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Sammanfattning
”Att använda intranät som informationskälla” är en studie kring den interna
företagskommunikationen som sker via intranätet. Studien har genomförts
som en fallstudie på ett företag med en, inom Sverige, geografiskt spridd
organisation och kommer att fungera som underlag för ett pågående internt
projekt. Visionen för projektet är att skapa ett användarvänligt intranät som
säkerställer fallföretagets arbetssätt och leder till långsiktig lönsamhet och
konkurrenskraft. Intranätet är tänkt att underlätta samarbete mellan personer
och avdelningar på geografiskt spridda platser och användas som
ledningssystem.
Den kvantitativa enkätundersökningen omfattade 20 frågor som
distribuerades till samtliga 213 medarbetare i Sverige inom fallföretaget i
form av en länk till en webbenkät. Länken placerades på intranätet och
skickades ut tillsammans med ett följebrev via e-post. De 82 inkommna
svaren motsvarar en svarsfrekevens på 38%. Undersökningen var uppbyggd
utifrån fem frågekategorier där de respektive frågorna är utformade för att
svara på:
- Hur användningen av intranätet ser ut i nuläget,
- Vad medarbetarna önskar läsa om på intranätet,
- Vem som medarbetarna tycker ska publicera information och nyheter,
- Hur medarbetarna önskar att innehållet ska presenteras, formatet på
information och nyheter samt
- När medarbetarna önskar att information och nyheter publiceras.
Valda teorier i form av bland annat kommunikationsmodellen och DeLone &
McLeanmodellen ställdes i relation till den insamlade empirin för analys och
utifrån denna analys har vi dragit följande slutsatser:
 En informationskvalitetsmedvetenhet behöver infinna sig hos
ledningen – det som publiceras måste vara genomtänkt för att uppnå
den eftersträvade effekten.
 Ett holistiskt synsätt på den interna kommunikationen krävs – det
räcker inte att en viss komponent håller måttet utan standarden måste
vara hög på samtliga komponenter för att internkommunikationen ska
fungera så som avsikten är.
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Abstract
”To use an intranet as a source of information” is a study of the internal
company communication that flows through the intranet. The study has been
executed as a case study and will serve as basic information for an internal
project within a company with a geographically spread organization in
Sweden (furthermore referred to as the case company). The vision for this
internal project is to create a user-friendly intranet which ensures the case
company’s way of working and will lead to a long term viability and
competitiveness. The plan for the intranet is for it to make it easier for
employees and units within the organization that are geographically spread to
cooperate and to be used as a management system.
The quantitative survey study which covered 20 questions was distributed to
all employees in the Swedish organization within the case company (213
persons) as a link to a web survey. The link was published at the current
intranet and was sent by e-mail along with a covering letter. The 82
submitted answers measure up to a 38% frequency of answers. The study was
based on five categories of questions in which the questions was designed to
answer:
-

How the use of the intranet is now,
What the employees wish to read about on the intranet,
Who the employees wish to be publishing information and news on
the intranet,
How the employees wish the content to be presented and
When the employees wish the information to be published.

Selected theories, which includes e.g. the communication model and the
DeLone & McLean model was put in relation to the gathered empirical
information in the analysis chapter. Based on this analysis, we have come to
the following conclusions:
 The management needs to be aware of the quality of information – the
published information must be considered to achieve the desired
impact.
 A holistic approach to internal communication is required - it is not
enough that a certain component is up to standard, but the standard
must be high in all components of internal communication to function
as it is intended
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Förord
Då var tre år på Centrum för Informationslogistik (CIL) till ända och vi
knyter ihop våra studier med att skriva vår kandidatuppsats. Vi vill ge
fallföretaget ett stort tack för ett gott samarbete, framförallt de personer vi har
varit i kontakt med under arbetets gång som sett till att vår undersökning varit
genomförbar. Inte minst vill vi tacka de respondenter som svarat på vår
enkätundersökning och bidragit med sina åsikter till vår studie.

Ljungby, maj 2014
Hanna Arvidsson & Anna Bennitz
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1

Introduktion

Bakgrunden till vårt val av ämne bottnar i våra erfarenheter och personliga
intressen, både för kommunikation och intranät, alltså internkommunikation
inom företag och organisationer. Vi tycker att kommunikation och
information inom organisationer är intressant och viktigt, men framförallt har
vi upplevt att internkommunikation inte alltid fungerar optimalt.
Den tekniska utvecklingen som skett de senaste årtionden har lett till ökade
möjligheter i form av bland annat globalisering, snabbt växande
organisationer och mängder med information. Globaliseringen har bidragit till
att organisationer inte längre enbart finns i ett land, en stad eller en region,
gränserna suddas ut och organisationerna sprids ut. I sådana lägen är det i
många fall inte längre möjligt att kommunicera face-to-face och vikten av väl
fungerande interkommunikation och informationsteknik (IT) som stödjer den
ökar. Internkommunikation och IT inom organisationer som växer snabbt är
oerhört viktigt men brister ofta eftersom kommunikationen och IT som stödjer
den inte hänger med i samma takt (Ljungberg & Larsson, 2012).
Sandkuhl (2008) menar att korrekt och lättillgänglig information är kritiskt för
beslutsfattande och problemlösning inom företag. Medarbetare spenderar
mycket tid till att söka efter rätt information vilket leder till onödiga kostnader
och förseningar. Studier visar dessutom att 39% av alla företagsledare
spenderar mer än två timmar per dag till att söka efter rätt information. I
geografiskt spridda organisationer innebär det en stor utmaning att lösa detta
problem (Sandkuhl, 2008). En studie genomförd av Siemens och SIS
International Research visar en betydande ekonomisk förlust för de
organisationer med mer än 20 anställda som inte tagit sig an de
kommunikationsproblem som sannolikt finns inom organisationen
(Rydenfalk, 2009).

1.1

Bakgrund

Denna uppsats bygger på en fallstudie av ett företag som är verksamt i
lyftbranschen. Företaget säljer olika sorters lyftutrustningar och utför även
service och moderniseringar av befintliga sådana. Företaget som ingår i en
global koncern med huvudsäte i Finland har funnits i Sverige i över 25 år och
är idag en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden (C. Landtman,
personlig kommunikation 2013-08-13).
Företagsorganisationen är indelad i två regioner, Nord och Syd, som i sin tur
är indelade i totalt 15 distrikt och 23 servicekontor fördelade över landet.
Varje region har en Regionchef och varje distrikt har en Distriktschef. Den
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svenska ledningsgruppen består av sju personer och totalt i Sverige har
företaget 213 anställda (C. Landtman, personlig kommunikation 2013-08-13).
För några år sedan startades det på koncernnivå upp ett omfattande
utvecklingsprogram som ska harmonisera och utveckla arbetssättet och
processerna inom koncernen med hjälp av ett effektivt utbyte av data,
kunskap och kompetens mellan både individer och organisationer inom
koncernen. Under hösten 2012 startades, på ledningsgruppens initiativ och
som ett led i det globala utvecklingsprogrammet, ett större förändringsarbete
upp i den svenska organisationen med målsättning att skapa ordning och
struktur i verksamheten (C. Landtman, personlig kommunikation 2013-0813). Detta förändringsarbete fortlöper än idag och under våren 2014 har ett
projekt startats upp med visionen att skapa ett användarvänligt intranät som
säkerställer den svenska organisationens arbetssätt och leder till långsiktig
lönsamhet och konkurrenskraft. Intranätet ska underlätta samarbete mellan
personer och avdelningar på geografiskt spridda platser och användas som
ledningssystem med bland annat versionshantering av dokument, mallar och
rutiner (M. Dagsberg, personlig kommunikation, 2014-04-16). Denna studie
genomförs i syfte att skapa underlag för detta projekt.
1.1.1

Beskrivning av praktiskt problem

Enligt både ledningsgruppens och kvalitetskoordinatorns uppfattning utnyttjas
inte fallföretagets intranät i dagsläget som det har potential att göra.
Informationen finns där men det finns brister i både informationsstrukturen
och hur innehållet presenteras. På grund av bland annat dessa faktorer brister
också motivationen bland personalen att använda intranätet som
informationskälla (M. Dagsberg, personlig kommunikation 2014-02-06 samt
C. Landtman, personlig kommunikation 2014-01-21). Denna studie går ut på
att ta reda på användarnas åsikter kring intranätet, både hur det fungerar idag
och hur de skulle vilja att det fungerar i framtiden. Fallföretagets syfte med
vår studie är att betona de brister som finns i dagsläget för att skapa underlag
inför en omformning av intranätet utifrån användarnas önskemål för att öka
motivationen till användandet.

1.2

Kommunikation i organisationer

Kommunikation inom den egna organisationen (internkommunikation) blir
allt viktigare och är enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) avgörande för att en
modern organisation ska fungera. Internkommunikation kan definieras som en
kontinuerlig process av informationsöverföring där medlemmarna
upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med
individer och grupper. Kommunikation är, förutom informationsutbyte, också
en förmedling av idéer, attityder och känslor från en person eller grupp till en
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annan. Dessa attityder och känslor påverkas i sin tur av organisationskulturen
(Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008).
En väl fungerande internkommunikation är nyckeln till ett gott samarbete för
att förverkliga organisationens gemensamma mål. En internkommunikation
som fungerar väl enligt samtliga parter är dock relativt ovanligt, det tordes
snarare vara så att kommunikationsproblem förekommer i de flesta
organisationer. Kommunikationsproblem innebär att ledare eller anställda inte
får tillgång till den information som de anser sig vara i behov av, vilket kan
leda till osäkerhet i det dagliga arbetet. Det vanligaste
kommunikationsproblemet är enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) att
kommunikationen brister mellan ledning och anställda. De anställda tycker
ofta att ledningen inte lyssnar på deras synpunkter och att de inte informerar
tillräckligt om vad som sker i organisationen. Även om brist på information
inte är bra, kan ett överflöd av information också skapa problem.
Överbelastning av interna kommunikationskanaler kan leda till olyckliga
konsekvenser för både individen och organisationen i form av exempelvis
stress eller förlorad kontroll över arbetsdagen (Jacobsen & Thorsvik, Hur
moderna organisationer fungerar, 2008).
Både forskare och praktiker drar vanligtvis en skiljelinje mellan formell och
informell internkommunikation. Den formella internkommunikationen
innefattar alla planerade arrangemang för informationsförmedling, samarbete
och koordinering mellan olika medarbetare eller grupper av medarbetare. Den
informella internkommunikationen sker kontinuerligt mellan medarbetare där
medarbetare möts, exempelvis vid kaffeautomaten. Den formella
kommunikationen brukar benämnas som en råvara för den informella
kommunikationen eftersom den förser organisationens sociala liv med ämnen
som den informella kommunikationen kan beröra (Jacobsen & Thorsvik, Hur
moderna organisationer fungerar, 2008).
Utan en väl fungerande internkommunikation blir ledningsuppgiften svår,
samarbetet dåligt och medarbetarna frustrerade och omotiverade. Därför är
det så viktigt att förstå vad kommunikation är och vad som kan göras för att få
den att fungera så bra som möjligt (Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna
organisationer fungerar, 2008).

9 (47)

1.3

Tidigare forskning

Ämnet kommunikation är ett brett ämnesområde där det har och antagligen
kommer att forskas mycket inom. Möjligheterna till kommunikation förändras
hela tiden och utvecklas i takt med samhället. Det produceras mer och mer
information och det är lätt att drunkna i sådan, både som individ och
organisation.
”Intranätets utvecklingsfas – inte bara en framtida informationskälla”
Pettersson & Söderqvist (2009) har i sitt examensarbete ”Intranätets
utvecklingsfas – inte bara en framtida informationskälla” berört
ämnesområdena kommunikation, internkommunikation och intranät. Dock
har de mer undersökt och svarat på hur medarbetarna kan bli mer motiverade
till användningen av intranät utifrån införandet och förändringsarbetet samt
kommunikation i allmänhet och i synnerhet internkommunikation.
”Makten över intranätet: en kartläggning av forskningen kring intranät
ur ett kommunikationsperspektiv”
I
en
kartläggning
av
forskningen
kring
intranät
ur
ett
kommunikationsperspektiv menar Lundgren (2006) att det är de tekniska
aspekterna som är dominanta inom intranätforskningen. Vidare tar Lundgren
(2006) upp både svensk och internationell forskning och delar in forskningen
kring kommunikation i intranät i fyra inriktningar. Den första i form av hur
intranät kan användas för att effektivisera organisationen på olika sätt, en
annan där användningen av intranät undersöks, en tredje som behandlar hur
införandet och användningen av ett intranät påverkar organisationen samt en
fjärde inriktning som undersöker hur intranätet kan utnyttjas för
kunskapsinsamling och kunskapsdelning inom organisationer (Lundgren,
2006). Vår studie skulle platsa i den andra av dessa fyra kategorier eftersom
den fokuserar på just användningen och användarnas åsikter kring intranätet.
”Intern kommunikation 2005, Skandinavisk benchmark”
Nordisk Kommunikation genomförde år 2005 tillsammans med Lunds
Universitet den, då, mest omfattade undersökningen i Skandinavien gällande
internkommunikation. Undersökningen genomfördes på 12 000 medarbetare i
24, både privata och offentliga, skandinaviska organisationer.
Undersökningen genomfördes via kvantitativ enkätundersökning till ett
statistiskt urval av medarbetarna samt en separat enkätundersökning för
kommunikationsansvariga inom organisationerna. Undersökningen utgår från
bland annat följande fokusområden; behov, effekt, miljö och kanaler av
kommunikation. Undersökningen har tagit ställning till både respondenternas
förväntan och tillfredsställelse av internkommunikation. Resultatet av
undersökningen har lett fram till råd och rekommendationer samt identifierat
faktorer för god internkommunikation (Nordisk Kommunikation, 2005).
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“Intranet use: a study of five Swedish organizations”
Banck och Amcoff Nyström (2005) har undersökt hur olika aspekter påverkar
användningen och förståelsen av ett intranät. Detta genom en kvalitativ studie
ur två olika synvinklar, dels från ledning och ansvarig IT-personals synvinkel
och dels ur användarnas perspektiv. Resultatet indikerar bland annat att
användningen och förståelsen av intranät skiljer sig mellan ledning, ITpersonal och slutanvändare.

1.4

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att kartlägga användares önskemål om hur intranät ska
se ut och hur det ska fungera för att de ska använda sig av det som
informationskälla.
Frågeställning:
Vilken typ av information bör finnas på ett intranät för att det ska användas
som primär informationskälla?

1.5

Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till att inte beröra ämnesområdet förändring och
förändringsarbete (Change Management), som införandet/omformningen av
ett intranät såklart berör. Detta då det ämnesområdet är stort nog att vara ett
eget examensarbete. Vi kommer därmed inte se till själva införandeprocessen
av intranät. Vi kommer inte heller att undersöka hur intranät designas rent
grafiskt eller för den delen hur det programmeras eller byggs upp ITarkitekturmässigt.

1.6

Målgrupp

Vårt arbete riktar sig till ledare på medelstora företag och organisationer som
står inför en implementering av ett intranät samt IT-konsulter med tillhörande
team som anlitas för att utföra ett sådant uppdrag.
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2

Teoretisk bakgrund

Tack vare den revolutionerande utvecklingen av informations- och
kommunikationsteknik (IKT) som skett de senaste årtionden har nya
kommunikationsnätverk som annars sannolikt inte skulle ha uppstått
utvecklats. Traditionella former av internkommunikation förutsätter att
avsändaren identifierar och lokaliserar mottagaren till meddelandet, men vid
användning av IT kan meddelandet skickas till en databas där var och en som
är intresserad av informationen har tillgång till meddelandet. På detta sätt kan
kontakt etableras mellan personer som förut inte kände till varandra. IT sägs
också göra kommunikationen mer opersonlig, vilket inte alltid behöver vara
negativt. I organisationer kan opersonligheten bidra till att kommunikationen
blir mindre beroende av organisatorisk status och prestige, vilket främjar
kommunikation mellan personer i olika enheter och på olika hierarkiska
nivåer (Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008) &
(Bark, Heide, Langen, & Nygren, 2002).
Fysiska avstånd mellan medarbetare blir mindre viktiga vid användning av IT.
Tidigare tvingades organisationer placera sina anställda i samma geografiska
område för att kunna tillgodose behoven av kommunikation och samordning.
Idag kan istället medarbetarna få tillgång till stora mängder information
oberoende av var de befinner sig, vilket möjliggör och underlättar samarbete
på distans (Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar,
2008).
Intranät
En av IT-kanalerna för internkommunikation är intranät, som är en
webbaserad kommunikationsinfrastruktur som används internt inom eller en
organisation. Det som skiljer ett intranät från Internet är att tillgången till
informationen som publiceras är begränsad till auktoriserade användare i form
av medarbetare/medlemmar i organisationen (Bark, Heide, Langen, &
Nygren, 2002). Ett intranät är vanligtvis anpassat för att stärka och utveckla
internkommunikation, skapa gynnsammare förutsättningar för tillgång och
utbyte av kunskap och data samt för att användas som ett verktyg för att
stödja arbetsprocesser (Bark et al, 1997) & (Nielsen, 2001). Intranätet kan ses
som själva infrastrukturen för den interna informationen inom företaget.
Genom att förbättra den interna kommunikationen kan företagets effektivitet
förbättras dramatiskt - intranätet kan vara det viktigaste hjälpmedlet för att
kommunicera med personer på andra avdelningar eller kontor, förutsatt att
dess design och struktur underlättar hanteringen av information. Den största
fördelen med användningen av intranät är den direktkommunikation som
uppstår genom hela företagets hierarki (Nielsen, 2001).
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Nielsen (2001) nämner tre egenskaper som är viktigast vad gäller layouten på
ett intranät, dessa är effektivitet, lättförstålig navigering och felreducering.
Desto mer information och ju fler funktioner som läggs ut på intranätet, desto
mer påverkar layouten och strukturen av intranätet företagets totala
produktivitet eftersom personalen då använder det allt oftare. Om strukturen
inte är väl genomtänkt kommer själva letandet att sluka mycket av arbetstiden
och till slut blir det nödvändigt med en design som gör det enkelt och smidigt
för användaren att navigera och hitta den information som sökes (Nielsen,
2001).

2.1

Teorikapitel

I följande avsnitt presenteras de teorier och modeller som vi kommer att
återkoppla till i vår analys.
2.1.1

Kommunikationsmodellen

Figur 2:1: Kommunikationsmodellen utifrån Larsson (2001).

Kommunikationsmodellen (se Figur 2:1) har sitt ursprung i slutet av 40-talet
och skapades då för studier av telefonen. Senare har feedback lagts till och
brus har kommit att gälla för hela processen, inte enbart mediet. Frågan om
effekten av kommunikationen av budskapet har alltid varit av intresse. Det
samlade forskarrådet är enat om att för att få den bästa effekten ska sändaren
ha hög tillförlitlighet och budskapet spridas av många tillförlitliga sändare.
Att sändaren och mottagaren liknar varandra bidrar också till effektiviteten.
Med tiden har modellen även kompletterats med begrepp som kodning och
avkodning - sändaren kodar budskapet och mottagaren avkodar det.
Budskapet har fem betydelser: avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig,
mottaget budskap och uppfattat budskap (Larsson, 2001).
I samband med kommunikationsprocessen kan såklart problem av olika
karaktär uppstå. Ett exempel på ett sådant problem som gäller den vertikala
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kommunikationen, det vill säga kommunikationen mellan olika hierarkiska
nivåer, kan vara att den av sändaren valda kommunikationskanalen omfattar
flera aktörer. Detta innebär att informationen går igenom flera hierarkinivåer i
den formella strukturen, vilket kan medföra att budskapet förändras efterhand
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).
2.1.2

DeLone & McLeanmodellen

DeLone & McLeanmodellen (se Figur 2:2) belyser sex av de viktigaste
faktorerna som påverkar huruvida ett informationssystem är framgångsrikt
eller inte. Eftersom ett informationssystem verkar mellan teknik och
verksamhetsaktiviteter kan det skildras utifrån tre egenskaper:
 Funktionalitet: vad systemet gör, eller borde göra.
 Användbarhet: hur lätt systemet är att använda för det ändamål det
konstruerats för.
 Systemnytta: refererar till värdet av systemet i form av det bidrag det
ger till det mänskliga aktivitetssystemet och organisationen som helhet
(se Figur 2:2 för utförligare beskrivning) (Beynon-Davies, Galliers, &
Sauer, 2013).

Figur 2:2: DeLone & McLeanmodellen utifrån Beynon-Davies et al. (2013).

I boxen till vänster presenteras tekniska faktorer; kvaliteten på själva systemet
samt kvaliteten på informationen som systemet producerar. Dessa två faktorer
kommer att påverka hur systemet används och hur pass nöjda användarna är
med systemet (boxen i mitten). Själva användningen av systemet kommer
sedan att påverka individerna i organisationen, som i sin tur kommer att
påverka organisationen som helhet (högra boxen) (Beynon-Davies, Galliers,
& Sauer, 2013).
2.1.2.1

Kriterier för god informationskvalitet

För att kommunikation och informationsflöden ska fungera så bra som möjligt
behöver informationen som flödar genom organisationen vara precis (fri från
fel), fullständig (tillräckligt mycket för att täcka det aktuella området),
aktuell (återspegla verkligheten som den är just nu), nå mottagaren i rätt tid
(varken för tidigt eller för sent) och vara relevant för situationen.
Kommunikationen behöver i sin tur vara lättförstådd, tillräckligt detaljerad
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för dess syfte samt ske genom rätt kommunikationskanal för den typ av
information som det handlar om (Beynon-Davies, Galliers, & Sauer, 2013).
2.1.3

Systemacceptans (System acceptability)

För att verksamheten ska uppnå största möjliga framgång i samband med
implementeringen av ett informationssystem är det av största vikt att systemet
accepteras och tas emot av dess användare.
Nielsen (1993) menar att den totala systemacceptansen (se Figur 2:3) utgörs
av social acceptans och praktisk acceptans. Den praktiska acceptansen delas i
sin tur upp i systemnytta (utility), som innebär värdet av ett
informationssystem i form av det bidrag det ger till det mänskliga
aktivitetssystemet och organisationen som helhet samt användbarhet
(usability). Begreppet användbarhet definieras närmare i avsnittet nedan.

Figur 2:3: Faktorer för systemacceptans utifrån Nielsen (1993).

2.1.3.1

Användbarhet (usability)

Beynon-Davies (2013) definierar begreppet användbarhet som ett mått på hur
enkelt ett informationssystem är att använda för det ändamål det konstruerats
för. För att uppnå en godtycklig användbarhet bör det vid framtagandet eller
vidareutvecklingen av ett informationssystem finnas ett tidigt och
kontinuerligt fokus på användarna och deras åsikter (Gulliksen & Göransson,
2002). Den totala användbarheten för ett redan existerande
informationssystem kan bestämmas genom att utvärdera dess
användargränssnitt och funktioner utifrån följande fem punkter (se Figur 2:3):



Easy to learn: Att lära sig att använda systemet ska inte ta för lång tid.
Efficient to use: Efter att användaren lärt sig att använda systemet ska
det vara effektivt och möjliggöra en hög produktivitetsnivå i arbetet.
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Easy to remember: Funktioner och kortkommandon som användaren
lärt sig ska vara enkla att komma ihåg så att denne inte behöver lära
sig dem igen efter att inte ha använt systemet på ett tag.
Few errors: Systemet bör ha en låg felfrekvens. I de fall fel inträffar
ska det inte vara för komplicerat för användaren att rätta till dessa.
Subjectively pleasing: Gränssnittet ska tillfredsställa användaren och
det ska vara behagligt att använda systemet (Nielsen, 1993).
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3

Metod

Forskningsmetod innebär att insamling, behandling och presentation av data
kring en eller flera frågor är systematisk (Jacobsen, 2002). I följande stycken
presenteras och motiveras de olika metodval som gjorts i samband med
undersökningen.

3.1

Vetenskaplig ansats

Vi valde att genomföra en fallstudie då en fallstudie, eller ett case, är
avgränsat i tid och/eller rum vilket betyder att studien inriktas på en specifik
enhet. En fallstudie är ett bra alternativ när forskaren vill beskriva en enskild
plats, exempelvis en organisation. Forskaren vill åt det som är unikt hos
platsen, det valda fallet. Genom att gå på djupet i ett enskilt fall passar
fallstudie bra för teoriutveckling då resultatet av en sådan ofta leder fram till
saker som från början inte var kända (Jacobsen, 2002). Eftersom orsaken till
varför intranätet inte användes var okänd hos fallföretaget lämpade sig en
fallstudie väl att genomföra. Fallstudien har genomförts med en kvantitativ
ansats, vilket betyder att data samlas in i form av siffror och statistik
(Jacobsen, 2002). Den kvalitativa datainsamlingen valdes av den anledning att
vi såg en möjlighet till att få en uppfattning om vad den kollektiva
organisationen hade för inställning och tankar kring intranätet.

3.2

Datainsamlingsmetod

Vid insamling av kvantitativ data används vanligtvis ett frågeformulär med
helt eller delvis fasta svarsalternativ. Detta ger forskaren möjlighet till att
kategorisera svaren för att sedan kunna analysera svaren statistiskt (Jacobsen,
2002). Tre centrala saker vid utformning av frågeformuläret är enligt Jacobsen
(2002) att genomföra operationalisering av det som avses mätas, att utforma
korrekta frågor samt välja hur undersökningen ska utföras. Fördelar med
användningen av enkäter kan enligt Ejlertsson (2005) vara att eftersom
frågeformuleringarna är standardiserade så presenteras alla frågor och
svarsalternativ på samma sätt för samtliga respondenter. Datainsamling med
hjälp av enkät eliminerar också intervjuareffekten. Dock krävs väl
genomarbetade frågor och svar eftersom det inte finns någon möjlighet till
kompletterande frågor (Ejlertsson, 2005). Orsaken till att vi valt en kvantitativ
datainsamling i form av enkät var att vi genom denna metod hade möjligheten
att nå ut till samtliga individer i populationen (organisationen). Valet av en
kvalitativ datainsamling i form av exempelvis intervjuer hade medfört att vi
tvingats begränsa urvalet till några få enheter.
Vi har valt att distribuera vårt frågeformulär digitalt, vilket lämpar sig väl när
respondenterna är geografiskt spridda. Formatet på svaren är med hjälp av
enkätverktygets funktioner färdigt för analys – någon sammanställning krävs
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alltså inte av forskaren själv (Denscombe, 2009). Problem vid internetbaserad
forskning kan till exempel vara bristfälligt uppdaterade listor över epostadresser, vilket medför en risk att enkäten inte når ut till de personer som
var tänkt (Denscombe, 2009). Eftersom vi tagit hjälp av fallföretagets ledning
för att nå ut till samtliga medarbetare i organisationen så anser vi att vi gjort
vad vi kan för att eliminera detta problem. Detta eftersom respondenterna fått
länken till enkäten till sin arbetsrelaterade e-postadress. Det har även
publicerats en länk till enkäten med tillhörande följebrev på fallföretagets
intranät. Dessa distributionskanaler (e-post och intranät) är enligt Denscombe
(2009) de två som lämpar sig bäst vid internetbaserad forskning.
3.2.1

Urval

Vad gäller enkätundersökningen hade vi möjligheten att genomföra en
totalundersökning, vilket innebär att undersöka samtliga enheter (Ejlertsson,
2005). Detta medförde att vi aldrig behövde göra något urval från den
teoretiska populationen, vilket både Jacobsen (2002), Ejlertsson (2005) och
Denscombe (2009) poängterar att forskaren måste göra i de fall denne inte har
möjlighet att undersöka samtliga enheter.
3.2.2

Genomförande

Det första steget i arbetet med enkätundersökningen var att operationalisera
de begrepp som vi ansåg vara centrala för vår undersökning. Detta resulterade
i följande frågekategorier: nuläge, vem, vad, hur och när. Enligt Jacobsen
(2002) är en operationalisering nödvändig för att kunna utforma relevanta
frågor. I utformningen av frågor låg fokus på att hålla det på en så enkel och
kort nivå som möjligt, precis som Denscombe (2009) och Jacobsen (2002)
förespråkar. Vidare råds forskaren bland annat att undvika ledande frågor i
möjligaste mån, att bara ställa frågor som är relevanta för undersökningen
samt att med fördel komplettera frågor med givna svarsalternativ med öppna
frågor (Denscombe, 2009 & Jacobsen, 2002). Wärneryd m.fl. (1990) nämner
följande tre krav som elementära vad gäller svarsalternativ - de ska vara
ömsesidigt uteslutande, uttömmande samt överblickbara. Detta är saker som
vi haft i åtanke vid utformningen av frågor och svarsalternativ.
När frågekonstruktionen var färdig skapade vi ett formulär via internettjänsten
Google Forms, vilken vi sedan använde för att distribuera enkäten till
respondenterna. När formuläret var färdigställt formulerade vi ett följebrev
enligt de råd Ejlertsson (2005) ger. Frågorna, utformningen och följebrevet
stämdes sedan av med projektledaren vid fallföretaget samt lärarhandledaren.
När detta godkänts fastställdes datum för utskick, utskick av påminnelse samt
sista svarsdag för enkäten. Enkäten var öppen för svar i totalt 18 dagar. Under
denna period publicerades enkäten som en länk med tillhörande följebrev på
fallföretagets intranät och i form av en länk i ett e-postmeddelande till
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samtliga medarbetare på fallföretaget utskickat av landschefen. Det skickades
även ut ett sms med information om undersökningen samt ytterligare ett epostmeddelande med en påminnelse. Enkäten stängdes för svar efter att
tidsfristen gått ut och analys av de data som samlats in påbörjades.

3.3

Analys av insamlad data

I arbetet med utformningen av tabeller och diagram har vi stämt av mot
Denscombes (2009) ”Checklista vid presentation av kvantitativa data”. Då vi
har valt att se på antal, frekvens samt andelar av helheten är stapel- respektive
cirkeldiagram enligt Denscombe (2009) lämpligt vid presentation av data.
Cirkeldiagram är visuellt mycket kraftfullt för att visa proportionerna av
frekvenserna mellan de olika svarsalternativen. Stapeldiagram passar i sin tur
bra när data på nominalskalnivå ska presenteras (Denscombe, 2009).
Denscombe (2009) påpekar även att tabeller och diagram kan användas för att
vilseleda genom att överdriva eller underskatta betydelsen av skillnader.
Genom att vara medvetna om denna risk anser vi att vi gjort vad vi kunnat för
att minimera att något sådant skulle ske.
Enkäten gick ut till totalt 213 medarbetare och under de 18 dagar som den var
öppen för svar mottogs 82 svar. Detta ger oss en svarsfrekvens på 38%.
Resultatet visas i diagram och tabeller i resultat- och analyskapitlet (se kapitel
4) samt i sin helhet i Bilaga 1. Vi har valt att inte kategorisera svaren på de
öppna frågorna eller de öppna svarsalternativen eftersom dessa är så få att de
är överblickbara utan kategorisering.
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4

Resultat & Analys

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av
tabeller, diagram och beskrivande text. Dessa analyseras också utifrån
tidigare presenterade teorier. En sammanställning av resultatet av
enkätundersökningen presenteras i sin helhet i Bilaga 1. Notera att
färgkodningen på de olika diagrammen avser vilket frågeområde den aktuella
frågan tillhör i enkäten och har alltså inte någon inverkan på analysen.

4.1

Analys av kommunikationskanal

Diagram 1: Svarsfördelning fråga 2.

Som synes i Diagram 1 så vill respondenterna helst se intranät, mail eller
fysiska informationsmöten som interna informationskanaler. Detta stämmer
överens med hur fallföretagets ledning valt att informera sina anställda – med
hjälp av just intranät. Detta resultat kan tolkas som att respondenterna är
motiverade till att använda sig av intranät som en källa för intern information
och interna nyheter. Enligt Nielsen (1993) kan företagets effektivitet
förbättras som en effekt av ett välfungerande intranät; ett icke-fungerande
sådant riskerar att sluka en stor del av arbetsdagen till själva letandet efter rätt
information. Nielsen (2001) menar vidare att layouten och strukturen av
intranätet spelar en större roll ju mer information och ju fler funktioner som
stationeras på intranätet. Eftersom målet med det interna projektet på
fallföretaget är att använda intranätet som ledningssystem och en primärkälla
för information som berör det dagliga arbetet kommer mängden information
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att öka med tiden och därför kommer det att krävas en god, genomtänkt
struktur och användbar layout.

4.2

Analys utifrån ett kommunikationsperspektiv

Diagram 2: Svarsfördelning fråga 17.

Respondenterna har, som synes i Diagram 2, ganska spridda åsikter när det
gäller vem som ska posta nyheter och information på intranätet. Dock finns
det tre svarsalternativ som är överrepresenterade, nämligen ”Distriktschefer”,
”Ledningsgrupp” samt ”Kommunikationsansvarig”.

Diagram 3: Svarsfördelning fråga 12.

Vad gäller övriga nyheter och information vill respondenterna helst se
”Vecko-/månadsbrev från Ledningsgruppen”, ”Vecko-/månadsbrev från
Distriktschef” och ”Presentation av Ledningsgruppen och Distriktschefer” (se
Diagram 3).
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För att få den bästa effekten av det kommunicerade budskapet ska sändaren
(se Figur 2:1) enligt Larsson (2001) ha hög tillförlitlighet och budskapet ska
spridas av många tillförlitliga sändare. Vad gäller sändaren kan vi i detta fall
koppla det till Diagram 2. I denna fråga har respondenterna svarat på vem de
vill ska posta nyheter och information på intranätet. De tenderar att välja ett
svarsalternativ där den aktuella rollen kan anses ha en hög tillförlitlighet
eftersom både svarsalternativet ”Distriktschefer” och ”Ledningsgrupp” är i
chefsposition och därmed borde vara tillförlitliga källor vad gäller interna
nyheter och information. Även ”Kommunikationsansvarig” kan anses ha en
hög tillförlitlighet i detta fall eftersom personen i denna roll har ansvar för
kommunikationen och det kan då tyckas att hen borde vara tillförlitlig som
sändare. Som Diagram 3 tydligt visar är det information från dessa sändare
som efterfrågas av respondenterna.
Som tydligt kan ses i Diagram 3 är det den direkta informationen från sändare
på högre nivåer i företagshierarkin som efterfrågas. Användningen av ITlösningar och intranät som kommunikationskanal internt i organisationer kan
upplevas som opersonligt. Detta kan främja kommunikation mellan personer i
olika enheter och på olika hierarkiska nivåer. Därmed minskar
kommunikationens beroende av olika hierarkiska nivåer i organisationen
(Bark, Heide, Langen, & Nygren, 2002), (Jacobsen & Thorsvik, 2008) &
(Nielsen, 2001). Genom användningen av intranät kan fallföretaget minska
antalet nivåer som informationen går igenom innan den når längst ned i
hierarkin och därmed reduceras risken att budskapet förändras på vägen,
vilket Jacobsen & Thorsvik (2008) tar upp som ett exempel på
kommunikationsproblem i organisationer.

4.3

Analys kring intranät och informationsstruktur

Diagram 4: Svarsfördelning fråga 8.
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Enligt Diagram 4 är det 73% av respondenterna som inte saknar något på
intranätet.

Tabell 1: Övriga svar fråga 8.

I Tabell 1 redovisas svaren från de respondenter som på föregående fråga (se
Diagram 4) svarat ”Ja”.

Diagram 5: Svarsfördelning fråga 14.

Diagram 5 visar att 65% av respondenterna tycker att information och nyheter
på intranätet ska kategoriseras ”Efter vad informationen/nyheten handlar om”
och 27% ”Efter när informationen/nyheten publicerats”.
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Efter vad som kan utläsas i Diagram 4 så saknar majoriteten av
respondenterna ingenting på intranätet. Av de som svarat att de saknar något
och således även svarat på följdfrågan som redovisas i Tabell 1 återkommer
en gemensam synpunkt, nämligen struktur av innehållet på intranätet. De som
svarat att de inte saknar något kan ha tänkt enbart utifrån intranätets
informationsinnehåll och inte tagit struktur och liknande egenskaper i
beaktning.
Nielsen (2001) nämner tre viktiga egenskaper vad gäller layouten på ett
intranät; effektivitet, lättförstålig navigering och felreducering. Om dessa tre
egenskaper finns ligger det till en bra grund för hur information och nyheter
struktureras - om en bra struktur finns så finns även dessa egenskaper. Dessa
egenskaper är viktiga att ha med sig från starten (eller som i detta fall
nystarten) av ett intranät då ett sådant hela tiden fylls på med ny information
och nyheter. Ju större mängd information som finns på intranätet, desto
viktigare är dessa egenskaper och därmed struktur. Alltså, med en genomtänkt
och effektiv struktur av information minskar tiden för letandet efter ”rätt”
information.

4.4

Analys utifrån DeLone & McLeanmodellen

Nedan analyseras resultatet av enkätundersökningen utifrån DeLone &
McLeanmodellen (se Figur 4:1) och delas, precis som modellen, upp under
rubrikerna Funktionalitet, Användbarhet och Systemnytta.

Figur 4:1: DeLone & McLeanmodellen utifrån Beynon-Davies et al. (2013).

4.4.1

Funktionalitet (Functionality)

Eftersom vi avgränsat vårt arbete till att inte handla om varken det grafiska
utseendet på ett intranät eller hur det programmeras och byggs upp ITarkitekturmässigt faller det sig naturligt att empiri gällande detta inte samlats
in och således kommer analysen av Systemkvaliteten (System quality), som är
en av komponenterna i Funktionaliteten (se Figur 4:1), utebli. Däremot vill vi
påstå att vi berört den andra komponenten, Informationskvaliteten
(Information quality)(se Figur 4:1), under arbetets gång.
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Diagram 6: Svarsfördelning fråga 7.

Med hjälp av fråga sju tog vi reda på vilket huvudsyfte medarbetarna oftast
har med sina besök på intranätet (se Diagram 6), och det vanligaste svaret
blev ”Nyheter (hålla mig uppdaterad)”.

Diagram 7: Svarsfördelning fråga 10.

Svarsfördelningen gällande fråga 10 (se Diagram 7) indikerar att det som de
flesta av respondenterna vill läsa om på intranätet är ”Interna nyheter som rör
verksamheten inom Sverige”, ”Personalnyheter” samt ”Interna nyheter som
rör distriktet”.
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Diagram 8: Svarsfördelning fråga 11.

När det gäller vilken information som ska finnas på intranätet är det ganska
jämnt
fördelat
mellan
svarsalternativen.
Dock
är
”Rutiner/processbeskrivningar”, ”Blanketter och formulär”, ”Lista över
interna kontaktuppgifter”, ”Viktiga länkar” samt ”Dokumentmallar”
dominerande svarsalternativ (se Diagram 8).

Diagram 9: Svarsfördelning fråga 13.

Vad gäller format för presentation av information av nyheter är ”Text” och
”Bild” de två dominerande svarsalternativen bland respondenterna (se
Diagram 9).
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Diagram 10: Svarsfördelning fråga 16.

Svarsfördelningen på fråga 16 (se Diagram 10) innebär att 63% av
respondenterna vill att information och nyheter på intranätet ska publiceras
”Direkt”.
Eftersom respondenternas huvudsakliga syfte med sina besök på intranätet i
dagsläget är att läsa om nyheter och hålla sig uppdaterade om vad som händer
inom företaget (se Diagram 6) så är det av största vikt att informationen som
presenteras för dem är av hög kvalitet. För att bedöma kvalitet på information
finns det enligt Beynon-Davies et al. (2013) fem kriterier att utgå från (se
avsnitt 2.1.2.1 Kriterier för god informationskvalitet). Utifrån dessa kriterier
kan vi konstatera att, som synes i Diagram 10, vill respondenterna att nyheter
och information ska publiceras ”Direkt”, det vill säga så snabbt som möjligt.
Detta kan kopplas till kriteriet ”I rätt tid” då det är mottagaren som bestämmer
när rätt tid infaller eftersom det baseras på dennes behov av informationen.
Vad gäller kriterierna ”Relevant” samt ”Aktuell” kan detta kopplas till fråga
10 (se Diagram 7) och fråga 11 (se Diagram 8) som handlar om vilka typer av
nyheter respektive vilken typ av information respondenterna vill se på
intranätet. Som Diagram 7 tydligt visar är det svarsalternativen som berör
verksamheten inom Sverige som är dominerande i denna fråga. För all
information och alla nyheter som publiceras på intranätet behöver dessa
kriterier uppfyllas – om allt inte är relevant riskerar användaren att inte läsa
någonting alls, samma sak gäller om det inte är aktuellt. För att öka
relevansen på informationen bör innehållet som publiceras på intranätet
kategoriseras utifrån fördefinierade kategorier som mottagarna är väl bekanta
med. På så sätt kan varje medarbetare läsa det hen är intresserad av vid just
den tidpunkten hen vill läsa det – vilket kan kopplas till kriteriet ”Aktuell”.
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Om vi istället ser på de fem kriterierna för god informationskvalitet utifrån
sändarens perspektiv kan detta kopplas till att oavsett vem som publicerar
nyheter och information måste denne vara medveten om och formulera
budskapet utifrån dessa kriterier. När budskapet sedan kommuniceras för att
nå och tolkas rätt av mottagaren, kräver det att budskapet är lättförstått,
tillräckligt detaljerat och att det kommuniceras genom rätt
kommunikationskanal beroende på informationens karaktär och ämne. I
Diagram 2 kan vi se vilka personer/grupper respondenterna tycker ska
publicera nyheter och information på intranätet, men ovan nämnda kriterier
gäller såklart oavsett sändare.
4.4.2

Användbarhet (Usability)

Diagram 11: Svarsfördelning fråga 5.

I Diagram 11 visualiseras hur ofta medarbetarna besöker intranätet – de mest
förekommande svarsalternativen är ”Flera gånger i veckan”, ”En gång i
veckan” samt ”Väldigt sällan”.
Den totala användaracceptansen av ett informationssystem kan enligt Nielsen
(1993) delas upp i social respektive praktisk acceptans (se Figur 4:1). En god
motivation till användningen av intranätet (se Diagram 1) skulle kunna
likställas med att informationssystemet är socialt accepterat. Om så är fallet
uppfylls även en av två faktorer i den mittersta boxen i DeLone & McLeanmodellen (se Figur 4:1), nämligen ”Use”. Den sociala acceptansen är ett
måste för att systemet ska användas och uppfylls eftersom intranätet används
(se Diagram 11). Däremot finns det brister vad gäller ”User satisfaction” då
det enligt respondenterna saknas en logisk struktur av informationen (se
Tabell 1).
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En
välfungerande
kommunikation med intranätet
som central punkt hade lett till
att en större andel av
respondenterna
valt
svarsalternativet ”Flera gånger
om dagen” (se Diagram 11).
För att uppnå detta, vilket
kommer att krävas när viktiga
stödfunktioner placeras på
intranätet, behöver systemet
Figur 4:2: Usability utifrån Nielsen (1993).
uppfylla Nielsens (1993) fem
punkter för användbarhet (se Figur 4:3), vilka ingår under ”User satisfaction”
i Figur 4:1. Se beskrivning av dessa punkter i avsnitt 2.1.3.1 Användbarhet
(usability).
4.4.3

Systemnytta (Utility)

Målet med användningen av intranätet är att uppnå en effektiv
kommunikation och informationsdelning, vilket kommer att ha en positiv
inverkan på organisationen (”Organisational impact” i Figur 4:1). För att nå
en sådan effekt behöver inverkan på individnivå (”Individual impact” i Figur
4:1) vara positiv – användarna måste acceptera och se en nytta i användningen
av intranätet utifrån dess syfte. Som vi nämnt tidigare i analysen så är bristen i
användningen (”Use” i Figur 4:1) av intranätet inte påtaglig, men
respondenterna uttrycker i de öppna frågorna ett missnöje kring strukturen av
informationen på intranätet (se Tabell 1), vilket kan kopplas till
användarnöjdheten (”User satisfaction” i Figur 4:1), som i detta fall inte
uppnås så som den bör.
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5

Diskussion

I detta kapitel diskuteras först resultatet av enkätundersökningen som sedan
följs av en reflektion kring de metodval som gjorts under arbetets gång samt
undersökningens tillförlitlighet.

5.1

Resultatdiskussion

Medarbetarna vill att den interna informationen ska spridas i organisationen
med hjälp av ett intranät, vilket vi tolkar som att de är motiverade till att
använda ett sådant. Men, informationen och innehållet kommer att öka med
tiden vilket kommer att ställa högre krav på strukturen av information och en
användbar layout. Vi tror även att i takt med att innehållet på intranätet ökar
kommer användarnas syfte med besöken att ändras från att idag vara främst
att hålla sig uppdaterad kring vad som händer i organisationen, till att bli en
del av det dagliga arbetet. I och med detta kommer även besöksfrekvensen för
varje användare att öka och användarna kommer att bli fler eftersom det finns
de som i dagsläget aldrig besökt intranätet.
Ett möjligt problem i användningen av intranät (och IT i allmänhet) som
kommunikationskanal
som
vi
kan
identifiera
utifrån
Kommunikationsmodellen (se Figur 2:1) är den begränsade möjligheten till
feedback från mottagaren av budskapet. Det är svårt att få till samma eller
likvärdig feedback som kommunikation face-to-face, vilken ger den största
möjligheten till rik feedback. Intranät (och IT) är dock den kanal vi ser som
mest effektivt jämfört med exempelvis kommunikation face-to-face vid
tillfällen då sändaren vill sprida sitt budskap till många mottagare samtidigt.
Det är direkt information från sändare på höga nivåer i företagshierarkin som
efterfrågas av användarna. Med hjälp av intranät elimineras de hierarkiska
steg som den interna kommunikationen ofta går igenom, så risken för att
budskapet förändras på vägen reduceras. Om en standard med riktlinjer för
vem som publicerar, när det publiceras, hur (i vilket format) det publiceras
samt vad som publiceras, förankras i organisationen kommer det framtida
arbetet med intranätet att underlättas och de anställda kommer att veta vad de
kan förvänta sig att hitta på intranätet.
För att göra det ännu tydligare för användarna angående vad de kan förvänta
sig att hitta på intranätet föreslår vi en uppdelning av intranätet i två block.
Block ett skulle i så fall kunna innehålla nyheter och allmän information och
block två sådant som används i det dagliga arbetet i form av en
dokumentbank.
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Användarna säger sig inte sakna något speciellt på intranätet, men då vi
misstänker att de inte tänkt på struktur och liknande utan endast på innehållet
motsätter vi oss detta. Ju större mängd information som finns på intranätet,
desto viktigare är det att layouten är effektiv, har en lättförstålig navigering
och felreducering. Med hjälp av detta kan tiden för att hitta rätt information
reduceras. Eftersom strukturen på innehållet idag är bristfällig kan det vara
svårt att få en överblick över vad intranätet faktiskt innehåller. Därför
misstänker vi att det kan vara svårt för användarna att formulera något
konkret som de saknar eftersom de kanske inte riktigt vet vad som finns i
dagsläget. Att kommunikationen via intranätet inte fungerar optimalt sedan
innan kan också bidra till att användarna inte vet vad de kan få och vilka
möjligheter ett välfungerande intranät kan innebära för dem.
Kvaliteten på informationen som publiceras behöver vara hög; den ska
publiceras direkt och det som publiceras ska vara relevant. För att öka
relevansen föreslår vi en kategorisering utifrån fördefinierade kategorier som
mottagarna är väl bekanta med. Från sändarens perspektiv behöver denne vara
medveten om kriterierna för god informationskvalitet vilket kräver en viss
eftertanke från sändarens sida. Om information av god kvalitet sätts som en
standard och den följs av sändare med hög tillförlitlighet vid publicering
kommer detta att leda till effektivare internkommunikation eftersom den då
blir lättare för användarna att ta till sig.
En god motivation till användandet av intranätet likställer vi med att intranätet
är socialt accepterat. Vi anser att användningen behöver öka och att intranätet
ska vara en naturlig del av arbetsdagen bland medarbetarna. För att nå den
organisatoriska inverkan som eftersträvas, vilket innefattar att uppnå en
effektiv kommunikation och informationsdelning inom organisationen och
säkerställa fallföretagets arbetssätt behöver inverkan på individnivå vara
positiv. För att uppnå detta behöver som sagt strukturen förbättras.
Vad vi kan se är det inte motivationen till användningen av intranätet som
brister utan systemets duglighet. Användarna är motiverade till att använda ett
intranät och vi tror att om den omformning som intranätet står inför innebär
att det anpassas till organisationen så kommer det att få en stor
genomslagskraft i form av en känsla av samhörighet inom och utom de olika
distrikten. Utifrån DeLone & McLeanmodellen (se Figur 2:1) kan vi
konstatera att även om informationen som finns skulle vara av hög kvalitet så
kommer det i skymundan om systemkvaliteten inte är godtagbar eftersom det
blir svårt att hitta den information som efterfrågas vid ett visst tillfälle när
strukturen av informationen brister.
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Det faktum att organisationen är så pass geografiskt spridd samt att
fallföretaget vill harmonisera sina processer och ha ett gemensamt arbetssätt
ställer höga krav på den interna kommunikationen. Valet av intranät som
huvudsaklig kommunikationskanal är därför strategiskt smart eftersom detta
möjliggör en effektiv informationsdelning som når ut (eller har potential att nå
ut) till samtliga i organisationen samt kan fungera som en plattform för att
dela kunskap och kompetens. Något som vi vill betona är vikten av en
anpassning av intranätet till organisationen eftersom målet är att det ska säkra
fallföretagets arbetssätt.
Avslutningsvis har resultatet av undersökningen väckt många tankar hos oss
som författare på andra områden än vad vi trodde i början av arbetsprocessen.
De problem som vi identifierat tror vi finns i många organisationer och är
troligtvis inte unikt för fallföretaget på något vis.

5.2

Metodreflektion

De olika metodvalen som gjorts under arbetets gång behöver, även om de ofta
känts mer eller mindre självklara vid tidpunkten för valet, analyseras närmare
för att identifiera möjliga svagheter i undersökningen.
Vi kan konstatera att kanalen som användes för att distribuera enkäten
troligtvis har påverkat svarsfrekvensen och resultatet av undersökningen.
Detta genom vår användning av intranätet, som också var den kanal som
undersökningen gällde. Även om vi också använde e-post och sms så kan vi
misstänka att de som svarat på enkäten är de som redan använder intranätet
och ur ett sådant perspektiv anser vi att resultatet saknar många värdefulla
åsikter från icke-användare.
Vårt mål var att svarsfrekvensen på webbenkäten skulle vara högre än 50%.
Efter 18 dagar uppgick svarsfrekvensen till 38%, vilket vi tycker är en svaghet
i undersökningen. Vi anser dock att vi gjort vad vi kunnat för att förebygga
detta då vi använt oss av flera olika distributionskanaler, skickat påminnelser
samt hållit enkäten öppen för svar mer än två veckor. Från början diskuterade
vi huruvida vi skulle använda oss av kvantitativ enkät till samtliga
medarbetare eller många korta intervjuer med fasta frågor. Vi valde
kvantitativ enkät eftersom det (som också nämns i metodkapitlet) gav oss
möjligheten till en totalundersökning.
Vidare kan vi reflektera kring antalet frågor i enkäten samt karaktären på
dessa. Av totalt 20 frågor har vi använt oss av 11 stycken i vår analys. Dock
anser vi inte att 20 frågor var för många eller att någon av dessa var helt
onödig då de bidrog till att skapa en enhetlig undersökning och att
respondenterna inte skulle uppleva frågorna som lösryckta. En svaghet
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gällande enkätfrågorna kan vi tycka är att vi valde att göra det möjligt för
respondenterna att välja fler än ett svarsalternativ på för många av frågorna.
5.2.1

Tillförlitlighet

En undersökning bör analyseras utifrån validitet och reliabilitet. Validitet
innebär att resultatet är giltig och relevant och delas in i intern och extern
giltighet. Den interna giltigheten gäller huruvida undersökningen mäter det
som önskats mäta och att detta är relevant till syftet. Den externa giltigheten
innefattar om det är generaliserbart till att gälla i andra sammanhang än
sammanhanget för den genomförda undersökningen. Reliabel innebär att den
genomförda undersökningen går att lita på, att den är tillförlitlig och
trovärdig. Den interna giltigheten, externa giltigheten och reliabiliteten ger ett
mått på undersökningens totala giltighet (Jacobsen, 2002).
Vår icke-relation till fallföretaget samt det faktum att respondenterna varit
anonyma bör ha lett till att respondenterna har svarat sanningsenligt och
därmed bör den data som samlats in vara tillförlitlig. Undersökningen anser vi
har god möjlighet till att genomföras inom andra organisationer som befinner
sig i liknande situation då frågorna är utformade utan att vara riktade mot just
vårt fallföretag då vi eftersträvat att de ska vara organisationsneutrala. Den
interna giltigheten anser vi vara god då vi under framtagningen av frågor hela
tiden ställt oss frågan om detta hjälper oss till att svara på vår frågeställning
och syftet med undersökningen. Däribland har även frågekategorierna
uppkommit som ett hjälpmedel för att frågorna skulle vara av relevans.
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6

Avslutning

I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser utifrån frågeställningen samt ger
förslag till fortsatt forskning.
Syftet med studien har varit att med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning
kartlägga användares önskemål om hur intranät ska se ut och hur det ska
fungera för att de ska använda sig av det som informationskälla.
Enkätundersökningen utformades för att besvara följande frågeställning:
”Vilken typ av information bör finnas på ett intranät för att det ska användas
som primär informationskälla?”.

6.1

Slutsats

Med stöd av insamlad data och analys av denna kan vi konstatera följande:
 Information från högre hierarkiska nivåer inom organisationen
efterfrågas.
 Ett stöd för det dagliga arbetet i form av processbeskrivningar, mallar
och protokoll efterfrågas.
 Förutom vad som publiceras tenderar användarna att lägga stor vikt
vid hur det publiceras. Detta i form av struktur av innehållet på
intranätet.
 I första hand är det intern information och instruktioner som rör den
egna verksamheten som efterfrågas.
 Användare är motiverade till användning av ett intranät, dock bör det
anpassas till den egna verksamheten för att det ska accepteras.
Slutligen vill vi poängtera att en klar strategi med vart ledningen vill komma
med intranätet är viktigt samt att en informationskvalitetsmedvetenhet
behöver infinna sig hos ledningen – det som publiceras måste vara
genomtänkt för att uppnå den eftersträvade effekten.
Ett holistiskt synsätt på den interna kommunikationen krävs – det räcker inte
att en viss komponent håller måttet utan standarden måste vara hög på
samtliga komponenter för att internkommunikationen ska fungera så som
avsikten är.

6.2

Förslag till fortsatt forskning

Utifrån våra slutsatser kan vi se följande förslag till fortsatt forskning som
intressanta:
 För att få ett annat djup i resultatet genomföra en kvalitativ
undersökning, antingen i form av enkäter eller personliga intervjuer.
 Undersöka frågeställningen utifrån andra perspektiv såsom ledningen
eller IT/kommunikationspersonal.
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Koppla samman intranät och hur det bör anpassas för att ta vara på så
mycket av den kompetens som finns inom organisationen som möjligt.
Genomföra samma eller liknande undersökning i andra branscher eller
organisationer av annan storlek.
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