775.tar.gz -C /var/www/html/extensions 

 
2.5) Öppna LocalSettings.php 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 

 
2.6) Aktivera Cite genom att skriva följande kod i slutet av LocalSettings.php. 
● wfLoadExtension( 'Cite' ); 

 
2.7) Det går nu att referera i artiklar genom att skriva följande kod i artikeln: 
● <ref>Text som berättar vad som refereras</ref> 

 
2.8) Referenslistan görs synlig genom att skriva följande kod i artikeln. 
● <references /> 
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Figur E-3: Ladda ner tillägget YouTube. 

Inloggning 
Ladda ner ULogin [275] via terminalen, se figur E-5. 
● wget https://github.com/ulogin/ulogin-MediaWiki/archive/master.zip 

 
Installera program som kan extrahera zip-fil. 
● sudo apt-get install unzip 

 
Extrahera innehållet från nerladdad fil och flytta det till rätt plats. 
● unzip master.zip 
● sudo mv ulogin-MediaWiki-master/extensions/* 

/var/www/html/extensions 
 
Öppna LocalSettings.php, se figur E-6. 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 

 
Aktivera tillägget ULogin genom att inkludera det i slutet av 
LocalSettings.php, se figur E-7. 
● require_once "/$IP/extensions/Ulogin/Ulogin.php"; 

 
Kommentarer med PageDisqus 
Skapa en temporär nedladdningslänk för PageDisqus [276] via 
https://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor/PageDisqus. 
Se figurerna E-8 - E-11. 
● wget https://extdist.wmflabs.org/dist/extensions/PageDisqus-

REL1_25-5b0cff8.tar.gz 
 
Extrahera tillägget till rätt plats. 
● tar -xzf PageDisqus-REL1_25-5b0cff8.tar.gz -C 

/var/www/html/extensions/ 
 
Registrera ett konto på Disqus för att få ett unikt ID, “Shortname”. Se figur E-
10, där “shortname” markerats med rött.  
● https://disqus.com/admin/create/ 
● Kortnamnet definieras i fältet före “.disqus.com”, alltså 

arbetsmiljowiki. 
 
Aktivera och ändra inställningar för PageDisqus i LocalSettings.php. 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 
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Ange konfigurationerna nedan i slutet av LocalSettings.php. Se figur E-11. 
● require_once "$IP/extensions/PageDisqus/PageDisqus.php"; 
● $wgPageDisqusShortname = "arbetsmiljowiki"; 
● $wgPageDisqusExclude = array("Main Page", "Huvudsida", ".+:.+"); 

 
Nu är kommentarsfält aktiverade på alla artiklar. På Disqus webbplats går det 
bland annat att administrera kommentarer och se statistik. 
● https://arbetsmiljowiki.disqus.com/admin/ 
● E-post: exempel@exempel.se 
● Lösenord: password 

 
Kommentarer med FacebookComments 
Installera tillägget OpenGraphMeta som behövs för att de kommentarer som 
skrivs via FacebookComments ska modereras via Facebooks webbplats [277]. 
Se figur E-12 - E-14.  
● https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:OpenGraphMeta 

 
Skapa tillfällig länk. 
● https://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor/OpenG

raphMeta 
https://www.mediawiki.org/wiki/Special:ExtensionDistributor/OpenGraphM
eta 
Ladda ner OpenGraphMeta. 
● wget https://extdist.wmflabs.org/dist/extensions/OpenGraphMeta-

REL1_25-a4c4ba2.tar.gz 
 
Extrahera till rätt plats. 
● tar -xzf OpenGraphMeta-REL1_25-a4c4ba2.tar.gz -C 

/var/www/html/extensions 
 
Aktivera och ändra inställningar för OpenGraphMeta i LocalSettings.php. 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 

 
Ange konfigurationen nedan i slutet av LocalSettings.php. 
● require_once( 

"$IP/extensions/OpenGraphMeta/OpenGraphMeta.php" ); 
 
Hämta och installera FacebookComments [ibid.]. Se figur E-15-E17.  
● rm -f master.zip 
● wget 

https://github.com/jmnote/FacebookComments/archive/master.zip 
 
Extrahera tillägget. 
● unzip master.zip 

 
Flytta tillägget till rätt plats. 
● sudo mv FacebookComments-master /var/www/html/extensions 
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Aktivera och ändra inställningar för FacebookComments i LocalSettings.php. 
● sudo nano /var/www/html/LocalSettings.php 

 
Ange konfigurationen nedan i slutet av LocalSettings.php. 
● require_once 

"$IP/extensions/FacebookComments/FacebookComments.php"; 
#$wgFacebookAppId = 'YOUR_FACEBOOK_APP_ID'; // optional 

 
YOUR_FACEBOOK_APP_ID används för att koppla kommentarsfältet till 
Facebook så att inläggen som skrivs kan modereras därifrån. Det finns 
dokumentation på Facebooks hemsida om att skapa ett ID och hur det 
används [278].  
 
FacebookComments finns nu på alla webbplatsens webbsidor. 
 

 

 
Figur E-4: Aktivera tillägget YouTube i LocalSettings.php. 

 
Figur E-5: Ladda ner ULogin via terminalen. 

 

 
Figur E-6: Öppna LocalSettings.php. 
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Figur E-7: Aktivera tillägget ULogin i LocalSettings.php. 

 
Figur E-8: Ladda ner PageDisqus. 

 

 
Figur E-9: Extrahera PageDisqus till korrekt plats. 
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Figur E-10: “Shortname” används för att identifiera ett kommentarsfält, 

unikt kopplat till arbetsmiljowiki.se. 

 

 
Figur E-11: Kod för att aktivera och konfigurera PageDisqus i 

LocalSettings.php.  
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Figur E-12: Ladda ner OpenGraphMeta. 

 
 

Figur E-13: Extrahera OpenGraphMeta till korrekt plats. 

 
 

Figur E-14: Aktivera OpenGraphMeta i LocalSettings.php. 

 

 
Figur E-15: Ladda ner FacebookComments. 

 

 
Figur E-16: Extrahera FacebookComments till korrekt plats. 

 

 
Figur E-17: Aktivera FacebookComments i LocalSettings.php.  
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F Appendix F Skärmdump prototyp 

 
Figur F-1: Huvudsidan (startsidan). 

 

 
Figur F-2: Loggan markerad med rött. 
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Figur F-3: Sidofält markerat med rött. 

 

 
Figur F-4: Kategorier till arbetsmiljowiki.se markerat med rött. 
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Figur F-5: Kategorin branschkunskap. 

 
 

 
Figur F-6: Kategorin ämneskunskap. 
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Figur F-7: Kategorin Transport och magasinering. Underkategori till 

kategorin Branschkunskap. 
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Figur F-8: Sidan Flyg. 

 
Figur F-9: Visar ett exempel på en referens. 

 

 
Figur F-10: Visar referenslistan med exempel på en referens. 

 

 
Figur F-11: Visar redigeringstexten för att skapa en referens. 
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Figur F-12: Visar exempel på externa länkar. 

 
 

 
Figur F-13: Visar redigering av exempel på externa länkar. 

 
 

 
Figur F-14: Visar exempel på YouTubeklipp. 
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Figur F-15: Visar exempel på redigering av YouTubeklipp. 

 
 

 
Figur F-16: Visar exempel på bilder i olika storlekar. 
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Figur F-17: Visar exempel på redigering av bilder i olika storlekar. 

 

 
Figur F-18: Skriva kommentar alternativ 1. 

 

 
Figur F-19: Inloggningsalternativ. 

 

 
Figur F-20: Logga in med Disqus. 
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Figur F-21: Kommentera. 

 

 
Figur F-22: En kommentar. 

Moderera inlägg 

 
Figur F-23: Administratören möts av detta interface vid inloggning på 

arbetsmiljowiki.disqus.se. Välj “Moderate Comments” för att gå till 
moderering av kommentarer. 
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Figur F-24: Kontrollplats för administratören. Kommentarer kan 
godkännas, tas bort eller markeras som spam. 

 

 
Figur F-25: Skriva kommentar alternativ 2. 

 

 
Figur F-26: Kommentera. 

 

 
Figur F-27: Kommentar. 
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Inloggning 

 
Figur F-28: Logga in, klicka längst upp i högra hörnet, markerat rött. 

 
 

 
Figur F-29: Logga in via olika sociala medier eller med användarnamn och 

lösenord. 
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Figur F-30: Logga in via Facebook. 

 

Figur F-31: Längst upp till höger indikeras att man är inloggad, se 
rödmarkerat. 
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