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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats tar upp ämnet informationsmottagning via extranät. 

Likt människor kan även extranät och andra kommunikationskanaler ha 

kommunikationsproblem. Bakgrunden till studien är att det finns ett 

bristande informationsmottagande hos Subaru Nordic ABs 

extranätsanvändare. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

informationsmottagandet via Subaru Nordics extranät genom att göra en 

enkätundersökning. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod har 

använts där data samlats in genom en enkät som skickats ut till Subaru 

Nordics extranätanvändare. Studien har genomförts på fallföretaget Subaru 

Nordic som är generalagent för bilmärket Subaru i Norden och Baltikum. 

Vi identifierade sex faktorer som påverkar informationsmottagandet via ett 

extranät. Den första faktorn är ”Behov av information” som indikerar att 

Subaru Nordic och andra företag som använder extranät som 

informationskanal bör uppdatera informationsmottagaren om sin 

verksamhet för att de ska utföra sitt arbete på bästa sätt. Den andra faktorn 

är ”Anpassa information till mottagaren” där det framkom att företag bör 

skicka ut information som är anpassad till mottagarens arbetsområde. Den 

tredje faktorn är ”Anpassa information till situation” där vi kunde dra 

slutsatsen att företag bör sprida ut sina informationsutskick. ”Använda flera 

informationskanaler” är den fjärde faktorn och slutsatsen för den är att det 

är effektivt att använda sig av en kompletterande informationskanal för 

informationsutskick. Den femte faktorn är ”Tillgänglig information” där det 

framkom att företag bör ha tydliga kategorier för att användarna ska finna 

information de söker på ett smidigt sätt. Den sjätte och sista faktorn är 

”Anpassa rubrik efter information” som företag bör lägga stor vikt på för att 

väcka informationsmottagarens intresse att läsa information. 

Nyckelord: Extranät, Informationsmottagning, Informationskanal. 

 



   
 

   
 

Summary 

This bachelor thesis deals with the subject information receiving via an 

extranet. Like people an information channel can have communication 

problems too. The background of the study is that there is a lack of 

information receiving by the users of Subaru Nordics extranet. 

The aim of this study is to find out what factors that influence the 

information received through Subaru Nordics extranet by doing a survey. 

The methodology used in the study is a combination of qualitative and 

quantitative methods where the data was collected through an online 

survey, which was sent to Subaru Nordics extranet users. The study has 

been made on the research company Subaru Nordic, which is the general 

agent for the car brand Subaru in the Nordic and Baltic countries. 

We identified six factors that affect the information received via an 

extranet. The first factor is the need of information, indicating that 

companies using extranets as an information channel should update their 

information receivers about their work related activities so they can 

accomplish their work in the best way. The second factor is to customize 

the information to the receiver, where it appeared that companies should 

send out information tailored to the receivers work. The third factor is to 

adapt information to the situation where we could conclude that companies 

should spread out the information they share. Using multiple channels of 

information is the fourth factor, and the conclusion is that using an 

additional information channel for information sharing is effective. The 

fifth factor is to make information available, which stated that companies 

should have clear categories for users to find information they need in a 

convenient way. The sixth and final factor is to customize the headings of 

the information that is sent and therefore companies should put great 

emphasis on the headings to make the information receiver interested to 

access the information. 

Keywords: Extranet, Information receiving, Information channel. 

  



   
 

   
 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Niclas Eberhagen för god vägledning genom 

hela studien. Vi vill även tacka Subaru Nordic ABs IT-administratör och 

webbadministratör som gjorde det möjligt för oss att genomföra 

undersökningen. Slutligen vill vi även tacka alla respondenter som valde att 

ställa upp och besvara enkäten. 

  



   
 

   
 

Definition av extranät 
An extranet is a private network that uses the Internet 

protocols and the public telecommunication system to 

securely share part of a business’s information or operations 

with suppliers, vendors, partners, customers or other 

businesses. 

 

(Ling och Yen 2001, s.39). 
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1 Introduktion  
I det inledande kapitlet presenteras problematiken med 

informationsmottagning via extranät och tidigare forskning kring ämnet. 

Vidare beskrivs undersökningens syfte och frågeställning, hur studien 

avgränsas samt vilket målgrupp som berörs. 
 

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen behandlar ämnet informationsmottagning via extranät. Intresset 

för informationsmottagning uppdagades under en verksamhetsförlagd 

praktiktid där en av författarna dagligen arbetade med ett extranät och 

identifierade ett antal problem med just informationsmottagningen. 

Kommunikation i organisationer är viktigt i dagens samhälle vilket 

Hagerlund och Kaukopuro-Klemetti (2013) nämner då de säger att en 

organisation inte fungerar eller existerar om det inte vore för sin 

kommunikation. Vidare skriver de när organisationer har en god 

kommunikation ökar det även trivseln och prestationen i arbetet. 

 

De problem som identifierats presenterades för fallföretaget Subaru Nordic 

AB som specificerade ett praktiskt problem med informationsmottagningen 

av återförsäljare i Sverige via deras extranät. Subaru Nordic är generalagent 

för bilmärket Subaru och sköter all kontakt med återförsäljare i Norden och 

Baltikum. 

 

Stokman1 menar att Subaru Nordic har identifierat ett 

kommunikationsproblem då återförsäljare ofta ringer för att ta del av 

information istället för att ta reda på information via deras extranät. För att 

kommunicera med extranätsanvändarna skickar Subaru Nordic ut bulletiner 

som återförsäljarna önskas ta del av, (se Bilaga 2 – Exempel på bulletin). 

Enligt NE är en bulletin (2015) är ett officiellt, vanligtvis periodiskt 

meddelande eller rapport som innehåller information. Den information som 

skickas till mottagarna kan vara svår att tolka och därför fångas inte 

information upp på det sätt som önskas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pieter Stokman IT-administratör Subaru Nordic AB, personligt möte den 7 april 2015. 
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1.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som är närliggande vårt ämne och ligger 

till grund för studiens problemformulering. 

 

Rencrantz (2002) har gjort en undersökning som behandlar kommunikation 

och informationsspridning via intranät och e-post som utfördes på Volvo 

personvagnar. Syftet med undersökningen var att komma fram till om 

intranät eller e-post bör användas för att en effektiv informationsspridning 

ska uppnås. Resultatet kunde inte påvisa vilket sätt som fungerade bäst men 

ett antal faktorer som visar att de båda sätten kompletterar varandra bra 

kunde identifieras. De faktorer som framkom var att det är viktigt att den 

information som distribueras ses över, sorteras och anpassas efter respektive 

målgrupp. Vidare framkom att det är viktigt att personal inte utsätts för 

redundant data och att det är en fördel att sortera bort viss information. 

 

Spralls, Hunt och Wilcox (2011) har använt sig utav en modell som de själva 

tagit fram för att undersöka extranäts förutsättningar, där data från 175 

nybilsförsäljningschefer samlats in för att stödja modellen. Forskningen visar 

på att det är viktigt att återförsäljare blir betrodda mellanhänder mellan den 

efterfrågan de har och det utbudet de söker. Slutsatsen antyder att för att 

förbättra nätverksprestanda bör nätverksledaren ha möjlighet att främja 

kapitalresurser, informationsutbyte och kommunikationskvalitet. Det 

framkom även att det kan ta tid att utveckla ett extranäts förmåga, men att det 

är värt det då företagspartners bör visa ökad lyhördhet, finansiella resultat, 

effektivitet samt innovativitet. 

 

Arvidsson och Bennitz (2014) gjorde en studie där de kartlade en användares 

önskemål om hur ett intranät ska se ut och hur det ska fungera för att de ska 

använda sig av det som informationskälla. Genom en kvantitativ 

totalundersökning där svar samlades in via en enkät som skickades ut via ett 

intranät, kom de fram till att det i första hand är intern information och 

instruktioner som rör den egna organisationen som efterfrågas. De kom även 

fram till att användare motiveras till att använda ett intranät, men att det ska 

vara anpassat till den egna verksamheten för att det ska accepteras. 

 

Harðardóttir och Åstrand (2014) har gjort en undersökning om behovet av 

intern kommunikation på ett folkbibliotek. En av forskningsfrågorna tar upp 

hur de anställda uppfattar rollen som mottagare av information. I resultatet 

framkommer det att flera informanter i organisationen inte vet om 

informationen trots att den är utskickad. Slutsatsen i undersökningen visar på 

att samtliga informanter är nöjda med mängden information de tar emot och 

tycker även att den är relevant. Informanterna nämner även att de har olika 

inställningar till möjligheten att införa en ny informationskanal. 
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1.3 Problemformulering 

Enligt Stokman2 är kommunikationen till återförsäljarna ett problem eftersom 

användare inte tar del av alla bulletiner som skickas ut. Dessa bulletiner 

skickas ut via extranätet som är den centrala delen för informationsspridning 

till återförsäljarna. Eftersom Subaru Nordic anser att den information de 

skickar ut till deras återförsäljare inte tas emot i den utsträckning som önskas, 

är detta ett problem. Efter ett möte tillsammans med Subaru Nordics IT- och 

webbadministratör identifierades detta praktiska problem. På mötet togs 

statistik fram från extranätet där vi kunde se hur många en bulletin skickats ut 

till samt hur många som klickat på den. Från dessa data kunde vi räkna ut den 

genomsnittliga procent som klickar och därmed läser de bulletiner som 

Subaru Nordic skickat ut till sina återförsäljare i Sverige. Av 100 bulletiner 

som skickats ut är det ett genomsnitt på 37,8 % som klickat på bulletinerna, 

(se Bilaga 3 – Statistik över antal lästa bulletiner). 

 

Information kommer i många former och genom olika kanaler utan att 

individer aktivt behöver söka eller begära det. När det finns mängder med 

information tillgängligt är det enkelt för individerna att ignorera den eftersom 

de inte aktivt försökt söka efter den (Stewart och Basic, 2014, s.74-79). 

 

Som nämnts i “1.2 Tidigare forskning” har andra undersökt 

informationsspridning via intranät och e-post, hur användare av intranät vill 

att det ska se ut och fungera för att de ska använda det som informationskälla 

samt en modell för att undersöka ett extranäts förutsättningar. En annan 

undersökning tar upp behovet av intern kommunikation, där en del handlar 

om hur anställda uppfattar mottagandet av information. Det har inte gjorts 

någon undersökning om vilka faktorer som påverkar mottagandet av 

information via ett extranät, vilket är det vi ämnar göra. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

informationsmottagandet via extranät. En enkätundersökning kommer utföras 

på ett fallföretag, för att identifiera faktorer som även går att generalisera till 

informationsmottagande via extranät.  

 

Frågeställningar: 
1) Vilka faktorer påverkar informationsmottagandet via extranät? 

a) Vilka faktorer påverkar informationsmottagandet via Subaru Nordic 

ABs extranät? 

                                                 
2 Pieter Stokman IT-administratör Subaru Nordic AB, personligt möte den 7 april 2015. 
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1.5 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till användare av Subaru Nordics extranät som 

tillhör återförsäljare i Sverige då det är Subaru Nordics största 

verksamhetsområde. På grund av avgränsningen till återförsäljare i Sverige 

kommer enkäten vara utformad på svenska och antas enbart besvaras av 

svensktalande. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är Subaru Nordic och andra företag som använder 

sig av ett extranät för att få ut information till sina användare. Företagen kan 

använda de faktorer som samlats in för att effektivisera deras användares 

informationsmottagning via ett extranät. Det kan även vara intressant för 

andra studier att grunda sin forskning på denna undersöknings slutsatser. 
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2 Teori 
I teorikapitlet redovisas relevant teori för studien. Först tas 

organisationskommunikation upp, följt av informationsinhämtning och 

informationsbehov. Vidare tas kommunikationsfaktorer, kommunikations- 

och informationsfunktioner samt kommunikationsprocessen upp. Slutligen 

sammanfattas teorierna för att ge en vidare förståelse. 

 

2.1  Organisationskommunikation 

Organisationer har på samma sätt som människor också behov av att 

kommunicera där ett syfte är att nå ut till en stor publik. Det kan även uppstå 

kommunikationsproblem likt det gör mellan människor. En ökad grad av 

mottagar-/användarinitiativ istället för sändarinitiativ är något som utvecklas 

inom organisationskommunikation. Behovet av ökad organisatorisk 

informations- och relationsförmåga är ett led i att det är hårdare konkurrens 

om utrymme och uppmärksamhet i organisationer. I takt med att behovet 

ökar gör även informationsmängden det, vilket kan leda till 

informationsöverflöd (Larsson, 2008, s.15-22). 

 

2.2  Informationsinhämtning 

Informationsinhämtning ser till att användare ska ha tillgång till information 

som är för deras intresse. Informationsinhämtning handlar om att man ska ha 

tillgång till informationsposter så som dokument, strukturerade och 

semistrukturerade register, vilket bör ge användarna enkel tillgång till 

information som berör dem. Den människocentrerade synen av 

informationsinhämtning ser till att studera användarens beteende för att 

kunna förstå deras behov (Baeza-Yates och Ribeiro, 2011, s.1). 

 

Göker och Davies (2009, s.1) menar på att informationsinhämtning kan 

förklaras med följande exempel. Först och främst ska en person ha ett behov 

finnas för att den ska börja söka efter information, behovet kan från början 

kan vara otydligt. Detta behov leder till en efterfrågan och denna efterfrågan 

ändras sedan till ett sökpåstående som används för att hitta information. Den 

information som personen söker efter måste finnas någonstans för att behovet 

ska uppnås. Författarna menar på att utmaningen är att tillhandahålla en 

passande efterfrågan och att den information som finns presenterad är 

relevant för mottagaren. 
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2.3 Informationsbehov 

Chowdhury (2010, s.227-231) säger att informationsbehov varierar från 

person till person eller beroende på vilket arbete du har och vilken 

organisation du befinner dig i. Att mäta informationsbehov är något som är 

svårt. Författaren nämner även tre användarkategorier som påverkar individer 

i deras dagliga arbete: 

 

Planerare och marknadsanalytiker - behöver information om framtida 

trender för att kunna planera framtidens strategier för verksamheten. 

 

Servicetekniker - behöver information om den specifika branschen för att 

kunna råda sina kunder. De behöver även information om vilka problem som 

kan uppkomma i den specifika branschen för att kunna lösa dem. 

 

Företags finansspecialister - är de som identifierar potentiella uppköp i en 

specifik bransch och behöver därför information om deras ekonomiska 

framförande. 

 

2.4  Kommunikationsfaktorer 

Larsson (2008, s.150-157) skriver att det finns yttre och inre faktorer som kan 

användas för att beskriva, kategorisera och analysera mottagarna av information: 

 

Yttre faktorer 

 Situation 

Det kan vara viktigt att ta hänsyn till vilken situation mottagaren av 

information befinner sig i, det kan vara både långsiktiga och 

kortsiktiga variabler. De långsiktiga variablerna kan vara en 

mottagargrupp som precis blivit befordrade och det andra kan vara en 

mottagargrupp som precis börjat ett nytt arbete. 
 

 Mediefaktorer 

Vilka medier eller i vårt fall vilka andra kanaler eller medium har 

mottagarna tillgång till? Det är viktigt att ta reda på vilka medium 

som informationsmottagarna föredrar, än ett medium de inte är 

bekväma med. 
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Inre faktorer 

 Behov och motivation 
Behov och motivation är viktiga styrmekanismer för att nå människor 

i en kommunikativ process. För att kunna skapa förändringar hos en 

person måste budskapet som skickas ut vara anpassat till mottagarens 

behov, istället för sändarens önskningar. Behovet kan skilja sig från 

person till person och beroende på situation. 

 

 Beredskap för information 
Mottagare av information som skickas ut är lättare att nå om 

mottagaren är beredd på att ta emot information. Är information 

påtvingad kan effekten istället bli motsatt. 

 

 Förhållandet till ämnet 
Det är även viktigt vilket förhållande mottagarna har till ämnet som 

skickas ut, om de känner igen det och vilken relevans det upplevs ha 

för dem. Kommunikationen underlättas om mottagaren har ett positivt 

förhållande till den information som skickas ut, utöver det har även 

komplexiteten på informationens betydelse för kommunikations-

mottagningen. 

 

 Kunskaper 

För att bedöma mottagarmålgruppens inre förutsättningar för 

information kan kunskapstrappan tillämpas. Det första steget är 

kunskapssteget, där mottagarens kunskapsnivå fastställs. Hur mycket 

vet mottagaren om ämnet? Krävs det mer kunskaper för att ta del av 

informationen som skickas ut? Ska då informationen anpassas till 

mottagaren eller ska kunskapsnivån ökas? Det kan även vara så att 

information som skickas ut upplevs som för enkel för mottagaren och 

på så vis uppfattas negativt. 
 

 Attityder 

Att informationsspridaren har en realistisk bild av mottagarnas 

attityder kring ett ämne är en viktig faktor för en lyckad 

kommunikation. Om mottagaren har en accepterande attityd, kommer 

den personen agera på ett visst sätt och om en annan mottagare har en 

icke accepterande attityd, kommer den personen att agera på ett annat 

sätt. 
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2.5  Kommunikations- och informationsfunktioner 

Det hävdas att kommunikation och information har fyra funktioner enligt 

(Thunberg, Nowak, Rosengren och Sigurd 1979 se Strid 1999, s.45) som är: 

 

Expressiv funktion - Syftar till att meddela att sändaren finns till. För att på 

så sätt uppmärksamma att företaget finns till, för att kanske till och med 

skapa egenvärde. 

 

Social funktion - Sociala funktionen ser till att medarbetarna ska känna sig 

tillhörande i organisationen eller förtaget vilket är en viktig funktion i 

kommunikationen. Det är relevant både för individen, produktionen och 

effektiviteten i arbetet som åtskilda undersökningar pekar på. 

 

Informationsfunktion - Kommunikation är informativ, vilket är ganska 

självklart. Information som tilldelas är inte enbart om hur en specifik 

arbetsuppgift ska utföras utan även om verksamhetens mål och tillgångar. Det 

är inga tvivel om att är kollegorna välinformerade så kommer individerna och 

verksamheten fungera bättre. 

 

Kontrollfunktion - Att enbart ge särskild information eller gå med på viss 

kommunikation för att kunna kontrollera situationer och personer. Författaren 

ser kontrollfunktionen som en viktig del och att den inte ska försummas. 

 

2.6  Kommunikationsprocessen 

Jacobsen och Thorsvik (2014, s.260-262) skriver att effektiv kommunikation 

innebär att mottagaren uppfattar budskapet på det sätt som avsändaren hade 

tänkt sig samt att mottagare och sändare utvecklar en gemensam förståelse. 

För att detta ska kunna uppnås måste den som sänder informationen sätta sig 

in i mottagarens situation vilket enligt författarna kan sammanfattas genom 

fem punkter: 

 

 Sändaren måste använda ett språk som mottagaren förstår. 

 Information måste sändas genom en kanal som mottagaren är bekant 

med och använder. 

 Budskapet måste ges en form och ett innehåll som gör att man lägger 

märke till det. 

 Budskapet måste “tajmas” så att det inte drunknar i en mängd av 

annan information. 

 Kommunikationen kan bli effektivare genom att sändaren förmedlar 

informationen genom bilder och metaforer samt genom att använda 

flera informationskanaler. 
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Att sätta sig in i mottagarens kontext eller situation innebär att avsändaren 

måste ha kännedom om mottagarens arbetsvardag och anpassa informationen 

till den. Avsändaren måste även förstå kulturen inom organisationen, språket, 

vilka kommunikationskanaler som används samt vilka andra budskap som 

konkurrerar med mottagarnas uppmärksamhet. I situationer där för mycket 

information skickas till en mottagare kan viss information bli åsidosatt av 

mottagaren, detta kallas för “informationsöverbelastning” och är när en 

mottagare drunknar i information. Problem med kommunikation kan 

uppkomma redan vid utformningen av budskapet, det språk som valts kan 

vara opassande i ett visst sammanhang och kan betyda en annan sak än vad 

som var tänkt på grund av jargong. Det kan även vara så att informationen är 

formulerad på ett sätt där mottagaren inte känner tillit vilket gör att denne 

ställer sig skeptisk till den förmedlade informationen. 

 

När en mottagare läser information som skickas ställer sig mottagaren sig 

frågan “vem har skickat informationen?” Mottagaren föreställer sig en bild av 

avsändaren vilket grundar hur mottagaren tolkar informationen. Mottagaren 

bedömer avsändarens formella status, trovärdighet och tillit.  

 

Nästa steg är att ge informationen en mening, vilket kan vara svårt då 

mottagaren sällan vet intentionen av utskicket, därför ställer sig även 

mottagaren frågan “vad menar avsändaren egentligen?” Informationen tolkar 

mottagaren med hjälp av tidigare erfarenheten och information (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, s.260-262). 

 

2.7  Sammanfattning av teorikapitlet 

I ovanstående teorikapitel har vi presenterat relevant teori för att läsaren ska 

få en inblick i ämnet. Teorin ska även användas som diskussionsunderlag 

gentemot resultatet av studien. Organisationskommunikation är relevant då vi 

har valt att utföra studien på ett fallföretag som kommunicerar med sina 

användare via extranät och vill nå ut till en bred publik.  

Informationsinhämtning valde vi att ta upp eftersom användare av extranätet 

ska ha tillgång till att ta emot information och hur de ska gå tillväga. 

Extranätsanvändarna har behov av information för att utföra sitt arbete och 

därför valde vi att ta upp ämnet informationsbehov i teorin. Vi tog upp ett 

antal kommunikationsfaktorer och kommunikationsfunktioner i teorin 

eftersom de är nära besläktade med informationsmottagning via extranät och 

vi anser att det kommer vara en bra diskussionsgrund gentemot studiens 

resultat. Slutligen tar vi upp en kommunikationsprocess som leder till en 

lyckad kommunikation för att ge läsaren en förståelse för hur processen 

fungerar. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras vetenskaplig ansats och att data samlades in via 

en enkätundersökning. En förklaring av analysarbetet presenteras och en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet och etiska övervägande görs. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen är en fallstudie, där vi väljer ut en del av ett större förlopp 

för att beskriva verkligheten, fördelen med detta arbetssätt är att fokus ligger 

på ett fall istället för att ta sig an hela beskrivningen (Ejvegård, 2009, s.35). 

Anledningen till varför vi valde att utföra en fallstudie beror på att en god 

relation mellan fallföretaget och en av författarna skapades under en 

verksamhetsförlagd praktik där ett extranät använts. En annan fördel är att vi 

når ut till extranätets användare på ett smidigt sätt. 

 

En av författarna har erfarenhet av att ha arbetat med Subaru Nordics extranät 

och har därför skapat sig en förståelse för hur informationsmottagningen via 

extranätet fungerar. Detta kan få följden att författarnas objektivitet påverkas. 

Verkligheten vi valt att studera har till viss del blivit subjektiv eftersom vi 

omedvetet kan ha påverkat studiens forskningsresultat. Vi anser vår 

förförståelse för ämnet vara till vår fördel då vi har möjlighet att gå djupare in 

på ämnet än vad vi hade kunnat göra om vi inte haft tidigare erfarenhet.  Vi 

har utifrån ovanstående resonemang valt en tolkningsbaserad ansats i vår 

studie framför den positivistiska. Den tolkningsbaserade ansatsen kan enligt 

Jacobsen (2002, s.32) även benämnas hermeneutik som betyder tolkning och 

förståelse och gör det möjligt att ta hänsyn till tidigare förståelse för ämnet 

till skillnad från positivismen som snarare ämnar förklara framför att öka 

förståelsen. Vi anser att ämnet är av sådan karaktär att ett hermeneutiskt 

synsätt passar bättre än ett positivistiskt eftersom människor är komplexa och 

ses därför bättre utifrån ett tolkande perspektiv snarare än ett förklarande. 

Inom den tolkningsbaserade riktningen finns det enligt Jacobsen (2002, s.32-

33) inte någon objektiv social verklighet, utan det finns bara olika bilder av 

verkligheten som enbart kan kartläggas genom att forskare sätter sig in i hur 

människor tolkar och ger mening åt specifika fenomen.  

 

Vi som forskare för denna studie har haft som avsikt att ta reda på vad det är 

som påverkar informationsmottagandet via ett extranät och därför har vi valt 

att utgå från ett öppet synsätt för att ta reda på så många olika synpunkter 

som möjligt. Eftersom arbetet skett efter en tolkningsbaserad ansats har 

relevant teori tagits fram under arbetets gång grundat på vår förförståelse för 

ämnet.  
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Datainsamlingens frågor grundas inte på teori utan istället på vår förförståelse 

för ämnet eftersom vi inte ville att frågorna skulle påverkas av teori. Den 

insamlade teorin användes sedan som diskussionsunderlag för diskussion 

kring studiens resultat. 

 

Eftersom vår frågeställning både tar upp vilka faktorer som påverkar 

informationsmottagningen via extranät generellt sätt och vilka faktorer som 

påverkar Subaru Nordic valde vi ett extensivt upplägg. Ett sådant upplägg är 

enligt Jacobsen (2002, s.92-93) när en undersökning sker på bredden och kan 

därför generaliseras. Vår enkätundersökning riktade sig mot Subaru Nordics 

extranätanvändare och kan därför överföras i viss mån till andra. Jacobsen 

(2002, s.101) menar att extensiva undersökningar lämpar sig väl när samband 

mellan olika förhållanden ska kartläggas, vilket var det vi ämnade att göra i 

denna studie. När dessa samband och förhållanden identifierats använde vi 

oss av den insamlade teorin som diskussionsunderlag gentemot resultatet från 

enkätundersökningen. 

 

3.2 Forskningsstrategi  

Den kvalitativa metoden möjliggör enligt Jacobsen (2002, s.142) att gå ut 

med ett öppet synsätt och på så sätt fånga in synpunkter och åsikter. Enligt 

Jacobsen (2002, s.145) lämpar sig en kvalitativ metod när det ska skapas en 

klarhet i ett oklart ämne och på det sättet ge nyanserade beskrivningar av det. 

En nackdel med den kvalitativa metoden är enligt Jacobsen (2002, s.144) att 

författaren kan få en personlig bindning till undersökningsobjektet och på så 

sätt kan det påverka författarens distans till undersökningen negativt. Vår 

tanke med undersökning var att gå ut med ett öppet synsätt för att samla in 

kvalitativ data genom öppna frågor i en enkätundersökning.  

 

Det visade sig att den data som samlats in saknade demografiska faktorer 

som kan säga vem som har sagt vad vilket enligt Jacobsen (2002, s.145) är 

något som är viktigt att ha med i en kvalitativ metod för att kunna se 

sambandet mellan individ och kontext. Enligt Jacobsen (2002, s.413) 

genererar öppna frågor i enkäter stora mängder skriftande utsagor vilket var 

det vi önskade få in genom vår enkätundersökning. Det visade sig att så inte 

var fallet för denna studie utan svaren var så pass fåordiga att det var svårt att 

grunda en kvalitativ studie på den data som samlats in. 

 

Alternativet till en kvalitativ metod är en kvantitativ metod som Jacobsen 

(2002, s.149) säger används när man på förhand har en god kunskap om 

ämnet och problemställningen är klar. I vår studie hade vi inte för avsikt att 

på förhand ha en god kunskap utan ville upptäcka nya faktorer genom att 

använda oss av så öppna frågor som möjligt.  
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Enligt Jacobsen (2002, s.149) är metoden inte lämplig vid intresse av 

individuella synpunkter utan vad en majoritet eller minoritet anser om 

fenomenet. I denna studie är det majoriteten och minoritetens synpunkter vi 

är intresserade och inte den enskilda individens synpunkt som sådan. En 

kvantitativ metod är enligt Trost (2012, s.28) en metod som omfattar ett 

tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas 

med siffror, vilket är något som talar emot att vår studie skulle vara 

kvantitativ eftersom vi inte analyserat data statistiskt. Trost (2012, s.29) 

menar även att det är bra att använda sig av en kvantitativ metod för att kunna 

säga något om en större grupp. Detta var vår förhoppning, att kunna uttala sig 

om en större grupp, då vi ville få in synpunkter från så många 

extranätsanvändare som möjligt. Enligt Bryman (1997, s.47) är kvantitativ 

forskning inriktad på att generalisera resultatet från en viss undersökning på 

andra personer än dem som studerats vilket stämmer överens med studiens 

syfte. 

 

Jacobsen (2002, s.139) skriver att man inte bör se kvalitativ och kvantitativ 

metod som två motsatser utan istället som två ytterpunkter på en skala. På 

detta sätt kan metoderna kombineras och begränsa nackdelarna från varje 

metod. Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att kombinera metoderna 

genom att lyfta fram respektive metods styrkor. Från den kvalitativa metoden 

har vi lyft fram att vi gått ut med ett öppet synsätt för att kunna ge 

respondenterna frihet i att på egen hand svara på frågorna utan givna 

svarsalternativ. Då det inte fanns tidigare forskning kring vilka faktorer som 

påverkar informationsmottagning via extranät vad det just detta vi ville ta 

fram. Från den kvantitativa metoden har vi lyft fram vad majoriteten eller 

minoriteten av extranätsanvändarna svarar istället för att se till de 

individuella synpunkterna. Den passade bra för denna studie då vi ville få in 

synpunkter från så många extranätsanvändare som möjligt. En kvantitativ 

metod är även passande då syftet med denna studie var att generalisera 

resultatet. 
 

3.3 Datainsamling 

Data har samlats in genom en enkätundersökning som bestod av ett 

frågeformulär som skickades ut via e-post, vilket Jacobsen (2002, s.323) 

anser är ett sätt att nå ut till många personer. Formuläret utformade vi med 

applikationen Google Formulär som är en del av tjänsten Google Drive och 

den insamlade datan lagrades i applikationen Google Kalkylark. 

Enkätundersökningar är billigare att utföra än intervjuundersökningar samt 

att den tillfrågade kan svara när den har tid (Eliasson, 2013, s.29). 

Enkätundersökningen var semistrukturerad där en fråga hade givna 

svarsalternativ och fyra frågor var öppna där respondenten svarade med egna 

ord.  
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På de öppna frågorna kunde respondenterna svara helt fritt utan att tvingas 

välja mellan ett antal alternativ som vi föreslagit. Öppna frågor i enkäter ska 

enligt Jacobsen (2002, s.298) enbart användas i två fall, när vi inte har en 

överblick av alla de tänkbara svaren eller när ett svarsalternativ kan ha så 

många svar att det behövs flera sidor att räkna upp dem. I denna 

undersökning hade vi inte en överblick alla tänkbara svar och därför ansåg vi 

att ett antal öppna frågor var befogat att använda. Det nämner Jacobsen 

(2002, s.413-414) som ett sätt att fånga upp oväntade synpunkter som 

respondenterna inte fått fram via frågor med givna svarsalternativ. 

Datainsamlingen gav information som möjliggjorde att besvara 

forskningsfrågorna. Där data som samlades in var primärdata som Jacobsen 

(2002, s.152) säger är när forskare samlar in information direkt från individer 

eller grupper som upplysts för första gången. En enkätundersökning valdes 

eftersom vi ville ta reda på faktorer från så många användare av extranätet 

som möjligt och därför var det inte möjligt att göra individuella intervjuer då 

det hade tagit för lång tid att genomföra. 

3.2.1 Urval 

Undersökningens population bestod av 1454 användare kopplade till 186 

återförsäljare av Subaru Nordics extranät. Urvalet riktade in sig på Sverige 

som består av 120 återförsäljare och har 951 användare i Subaru Nordics 

extranät. Detta gjordes eftersom Sverige är det största verksamhetsområdet 

och för att göra en geografisk avgränsning. Vi valde att inte använda oss av 

någon urvalsmetod eftersom undersökningen var snarlik en 

totalundersökning. 

3.2.2 Genomförande 

Vi hade först ett möte med Subaru Nordics IT-administratör och 

webbadministratör för att ta reda på vilka frågor de ville få besvarade, sedan 

anpassade vi frågorna för en vetenskaplig studie. Under mötet resonerade vi 

fram hur och till vilka enkäten skulle skickas. Enkäten utformades efter 

Jacobsens (2002, s.324-327) exempel på frågeformulär, där vi inledde med 

två öppna frågor för att sedan ha en sluten fråga som fungerade som en 

vattendelare och sedan två öppna frågor till som byggde på hur respondenten 

svarade på den slutna frågan. 

För att säkerställa att enkätfrågorna var relevanta skickades enkäten först till 

Subaru Nordics IT-administratör och webbadministratör för godkännande, 

där vi i efterhand fick formulera om en av enkätfrågorna. Vi skickade också 

ut enkäten till två oberoende personer för att säkerställa att frågorna var 

tydliga och minimera risken för missförstånd. 
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Vi använde oss av Google Drive för att göra, skicka ut och samla in svar från 

enkäten. Tillsammans med utskicket av enkäten följde det med ett missiv 

som formulerats efter Jacobsens (2002, s.317-323) punkter för hur ett missiv 

ska utformas, avslutningsvis tackade vi för respondentens medverkan (se 

Bilaga 1 – Enkät). När enkäten var fullständig skickades den via e-post till 

Subaru Nordic som i sin tur skickade ut enkäten till deras användare på 

extranätet som tillhörde en återförsäljare i Sverige. Enkäten skickades ut till 

951 användare och var öppen för respondenterna att svara på i sju dagar 

vilket genererade 186 svar. De öppna frågorna i enkätundersökningen 

analyserades på det sätt som beskrivs i kapitlet “3.3 Analys”. 

3.2.3 Bortfallsanalys 

Det förekommer att fler än en användare på extranätet är kopplade till en och 

samma e-postadress. Då enkäten skickades ut till en e-postadress erhölls 

enbart svar från en respondent, även om det fanns flera användare kopplade 

till denna e-postadress. Detta resulterade i att vi redan innan 

enkätundersökningens utskick visste att vi skulle få ett bortfall, dock visste vi 

inte hur stort. När enkäten skickats ut fick vi reda på att flera från 

urvalsgruppen var bortresta på säljkonferens och hade därmed begränsad 

möjlighet att svara på e-post, vilket gjorde att vi utökade svarstiden för att 

minimera bortfallet. Undersökningens svarsfrekvens var 19,56 %, vilket inte 

är en tillfredsställande procentsats eftersom Jacobsen (2002, s.362) skriver att 

svarsfrekvensen ska vara över 50 % för att den ska vara tillfredsställande och 

för att uppnå en bra svarsfrekvens krävs över 60 % medan 70 % är mycket 

bra. 

 

Tabell 1. Bortfallsanalys 

Urval Antal svar Svarsfrekvens 

951 186 19,56 % 

 

3.4 Analys 

När analysen av det insamlade data materialet gjordes valde vi att utgå ifrån 

Jacobsens (2002, s.216) analysprocess som beskrivs i tre steg: beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. 

  

Beskrivning 

Analysens första steg är enligt Jacobsen (2002, s.216) att ge en detaljerad och 

grundlig beskrivning av data som innebär att den ska registreras så noggrant 

som det går, vilket brukar kallas tjocka beskrivningar som är rika på detaljer, 

variationer och analyser.  
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Eftersom vi använde oss av en enkätundersökning för att samla in data fick vi 

in exakt det som respondenterna valde att skriva i de öppna frågorna. Data 

samlades in utan att någon renskrivning behövde göras innan nästa steg 

påbörjades. 

 

Systematisering och kategorisering 

Denna fas nämner Jacobsen (2002, s.216) som att systematisera och reducera 

den oöverskådliga informationen för att få en överblick av materialet. Att 

enbart ha den tjocka beskrivningen blir för svår att tolka för andra, därför är 

det nödvändigt att systematisera för att kunna förmedla vad som framkommit. 

När vi gjorde denna del valde vi att markera alla relevanta meningar som vi 

ansåg berörde informationsmottagandet via extranät. Vi räknade hur många 

som nämnde liknande meningar och utifrån det slog vi ihop dessa delar för att 

komma fram till sex gemensamma faktorer för respondenterna. Dessa 

faktorer valde vi att bygga vår resultatanalys och diskussion på för att besvara 

forskningsfrågorna. 

  

Kombination 

Det sista steget i analysprocessen benämner Jacobsen (2002, s.216) tolka 

data, vilket innebär med att leta efter meningar och försöka generalisera eller 

bringa viss ordning i data. Detta kan leda till att det som är dolt och mest 

intressant även framkommer. Denna fas gjorde att vi kunde jämföra den data 

som samlades in mot den teorin som tas upp i teorikapitlet. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002, s.21-22) säger att en undersökning bör uppfylla två krav, 

validitet och reliabilitet. Enligt Jacobsen (2002, s.21-22) måste empirin vara 

giltig och relevant för att uppnå validitet och för att uppnå reliabilitet måste 

empirin vara tillförlitlig och trovärdig. Jacobsen (2002, s.21-22) nämner att 

giltighet och relevans innebär att mäta det vi faktiskt önskar mäta, medan 

med tillförlitlighet och trovärdighet innebär att undersökningen går att lita på. 

3.4.1 Validitet 

Eftersom inget stickprov gjorts, som enligt Jacobsen (2002, s.428) kan 

innebära ett systematiskt snett bortfall, utan istället nästintill utfört en 

totalundersökning har risken för ett snett bortfall reducerats. För att en nå 

tillfredsställande svarsfrekvens säger Jacobsen (2002, s.362) att 50 % ska 

svara på enkätundersökningar vilket leder till att vi inte når en 

tillfredsställande validitet i studien med 19,56 %. Extern giltighet och 

relevans är ett resultat begränsat till ett område i en organisation vid en viss 

tidpunkt (Jacobsen, 2002, s.21-22).  
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Vidare skriver författaren att extern giltighet ser till hur hög grad ett visst 

utfall kan generaliseras i andra sammanhang, även kallat överförbarhet. På 

grund av den låga svarsfrekvensen uppnås inte en generaliserbarhet som är 

tillfredställande och därför ställer vi oss kritiska till överförbarheten i denna 

studie. 

 

All data i studien kommer från förstahandskällor, något respondenten själv 

upplevt och är enligt Jacobsen (2002, s.260) det sätt som ger mest tilltro 

eftersom källan ligger nära det beskrivna fenomenet. 

 

Kritisk värdering av kategorier är en fas enligt Jacobsen (2002, s.263-264) 

där data först samlas in för att sedan kategoriseras. Jacobsen (2002, s.263-

264) ställer sig frågande till vad en kategori är och hur många kategorier som 

egentligen bör finnas med. För att öka giltigheten i vår undersökning bör en 

oberoende forskare också genomföra en kategorisering av den insamlade 

datan, vilket inte gjorts. Jacobsen (2002, s.263-264) nämner att ju bättre 

överensstämmande kategorierna blir ju större giltighet får analysen. 

3.4.2 Reliabilitet 

Ett vanligt hot mot reliabiliteten menar Jacobsen (2002, s.273) är att det 

slarvas vid nedteckning och analys av data. Detta är något denna studie inte 

påverkats av då respondenternas svar framkommer exakt som de skrev dem 

via hjälpmedlet Google Formulär. Dock går det inte att vara helt säker enligt 

Essiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s.63) eftersom det inte 

räcker att ha ett fullgott mätinstrument för att på ett systematiskt sätt 

undersöka det som ämnats undersökas. Utan Essiassion et al. (2012, s.63) 

skriver att vi även måste vara noggranna med hur mätinstrumentet används, 

vilket innebär att denna studie, liksom andra studier, kan få en påverkad 

reliabilitet som följd. 

 

Graden av reliabilitet mäts enligt Essiasson et al. (2012, s.64) genom 

jämförelse av resultat från två undersökningar där samma mätinstrument 

används. Det enda som skiljer är att det sker vid olika tidpunkter. Vi ställer 

oss kritiska till studiens mätinstrument och analysenheter eftersom vi 

antagligen inte hade fått ett liknande resultat om studien gjorts om av en 

annan forskare vid ett annat tillfälle. De öppna frågorna gör att 

respondenterna till skillnad från frågor med givna svarsalternativ har 

mängder med alternativa svar vilket gör att det är osannolikt att samma 

resultat framkommer två gånger. 

 

Enligt Jacobsen (2002, s.446-447) är ett grundproblem vid 

enkätundersökningar att det kan vara stor skillnad mellan vad en respondent 

svarar och vad den verkligen tycker eller har gjort. Jacobsen (2002, s.446-

447) menar att problemet kan bero på tre saker. 
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Dels att respondenten har ett eget intresse av att svara oriktigt, dels att 

respondenten tvingas svara på något som den inte har tillräckligt mycket 

kunskap om och dels att respondenten svarar helt slumpmässigt på frågorna i 

formuläret bara för att få det gjort. Detta ansåg vi inte vara något större risk i 

undersökningen då urvalet var personer som använder sig av Subaru Nordics 

extranät ofta och att det även fanns ett egenintresse vid att svara riktigt på 

enkäten då det kan gynna deras användande av extranätet i framtiden. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002, s.482-490) nämner tre grundkrav för en undersökning som 

forskare bör försöka uppfylla: informerat samtycke, krav på privatliv och 

krav att bli korrekt återgiven. I undersökningen tog vi hänsyn till samtliga 

grundkrav genom att tydligt meddela respondenterna via missivet att det var 

frivilligt att delta i enkätundersökningen och att samtliga respondenter 

hanteras anonymt. Frågor som kan påverka anonymiteten så som vilken 

återförsäljare respondenten tillhör, kön, namn, och ålder togs inte med i 

undersökningen för att inte inkräkta på deras privatliv. Det fanns ingenting i 

enkäten som kunde knyta svaren till en viss person. Datainsamlingen har 

behandlats korrekt och därför blev respondentens svar återgivna för var de 

verkligen var. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultatet och analysen från enkätundersökningen där 186 

respondenter medverkade. Först presenteras resultatet av enkätfrågorna och sedan 

resultatanalysen där en figur fylls på med de identifierade faktorerna som 

presenteras. 

 

4.1 Enkätresultat  

Här presenteras resultatet från frågorna i enkätundersökningen där vi fick in 

data från 186 respondenter. Vi kommer presentera de två första frågorna som 

besvarades av samtliga respondenter var för sig, följt av en presentation av 

den slutna frågan med givna svarsalternativ och till sist en presentation av 

svaren från de två sista frågorna i enkäten sammanslaget eftersom 

svarsfrekvensen på dessa var låg jämfört med de andra tre. För att inte 

behöva visa råmaterialet från enkätundersökningens inkomna svar väljer vi 

att systematisera och reducera den data som samlats in för att på detta sätt ge 

en överskådlig blick av resultatet. 

4.1.1 Anledningar till varför användarna läser bulletiner 

Den första frågan i enkätundersökningen var “Vilka anledningar gör att du 

läser bulletiner på Subarus extranät?”. I resultatet av enkätundersökningen 

skriver 55 av respondenterna att de läser bulletiner för att hålla sig 

uppdaterade om bilmärket Subaru, för att vara uppdaterad på vad som pågår 

för Subaru och för att vara uppdaterad på Subarus produkter. 15 skriver även 

att de är tvungna att veta vilka förändringar som sker samt ta del av nyheter 

och kampanjer. 13 respondenter skriver att en anledning till att de läser 

bulletiner är för att de vill ha information som gör att de har kunskap när de 

möter och hjälper kunder, har de tagit emot information från bulletinerna 

sedan tidigare underlättar det också vid kundkontakterna, skriver 

respondenterna. Det som fem andra också skriver är att de tar del av 

information om de stöter på problem. 

 

Tre respondenter skriver att de väljer att ta del av information om det berör 

deras arbete. Det är även 11 som skriver att de enbart läser bulletiner 

angående sitt specifika arbetsområde, som till exempel gällande garanti eller 

service. Fem stycken skriver även att det underlättar för dem att ta del av 

relevant information i sitt arbete. 22 respondenter nämner även att de behöver 

nödvändig information för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Två 

respondenter skriver också att de vill ta del av information för deras eget 

intresse. 
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Sex respondenter ser också e-postutskicken som en påminnelse för att de ska 

läsa bulletinerna på extranätet. 16 respondenter skriver också att e-

postutskicken underlättar läsandet av bulletinerna, då de kan klicka sig vidare 

direkt för att komma åt bulletinerna via extranätet. Något som sex av 

respondenterna nämner i svaren är att rubriken spelar roll om de väljer att ta 

del av information och då väljer de att läsa vidare på extranätet. 

4.1.2 Anledningar till varför användarna inte läser bulletiner 

Den andra frågan i enkätundersökningen var “Vilka anledningar gör att du 

INTE läser bulletiner på Subarus extranät?” och de svar vi fick in genom 

denna öppna fråga var att sju respondenter inte är intresserade av det som är 

irrelevant för deras arbetsuppgifter. 38 respondenter påpekade att de enbart är 

intresserade av information som berör deras arbetsuppgifter och hjälper det 

inte dem i arbetet väljer de bort denna information. Sex av respondenter 

nämner att de läser alla bulletiner som skickas ut. 

 

25 respondenter svarar att de inte läser bulletiner på grund av tidsbrist, där ett 

exempel är att de arbetar med flertalet bilmärken och då finns det inte alltid 

tid. Fem respondenter svarar även att om de inte hinner med att läsa 

bulletinerna när de skickas ut försöker de komma ihåg att läsa dem i 

efterhand när tid finns. Två respondenter skriver att de inte har någon utsagd 

arbetstid för att läsa bulletiner eller annan information utan måste avsätta tid 

från sina ordinarie arbetsuppgifter för att göra detta, vilket medför att de inte 

alltid läser bulletiner. 

  

Fyra respondenter skriver även att de tycker det är svårt att hitta bulletiner på 

extranätet i efterhand. Tre respondenter skriver att det är svårt att hitta det 

som är mest relevant när de söker på extranätet, men också att rubriken 

ibland kan vara vilseledande. Fyra respondenter läser inte bulletiner eftersom 

rubriken inte tilltalar dem och att de missar viktig information stundtals på 

grund av rubriksättningen. Två respondenter skriver att de tvingas läsa 

bulletiner som inte är relevanta för dem eftersom rubriken inte alltid stämmer 

överens med innehållet. Om inte bulletiner skickas ut via e-post är det fyra 

respondenter som inte läser dem och de skriver även att de inte loggar in på 

extranätet enbart för att läsa bulletiner, utan gör det för att uträtta andra 

arbetsuppgifter. 

4.1.3 Vad användarna anser om information på extranätet 

Fråga tre i enkätundersökningen var den enda fråga som hade givna 

svarsalternativ och den löd “Vad anser du om informationen som Subaru 

delar med sig av via extranätet?”. På denna fråga svarade 170 respondenter 

att de anser att det är tillräckligt med information som delas via extranätet, 

nio respondenter anser att det är för mycket information och sju anser att det 

är för lite information. 
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Fråga fyra och fem grundar sig på varför respondenterna svarat att de anser 

att det är för mycket respektive för lite information som Subaru Nordic delar 

med sig av via extranätet. Tre respondenter skriver att information som 

skickas ut i bulletinerna via extranätet borde kunna selekteras och anpassas 

mer så att rätt person får rätt information. Tre skriver om information är 

relevant kommer de läsa bulletiner mer noggrant än vad de gör i dagsläget 

eftersom för mycket information som skickas ut, vilket gör det svårt att skilja 

på det som är mest relevant. Vidare skriver fem att det är svårt att hitta 

bulletiner på extranätet, då de inte vet under vilken kategori de ska leta och 

önskar därför en bättre sökfunktion och struktur. 

 

4.2 Presentation av faktorer 

Nedan presenteras de faktorer som framkom genom vår analys av den data 

som presenteras i enkätresultat. Genom att koda enkätresultatet har vi hittat 

samband som tillsammans bildar sex faktorer. För att ge en visuell bild över 

faktorerna kommer en tabell att fyllas på under presentationens gång. 

 

Behov av information 

Denna faktor identifierades då respondenterna nämner att de vill vara 

uppdaterade om vad som pågår om bilmärket Subaru och Subaru Nordics 

verksamhet, för att på detta sätt samla in kunskap i bemötandet av sina 

kunder och på så sätt ge dem rätt information. Detta leder till att de får 

information tilldelad som gör att det underlättar för dem i sitt arbete om de 

till exempel stöter på problem. Respondenterna tycker det är viktigt att ta del 

av nyheter och kampanjer för att hålla sig uppdaterade om Subaru. Dessa 

tillsammans bildar faktorn “Behov av information” eftersom användare av 

extranät ständigt behöver information och visas i Figur 1 ”Faktorer som 

påverkar informationsmottagandet via extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information  

  

  

Figur 1 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 
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Anpassa information till mottagaren 

Respondenterna anser att de vill ha information som berör deras 

arbetsområde. Om respondenterna inte tycker information som skickas ut 

intresserar dem väljer de att avstå från att läsa den. Att veta vilka bulletiner 

som är mest relevanta är något som respondenterna tycker är svårt. Dessa 

samband bildade tillsammans faktorn “Anpassa information till mottagaren” 

och visas i Figur 2 ”Faktorer som påverkar informationsmottagandet via 

extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information Anpassa information till mottagaren 

  

  

Figur 2 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 

 

Anpassa information till situation 

Faktorn framkom genom att respondenter nämner att de inte läser bulletiner 

då tiden inte räcker till, eftersom de har flera bilmärken som de också måste 

läsa information ifrån. Respondenterna skriver också att de försöker läsa dem 

i efterhand om de inte hinner med det vid utskicket. Tillsammans bildar detta 

faktorn “Anpassa information till situationen” och visas i Figur 3 ”Faktorer 

som påverkar informationsmottagandet via extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information Anpassa information till mottagaren 

Anpassa information till situation  

  

Figur 3 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 

 

Använda flera informationskanaler 

Respondenterna svarar att de inte läser information om den inte skickas ut via 

e-post och att de inte loggar in på extranätet enbart för att läsa bulletiner. 

Respondenterna skriver att de läser bulletiner på extranätet dagligen. Att 

skicka ut information via e-post ser respondenterna som en påminnelse för att 

läsa bulletinerna på extranätet. Dessa tillsammans bildar faktorn “Använda 

flera informationskanaler” och visas i Figur 4 ”Faktorer som påverkar 

informationsmottagandet via extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information Anpassa information till mottagaren 

Anpassa information till situation Använda flera informationskanaler 

  

Figur 4 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 
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Tillgänglig information 

Respondenterna skriver att de tycker det är svårt att hitta bulletiner i 

efterhand på extranätet och att veta vilken kategori de ska leta i. Att veta 

vilka sökord som ska användas tycker respondenterna också är något som är 

svårt. De skriver också att en bättre sökfunktion önskas för att hitta det som 

eftersöks. Det som nämns blir tillsammans faktorn “Tillgänglig information” 

och visas i Figur 5 ”Faktorer som påverkar informationsmottagandet via 

extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information Anpassa information till mottagaren 

Anpassa information till situation Använda flera informationskanaler 

Tillgänglig information  

Figur 5 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 

 

Anpassa rubrik efter information 

Respondenterna skriver att rubriken spelar roll om de ska läsa information 

eller inte. De skriver att om de anser att rubriken inte är relevant för deras 

arbete väljer de ofta att inte läsa information. Respondenterna skriver även att 

de tvingas läsa bulletiner som inte är relevanta för dem på grund av deras 

rubrik, eftersom det inte framkommer tydligt vad för information en bulletin 

innehåller. Dessa svar gjorde tillsammans att vi identifierade faktorn 

“Anpassa rubrik efter information” som visas i Figur 6 ”Faktorer som 

påverkar informationsmottagandet via extranät” nedan. 

 

Identifierade faktorer 

Behov av information Anpassa information till mottagaren 

Anpassa information till situation Använda flera informationskanaler 

Tillgänglig information Anpassa rubrik efter information 

Figur 6 - Faktorer som påverkar informationsmottagandet via extranät. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuterar vi de faktorer som framkom i resultatet i relation till 

teorin, introduktion samt hur resultatet kan generaliseras. Vi reflekterar även 

över val av metod för studien. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Behov av information 

Respondenter nämner att de vill veta vilka förändringar som sker inom 

verksamheten för att kunna utföra sitt arbete, vilket Chowdhury (2010, s.227-

231) säger att information behövs för att kunna planera strategier för 

verksamheten. (Thunberg, Nowak, Rosengren och Sigurd 1979 se Strid 1999, 

s.45) säger att kommunikation är informativ då inte allt handlar om specifika 

arbetsuppgifter utan också om mål och tillgångar vilket leder till att 

verksamheten fungerar bättre. Det kommer också fram i resultatet, då de vill 

veta vilka förändringar som sker i företaget för att hålla sig uppdaterade. 

Respondenter svarar att de behöver information för att känna sig uppdaterade 

inom Subarus område för att kunna bemöta deras kunder på ett bra sätt och 

sprida vidare korrekt information till dem. Detta är något som (Thunberg, 

Nowak, Rosengren och Sigurd 1979 se Strid 1999, s.45) understryker då de 

skriver att om personalen är välinformerad är det större chans att 

verksamheten kommer fungera bättre. 

 

Respondenter påpekade att de tycker det är viktigt att ta del av kampanjer och 

nyheter. Det är något som Larsson (2008, s.150-157) också skriver att behov 

och motivation är viktiga styrmekanismer för att nå människor i en 

kommunikativ process. Göker och Davies (2009, s.1) skriver också att den 

människocentrerade synen av informationsinhämtning går ut på att förstå 

mottagarens behov av information. Chowdhury (2010, s.227-231) skriver att 

informationsbehov skiljer sig från vilket arbete som utförs, respondenter 

säger det då de ibland enbart är i behov av information då de stöter på ett 

problem i deras arbete. 

 

Att respondenter har ett behov av information för att kunna utföra sitt arbete 

är något som de skriver. Att de som arbetar med Subaru får information och 

nyheter så de känner sig uppdaterade tror vi kan gynna Subaru Nordic 

eftersom användarna av extranätet på så sätt känner sig delaktiga. Det leder 

till att användarna av extranätet tar del av information och är välinformerade 

så att deras kunder inte får information innan de får den. Denna faktor är mer 

övergripande eftersom den egentligen inte säger mer än att användarna av 

Subaru Nordics extranät är i behov av kontinuerlig information för att utföra 

sitt arbete. 



 

  31 (48) 
 

Därför kan Subaru Nordic fortsätta skicka ut information till deras användare 

om vad som sker inom organisationen, till exempel om en ny återförsäljare 

ska startas upp eller om en ny bilmodell ska lanseras. 
 

Anpassa information till mottagaren 

Chowdhury (2010, s.227-231) skriver att information är nödvändig för en 

specifik bransch för att råda kunder och lösa problem inom ett visst område, 

vilket respondenter säger är viktigt då de vill ta emot information som är 

riktad till deras arbetsområde. Larsson (2008, s.150-157) skriver att det är 

viktigt för informationsspridaren att beskriva, kategorisera och analysera 

mottagarna av information, detta är något som framkom i resultatet då 

respondenter skriver att de vill läsa information som är relevant för deras 

arbete. Respondenter vill ha tillgång till relevant information vilket stämmer 

överens med Baeza-Yates och Ribeiro (2011, s.1) då de nämner att användare 

ska ha tillgång till information som intresserar och berör dem. Göker och 

Davies (2009, s.1.) menar på att det är en utmaning att tillhandahålla en 

passande efterfrågan, så den ger relevant information till mottagaren vilket 

även framkom i resultatet då de tycker det är svårt att avgöra vilka bulletiner 

som är mest relevanta. 

  

Respondenter skriver att information som skickas ut ska vara relevant för 

deras arbete, annars väljer de att inte ta del av information. Rollhantering på 

Subarus extranät är att olika yrkesbefattningar har olika roller eftersom de är i 

behov av branschspecifik information. För att Subaru Nordic ska skicka ut 

relevant information kan de tänka på att anpassa sina roller för användarna på 

extranätet för att skicka ut rätt information till rätt person. Att prioritera 

bulletiner är något som Subaru Nordic kan lägga mer vikt på, att ha olika 

grader av prioritering eftersom respondenter säger att det är svårt att veta 

vilka bulletiner som är viktigast att läsa. Respondenter svarar att de får 

information som inte alls är intressant för dem, för att undvika detta bör 

Subaru Nordic vara extra noga med att skicka ut exempelvis säljkampanjer, 

monteringsanvisningar för tillbehör eller verkstadsrelaterade frågor till rätt 

personer. 

 

Anpassa information till situation 

Larsson (2008, s.150-157) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till vilken 

situation mottagaren av information befinner sig i, vilket kan relateras till de 

respondenter som i undersökningen svarar att de inte har tid till att läsa all 

information som skickas ut. Det kan även kopplas till att respondenter svarar 

att de arbetar med flera bilmärken och har därför inte alltid tid att sätta sig in i 

all information som skickas ut. 
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Att anpassa information till situationen kan underlättas genom att inte skicka 

ut så många bulletiner samtidigt. Subaru Nordic kan därför tänka på att inte 

skicka ut så mycket information via extranätet samtidigt, utan istället välja att 

skicka ut information mer utspritt för att på så sätt öka 

informationsmottagningen hos deras användare på extranätet. Genom att 

sprida ut information minskas risken för att informationsmottagarna drabbas 

av informationsöverflöd, vilket påverkar mottagandet negativt. Det som 

diskuterats ovan kan Subaru Nordic använda som vägledning för att anpassa 

sina informationsutskick och de kan ha i åtanke i vilken situation 

informationsmottagaren befinner sig. Det kan bero på vilken tid på dygnet 

mottagaren har mest att göra i sitt arbete och därför blir begränsad i 

informationsmottagningen. 
 

Använda flera informationskanaler 

Respondenter skriver att de inte läser bulletinerna om de inte skickas ut via e-

post vilket Jacobsen och Thorsvik (2014, s.260-262) pekar på att information 

måste skickas via en kanal som mottagaren är bekant att använda, vilket även 

Larsson (2008, s.150-157) tar upp. Att skicka ut information via e-post ser 

respondenter som en påminnelse vilket Jacobsen och Thorsvik (2014, s.260-

262) nämner att kommunikationen blir effektivare om flera 

informationskanaler används. 

 

Subaru Nordic bör fortsätta skicka ut bulletiner via e-post samtidigt som de 

laddar upp information på extranätet. Detta är något som respondenter tycker 

är viktigt och det är något som ökar informationsmottagningen och att 

information sprids på ett bättre sätt. Respondenter är nöjda med hur 

information sprids i dagsläget och därför tror vi att Subaru Nordic inte 

behöver göra några ändringar gällande informationskanalerna. Hade 

fallföretaget slutat skicka ut e-post tror vi informationsmottagningen via 

extranätet hade minskat eftersom respondenterna är så pass överens om 

denna faktor. 

 

Tillgänglig information 

Respondenterna nämner att det är krångligt att hitta äldre bulletiner och svårt 

att veta vilka sökord som ska användas. Göker och Davies (2009, s.1.) säger 

också att det är en utmaning att ge en passande efterfrågan av hur specifik 

information ska presenteras. Göker och Davies (2009, s.1.) nämner att det är 

av stor vikt att den information som presenteras är relevant och lätt att hitta, 

vilket är precis det respondenterna svarar då de inte vet vilken avdelning de 

ska söka efter när de ska finna en specifik bulletin.  
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Respondenter skriver att det är svårt att hitta bulletiner på fallföretagets 

extranät. Vi tror att det är viktigt att ha tydliga kategorier för placering av 

bulletinerna för att på så sätt göra det enklare för Subaru Nordics 

extranätsanvändare att finna information. Genom att ha allmänt kända sökord 

i extranätet kan detta ge en mer tillgänglig information vid 

informationssökningar. Att tydligt skriva ut kategorin i bulletiner och dess 

rubrik tror vi kommer underlätta vid sökning av information, och att Subaru 

Nordic är konsekventa i utformningen av bulletiner. 
 

Anpassa rubrik efter information 

I enkätundersökningen påpekar respondenter att det spelar stor roll hur 

rubriken är utformad vid beslut om att läsa bulletiner eller inte. Detta är ett 

fenomen som Jacobsen och Thorsvik (2014, s.260-262) tar upp genom att 

skriva att den som sprider information måste använda ett språk som 

mottagaren förstår och som gör att den blir intresserad. 

 

Respondenter nämner att rubriken spelar stor roll ifall de väljer att läsa 

bulletiner, vilket är något Subaru Nordic bör lägga stor vikt på eftersom detta 

också underlättar vid sökning av bulletiner i ett senare skede. Det visade sig 

att denna faktor kan kopplas till andra faktorer som till exempel anpassa 

information till mottagaren för att användarna av extranätet kan se om 

information är relevant genom att läsa rubriken. Att anpassa rubriken till det 

arbetsområde den skickas genom att skriva på ett sätt som är relaterat till den 

anser vi vara en framgångsfaktor. Genom att Subaru Nordic har en tydlig och 

informativ rubrik på de bulletiner de skickar ut tror vi gör att fler blir 

intresserade av att läsa vilket är en viktig del för informationsmottagandet. 

5.1.1 Introduktionsdiskussion 

Rencrantz (2002) nämner att man ska anpassa information för respektive 

målgrupp vilket vi tog upp i kapitlet 1.2 “Tidigare forskning” och det 

framkommer även i resultatet där respondenterna säger att de vill ha 

information om sitt arbetsområde. Rencrantz (2002) studie kunde inte komma 

fram till om intranät eller e-post var bäst för informationsspridning, 

respondenterna i denna undersökning menar att e-postutskick är bra för att 

komma ihåg att läsa information och att de då blir påminda och vet om att det 

är ny information som lagts upp. 

Stewart och Basic (2014 s.74-79) nämner i kapitlet 1.3 

“Problemformulering”, att information kommer genom olika kanaler och att 

den inte behöver sökas upp gör det enkelt för individer att ignorera den. Det 

framkommer i resultatet genom de olika faktorerna som respondenterna 

nämner påverkar mottagandet, där ett exempel är att en del respondenter inte 

läser bulletiner om de inte får ut dem via e-post. 
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5.1.2 Generalisering av resultatet 

I resultatdiskussionen diskuteras de faktorer som framkom i resultatet och hur 

Subaru Nordic kan använda sig av dem för att öka informationsmottagningen 

via deras extranät. Denna del kommer ta upp hur faktorerna kan generaliseras 

till en bredare publik. 

 

Behov av information 

Att ha ett behov av information är något som alla extranätsanvändare har för 

att kunna utföra sitt arbete. Respondenter i undersökningen tycker att det är 

viktigt att få information och nyheter för att känna sig uppdaterade. 

Informationsmottagare via ett extranät behöver kontinuerligt information för 

att kunna utföra sitt arbete. Därför är det av stor vikt att ständigt skicka ut 

information via extranät, annars finns det risk att användare tappar intresset 

för extranät. Vi ser detta som en övergripande faktor då extranätet ska vara 

uppdaterat med information till användarna för att uppfylla deras behov. 

Olika företags extranätsanvändare har olika mycket behov av information 

beroende på bransch och arbetsuppgifter. 

 

Anpassa information till mottagaren 

Att skicka ut information som anses vara relevant för mottagaren är något 

som alla företag som använder extranät som informationskanal bör anpassa 

sig till. Respondenter läser helst information som är riktad mot deras 

arbetsområde. Gällande extranät kan det vara en god idé för företag att ha en 

tydlig uppdelning av deras extranätsanvändare, så att den som skickar ut 

information vet vem den är riktad till. Genom att prioritera 

informationsutskicken så att informationsmottagaren förstår att det är något 

extra viktigt som skickas ut gör att de läser den informationen som är 

viktigast. Det finns dock en risk med att prioritera information då 

extranätsanvändarna istället kan låta bli att läsa den information som inte 

anses viktig. 

 

Anpassa information till situation 

Andra företag och organisationer kan på liknande sätt som fallföretaget tänka 

på att inte skicka ut mycket information på en och samma gång eftersom det 

kan leda till informationsöverflöd och på så sätt påverka 

informationsmottagandet negativt. När informationsspridaren är medveten 

om att en användargrupp har mycket att göra under en tidsperiod, kan den 

tänka på om det är viktigt att skicka den information som ska skickas just då, 

eller om den kan skickas vid ett senare tillfälle. Det är då större chans att 

informationsmottagaren läser informationen. 

 

Multinationella företag som använder sig av extranät som informationskanal 

bör tänka på att information som skickas till olika tidszoner måste anpassas 

till när det är störst chans att så många som möjligt är mottagliga för den. 
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Använda flera informationskanaler 

Respondenterna i undersökningen skriver att e-postutskick är en bidragande 

faktor till att de läser information. Det är alltså givande för företag att 

använda sig av mer än en informationskanal för att nå ut med information, 

eftersom det kan fungera som en påminnelse för användaren att verkligen 

läsa informationen som skickas ut. Detta kan bero på att extranät inte är den 

informationskanalen som används dagligen på ett företag och därför kan 

användare behöva en påminnelse från en annan informationskanal för att ta 

del av information via extranät. 

 

Tillgänglig information 

Denna faktor gäller för företag som använder sig av extranät som 

informationskanal, eftersom den information som finns på extranätet ska vara 

tillgänglig för dem informationen är riktad till. Uppdelning av information i 

kategorier på ett extranät är något som kan underlätta för att få en mer 

tillgänglig information, eftersom extranätsanvändarna då vet var de ska hitta 

den. Genom att ha fördefinierade sökord på extranätet behöver inte 

extranätsanvändare fundera på vilka sökord de ska använda. Sökorden kan 

även göra att extranätsanvändare hittar den information de söker snabbare 

och effektivare i framtiden då de vet hur de ska gå tillväga. 

 

Anpassa rubrik efter information 

Respondenterna i undersökningen skriver att rubriken har stor roll för om de 

väljer att läsa vidare om informationen som skickas ut eller inte. Att lägga 

stor vikt på rubriken för att göra användarna intresserade att läsa innehållet 

och därmed inte gå miste om viktig information är något som företag bör 

tänka på. Att använda ett språk i rubriken som många användare förstår eller 

skicka ut på flera språk till olika användare tror vi kan öka mottagandet av 

information. 

 

5.2 Metodreflektion 

Metoden som valdes i undersökningen var en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod då vi såg att möjligheterna med att lyfta fram delar från 

båda metoderna som passade just vår studie. Enkäten saknade demografiska 

faktorer vilket är nödvändigt i en kvalitativ studie. Vi ville istället se till 

majoriteten som en mer kvantitativ metod gör. Valet att gå ut med öppet 

synsätt och leta reda på relevant teori efterhand som studien fortlöpte visade 

sig inte vara det bästa sättet eftersom enkätundersökningen därför saknade 

förankring i teori eller tidigare forskning. 
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Den kombination av kvalitativ och kvantitativ metod som används i studien 

visade sig i efterhand ha passat bättre i form av en metodtriangulering som 

Jacobsen (2002, s.258) nämner är att undersöka samma problemställning med 

olika metoder. Den inledande studien kunde gjorts i form av en kvalitativ 

metod där förslagsvis ett fåtal individuella intervjuer använts som 

insamlingsmetod. På det resultat som vi fått fram genom intervjuerna hade vi 

kunnat grunda en kvantitativ enkätundersökning. Detta för att få mer 

relevanta frågor och svar från undersökningen än vad som nu är fallet. Det 

hade även gjort att studien fått en mer vetenskaplig tyngd då vi inte förankrat 

enkätundersökningens frågor till teori eller tidigare forskning utan enbart 

tagit fram frågorna från egna förutfattade meningar och vad Subaru Nordic 

ville ha ut av enkäten. Vi hade även kunnat välja ett annorlunda vetenskapligt 

förhållningssätt genom att göra en litteraturstudie först i arbetet för att på så 

sätt skapa oss en bra grund och kunskap om ämnet innan själva utförandet av 

studien ägde rum. 

 

Vi önskade ha ett öppet synsätt för att inte påverka respondenternas svar i 

enkätundersökningen, vilket dock bidrog till att svaren vi samlade in var 

spretiga och inte tillräckligt innehållsrika. På grund av svaren vi fick in anser 

vi att frågorna i enkätundersökningen borde formulerats om för att svaren 

skulle vara av den tyngd vi önskade. Det hade vi möjligen nått om vi istället 

grundat frågorna på litteraturstudien då vi anser att frågorna blivit mer 

informativa och svaren mer givande för undersökningen i det fallet. 

 

Hade vi istället valt att hålla undersökningen strikt kvalitativ anser vi att 

individuella intervjuer skulle passat in bra, för att på detta sätt kunna få fram 

mer djupgående svar vad som påverkar informationsmottagningen via Subaru 

Nordics extranät. Problemet med en kvalitativ metod är att generaliseringen 

inte kunde utföras på ett liknande sätt som om vi valt en kvantitativ, eller som 

i detta fall en kombination av de båda. Om vi valt en helt kvantitativ metod 

hade enkäten behövt ha många fler frågor och då skulle vi inte heller valt att 

ha majoriteten av frågorna öppna, vi hade även grundat enkätfrågorna på 

teori och använt oss av en statistisk analysmetod för att analysera data. 

 

Valet att göra nästintill en totalstudie visade sig i efterhand vara vågat 

eftersom svarsfrekvensen inte var tillräcklig, om vi istället hade valt ett 

mindre urval hade vi kunnat nå ut på ett mer personligt plan och då tror vi att 

svarsfrekvensen hade blivit högre. Å andra sidan hade vi inte fått ett 

helhetsintryck vilket vad det vi önskade få och därför anser vi att 

urvalsmetoden var rimlig för denna studie. 

 

Vi bad fallföretaget skicka ut enkäten till vår urvalsgrupp via e-post eftersom 

de hade en större genomslagskraft än vad vi författare hade haft, därför anser 

vi det vara svårt för extranätsanvändarna att låta bli att svara på enkäten. 
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Respondenter påpekade att de inte läser allt som läggs upp på Subaru Nordics 

extranät, vilket styrker våra tankar om att det var bra att skicka ut direkt till 

deras e-post istället för att dela enkäten via extranätet. Det vi i efterhand 

borde gjort annorlunda är att skicka ut påminnelser till extranätsanvändarna 

för att påminna de som inte svarat. 

 

Slutsatserna i undersökningen där de sex faktorerna framkommer ser vi 

kritiskt på eftersom de inte återspeglar sig i teorin och som tidigare nämnt i 

studien måste fler undersökningar genomföras för att få en vetenskaplig 

tyngd i faktorerna. På grund av detta och den låga svarsfrekvensen ställer vi 

också oss kritiska till generaliseringen av faktorerna. Det är upp till läsaren 

själv att skapa sig en uppfattning hur mycket den väljer att lita på de 

faktorerna som har framkommit, dock vill vi tydligt påpeka att studien har en 

bristande datainsamling vilket påverkar hela undersökningen. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras undersökningens slutsats där de sex faktorerna 

redovisas. Slutsatser för hur Subaru Nordic kan använda sig av faktorerna 

och hur de kan generaliseras presenteras. Kapitlet tar också upp förslag till 

fortsatt forskning inom området. 
 

6.1 Slutsats 

Utifrån forskningsfrågorna har vi kommit fram till att 

informationsmottagning via extranät påverkas av sex faktorer som 

presenteras nedan.  
 

Behov av information - Subaru Nordic bör skicka ut information för att 

uppdatera extranätsanvändarna om sin verksamhet, eftersom det är 

användarnas upplevda behov av information som styr huruvida de är 

mottagliga för den information som skickas ut. Därför bör de skicka ut 

information som extranätsanvändarna är i behov av för att utföra sitt arbete. 
 

Anpassa information till mottagaren - Subaru Nordic bör skicka ut 

information som är anpassad till mottagarens arbetsområde. Rollhantering 

och prioritering av informationsutskick är något som Subaru Nordic bör ta i 

beaktning för att påverka informationsmottagningen via extranätet. 
 

Anpassa information till situation - Subaru Nordic bör sprida ut sina 

informationsutskick för att inte skicka allt samtidigt eftersom det kan leda till 

informationsöverflöd för extranätsanvändarna. 
 

Använda flera informationskanaler - Vi kan konstatera att 

extranätsanvändarna är nöjda med informationsmottagningen via 

informationskanalerna och därför anser vi att Subaru Nordic inte behöver 

göra några ändringar gällande denna faktor. 
 

Tillgänglig information - Subaru Nordic bör tydliggöra kategorierna på 

extranätet och ha allmänt kända sökord för att underlätta 

informationsmottagningen för extranätsanvändarna. 
 

Anpassa rubrik efter information - Vi kan konstatera att rubriken spelar 

stor roll om extranätsanvändare läser bulletiner, därför anser vi att Subaru 

Nordic bör lägga stor vikt på rubrikens utformning för att väcka intresse hos 

informationsmottagaren. 

 

 

 

 



 

  39 (48) 
 

Generalisering av slutsatser 

De sex faktorer som presenterades i resultatet kan även generaliseras till 

andra företag som använder sig av extranät som informationskanal för 

informationsmottagning. Där behov av information kan ses som en 

övergripande faktor för extranätsanvändning och därför anser vi att företag 

bör skicka ut information om sin verksamhet för att användare ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt. Företag bör även anpassa information till 

mottagaren genom att skicka ut relevant information som berör 

extranätsanvändarnas arbetsområde. Vi anser att företag bör gruppera 

användarna i extranätet för att skicka information till rätt personer. Företag 

bör anpassa information till situation genom att sprida ut sina 

informationsutskick för att inte överbelasta mottagaren med information. 

Multinationella företag bör även skicka ut information en viss tid på dygnet 

för att anpassa sig efter andra tidszoner. Det visade sig att företag som 

använder sig av extranät även bör använda sig av alternativa 

informationskanaler för att påminna informationsmottagaren att ta del av 

information som finns på extranätet. För att företag ska ha tillgänglig 

information på extranätet bör de ha tydliga kategorier och fördefinierade 

sökord. Anpassa rubrik efter information anser vi vara betydelsefullt för 

informationsmottagningen via extranät och företag bör därför lägga stor vikt 

på utformningen av rubriker. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Först och främst vill vi vara tydliga med att denna studie inte har uppnått en 

tillfredställande validitet, reliabilitet eller generaliserbarhet och därför råder 

vi läsare att se på denna studie med kritiska ögon. 

 

Under studiens gång har vi upptäckt att det vore intressant att forska vidare 

kring olika informationskanalers informationsmottagning för att ta reda på 

vilken som är mest passande för en specifik bransch. En sådan studie är 

användbar både för nystartade företag eller för företag som ska välja en 

informationskanal att satsa på för informationsspridning. Vi ser även att det 

vore relevant att göra en studie som riktar in sig på intranät istället för 

extranät, för att på så sätt identifiera faktorer som påverkar 

informationsmottagandet via intranät. Det vore även intressant att undersöka 

vilka faktorer som har störst inverkar på informationsmottagning genom att 

göra en kvantitativ undersökning. På detta sätt kan faktorerna prioriteras efter 

vilka som påverkar mest för att företag ska använda sina resurser på bästa 

sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Enkät 

 

Till dig som arbetar med Subarus extranät 

 

Subaru Nordic AB har bett oss utföra en undersökning om hur information 

sprids på deras extranät. Syftet med undersökningen är att identifiera faktorer 

som påverkar mottagandet av information som delas via Subarus extranät. 

 

Du har fått denna webbenkät eftersom din e-post är registrerad till en 

användare på Subarus extranät och arbetar hos en Subaru-återförsäljare i 

Sverige. Vi som gör studien läser på Linnéuniversitetet i Växjö och skriver 

vårt examensarbete med Subaru Nordic AB som fallföretag. 

 

Det är frivilligt och helt anonymt att svara på formuläret och det kommer 

behandlas strängt konfidentiellt vilket leder till att det kommer vara omöjligt 

att binda dig till dina svar. Vi och Subaru Nordic AB skulle uppskatta om du 

tog dig tiden att svara så utförligt som möjligt på enkätfrågorna då dessa 

kommer fungera som ett underlag för att effektivisera Subarus 

informationsspridning. Enkätens svarstid bör inte ta längre än fem minuter. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Oskar Björk och Johan Persson 

Vid eventuella frågor maila: XXX@student.lnu.se alternativt 

XXX@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Institutionen för informatik  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

1. Vilka anledningar gör att du läser bulletiner på Subarus extranät? 

Nämna gärna flera 

 

2. Vilka anledningar gör att du INTE läser bulletiner på Subarus 

extranät? Nämn gärna flera 

 

3. Vad anser du om informationen som Subaru delar med sig av via 

extranätet? OM du svarar "Tillräcklig information" kan du hoppa över 

nästkommande frågor och skicka in formuläret 

 
 

4. OM du svarat "För MYCKET information" på föregående fråga, 

beskriv varför här. Skriv fritt 

 

5. OM du svarat "För LITE information" på föregående fråga, beskriv 

varför här. Skriv fritt 
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351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

Bilaga 2 – Exempel på bulletin 
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Bilaga 3 – Statistik över antal lästa bulletiner 
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