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Sammanfattning 
Under några få år har Webb 2.0 ändrat hela vår bild av kommunikation och användardeltagande. Vi är i ständig 

förändring och rörelse. Internet tar upp en stor del av våra liv, både privat och i arbetslivet. Uttrycket Webb 2.0 

myntades av Tim O´ Reilly och innebär att användaren bidrar, skapar och äger informationen (O'Reilly, 2005). 

Ett av de redskap och områden som anses tillhöra webb 2.0 är bloggverktyget. 

Bloggen är något som verksamheter inte använder fullt ut. Däremot så används gärna mail till 

kommunikation inom en verksamhet och intranätet används flitigt som en anslagstavla.  

Syftet med uppsatsen är undersöka vad den initiala påverkan blir när man inför en blogg i en verksamhet. 

Kan det hjälpa till att minska mailandet och kan det få intranätet mer levande? 

För att kunna genomföra undersökningen har jag använt mig av en kvantitativ datainsamlingsmetod. Jag 

har gjort en enkätundersökning  och en fallstudie på verksamheten  Sigma Exallon Helsingborg. 

Undersökningen har visat att  mailvanorna inom verksamheten inte minskat i och med införandet av 

bloggen. Kanske kommer intranätet att med tiden bli mer levande genom att vara en viktigare plattform för 

kommunikation. 

Den största fördelen med bloggen är att information blir mer tillgängligt för användarna.  Anändarna kan  

hämta information via bloggen och intranätet istället för det konstanta flödet av mail. 

Slutsatsen är att en blogg är ett viktigt kommunikationsverktyg för en verksamhet både för 

informationsspridning och för att sprida gemenskap inom verksamheten. Dock är den ett rätt så nytt fenomen 

inom företagsvärlden att den inte kommer kunna ersätta mailen som företagets huvudsakliga 

kommunikationsmedel. 

 

Nyckelord:  

blogg, intranät, mail, organisationskommunikation, webb 2.0 

  

Abstract 
Within just a few years, Web 2.0 has changed our whole idea of communication and user participation. We are 

in constant change and movement. The internet has become a large part of our lives, both in private and at work. 

The term Web 2.0, coined by Tim O'Reilly, implies that the user contributes, creates and owns the information. 

(O'Reilly, 2005)  

Blogging is one of the areas that are considered to be part of Web 2.0.Blogging is a device that is not used 

to its full potential by companies. In contrast to that, mailing is the preferred way of communication within the 

company, and the intranet is commonly used as a bulletin board. Against this background, I will examine what 

initial effects the introduction of an internal company blog might have. Could it help to reduce the amount of  e-

mailing, and could it revive the intranet? 

The purpose of this thesis is thus to investigate the initial effect of an internal company blog.  

To collect the needed data I have used a quantative data collection method. I have conducted a 

questionnaire study at Sigma Exallon Helsingborg. I have also conducted a case study at the same company. 

The investigation have shown that the e – mailing habbits of the company will not be reduced due to the 

introduction of the blog. With time it may revive the intranet as a more important communication platform.  

The primary advantage with the blog is that information has become more accessible for the users. Maybe 

with time they will gather more information from the blog and intranet than from the consistant flow of e-mails. 

Thus the conclusion is that a blog will be more crucial for information and to create a community within 

the organization but won’t replace e-mail is the main tool for communication.  
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel avser att ge läsaren en inblick i uppsatsämnet och tidigare forskning. 

Vidare redovisas problemfrågeställning samt syfte. Även avgränsningar som gjorts för 

undersökningen redovisas. Avslutningsvis kommer uppsatsens disposition att förklaras. 

1.1 Bakgrund 

Det finns, just nu, ca 9 miljoner bloggar i världen. Det skapas ungefär 40,000 nya varje dag. 

En del tar upp poesi, andra handlar om lagar, etc. Låt oss anta att ungefär 99.9% av alla 

bloggar i världen inte har någon större betydelse för din verksamhet. Det innebär att ungefär 

40 bloggare kan diskutera negativa upplevelser från din verksamhet. Det skrämmande är att 

bloggposter ligger ute på internet mer eller mindre för evigt. Felaktig information och rykten 

om din verksamhet kan florera på nätet och vara tillgängliga i någon form nästan för alltid 

(Baker & Green, 2005). 

Den bok som fått mest uppmärksamhet om bloggandet är Rebecca Bloods ”The weblog 

handbook” (Blood, 2007). Boken i sig är inte en vetenskaplig studie men flera 

forskningsartiklar har hänvisat till Bloods bok. Mortensen och Walker har även fått en del 

uppmärksamhet då de, under arbetet med sina avhandlingar, använde sig av bloggar och 

märkte att det både förenklade och fokuserade deras skrivande (Våge et al., 2005). 

Under 2003 skrevs flera artiklar som behandlade bloggfenomenet och i Wien samma år 

hölls en konferens som helt tillägnades bloggandet (Våge et al., 2005). 

 I boken “blog! – how the newest media revolution is changing politics, business and 

culture” av Kleine et al., (2005) finns en intervju med professor Clay Sharky som undervisar 

vid New Yorks universitet och håller i föreläsningar om de sociala och ekonomiska effekterna 

av Internetteknologier. Enligt Clay Sharky använder verksamheter sig av bloggar för att 

publicera saker internt. Den huvudsakliga designstrategin av verksamhetens intranät var förut 

att ingen fick publicera sådant som de inte skulle. Det här har resulterat i att ingen publicerar 

något. Det finns numera ett antal verksamheter som använder sig av bloggar som ett internt 

sök- och konversationsverktyg (Kline & Burstein, 2005).  

Det finns ett antal bloggar som visar att det inte finns några hinder för verksamheter att 

implementera en blogg.  

Bloggandet är det lättaste sättet att kommunicera med kunder och anställda. Bloggar 

skapar kommunikation och kommunikation skapar tillit. Time Magazine utnämnde 2006, på 

grund av det massiva bloggandet, årets person till…..dig (Safko & Brake, 2009). Med det här 

menade Time Magazine att vem som helst kan skapa och sprida sin egna information, den 

”vanliga” människan har makten över det skrivna ordet.  

Många verksamheter missar enkelheten och fördelen med bloggar. De tycker antingen 

att det är för svårt att införa eller att det inte finns något nytta med bloggen för verksamheten. 

Cohen (2005) identifierade fyra olika orsaker till varför en verksamhet ska införa en 

blogg: den etablerar expertis, skapar alternativ media, utökar företagskommunikationen och 

bygger en gemenskap.  

På senare tiden har allt fler företag börjat använda sig av bloggar som ett medel för att 

sprida information och bygga en bättre företagskultur (Wright, 2006).  

Bloggen har gått från att vara ett personligt publiceringsverktyg till ett företagsfenomen 

(Chen, Hu och Liu, 2007). Fler och fler företag börjar se nyttan av att använda bloggen som 

ett kompletterande kommunikationsvektyg till mailen. Något som behöver reduceras då det 

skickades cirka 90 biljoner mail år 2009, vilket innebär 247 miljarder mail varje dag. Det 

finns omkring 1,4 miljarder mailanvändare i världen och 24% av dessa användare, är 

företagsanvändare (Reardon, 2009). Anställda spenderar mellan 35% och 60% av sin tid på 

arbetsplatsen med att kommunicera med sina kollegor, och en stor del av denna 
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kommunikation är via mail (Reder & Schwab, 1988). Det går tydligt att se att det skickas ett 

stort antal mail varje dag inom företag.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken initial påverkan införandet av en blogg har 

i en verksamhet. Kan en blogg förändra ett beteende i en verksamhet så som användandet av 

mailen som det enda kommunikationsverktyget? Kan införandet av en blogg hjälpa en 

verksamhet att få ut information på ett bättre sätt? Vilken respons kommer införandet av en 

blogg få från användarna, och hur tar dem till sig ett nytt verktyg? 

1.2 Problembakgrund utifrån fallföretag 

Undersökningen gjordes på Sigma Exallon. Sigma Exallon är ett IT-konsultföretag som 

erbjuder specialistkompetens och tjänster inom systemutveckling, beslutsstöd, e-handel och 

samarbete. 

Redan under hösten 2009 genomfördes en fallstudie om Sigma Exallons interna 

kommunikation. I fallstudien framkom det att verksamhetens största problem var att  den 

interna kommunikation nästan helt bestod av mail. 

Fallföretaget ville införa ett verktyg som främjade den interna kommunikationen och 

minskade mailandet då mycket tid gick åt till att läsa och svara på mail. Fallstudien visade 

även att viss information inte nådde rätt mottagare då mottagaren ignorerade all inkommande 

mail på grund av informationsöverflöde. 

1.3 Problem att undersöka och forskningsfrågor 

Problemet som kommer att undersökas är vilken initial påverkan en blogg har i en 

verksamhet. Uppsatsens kommer att fokusera på vad de anställda anser om bloggen. 

Undersökningen kommer även innefatta huruvida de anställda anser att mailandet har minskat 

i och med införandet av bloggen och om hur bloggen står sig jämfört med mailen dvs bättre, 

sämre eller samma. 

Både den akademiska och den populärvetenskapliga litteraturen inom området kommer 

att studeras för att skapa en uppfattning om hur problemet ska behandlas i den verklighet som 

det existerar. 

Jag vill alltså se vad den initiala påverkan blir när man inför en blogg för 

kommunikation i en verksamhet. Alltså är huvudfrågan: 

 

”Vad blir den initiala påverkan vid införandet av en blogg i en verksamhet?” 

 

Följdfrågor som blev en effekt och operationalisering av själva huvudfrågan är: 

 

1. Kommer användarna vara positiva eller negativa till bloggen?  

 

2. Kommer bloggen att ändra mailvanorna inom verksamheten?   

 

3. Kommer tvåvägskommunikationen inom verksamheten att främjas på grund av 

bloggen? 
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1.4 Avgränsningar 

Fokus kommer enbart att ligga på ett kontor inom Sigma Exallon, och således inte på hela 

dotterbolaget.  

Av de webb 2.0 – verktyg som finns kommer undersökningen endast inrikta sig på 

bloggens betydelse i ett företag och inte wikis, forum, etc. Att undersökningen endast 

avgränsas till bloggens användning är på grund av att det finns så många olika webb 2.0 – 

verktyg och det fanns inte tid till att undersöka alla verktygs effekter i ett företag. 

1.5 Disposition 

Det här inledande kapitlet med frågeställning, fallföretag, problemområde, syfte och 

avgränsning följs av ett metodkapitel som redogör för de metoder som har valts att användas i 

undersökningen. I metodkapitlet förklaras även tillvägagångssättet så som fallstudie, 

variabler, hur uppsatsen uppnår bra kvalité, insamling av information och de etiska 

överväganden som gjorts i undersökningen. Det tredje kapitlet redovisar den teoretiska 

bakgrunden som har legat till grund för undersökningens genomförande. Det fjärde kapitlet 

presenterar de resultat som framkommit i undersökningen och kort information om enkätens 

utformning och Sigma Exallon. I det femte kapitlet redovisas en diskussion som har sin grund 

i resultatet, analysen och teorin.  I det sjätte och sista kapitlet redovisas undersökningens 

slutsatser, förslag på framtida forskning och en reflektion över undersökningen. 
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 2 Metod 

I det här kapitlet redogörs för undersökningens metodansats och vilken världssyn som jag har 

valt att ha i undersökningen. Här förs ett resonemang kring de metoder som används för att 

fullfölja syftet med uppsatsen. Vad som gjorts för att förbättra uppsatsen kvalité kommer att 

redovisas i detta kapitel. Här redovisas även bakgrunden med fallstudien. Avslutningsvis 

redovisas de etiska överväganden som gjorts i undersökningen. 

2.1 Val av ansats och den positivistiska världssynen 

Jag har valt att arbeta med den kvantitativa ansatsen som en bas i min undersökning. Den 

kvantitativa ansatsen har som grund i att mäta den sociala verkligheten i siffror med hjälp av 

metoder och instrument. Information om den sociala verkligheten kan sedan behandlas med 

hjälp av statistiska metoder som t ex stolpdiagram (Jacobsen, 2002). 

Datainsamlingen kommer ske deduktivt, den går från ”teori till empiri”. Det innebär att 

forskaren först samlar in information om verkligheten och går sedan ut i verkligheten för att 

se om teorin stämmer överrens med den empiri som samlats in (Jacobsen, 2002). 

Kvantitativa metoder fungerar väldigt bra när det är viktigt att kunna redovisa resultatet 

i siffror i form av t ex diagram (Eliasson, 2006).  

Jag kommer att använda mig av Sigma Exallons ”Enkätverktyget”. Det är företagets 

eget utvecklade verktyg som används vid enkätundersökningar inom verksamheten. 

En nackdel med kvantiativa metoder och enkätverktyg är att frågorna lätt kan 

missuppfattas av respondenterna om de inte ställs på rätt sätt. Det kan också vara så att 

respondenterna inte förstår vissa enkätfrågor och har då ingen möjlighet att fråga 

undersökaren vid ev missuppfattningar (Eliasson, 2006). 

Forskare utgår ofta från den positivistiska världssynen vid en kvantitativ undersökning. 

Den här världssynen kallas även för den vetenskapliga metoden (Creswell, 2009). 

 

Enligt Creswell (2009) är positivismen uppbyggd av fyra huvudpunkter: 

 Beslutsamhet 

 Reduktionism 

 Emirisk observation och mätning 

 Teoriverifikation  

 

Thurén (2007) hävdar att en forskare med en positivistisk världssyn skådar världen kritiskt. 

Läran går ut på att skaffa så säker kunskap som möjligt om ett fenomen. 

Undersökningen kommer att ha en positivistisk världssyn som grund. Den positivistiska 

världssynen har använts på grund av att jag kommer arbeta enligt en kvantitativ ansats. 

Empirin kommer att analyseras på ett logiskt och kritiskt sätt, den kommer även att redovisas 

statistiskt, vilket även Thurén (2007) hävdar, ger en generell syn på verkligheten och på så 

sätt kan det dras bra slutsatser från resultaten. 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som 

kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda undersökningsenhet, som man 

undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper (Ekman, 2003). 

 Tidigare definierades bara en enhet i en fallstudie men nu kan det vara flera olika typer 

av enheter, de kan avgränsas i både tid och rum.  

På den lägsta nivån finns enheter som inte refererar till någon annan enhet. De kallas för 

absoluta enheter och kan t ex vara enskilda individer. Ett fall kan även finnas på högre nivå, 
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det kallas för en kollektiv datakälla. Ett bra exempel på det är en verksamhet där det finns 

flera olika grupper och flera individer inom en grupp. Det som är gemensamt för alla 

fallstudier är att objektet som ska studeras är avgränsat i tid och rum. Utifrån avgränsningen 

studeras det som händer i den kontext där fenomenet utvecklas (Jacobsen, 2002). 

Enligt Yin (2007) föredras en fallstudie som metod när man inte har någon kontroll över 

den situation som studeras. Fokus ligger på den aktuella händelsen i ett konkret socialt 

sammanhang.  

Som forskningsstrategi används metoden i flera olika situationer, syftet är att bidra till 

samlad kunskap om individuella, gruppmässiga, organisatioriska, sociala och politiska 

företeelser  (Yin, 2007). Mitt bidrag till den samlade kunskapen kommer vara i det 

organisatoriska området. Yin (2007) formulerar fallstudie i två olika definitioner: 

 

1. En fallstudie är en empirisk undersökning som 

 studerar en aktuell händelse i dess verkliga sammanhang 

 framför allt då gränserna mellan händelsen och sammanhanget är otydliga 

 

2.Fallstudien 

berör den specifika situationen där det finns flera intressanta variabler än datapunkter, 

vilket resulterar i: 

(a) att fallstudien bygger på flera källor av empiri och att data ska hållas samman på ett 

triangulerande vis 

(b) att fallstudien drar nytta av tidigare utveckling av teoretiska hypoteser vid insamling 

och analys av data. 

Fallstudien har även en given plats inom utvärderingsforskningen (Yin, 2007). Det här 

är något som jag kommer att använda då jag utvärderar och analyserar den initiala påverkan 

av införandet av en blogg i en verksamhet. 

2.2.1 Bakgrund till fallstudien 

Redan under hösten 2009 genomförde jag en fallstudie på Sigma Exallons interna 

kommunikation. I undersökningen framkom det att företagets interna kommunikation nästan 

helt bestod av mail. 

En kort tid efter det att fallstudien hade avslutats kontaktade Sigma Exallon mig igen 

och ville att jag skulle genomföra en studie för att förändra ett specifikt område inom den 

interna kommunikationen för att få fram ett nytt kommunikationsverktyg istället för mail.  

Efter samtal med handledaren på företaget och efter noggrant övervägande av olika 

möjligheter som passar i omfång och lämplighet för en uppsats, bestämdes det att 

undersökningen enbart skulle fokusera på att se vad konsekvenserna blir om man förändrar 

den interna kommunikationen på något sätt inom verksamheten. Vi bestämde också Jag 

föreslog för ledningen att en blogg skulle införas på ett kontor inom företaget. Förslaget fick 

en positiv respons och jag tog kontakt med en konsultchef som jag hade haft kontakt med i 

tidigare fallstudie och som jag visste var positivt inställd till en förändring av företagets 

interna kommunikation. 

Sedan tog vi kontakt med en andra konsult som hjälpte oss att skapa en blogg på 

intranätet där konsultchefen kommunicerade med sina konsulter istället för via mail. 

Projektgruppen kom överens om att endast fokusera på en enhet inom Sigma Exallon, 

kontoret i Helsingborg, då en undersökning över alla kontoren hade blivit för stor. 

Jag hade en aktiv roll i införandet av bloggen men lät sedan konsultchefen skriva sina 

egna inlägg och fick själv komma med förslag till hur han ville använda den. Det jag gav var 

riktlinjer för hur jag ville att bloggen skulle se ut. 
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2.2.2 Varför fallstudie? 

Undersökningen har metoden fallstudie som sin kärna på grund av att metoden passar sig bra 

vid undersökningar av en process inom en verksamhet. Fallstudien av bloggens initiala 

påverkan studerar en aktuell händelse som pågår inom företaget. 

Fallstudien kan bidra till en djupare förståelse av fenomenet blogg och jag valde 

fallstudie på grund av att få en bättre förståelse för verksamhetens kommunikationsbehov och 

för att se den processen som uppstår vid intern kommunikation. Fallstudien ger 

undersökningen en bättre och djupare förståelse för vad som inträffar när något ändras i en 

verksamhets interna kommunikation. 

2.3 Enkätundersökning och variabler  

Avsikten med en kvantitativ insamling av data är att få informationen organiserad på ett bra 

sätt (Jacobsen, 2002).  

För att kunna förstå hur användarna reagerar på införandet av bloggen genomförs en 

enkätundersökning. Svaren och datan granskas i analysdelen och diskuteras i 

diskussionskapitlet.   

Enkäten skickas ut till de anställa på Helsingborgskontoret inom Sigma Exallon via mail 

för att nå så många som möjligt.  

Fördelar och nackdelar med den här metoden har diskuterats och det ansågs vara det 

bästa alternativet då det når respondenterna snabbt och det går snabbt för dem att svara på. En 

nackdel är dock att den kanske hamnar i mailboxen och glöms bort. Därför skickas en 

påminnelse ut tre dagar innan slutdatum i ett försök att öka svarsfrekvensen och få in svar från 

så många av respondenterna som möjligt.  

2.3.1 Att utforma en enkätundersökning 

I Annika Eliassons (2006) bok ”Kvantitativ metod från början” förklaras olika metoder om 

hur man bäst utformar ett frågeformulär. 

Nedan har de viktigaste metoderna för utformning av ett frågeformulär sammanställts: 

För att en enkätundersökning ska mäta de variabler som ska mätas måste den vara klart 

och tydligt formulerad. För att förenkla svarandet av frågorna och därigenom öka 

svarsfrekvensen ska man helst använda ett vardagligt språk så att respondenten förstår vad 

som menas. Ju kortare en fråga är, desto bättre (Eliasson, 2006). 

Eliasson (2006) anser även att man heller inte bör få fler svar på en fråga. Det här på 

grund av att de variabler som ska mätas blir hopblandade och det blir svårt att koda dem . 

För att undvika missförstånd bör negationer uteslutas. Eliasson (2006) menar att man 

bör undvika ledande frågor eftersom svaren då kan skilja sig från verkligheten.  

Det räcker inte bara med bra frågor för att lyckas med en undersökning utan även själva 

frågeformuläret måste vara bra utformat i sig. Det ska vara lagom långt så att respondenterna 

inte tröttnar. Även formulärets språk och layout spelar stor roll för att det ska vara enklare för 

respondenten. Eliasson (2006) anser att det också är viktigt att formuläret har en tydlig 

struktur. 

Om undersökaren har ett antal frågor inom samma ämnesområde är det bäst att ställa de 

enklare frågorna först och de mer komplexa senare. Om formuläret innehåller flera olika 

ämnesområden kan det vara bra att i början av varje ämnesområde förklara vad de följande 

frågorna handlar om och syftet med dem. Innan själva enkäten börjar ska själva syftet med 

enkäten förklaras och varför respondenten har valts ut till undersökningen. När och om en 

påminnelse kommer skickas ut bör också förklaras och hur och när respondenterna senast ska 

skicka in sina svar (Eliasson, 2006). 
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2.3.2 Variabler och Likertskala 

I undersökningen har jag valt mig att använda ordinalvariabler. Det finns fyra olika sorters 

variabler: ordinalvariabel, nominalvariabel, intervallvariabel och kvotvariabel. Variablerna 

skiljer sig åt beroende på hur svaren rangordnas och hur noga svaren kan mätas. För att kunna 

koda svaren måste de brytas ner i siffror och sedan matas in i ett dataprogram som kan 

omvandla svaren till diagram (Eliasson, 2006).   

De variabler som kommer att mätas i undersökningen är kommunikation, blogg och 

mail. De tillhör alla de verktyg och effekter som jag försöker utreda i min undersökning och 

de innefattas även i frågeställningarna i undersökningen. 

Det blir allt vanligare och vanligare att använda rangordningsskalor i undersökningar 

och syftet med en rangordningskala är att låta respondenten uttrycka sin åsikt i en fråga 

(Garland, 1991).  

Jag har valt att utforma enkäten i form av Likertskala. I en Likertskala formuleras olika 

påståenden som sedan respondenterna ska reagera på genom att uttrycka olika grader av 

instämmande eller avståndstagande. Likert, grundaren till Likertskalan, använde sig av fem 

svarskategorier; helt enig, enig, tveksam, oenig, helt oenig. Huvudsaken med Likertskalan är 

att respondenterna sätter ett visst värde på varje påstående som sedan kan summeras till en 

totalpoäng. En av de största fördelarna med Likertskalan är att den är enkel att utforma. Den 

största svårigheten innefattar utformande av de påståenden som ska ingå i skalan på grund av 

att de ska vara enkla och objektiva (Befring, 1994).  

Precis som Likert används en Likertskala med fem svarskategorier i undersökningen. 

Det kändes bäst att använda ett ojämnt antal svarskategorier, på grund av att respondenterna 

skulle kunna välja ett mittenalternativ om de inte hade någon åsikt i påståendet.  

2.4 Urval av källor och respondenter 

De sökord som har använts för insamling av data till den teoretiska referensramen har varit 

”intranet” ,”blogg” ,”blogg and organisations” ,”web 2.0”, ”microsoft sharepoint”, ”internal 

communication” i databasen ACM Portal/Digital Library och i databasen Libris. Det har även 

gjorts sökningar via databasen uppsatser.se som tillhandahåller ett flertal uppsatser på 

kandidat och magisternivå. Jag har även gjorts sökningar efter artiklar på Göteborgs och 

Lunds universitet då det finns många informatikstuderande vid de här universiteten och även 

många professorer inom området. Sökningarna har skett på orden ”blogg”, ”web 2.0”, etc.  

En av de främsta anledningarna till att välja en kvantitativ ansats är att man som 

undersökare får en representativ bild av en population. Problematiken ligger i att det är näst 

intill omöjligt att täcka alla enheter av en population. Då genomförs istället ett urval av 

enheterna och på så vis skapas ett stickprov. Respondenterna är själva undersökningens 

målgrupp. Vanligtvis avgränsas dem via tid och rum (Jacobsen, 2002). 

 Jag gjorde rumsavgränsningen genom att reducera undersökningens respondenter till 

Helsingborgskontoret på Sigma Exallon. Vid avgränsning i tiden sker en central avgränsning 

som rör tidsdimensionen. Jag har genomfört en avgränsning i tiden då jag endast har fokuserat 

på tiden från införandet av bloggen till genomförandet av enkätundersökningen.   

Då bloggen infördes enbart vid Helsingborgskontoret anses deras personal vara 

lämpliga som respondenter.  

2.5 Kvalitet utifrån reliabilitet och validitet 

För att undersökningen ska vara pålitlig och ha en hög kvalitet ska den även ha hög reliabilitet 

och validitet. Det här för att slippa kritik om att inte den inte är trovärdig.   

Reliabilitet handlar om ifall undersökningen är pålitlig eller inte, om den går att upprepa 

och få samma resultat. Det är viktigt för att andra ska kunna kontrollera den data som 

undersökningens slutsatser bygger på (Eliasson, 2006). 
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För att öka min undersöknings reliabilitet kommer jag att förbereda min enkät ordentligt 

och formulera klara instruktioner för respondenterna. 

Enkäten kommer först att testas av en pilotgrupp. Den kommer sedan att utvärderas och 

jämföras med pilotgruppens feedback för att se vad som kan förbättras. Sedan kommer 

enkäten att skickas ut till all personal på Helsingborgskontoret inom Sigma Exallon. 

De kommer få en vecka på sig att svara. Efter att tre dagar har gått kommer en 

påminnelse att skickas ut. Sedan kommer svarsgraden att räknas ut och all data analyseras. 

Det här sker genom arbete i ett statistikprogram där svaren från respondenterna automatiskt 

skickas in. I statistikprogrammet får undersökaren sedan se över respondenternas svar som 

sedan kommer att redovisas statiskt med hjälp av diagram av olika slag. Det här för lättare få 

en överblick av vad respondenterna anser om införandet av bloggen och dess effekt på dem. 

Svaren från enkäten kommer jag att kontrollera så att inga data har matats in fel. 

Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som den ska mäta 

(Eliasson, 2006). För att få en hög validitet är det viktigt att reda ut frågeställningen för att 

veta vad som ska mätas. Det är viktigt att kontrollera all data som samlas in så att den är sann.  

Jag kommer i enkäten gå igenom de olika variablerna och mäta hur de har påverkats av 

införandet av en ny kommunikationsväg.  

För att undersökningen ska ha så hög validitet som möjligt kommer jag att försöka få 

variablerna som ska mätas att stämma överens med de teoretiska definitionerna.  

För att frågorna i enkäten ska vara så tydliga som möjligt kommer jag att följa en 

checklista som Annika Eliasson (2006) har utformat i sin bok ”Kvantitativ metod från 

början”. Det här för att stärka validiteten ytterligare då datan kommer bli mer korrekt om 

frågorna är korrekt ställda. 

2.6 Etiska överväganden 

Den etiska aspekten av undersökningen har övervägts och därför har enkäten varit anonym. 

Enkäten har dessutom varit frivillig och jag har informerat om vilka fördelar respektive 

nackdelar det finns med att genomföra enkäten (se Bilaga 1). Fördelar respektive nackdelar 

förklarades när enkäten skickades ut.  Även syftet med undersökningen har förklarats för de 

anställda på Sigma Exallon Helsingborg. Informationen skedde via ”Exallon Nytt” som är ett 

personalbrev och skickas ut till alla anställda inom verksamheten en gång i veckan. Syftet 

förklarades senare även i enkäten.  

Då det ej är relevant för undersökningen att veta respondenternas identitet, kommer det 

att utlovas anonymitet. Det här kommer att förklaras i början av enkäten. På så sätt kan även 

svarsfrekvensen på enkäten öka då de kan bli mer benägna att besvara frågorna om deras 

identitet är skyddad.  

Enligt Creswell (2009) är det etiskt viktigt att få undersökningen godkänd av 

respondenternas chefer, något som jag har fått.  
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3 Teoretisk referensram 

Här redovisas den teori som legat till grund för undersöknings empiri. Teorin är uppdelad i 

fem olika avsnitt med olika teman. Det första avsnittet fokuserar på vad ett intranät är, det 

andra och tredje är fokuserade på kommunikation och kommunikationsspridning inom 

organisationen. Det fjärde avsnittet tar upp teorier om bloggar och bloggens uppkomst. Det 

sista och femte avsnittet behandlar teori om mail. 

3.1 Intranät 

Ett av de enklaste sätten att beskriva intranät är som en verksamhets Internet, som är skyddat 

från Internet med så kallade brandväggar. Brandväggar är programvara som hindrar intrång 

från obehöriga i organisationens datornätverk (Bark et al., 2002). 

Något som inte kommer fram i definition är om e-post räknas till intranätet. De flesta 

personer i verksamheter tycker nog inte att det ingår i intranätområdet, utan ser e-post och 

webbsidor som två särskilda medier. E-post är en funktion bland flera möjliga som kan 

användas av personer som har tillgång till intranät (Bark et al., 2002). 

Heide (2002) anser att intranätbegreppet innefattar även webbsidor, e – post och 

diskussionsgrupper för kommunikation internt inom verksamheten. Gonzalez (1998) (i Heide, 

2002) har identifierat tre olika aspekter av ett intranät: 

 

 Det fysiska mediet – det består av hårdvaran 

 Webbstandarder och protokoll som kan användas för att skapa och överföra data 

 En virtuell plats där människor kan kommunicera 

 

De här tre aspekterna måste användas av verksamheten för att ett intranät ska kunna fungera. 

Heide anser att det är den tredje aspekten som är den mest intressanta, på grund av att det 

innebär ett nytt sätt att arbeta och organisera verksamheter. Enligt Stenmark (2002) har ett 

intranät fyra olika kännetecken: 

 

 Intranätet är hyperlänkat – användaren frågar efter information mot servern, 

servern skickar aldrig ut information om den inte har blivit ”tillfrågad” 

 Intranätet är ett nätverk 

 Intranätet i verksamheten är öppet 

 Intranätet är organisatoriskt bundet  

 

Det har framkommit att många verksamheters intranät har utvecklats genom ett fåtal mer eller 

mindre definierade faser. I den första fasen är ett intranät en informationskanal, eller en 

elektronisk anslagstavla. Många gånger ses ett intranät i denna fas som ett supplement till 

andra mer vanliga kommunikationskanaler. I den andra fasen övergår ett intranät mer och mer 

till att bli ett arbetsverktyg. Detta inträffar när det efterhand publiceras mer och mer 

information och skapas applikationer som är direkt knutna till medarbetarnas dagliga arbete. 

Flera verksamheter har en ambition om att intranätet dessutom ska stödja kommunikationen 

och i och med det fungera som ett stöd för att hålla ihop verksamhetens olika arbetsprocesser. 

Det kan ske genom att verksamheter utnyttjar de olika diskussionsfunktionerna som finns i ett 

intranät (Bark et al., 2002). 

För att ett intranät ska kunna bli lyckat i en verksamhet så måste det införas efterfrågade 

applikationer och att de existerande databaserna anpassas för att kunna fungera mot nätet. Det 

viktigaste är att användandet av intranätet skapar mervärde både för de anställa och 

verksamheten. Bark et al., (2002) menar att om var och en av de anställda ges möjlighet att 
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skapa sina egna startsidor i intranätet med individuellt anpassade system av 

webbapplikationer, nyttiga informationer och kommunikationskanaler är snart det riktigt 

användbara intranätet inom räckhåll.  

3.2 Organisationskommunikation 

Organisationskommunikation kommer från amerikanska teorier om verksamheter, 

företagsledning och retorik. Det finns tre olika traditioner av organisationskommunikation, 

den modernistiska, den kulturorienterade och den kritiska (Dalfelt et al., 2001). 

Dalfelt et al., (2001) hävdar att den modernistiska traditionen anser att kommunikation 

är en variabel som påverkar både individernas och verksamhetens produktivitet. Modernisten 

definierar kommunikation som överföring, kanaler och effekter. 

I den kulturorienterade traditionen ses verksamheten som en kultur. De ser människor 

som aktörer som tillsammans producerar den sociala verkligheten. Kommunikation är en 

viktig process inom organiseringen. Den skapas genom gemensam kultur i värderingarna och 

medarbetarnas sätt att tänka. Verksamheten ses som en enhet som har konstruerats socialt. 

Enda anledningen till att den finns är att den skapas och vidmakthålls genom 

kommunikationsprocesser (Dalfelt et al., 2001). 

Enligt Dalfelt et al., (2001) anser den kritiska traditionen att olika medlemmar i 

verksamheten har olika möjligheter, på grund av roll i verksamheten, kön och utbildning. 

Idealet för traditionen är att frigöra medlemmarna från förtryck. Gemensamt för en 

verksamhet är: 

 

 Den består av människor 

 Den är strukturerad på något sätt 

 Den är ämnad för att uppnå bestämda mål 

 

Det går att dela in verksamheten i olika delar, formella & informella, instrumentella eller 

sociala Han hävdar att det är kommunikationen som skapar verksamheten och inte tvärtom. 

Internkommunikation är all typ av utbyte av information mellan individer i en verksamhet. 

Strid menar även att det finns två olika typer av interninformation; dels den som kommer 

uppifrån, den formella informationen, dels den som bara ”finns”, den informella 

informationen. Begreppet information innefattar den enkelriktade informationen rörande vad 

som skall göras och hur det skall göras. Det är den informationen som går linjevägen vertikalt 

via de formella kanalerna (Strid, 1999). 

Det andra syftet med informationen är att skapa deltagande och engagemang i 

verksamheten. För att det skall kunna åstadkommas krävs kunskapsinformation. Kan man 

inget om verksamheten kan man heller inte delta eller känna något engagemang. Ett av 

syftena med bra internkommunikation är att främja kontakterna med yttervärlden (Strid, 

1999). 

För en verksamhet borde inte ett intranät enbart finnas där för att systemet ska fungera. 

Ledningen borde se fördelarna som verksamheten kan ha av ett intranät i form av 

kommunikation, arbetsredskap och processer (Bark, 1997). 

3.3 Kommunikationsspridning inom verksamheten 

I de flesta verksamheter sker informationsspridningen via beslutsvägarna, alltså uppifrån 

ledningen via olika gatekeepers. Deras roll är att bestämma vilken information som i sin tur 

ska nå ut till arbetarna. Information ska inte gå horisontellt inom verksamheten. Problemen 

som uppstår i större verksamheter om man arbetar på det här traditionella sättet är att 

avståndet mellan sändare och mottagare blir stora. Det kan även bli för mycket information 

för gatekeepers hantera. Kommunikationen i de här verksamheterna är uppbyggd kring 
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”publisher-push” modellen. Den innebär att mottagarna får information som de kanske kan 

behöva någon gång i framtiden. Förr i tiden innebar det här pappershögar i massor när 

kopieringsmaskinen införskaffades i verksamheten. Nu innebär det att mail-boxarna blir fulla 

istället (Heide, 2002). 

 
Figur 1 - Pushmodellen 

Heide (2002) menar att när ett intranät införskaffas så minskar strömmen mot mail-boxarna 

och information läggs ut där istället. Informationskulturen inom en verksamhet förändras. 

Intranät bygger kring något som kallas för pullmodellen. Den innebär att användarna själv 

måste hitta informationen som de söker och behöver i arbetet. Modellen ställer högre krav på 

att medarbetarna är aktiva. Då medarbetarna bara vill ha en viss information anser ledningen 

att en del information behöver skickas ut enligt push – modellen. 

Ett problem med intranäten är att det finns för mycket information som är svårt att 

förstå om man inte har tillräckligt mycket bakgrundskunskap eller om man inte förstår 

verksamheten (Heide, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Blogg  

Ordet blogg kommer från weblog. Det är inte klart vem som myntade begreppet men en blogg 

är en hemsida som ofta sköts av endast en person och som uppdateras regelbundet (Basic 

Books, 2002). År 1998 fanns det ett fåtal webbplatser som numera har identifierats som 

webloggar. Jesse James Garrett hittade ett antal sidor som såg precis ut som hans och han 

länkade dem på sin sida. Fler och fler började skapa sina egna webloggar och en gemenskap 

växte fram (Basic Books, 2002).  

Många försöker definiera vad en blogg är och främst då genom dess egenskaper. Det är 

enkelt att definiera bloggens grundidé. Bloggen är en webbplats som ofta uppdateras. Dess 

startsida har ett antal olika daterade texter i omvänd kronologisk ordning, det innebär att det 

som skrevs senast kommer överst på sidan. Bloggarna har ett varierat innehåll och används till 

både nyhetsrapporter och dagboksskrivande (Våge et al., 2005).   

Dave Winer är en av dem som spelat en stor roll i bloggens utveckling. Han skapade ett 

publiceringsverktyg vid namnet Manila och senare ett bloggprogram vid namnet Radio 

Userland. Winer menar själv att hans första blogg var en nyhetssida på webbplatsen 24 Hours 

of Democracy som startades 1996.  

En annan man som har betytt mycket för bloggens utveckling är Jorn Barger som 

uppfann ordet weblog. Redan år 1997 använde han uttrycket weblog för att beskriva sin egen 
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och liknade webbsidor. Ett år senare fanns ett trettiotal webloggar (Våge et al., 2005). Våge et 

al., (2005) beskriver att Andrew Smales skapade webbtjänsten Pitas.com, år 1999, och det var 

ett gränssnitt där man inte behövde särskilda kunskaper för att blogga. Tidigare hade det 

enbart varit programmerare som publicerat sina tankar i weblogs. Pitas.com var även gratis 

och vem som helst kunde starta sin egen blogg.  Ett annat stort publiceringsverktyg fick man 

genom företaget PyraLabs och bloggtjänsten Blogger.com. Idén med Blogger.com var att 

göra det så enkelt som möjligt för användaren att blogga.  

Enligt Våge et al., (2005) växte bloggarna kraftigt år 2000 och istället för ett trettiotal 

som det var för bara två år sedan fanns nu tusentals. Under våren samma år löste även 

Blogger.com identifieringsproblemet till varje inlägg genom så kallade permalinks. De gick 

nu att identifiera med unika webbadresser. De kallas för permalinks för att de ej kommer att 

ändras i senare skede vilket innebär att andra bloggare kan referera till inlägget. Nästa skede i 

bloggens utveckling innebar att läsare kunde kommentera på varandras inlägg. Vid varje 

inlägg fanns ett formulär där det gick att skriva en personlig kommentar kring det bloggaren 

hade skrivit. Funktionen blev väldigt populär och gav bloggarna interaktivitet med varandra, 

något som tidigare inte funnits (Våge et al., 2005). Bloggen blev mer levande. 

3.5 Mail och mailanvändning  

Ett av de mest använda verktygen som finns på internet är elektroniska mail eller e-mail (här 

mail). Det används för att skicka meddelanden till de som har tillgång till internet. Miljoner av 

människor skickar och tar emot mail varje dag. Verktyget är bra att använda när man vill ha 

kontakt med medarbetare som inte befinner sig geografiskt på kontoret, vänner eller kollegor 

inom samma område (Gralla, 2007). 

Kontorsarbetare har blivit översvämmade av elektronisk data och 2001 tog informations 

arbetare emot cirka 20 mail och skickade omkring 6 meddelande varje dag. Medan antalet 

mottagna mail ökar så stannar antalet skickade mail på samma nivå. En undersökning från 

2003 visade att 80% av användare föredrar mail för affärskommunikation (Laclavik & 

Maynard, 2009).  

Enligt Gralla (2007) skickas mail på samma sätt som annan data på internet. TCP 

protokollet bryter ner meddelandet i små paket och IP protokollet skickar det till rätt plats. 

Sedan packar TCP upp meddelandet så att det kan läsas. Han menar även att det går att bifoga 

filer till meddelandet t ex bilder, musik och videos. Eftersom internet inte kan hantera att 

handskas med binära filer i ett mail måste filen först kodas mot ett antal olika 

kodningsscheman.   

Som sagt är mail vanligtvis inte en ensam informationskälla utan innehåller mer 

information än ett meddelande, t ex kan det länka till dokument på internet eller innehålla en 

viktig fil. Omkring 18% av alla mail innehåller en bilaga och användarna kan ha stora arkiv 

med lagrade meddelanden som de använder som en kunskapskälla. Användarna använder 

också sin inkorg som en att-göra lista för att kunna hantera arbetsflöde. Studier har visat att 

när användare använder sin mail för att övervaka och hantera arbetsflödet och de samtidigt får 

en massa inkommande mail är det svårt att övervaka de viktigaste uppgifterna (Laclavik & 

Maynard, 2009).   

Ett problem med mail menar Gralla (2007) är att det lätt kan hackas av personer som 

vill läsa meddelandet. För att försöka motverka att det sker intrång på mailen kan man 

kryptera meddelandet med hjälp av viss mjukvara. 

Mail är den vanligaste applikationen på internet och även små företag kan generera 

stora mängder av mailtrafik (Laclavik & Maynard, 2009).         

  



 

13 

 

4 Resultat 

I första avsnittet ges en beskrivning av bloggen och i andra avsnittet ges en kort presentation 

av företaget. Sedan redovisas en sammanställning av de resultat som framkom i 

enkätundersökningen och företaget som undersökningen genomfördes på.  

4.1 Bloggens utformning och användning 

Innan bloggen infördes på Sigma Exallons intranät fick jag ge vissa riktlinjer för hur bloggen 

skulle se ut. Riktlinjerna visas nedan: 

 Kommentarfält 

 Kunna se historik (gamla inlägg) 

 RRS – flöde som ska kunna kopplas till mailen och man vill prenumerera på 

bloggen 

 Möjlighet att lägga in etiketter (tags) 

 Kunna lägga in bilder, länkar etc vid inlägg 

 Kunna redigera inlägg 

Därefter fick konsultchefen fria händer för hur inläggen skulle se ut och hur ofta han 

skulle blogga. Konsultchefen ville främst använda bloggen som ett kommunikationsmedel 

som till viss del kunde ersätta alla mail han var tvungen att skicka och läsa dagligen. På det 

här sättet kunde han kommunicera med alla konsulter han hade ansvar för, som satt både på 

kontoret och ute hos andra företag. Konsulterna kunde på så vis få information om olika 

händelser, till exempel om konsultchefen skulle på en konferens, via bloggen istället för 

massutskick av mail. De kunde även svara på inlägg och på så vis föra en diskussion med 

konsultchefen via bloggen istället för via mailen.  

4.2 Företagsbeskrivning 

Sigma Exallon etablerades 1987 under namnet Teledata och är sedan 1996 ett helägt 

dotterbolag till Sigma AB. När man börjar jobba på Sigma Exallon blir man placerad i en 

grupp på ca 25 personer. Det är till för att öka gemenskapen inom företaget och är inte 

kopplat till kompetens eller kunder.  

Sigma Exallon består av tre olika kontor. De ligger placerade i södra delen av Sverige; 

Växjö, Helsingborg och Malmö. Själva undersökningsenheten i undersökningen har varit 

Helsingborgskontoret inom Sigma Exallon. 

Sigma Exallon är ett IT-konsultföretag som erbjuder specialistkompetens och tjänster 

inom systemutveckling, beslutsstöd, e-handel och samarbete. Samtliga konsulter har 

högskoleutbildning. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001+TickIT. Sigma bedriver 

verksamheten inom de två affärsområdena Informationslogistik och IT & Management.  

4.3 Resultatet från enkäten 

Resultaten är baserade på svaren från enkätundersökningen. Enkätens utformning kan ses i 

bilaga 2. Enkäten skickades ut till alla konsulter som arbetar på Helsingborgskontoret inom 

Sigma Exallon. Totalt var det 18 personer av 26 som svarade vilket resulterar i en 

svarsfrekvens på 69%. Nedan visas de tio frågorna som ställdes i undersökningen, i avsnitt 5.1 

motiveras valet av frågorna.   

Resultaten från enkäten redovisas i tabeller nedan, för att få en övergripande bild över 

respondenternas svar. Då fråga 1-3 har olika Likertskalor med varandra visas resultatet i tre 

separata tabeller med efterföljande text för respektive. Fråga 4-10 använder samma 

Likertskala och summeras i en tabell (tabell 4.4). Numret samt frågan står efter tabellen där 

resultatet återges även i text. Frågorna återfinns även i bilaga 2 i sin helhet. 
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    I första raden av tabellen visas likertskalan. I den andra raden redovisas hur många av 

respondenterna som har valt den specifika svarskategorin och i den sista raden redovisas den 

procentuella fördelningen av respondenternas svar. Den procentuella fördelningen av 

respondenternas svar har räknats ut på följande sätt; 2/18 = 0,11 och 0,11 x 100 = 11%.  

 

 

Fråga 1 1 – Väldigt 

dåligt 

2 - Dåligt 3 – Varken bra eller 

dåligt 

4 - Bra 5 – Väldigt 

bra 

 2 st 2 st 9 st 3 st 2 st 

11 % 11 % 50 % 17 % 11 % 

Tabell 4.1 – Fråga 1 

Fråga 1 - Hur bra tycker du att införandet av bloggen har varit? I tabell 1 kan man se 

vad de svarade mer noggrant. Det är tydligt att de flesta av respondenterna angav 3 på skalan 

1-5, 50% av respondenterna. Övriga respondenters svar är väldigt jämt fördelade kring 

skalans svarsalternativ. Hälften av respondenterna har lagt sig i mitten av skalan när de blev 

svarade på om de tyckte att införandet av bloggen var en bra idé. Resten av respondenterna 

svar var jämt fördelade över Likertskalan.  

 

Fråga 2 1 – Väldigt 

svårt 

2 - Svårt 3 – Varken svårt 

eller enkelt 

4 - Enkelt 5 – Väldigt 

enkelt 

 1 st 4 st 3 st 8 st 2 st 

6 % 22 % 17 % 44 % 11 % 

Tabell 4.2 - Fråga 2  

Fråga 2 - Hur enkelt har det varit att komma åt bloggen? Här får man en 

lättöverskådlig bild av att nästan hälften av alla respondenter har svarat en 4 på skalan 1-5. 

47% har angett att de tycker att tillgängligheten har varit bra. Det är bara 6% som anser att 

tillgängligheten har varit mycket dålig. 

 

Fråga 3 1 – Väldigt 

lite 

2 - Lite 3 – Varken lite 

eller mycket 

4 - Mycket 5 – Väldigt 

mycket 

 7 st 8 st 2 st 1 st 0 st 

39 % 44 % 11% 6 % 0 % 

Tabell 4.3 - Fråga 3  

Fråga 3 – Hur mycket tycker du att mailandet har minskat i och med införandet av 

bloggen? Här är det ingen av respondenterna som har svarat en 5:a på skalan, medan 37 % 

anser att mailandet inte alls har minskat och 42% har angett att de inte tycker mailandet har 

minskat markant. 
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1 – Väldigt 

dåligt 

2 - Dåligt 3 – Varken bra 

eller dåligt 

4 - Bra 5 – Väldigt 

bra 

Fråga 4 

 

5 st 5 st 4 st 4 st 0 st 

28 % 28% 22% 22% 0 % 

Fråga 5 

 

4 st 5st 6 st 3 st 0 st 

22 % 28 % 33 % 17 % 0 % 

Fråga 6  0 st 2 st 8 st 7 st 1 st 

0 % 11 % 44 % 39 % 6 % 

Fråga 7        

 

3 st 2 st 8 st 1 st 4 st 

17 % 11 % 44 % 6 % 22 % 

Fråga 8 

 

2 st 1 st 9 st 5 st 1 st 

11 % 5 % 50% 28 % 6 % 

Fråga 9 

 

5 st 7 st 4 st 2st  0 st 

28 % 39 % 22 % 11 % 0 % 

Fråga 

10 

3 st 3 st 6 st 5 st 1 st 

17 % 17 % 33 % 28 % 5 % 

Tabell 4.4 - Fråga 4 -10 

 

 

Nedan återges resultatet för varje fråga i text för att förtydliga det som visas i tabell 4.4. 

 

Fråga 4 – Hur pass bra tycker du att bloggen kan ersätta mailandet mellan dig och din 

konsultchef? Respondenternas svar på fråga 4 är väldigt blandade, dock tycker ingen att 

bloggen kan ersätta mailandet fullt ut utan 0% har svarat ”väldigt bra”. 

 

Fråga 5 – Hur mycket tycker du att kommunikationen mellan dig och din konsultchef har 

förenklats i och med bloggen? Återigen har 0% svarat av respondenterna ”väldigt bra”. Det är 

sedan väldigt jämt fördelat mellan de övriga svarsalternativen.  

 

Fråga 6 – Hur pass bra information får du ut av att läsa bloggen? Vad som kan utläsas av 

tabellen är det ingen av respondenterna som inte tycker att de får ut bra information från 

bloggen. Majoriteten har lagt sig i mitten av skalan. 

 

Fråga 7 – Är det bra att du får kommentera på din konsultchefs blogg? Majoriteten lade sig i 

mitten av skalan, 44% av respondenterna. Annars var det väldigt blandat då 17% tyckte det 

var väldigt dåligt och 22% tyckte det var mycket bra. 
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Fråga 8 – Skulle det vara en bra idé om fler chefer införde en blogg? Hälften av 

respondenterna lade sig i mitten av skalan. Det är svårt att se vad de har för åsikter om frågan. 

Dock så svarar 28% att de anser att det vore bra. 

 

Fråga 9 – Tycker du att det skulle vara en bra idé om du själv fick använda dig av en blogg i 

ditt arbete? Här är det ingen av respondenterna som tycker att det är en väldigt bra idé att 

använda sig av en blogg i sitt arbete. 28% tycker att det är väldigt dåligt och 39 % anser att 

det är dåligt. 

 

Fråga 10 – Tycker du att bloggen har varit ett bra initiativ för att öka 

tvåvägskommunikationen inom företaget? En tredjedel av respondenterna tycker att det 

varken varit en bra eller dålig idé. 28% anser att det varit en bra idé och 1 respondent anser att 

det var ett väldigt bra initiativ medan 3 respondenter anser att det har varit ett väldigt dåligt 

initiativ. 
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 5 Diskussion 

Först diskuteras syftet med de olika frågorna kopplat till teorin. Jag har sedan valt att dela 

upp det här kapitlet i tre olika teman baserat på variablerna kommunikation, mail och blogg. 

5.1 Motivering till enkätens frågor 

Nedan har jag motiverat valet av de frågor som ställdes i enkäten med koppling till den 

teori som jag har med i uppsatsen. 

Fråga 1- Hur bra tycker du att införandet av bloggen har varit? 

Den här frågan ställdes med avseende att få en uppfattning om hur den respondenterna har 

upplevt införande av bloggen. Det här för att få en övergripande bild om de varit positiva eller 

negativa så att verksamheten ska få en uppfattning om vad deras anställda tycker om bloggen.  

 

Fråga 2 – Hur enkelt har det varit att komma åt bloggen? 

Tillgänglighet är viktigt för en verksamhet. För att någon ska vilja använda ett verktyg ska det 

vara lättillgängligt. Frågan har baserat sig på teorin från Bark et al., 2002). Idén som Bark har 

är att skapa ett användarvänligt intranät med olika verktyg som ska främja kommunikationen 

inom verksamheten.  

 

Fråga 3 – Hur mycket tycker du att mailandet har minskat i och med införandet av bloggen? 

Den här frågan ställdes med bakgrund av teorin från Gralla (2007) och Heide (2002) som 

handlar om mailande. Teorin menar att mail är ett av de mest använda verktygen som finns på 

internet. Det används av miljoner människor varje dag. Verktyget är bra att använda när man 

vill ha kontakt med medarbetare (Gralla, 2007). 

Heide (2002) menar att när ett intranät införskaffas så minskar strömmen mot mail-

boxarna och information läggs ut där istället. Informationskulturen inom en verksamhet 

förändras. Många företag använder mail allt mer som enda kommunikationsmedel, något som 

upptäcktes hos Sigma Exallon vid tidigare undersökningar.  

 

Fråga 4 – Hur pass bra tycker du att bloggen kan ersätta mailandet mellan dig och din 

konsultchef?  

Frågan baserar sig på teorin från Heides ”Intranät – en ny arena för kommunikation och 

lärande” (Heide, 2002). Ledningen trycker ut information vilket gör att de anställda blir lata i 

sin informationshämtning. Heide (2002) menar att när ett annat verktyg än mail används så 

minskar strömmen mot mail-boxarna och information sprids på annat sätt.  

 

Fråga 5 – Hur mycket tycker du att kommunikationen mellan dig och din konsultchef har 

förenklats i och med bloggen? 

Den här frågan ställdes med bakgrund från den teori som Bark et al.,(2002) och Strid (1999) 

presenterar om organisationskommunikation. Strid hävdar att det är kommunikationen som 

utgör verksamheten. Internkommunikation är all typ av utbyte av information mellan 

individerna i verksamheten. Enligt Bark m fl teori så har flera verksamheter en ambition om 

att intranätet ska stödja kommunikationen. Det kan ske genom att verksamheter utnyttjar de 

olika diskussionsfunktionerna som finns i ett intranät (Bark et al., 2002). Det är viktigt för de 

anställda att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med sina chefer. Det här för att få en balans 

i kommunikationen och inom verksamheten. 

 

Fråga 6 – Hur pass bra information får du ut av att läsa bloggen?  

Informationsspridning är viktigt för en verksamhet. Frågan baserar sig på teorin från Dalfelt et 

al. (2001) och Strid (1999). Strid menar även att det finns två olika typer av interninformation. 
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Dels den som kommer uppifrån, den formella informationen, dels den som bara ”finns”, den 

informella informationen. Kommunikation är en viktig process inom organiseringen. Den 

skapas genom gemensam kultur i värderingarna och medarbetarnas sätt att tänka. 

Verksamheten ses som en enhet som har konstruerats socialt. Enda anledningen till att den 

finns är att den skapas och vidmakthålls genom kommunikationsprocesser (Dalfelt et al., 

2001). 

 

Fråga 7 – Är det bra att du får kommentera på din konsultchefs blogg? 

Den här frågan baserade sig på teori av Våge et al. (2005) och Basic Books (2002). En blogg 

är en hemsida som ofta sköts av endast en person och som uppdateras regelbundet (Basic 

Books, 2002). Bloggarna har ett varierat innehåll och används till både nyhetsrapporter och 

dagboksskrivande (Våge et al., 2005). Enligt bloggaren så har respondenterna inte 

kommenterat speciellt mycket på bloggen fastän han har ställt frågor på sina inlägg.  

 

Fråga 8 – Skulle det vara en bra idé om fler chefer införde en blogg?  

Frågan ställdes i åtanke att införa bloggar hos andra konsultchefer. Har den initiala påverkan 

av bloggen varit tillräckligt positiv så att medarbetarna anser att verktyget ska  

 

Fråga 9 – Tycker du att det skulle vara en bra idé om du själv fick använda dig av en blogg i 

ditt arbete?  

Frågan har sin grund i teorin från Våge et al. (2005) och Basic Books (2002). Där ges 

exempel om  hur verksamheter kan skapa en egen blogg och hur man utformar den. Frågan 

ställdes för att få veta vad de anställda anser om att själva kunna använda en blogg i sitt 

dagliga arbete som kommunikationsverktyg. 

 

Fråga 10 – Tycker du att bloggen har varit ett bra initiativ för att öka 

tvåvägskommunikationen inom företaget?  

Det är viktigt med tvåvägskommunikation för en verksamhet, som inte enbart vill ha statisk 

information inom verksamheten utan levande kommunikation. Frågan baserar sig på teori från 

Bark (1997). Han menar att för en verksamhet borde inte ett intranät enbart finnas där för att 

systemet ska fungera. Ledningen borde se fördelarna som verksamheten kan ha av ett intranät 

i form av kommunikation, arbetsredskap och processer. 

5.2 Kommunikation 

Enligt teori från Heide (2002) använder de flesta verksamheter något som kallas för push-

modellen. Den innebär att ledningen skickar ut information till de anställda som ledningen 

tror att de anställda behöver. 

Heide (2002) menar att när ett intranät införskaffas så minskar strömmen mot mail-

boxarna och information läggs ut där istället. Jag har tagit del av Heides teorier men istället 

för att införa ett intranät, då det redan fanns inom verksamheten, införde jag en blogg. 

Bloggen bygger på pull - modellen. Den innebär att användarna själva måste hitta 

informationen som de behöver i sitt arbete (Heide, 2002).  

Anledningen till själva bloggandet inom Sigma Exallon är att förbättra 

tvåvägskommunikationen. Jag anser att verksamheten vill att de anställda ska börja 

kommunicera mer med varandra och få ett mer levande intranät då blir det enklare att både 

överföra kunskap och information mellan de anställda. På grund av att det både har 

genomförts en undersökning om det interna kommunikationsflödet och en studie om hur man 

kan förbättra den interna kommunikationen anser jag att ledningen vill få de anställda att ta en 

mer aktiv roll i kommunikationsprocessen inom företaget. Bloggandet kan vara ett alternativ 

till mailandet, dock tror jag inte att det helt kan ersätta ett så använt medel som mailen är. 



 

19 

 

Jag anser att om användarna börjar kommentera mer på konsultchefens inlägg så 

utvecklas kommunikationen och de kan även kommunicera lättare med varandra än att olika 

åsikter ska resa genom olika mailboxar och kanske inte läsas över huvud taget. Genom god 

användning av bloggen så ökar tvåvägskommunikationen inom företaget. 

5.3 Mail 

Utifrån resultaten och tidigare undersökningar hävdar jag att mailandet har rotat sig fast i 

respondenterna och att de inte tänker på att de kan lämna kommentarer och kommunicera med 

sin konsultchef via bloggen.  

Det verkar som om de flesta respondenter anser att mailandet inte har minskat i och med 

införandet av bloggen. Ingen av respondenterna anser att bloggen kan ersätta mailandet fullt 

ut utan 0% har svarat ”instämmer mycket bra” på den frågan. 

Vad jag upptäckte när jag analyserade resultatet är att många av respondenterna inte är 

helt nöjda med att få bort mailkommunikationen mellan dem själva och sin konsultchef. Jag 

anser att det är något många verksamheter måste börja tänka på, de måste hitta andra 

kommunikationskällor än via mailen. Om de anställda överflödas av mail kan de inte ta emot 

all information utan väljer att sortera bort en del. Då kanske en del viktig information sorteras 

bort av misstag. 

5.4 Blogg 

Bloggen tycks inte minska varken mailandet eller förbättra kommunikationen.  

Vad som kan ses i analysen är att många respondenter anser att de får ut bra information 

av att läsa bloggen. Det är viktigt för en verksamhet att få ut bra information till de anställda. 

Om respondenterna anser att de får ut bra information från bloggen så kan följden bli att de 

använder den oftare. Till slut kanske de blir vana vid att hämta information från bloggen. Det 

här kan i sin tur påverka intranätet så att det blir mer levande och att arbetarna börjar 

kommunicera via bloggen istället för mailen.  

De flesta respondenter verkar vara negativt inställda till att själva använda en blogg i sitt 

arbete. Jag anser att det är på grund av att respondenterna tycker att det tar upp för mycket av 

deras arbetstid och att bloggandet inte ingår i deras arbetsuppgifter.  

Anledningen till att respondenterna skulle kunna kommentera på bloggen var att 

förbättra tvåvägskommunikationen mellan de anställda och konsultchefen. De respondenter 

som anser att det inte är bra att få kommentera kanske tror att de ska få en sorts bestraffning 

om de kommenterar negativt om de tror att kommentarerna inte är anonyma. De kanske heller 

inte använder sig av bloggen. 

Respondenterna tycker att det har varit lätt att komma åt bloggen via intranätet. 

Anledningen är att bloggaren har länkat till sin blogg i de mail han har skickat ut. Bloggen har 

även funnits tillgänglig på Sigma Exallon Helsingborgs intranät. Det har varit ett bra sätt att 

göra bloggen lättillgänglig för de som är intresserade av att läsa den. 

Det verkar som om en del av respondenterna är positiva till att fler chefer inför bloggar, 

dock så ska det handla om saker som intresserar respondenterna. Om några år kanske alla 

mellanchefer bloggar inom företaget. Jag anser att om ett företag och dess anställda får vänja 

sig vid en blogg och om den blir en naturlig del av kommunikationen inom företaget så 

används den mer och kan så småningom bidra till att mailandet inom ett företag minskar och 

att mer information når ut till de anställda. En blogg kan ses som en mix av en push och pull 

modell. Företagets ledning kan lägga ut viktig information som de tycker att de anställda ska 

ta del av och de anställda kan i sin tur leta upp information som de anser vara viktig. 
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6 Slutsatser och reflektion 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som jag har kunnat dra utifrån den genomförda 

undersökningen. Jag har reflekterat fritt kring vad jag anser att bloggen har gett för initial 

påverkan på verksamheten. Huvudfrågan reflekteras även ur ett generellt perspektiv mot 

andra verksamheter. I kapitlet redovisas även förslag på fortsatt forskning inom området. Här 

redovisas även mina egna tankar kring ämnet och en reflektion kring undersökningen.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att se vad den initiala påverkan blir när man inför en 

blogg för intern kommunikation i en verksamhet. 

Vad blir den initiala påverkan vid införandet av en blogg i en verksamhet? 

Införandet av en blogg i en verksamhet verkar inte ha någon större effekt på den interna 

kommunikationen. Den initiala påverkan är knappt märkbar. 

Bloggen verkar inte minska varken mailandet eller förbättra kommunikationen i en 

verksamhet just nu, men då bloggfenomenet är ett relativt nytt ämne för många inom 

företagsvärlden anser jag att många är osäkra på hur de ska använda sig av den. Jag hävdar att 

organisationer i allmänhet är osäkra på hur de ska kunna implementera något annat 

kommunikationsmedel i verksamheten än mailen. Jag anser att en blogg kan vara ett bra 

komplement för att minska den stadiga strömmen av mail inom ett företag. Det tar även tid för 

användarna att vänja sig vid att hämta information via en blogg istället för via mail. 

Jag anser även att intranätet kan bli mer levande om bloggen används på rätt sätt. Börjar 

användarna att kommentera mer och ställa frågor så kommer tvåvägskommunikationen inom 

företaget att öka. 

Generellt för olika verksamheter så anser jag att en blogg kan minska användandet av 

mailen vid viktig information som behöver nå ut till flera stycken på samma gång till exempel 

så kan den användas istället för massutskick. Ledningen för ett företag kan nå ut med 

information till rätt personer och de anställda behöver i sin tur inte överflödas av information 

som de inte behöver. 

Bloggandet är det lättaste sättet att kommunicera med anställda. Bloggar skapar 

kommunikation och kommunikation skapar förtroende och en bättre organisationskultur.  

 

1. Kommer användarna vara positiva eller negativa till bloggen?  

 

Vad som kan utläsas från resultatet av enkäten, går det inte att se om användarna var 

positivt eller negativt inställda till bloggen.  

När respondenterna svarade på frågan (tabell 4.1) om de tyckte att införandet av 

bloggen var ett bra eller dåligt initiativ svarade 50% att det varken var bra eller dåligt. Det här 

kan tolkas som om respondenterna inte bryr sig om införandet av bloggen. Om 

företagskulturen i en verksamhet kan förändras så att bloggen blir ett integrerat verktyg så kan 

fler användare bli positivt inställda däremot om det inte uppmuntras så kan de lätt bli negativt 

inställda. 
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2. Kommer bloggen att minska mailvanorna?  

 

För tillfället har inte mailvanorna inom företaget minskat på grund av bloggen, dock har 

respondenterna inte använt sig fullt ut av kommentarfunktionen.  

Respondenterna var relativt positiva till bloggen och de tycker att de får ut bra och 

konkret information. Det kan innebära att mailandet till slut minskar då de hellre hämtar bra 

och konsekvent information från bloggen än att försöka leta i sin inkorg som innehåller annan 

irrelevant information.  

 

 

3. Kommer tvåvägskommunikationen att främjas på grund av bloggen?  

 

Majoriteten av respondenterna anser attt tvåvägskommunikationen inte har förbättrats 

mellan dem själva och konsultchefen. Tvåvägskommunikationen inom företaget verkar inte 

främjas bloggen. 

 Däremot anser de flesta respondenter att de får ut bra information från bloggen. Det är 

väldigt positivt för då har bloggen en viss nytta inom verksamheten för till exampel hämtning 

av information. Det kan få respondenterna att vilja använda bloggen mer och i sin tur själva 

intranätet. Om de får tillgång till nödvändig information på bloggen så skapar det ett mer 

levande intranät och bättre informationsspridning inom verksamheten.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Något som undersökningen inte tagit upp, är om olika åldersgrupper reagerar på olika sätt. 

Det skulle vara intressant om fortsatt forskning kunde undersöka hur olika grupper reagerar 

vid införande av bloggväsendet i en verksamhet. 

Baserat på mina slutsatser skulle det även vara intressant att se hur respondenterna 

svarar på enkäten om de fick genomföra den igen om 5 år. Har respondenternas tankarna 

kring bloggandet förändrats på något sätt? Är det kanske något som används mer internt av 

företag? 

För att ytterligare säkerställa de resultat jag har kommit fram till kunde det vara 

intressant att göra en större kvantitativ studie på flera företag.  

 Det skulle även vara intressant att införa en blogg på olika typer av verksamheter och 

sedan göra en jämförelse för att se hur olika verksamheter tar till sig och använder den. 

Min undersökning skulle kunna användas som en bakgrundsstudie vid framtida införing 

av kommunikationsmedel i en verksamhet. 

6.3 Reflektion  
Att genomföra undersökningen inom ett växande område så som sociala medier är har varit 

oerhört intressant. Väldigt många är berörda av området och använder någon form av sociala 

medier i sitt dagliga liv och förstår även vilka konsekvenser och möjligheter det kan ha inom 

arbetslivet. Detta har medfört att jag har kunnat diskutera arbetet med de flesta som jag har 

träffat. I och med diskussionerna har intressanta tankebanor startats och format området till 

vad det är.  

Företaget har arbetat med att införa sociala medier i arbetslivet och de flesta 

respondenter har haft viss förståelse för området. Rent metodologiskt kunde jag kompletterat 

med enkäten på ytterligare ett företag för att säkerställa den externa giltigheten. 

En mer heltäckande bild av bloggens påverkan på hela företaget hade kunnat fås genom 

att genomföra enkäten med anställda på samtliga avdelningar inom Sigma Exallon och inte 

enbart på Helsingborgskontoret. Jag bedömde dock att jag inte hade tid att utöka studien vid 



 

22 

 

detta tillfälle då mängden data skulle bli allt för stor. Genom att begränsa mig till ett kontor 

har jag fått en bra bild av hur bloggen har påverkat den valda avdelningen. 

Det jag har lärt mig av undersökningen är att det blir allt viktigare att kommunicera på 

ett bra sätt inom en verksamhet och inte låta mailandet gå över styr. Om en person blir 

överflödad med information så kan personen inte ta till sig den och struntar hellre i att läsa t 

ex mailen och missar på så sätt vital information. Verksamheter behöver nya alternativ till 

kommunikation och jag anser att införandet av en blogg kan vara ett steg i rätt riktning.  
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Ämne: Enkät om intern kommunikation  

 

Meddelande:    

 

Hejsan! 

Jag håller på att göra mitt examensarbete på Sigma Exallon och arbetar med förbättring av 

den interna kommunikationen. Jag gjorde tidigare en undersökning av hur den såg ut. 

 

Syftet med den här enkäten är att undersöka vilken effekt själva bloggandet har haft på 

Helsingborgskontoret.  

 

Enkäten kommer att vara anonym och svaren kommer ej att kunna spåras. 

Enkäten består av 10 frågor där du får välja på en skala mellan 1-5. Den är väldigt lätt att 

besvara och tar inte upp mycket tid. 

 

För att komma till enkäten - klicka på länken i mailet. Gå vidare till att du inte bryr dig om 

certifikatet. 

 

Sista svarsdag är 14/5 

 

Tack på förhand! 
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Caroline Danielsson 
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