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Abstrakt (svenska)
Detta examensarbete har gått ut på att genom Informationsdesign, och främst textdesign,
hitta ett sätt att underlätta och locka ovana datoranvändare till att använda nya
informationssystem som intranät. Eftersom människan belastas tungt kognitivt när hon
ställs inför uppgifter hon inte har någon förkunskap i eller får utbildning i.

I min studie har jag arbetat med Swecon, som är ett affärsområde i koncernen
Lantmännen. Swecon, som var min fallstudie i detta arbete, har problem med
användningen av ledningssystemet på det nya intranätet. Medarbetarna, mestadels ovana
datoranvändare, upplever det som svåranvänt och använder det därför inte.

Kvalitativa och kvantitativa studier har gjorts på Swecon för att bekräfta problemet, förstå
problemet samt hitta en lösning. Utefter detta har en prototyp tagits fram.

Abstract (english)
The purpose of this thesis was to, with the principles of Informationdesign, find a way to
help and encourage computer novices to use new information systems like intranets.
The cognitive load is higher if the user doesn’t have any previous experience or
knowledge in similar tasks, which is shown in both previous studys and in my own.
Swecon, who is a part of Lantmännen, has a new intranet which the workers don’t use.
The unused intranet is a problem because it results in lack of information, in other words
the workers doesn’t get all the information they need to do their job in a correct and safe
way.

The results from my quantitative and qualitative studies show that the lack of knowledge
motivations and information contributes to the problem.
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1. Inledning
1.1.1 Informationsdesign
Ämnet Informationsdesign handlar i stora drag om att informera på ett sådant sätt att
målgruppen förstår budskapet, att omvandla data till förstålig och effektiv information.

När man designar information ligger störst fokus på målgruppen, utformning av material
och innehåll ska anpassas efter kontext och målgruppens kunskaper. Till exempel
språknivå, färg, form, storlek och medie ska vara anpassat så att målgruppen kan ta till sig
budskapet på ett korrekt och effektivt sätt.

Informationsdesign har inte syftet att sälja eller övertala målgruppen, syftet är att göra ett
budskap tydligt. Målgruppen är alltid i fokus, man måste veta hur de tar till sig
information för att kunna skapa ett effektivt material. Om målgruppen inte förstår
budskapet och om materialet inte har den effekt man önskar, så har det förmodligen inte
skapats med god Informationsdesign.

1.1.2 Intranät
På 1990-talet fick kommunikation och lärande allt större uppmärksamhet, framförallt
lärande i organisationer (Heide 2002:11). Ett internt informationssystem skulle underlätta
spridning av information som krävs för att kunskapsdelningen inom organisationen skulle
fungera effektivt (Heide 2002:12). Många organisationer väljer intranät som
informationssystem och redan år 2000 hade cirka hälften av alla svenska organisationer
ett intranät (Wallström 2000 citerad i Heide 2002:15).
Idag är intranät mer än en informationskanal, det fungerar till exempel även som ett
arbetsverktyg där medarbetare kan skapa projektgrupper, databaser med mera.
Verktyget underlättar inte bara utan ställer också högre krav på medarbetarna, de
måste själva ta initiativ till att hålla sig informerade (Svenningsson et al 2003:38).
Det vill säga att de måste regelbundet besöka intranätet för att hålla sig
informerade.
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Intranät är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla den interna kommunikationen
(Hills 1997, citerad i Bark 1997:55). Har man dock svårt att förstå eller ta sig till
informationen av olika anledningar och om intranätet inte är anpassat efter hela
målgruppen spelar det ingen roll hur aktiv man är. När det sker faller intranätets
effektivitet och istället uppstår kostnader i form av informationsbortfall. Detta kan
yttra sig i exempelvis arbetsskador, brist i rutiner och policys etc.

1.2 Bakgrund
Hösten 2011 hade jag praktik på Swecons interna kommunikationsavdelning.
Swecon är en del av koncernen Lantmännen. Lantmännen hade precis introducerat
ett nytt intranät, Inside. Inom Inside finns en del för Swecons information kring
exempelvis rutiner, styrdokument etc., som kallas för Ledningssystemet.
Ledningssystemet har inte använts i den utsträckningen man önskade, vilket är ett
problem eftersom man inte når medarbetarna med viktig information. Detta var ett
problem jag fick upp ögonen för under min praktik och som jag ansåg var
intressant att studera närmare. Jag ville ta reda på vad som var orsaken till att de
inte använde intranätet och om man kunde underlätta användningen med hjälp av
informationsdesign och framförallt genom textdesign.
Årets tema för detta examensarbete, inkludering och exkludering, tycktes således
passa in väl på problemområdet – att inkludera samtliga medarbetare, som nu blir
exkluderade, i intranätet. Både informationsmässigt och i användningen av det.

1.3 Fallstudie
Swecon Anläggningsmaskiner AB bildades år 1999 som ett affärsområde inom
koncernen Lantmännen och har idag cirka 400 anställda i Sverige. Swecon är
återförsäljare av Volvo Construction Equipments produkter och bedriver bland
annat verksamhet inom försäljning, service och reparationer av Volvos
anläggningsmaskiner.
Lantmännen är en stor koncern som består av flera olika affärsområden. Koncernen
har cirka 10 000 anställda och är verksam i 22 länder. Swecon tillhör affärsområdet
Lantmännen Maskin och har 41 stycken anläggningar runt om i Sverige. 20
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stycken av dessa anläggningar är ”rena” Swecon-anläggningar medan övriga är
avtalsanläggningar, som till exempel Lantmännen Maskins anläggningar. Swecon
är också verksamma i Baltikum och Tyskland.
Fram tills för cirka 2 år sedan har Swecon arbetat i egna program, system etc. De
har även haft egna kommunikationskanaler och identifierar sig inte med
Lantmännen. Här finns en ”vi-och-ni-känsla” (Informant 1). I oktober 2011
introducerade Lantmännen ett nytt intranät, Inside, som ska användas av hela
koncernen, det vill säga även av Swecon. Inside är ett CMS med Sharepoint som
plattform och all information och kommunikation är målgruppsstyrd. Det vill säga
att de som arbetar på Swecon kan endast se sådan information de har nytta av. De
ser till exempel inte information som endast rör affärsområdet Lantbruk.
Inom Inside finns en del som kallas ledningssystem. I ledningssystemet finns all
information för Swecons personal, allt ifrån personalförmåner, semester, lön,
rutiner, hantering av farligt avfall, kommunikationsstrategier och policys. All
information står under olika processer i ledningssystemet, som till exempel
”Stödprocesser” där all personalinformation, miljö- och säkerhetsfrågor, kontakt
till fackliga ombud med mera finns.
Swecons personal upplever både intranätet och ledningssystemet krångligt och
svåranvänt. Det är helt nytt för dem och majoriteten har ännu inte fått någon typ av
utbildning i systemet, det har nu gått 7 månader sedan det introducerades. Detta har
lett till att de inte använder Inside eller ledningssystemet.

1.4 Syfte
Syftet med min studie är att se om informationsdesign, och framförallt textdesign, kan
avhjälpa problem med exkludering i intranät som i sin tur leder till informationsbortfall.
Mitt primära syfte blir framförallt att hjälpa Swecons medarbetare att börja använda
ledningssystemet på Inside genom informera dem om det och underlätta användningen av
det.

Mitt sekundära syfte blir att hitta en lösning som skulle kunna appliceras inom fler
organisationer och koncerner som har liknande problem. Det vill säga se om jag med
hjälp av informationsdesign kan avhjälpa problemet och underlätta användning på nya
informationssystem som intranät.
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1.5 Problemformulering
Jag ska undersöka hur man kan underlätta och främja användningen av
ledningssystem på intranät för hela målgruppen, detta för att kunna inkludera hela
målgruppen i kommunikationsmedel som intranät och på så sätt undvika kostnader
i form av informationsbortfall.

1.5.1 Forskningsfråga
•

Hur kan man med hjälp av informationsdesign främja användningen av
ledningssystem och andra nya system i organisationer?

1.6 Avgränsning
I min studie har jag valt att avgränsa mig till Swecons personal ute på de egna
anläggningarna, det vill säga att jag inte riktar mig till avtalsanläggningarna eller
till huvudkontoret. Anledning till att jag valt bort huvudkontoret är på grund av
deras kunnighet i datorsystem är mycket hög och att de redan använder
ledningssystemet i större utsträckning än vad anläggningarna gör.
Jag har en avgränsning i form av tid, på nio veckor där jag utför empiriska studier
och litteraturstudier. För att kunna genomföra min studie tidsmässigt har jag valt att
avgränsa mig geografiskt till Swecons anläggningar i Mälardalen.
Jag avgränsar mig även till att enbart fokusera på ledningssystemet, den delen av
intranätet som enbart rör Swecons medarbetare. Jag kommer också endast att
fokusera på informationsdelen i ledningssystemet och intranätet. Det vill säga att
jag kommer ej att titta på intranät/ledningssystem som ett arbetsverktyg för
medarbetarna utan endast se det som en informationskanal/informationssändare till
medarbetarna.
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1.7 Målgrupp
Swecon har cirka 438 stycken anställda i Sverige, varav cirka 50 personer arbetar
på huvudkontoret. Av de anställda är 93 % män och 7 % kvinnor, 238 stycken är
tjänstemän och 205 stycken kollektivanställda (Informant 2). Medelåldern är 45 år
(Informant 2).
Befattningar som finns ute på anläggningar är bland annat: Servicetekniker,
demonstratör, servicemarknadschef, reservdelschef, säljare, kundmottagare,
verkstadschef och administratör.
Alla medarbetare på Swecon använder datorer i någon form. De har sin mail som
främsta kontaktverktyg och de lönerapporterar 1 gång i månaden på Inside. Dock
använder endast en fjärdedel datorer i sitt dagliga arbete, andra jobbar främst med
exempelvis service av maskiner, med kundbesök och så vidare.
Majoriteten av målgruppen är mycket ovana datoranvändare, datorkunskapen
generellt på bolaget anses vara under all kritik (Informant 3). Detta ter sig i att
målgruppen har stora problem med att använda olika typer av program, internet,
intranät med mera.

1.8 Definitioner av begrepp
Vana datoranvändare
Med vana datoranvändare avser jag i denna rapport personer som kan hantera datorer
utan vidare problem. Det vill säga de som använder datorer utan att uppleva dem som
svåra och klarar av vardagliga uppgifter, som att surfa och navigera på internet.

Ovana datoranvändare
Med ovana datoranvändare avser jag personer som upplever datorer som svåranvända och
som har problem med att använda datorer i allmänhet. Det vill säga att de har svårigheter
med att använda olika program som exempelvis Internet, skrivprogram,
presentationsprogram med mera. Dessa användare är inte helt noviser utan använder
datorerna i arbetet, dock upplever de det inte som en avlastning eller ett effektivt
arbetsverktyg, utan snarare tvärtom.
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Population
I min rapport syftar ordet population till den grupp jag undersöker samt riktar mig till, det
vill säga min målgrupp.

Inside
Inside är Lantmännens intranät. Inside är ett stort informationssystem som introducerades
i koncernen i Oktober och November 2011.

Ledningssystem
Ledningssystemet är en del inom Inside där affärsområdet Swecons information som
styrdokument, verksamhetsmål, rutiner, personalinformation, agenda för ortsmöten med
mera. Ledningssystemet är alltså ett informationssystem på Inside som alla medarbetare
på Swecon måste använda för att inte missa viktig information.

1.9 Etiskt övervägande
Eftersom jag utför min fallstudie på en organisation har jag övervägt hur jag planerat
mina kvalitativa intervjuer, dokumentation av intervjuer etc. Jag har behövt hjälp av den
interna kommunikationsavdelningen för att kunna komma i kontakt med
undersökningspersoner och av denna anledning finns risk att de känt sig blottade för
ledningen med sina åsikter och så vidare.

Jag har i mina undersökningar lovat undersökningspersonerna full anonymitet samt valt
att inte dokumentera intervjuerna med hjälp av ljudinspelningar, utan antecknat istället.
Detta för att personerna lättare ska kunna tala fritt utan att känna sig utlämnade inför hela
ledningen.

Detta har lett till att intervjupersonerna inte helt slappnat av under intervjuerna, att jag
eventuellt missat saker vid intervjuerna på grund av att de inte är inspelade så att jag kan
gå tillbaka och lyssna om jag kände mig osäker på något med mera. Detta kan också ha
lett till ett annat resultat eftersom målgruppen eventuellt ändå (trots anonymitet) inte känt
sig helt bekväma med att redogöra för alla sina åsikter, eftersom ledningen visste att jag
var på deras anläggning och utförde intervjuer.
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2.Teori
2.1 Relaterad forskning
2.1.1 Läsning på webb
Holsanova har tidigare gjort flera studier avseende hur man läser på webben, vilka
exempelvis har fokuserat på nättidningar. Hon menar att lässituationerna skiljer sig
mellan webb och tryckt form, läsning på nätet görs med korta pauser och pågår ofta under
tidspress (Holsanova 2010:125).

Nättidningar har inga huvudspår för navigering och kallas för nätverksstruktur
(Holsanova 2010:126). Läsning på denna typ av struktur kännetecknas av flyktighet och
frihet, vilket studier visar är starkt ihopkopplade med faran att tappa orienteringen
(Holsanova 2010:128). Det vill säga att en sådan läsning medför problem med orientering
och navigering för läsaren.

Vid läsning på webben scannar läsaren mer och läser mindre, dock anser man att när
han/hon bestämt sig för att läsa en text så djupläser han/hon denna (Holsanova 2010:130).
Läsaren är mer selektiv på webben, de klickar enbart på sådant de är intresserade av,
vilket gör att läsning av exempelvis en nättidning blir mer effektiv än en tryckt
papperstidning, dock behöver läsaren navigera runt längre för att hitta det som intresserar
dem (Holsanova 2010:131).

Studierna Holsanova (2010) utfört visar också att det är kognitivt krävande att bilda sig
en mental karta över en webbplats. Eftersom det ej går att få en fullständig översikt över
de redan besökta delarna eller den underliggande hierarkiska strukturen (Holsanova
2010:133).

Vidare menar Holsanova (2010:128) att många läsare saknar sökstrategier och föredrar
därför synliga interaktionsmöjligheter. Många väljer alltså ingångar som de känner igen
och som är omedelbart tillgängliga (Holsanova 2010:128).
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Länkarna på en webb får en vägledande funktion, därför måste de fånga läsarens intresse
med en mycket kort text (Holsanova 2010: 132). Vidare måste funktionen vara synlig och
interaktionsmöjligheterna i ögonblicket begränsas för att navigation och läsning på
webben ska fungera (Holsanova 2010:133). Användarna ska dessutom kunna förstå vad
symboler och ikoner representerar och vilken effekt knappar och kontroller har
(Holsanova 2010:133).

Vidare har studierna visat att konsekvens är viktigt för navigationen, det vill säga att
liknande element placeras och används för liknande funktioner samt att användningen av
färger, grafik, terminologi etc., används på ett konsekvent sätt (Holsanova 2010:133).

2.1.2 Navigering på intranät
Individens egenskaper, som kognitiva svårigheter, inlärningsmöjligheter, förkunskaper
och tidigare erfarenheter spelar en stor roll när det kommer till användningen av intranät.
Tidigare studier visar att dessa egenskaper exempelvis avgör vilket navigeringssystem
som blir mest effektivt på intranät (Cozjin et al 2007, Maes et al 2004). Förkunskaperna,
det vill säga hur duktig användaren är i datorteknik, avgör också hur väl individen
accepterar intranätet (Lee & Gon Kim 2008) och vilken omfattning av utbildningar som
krävs i det (Bark et al 1997). Har användarna goda kunskaper i liknande system är det
möjligt att det räcker med att de får vara självinstruerade (Bark et al 1997:86).

I Cozjins (et al 2007) undersökning i vilket navigationssystem som var mest effektivt för
intranät visade resultatet att det mest effektiva systemet hade en struktur som var känd för
undersökningspersonerna. Till exempel kunde ett navigeringssystem med alfabetiskt
ordnade rubriker vara mer effektiva än ett med navigeringskartor eftersom målgruppen
arbetat med en alfabetisk ordnad struktur tidigare. Dock menar Cozjin (et al 2007) att den
okända strukturen kan bli lika effektiv när medarbetarna lärt sig hur den fungerar. Detta
eftersom igenkänning är en avgörande faktor i användning av navigeringsverktyg (Cozijn
et al 2007).
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2.1.3 Faktorer som underlättar användning av intranät
Igenkänning kan ges via exempelvis utbildningar och övning i systemet, vilket kommer
att underlätta för användarna. Lee & Gon Kim (2008) skriver i sin undersökning att
träning och erfarenhet i intranätet, andra informationssystem och i att använda datorer,
ökar användarnas tilltro till systemet. Vidare menar de att förutom övning och erfarenhet
är teknisk support och åsikter från opinionsbildare i organisationen viktiga faktorer för
användarnas inställning till att använda intranät (Lee & Gon Kim 2008). Detta påverkar
medarbetarna att anse intranätet vara användbart samt att det effektiviserar deras
arbetsuppgifter (Lee & Gon Kim 2008).

Det är alltså, förutom utbildning i intranät, också viktigt att locka användarna till
användning. Bark (et al 1997:88-94) menar att handböcker, som är ett viktigt
komplement till utbildningen, bör vara pedagogiskt upplagda samt att intranätet bör
marknadsföras internt för att medarbetarna ska acceptera det och använda det
regelbundet.

Acceptans av intranätet kallas även för att det adopteras (Bark et al 1997). För att
intranätet ska ha större möjligheter att adopteras bör man informera internt utifrån de
behov och nyttan användarna har av intranätet (Bark et al 1997:96). Detta gör att de
känner sig motiverade att börja använda det. Något som är viktigt eftersom förändringar
som uppfattas som främmade eller avvikande från det inarbetade ofta möts av passivitet
eller med motstånd (Angelöw 1991, citerad i Bark et al 1997:121).

2.2 Kognition
När vi ser saker bildar hjärnan mönster av information som sedan blir till objekt
(Ware 2008). Detta sker med hjälp av två processer, bottom-up och top-down.
Bottom-up processen drivs av den visuella information vi får av ögat, mönstret,
medan top-down processen drivs av den uppmärksamhet som krävs för att lösa
uppgiften (Ware 2008:8). Top-down processen lägger på sådant vi redan vet, det
vill säga stärker synintrycken med våra tidigare erfarenheter (Ware 2008:9).
Exempelvis, om vi letar efter apelsiner säger top- down processen att dessa är
orangea, därefter reagerar hjärnan extra starkt på allt som är orange (Ware 2008).
Denna funktion kallas priming, och fungerar som en ledtråd för att identifiera
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objekt. Det vill säga hjälpa oss att känna igen/utesluta information genom spår av
information som ligger kvar i minnet och aktiveras när vi kommer i kontakt med
den igen (Ware 2008).

Att hämta saker vi redan vet ur minnet kan ske både medvetet och omedvetet.
Minnesforskare menar att det medvetna minnet hämtas när man ska utföra en
uppgift och behöver medvetet hämta information för att kunna lösa detta (Araï
2001:74). Det omedvetna minnet anses bland många forskare vara tidigare
händelser och erfarenheter som underlättar uppgifter man ska lösa. Det vill säga att
problemlösning, bedömning och perception kan omedvetet blivit påverkade av
tidigare händelser och att detta sedan spelar in på hur man löser en uppgift (Araï
2001:74).

Processer som top-down, minne och likhet gör det alltså möjligt att lösa problem vi
redan löst (Ware 2008, Araï 2001, Bassok 1990, citerad i Song 2011), det vill säga
att det är lättare att lösa uppgifter man känner igen. Denna princip gäller även vid
inlärning, där vi hämtar material från långtidsminnet för att minska bördan på
arbetsminnet (Sweller & Chandler 1994). Finns det inget att hämta i
långtidsminnet, det vill säga om man ej utfört liknande uppgifter tidigare/inte har
några förkunskaper i ämnet blir den kognitiva belastningen större (Sweller &
Chandler 1994). Inlärning av områden med hög grad av interaktivitet innebär redan
en tung kognitiv belastning (Sweller & Chandler 1994), som alltså blir ännu större
utan förkunskaper.

2.3 Lärande i organisationer
Att introducera nya system i organisationer och förklara hur de fungerar behöver inte
betyda att användarna lärt sig det. Moxnes (1984) menar att alla kan tillägna sig ny
kunskap men att kunskapen bör vara normgivande för det fortsatta handlandet för att man
ska kalla det lärande:
[…] Alla enskilda medlemmar i en organisation kan tillägna sig ny
kunskap, men endast när kunskapen tränger in i organisationen på
ett sådant sätt att den också blir normgivande för
organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande, kan man tala om
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att organisationen lär, tillägnar sig ny kunskap. […] (Moxnes 1984,
citerad i Granberg 1995:110)

Granberg (1995:111) menar att det finns olika typer av lärande i en organisation,
individuellt lärande eller kollektivt lärande. När nya regler i organisationer inte
leder till ett önskat beteende finns det ett behov av kollektiv lärande i
organisationen, om reglerna dock leder till önskat beteende bör man istället
fokusera på individuellt lärande för att få medarbetare att anpassa sig till nya regler,
exempelvis genom introduktion och instruktion (Granberg 1995:111). I Swecons
fall kommer de ”nya reglerna”, ett gemensamt intranät, att leda till ett ändrat
beteende och därför bör man istället koncentrera sig på individuellt lärande.
Lärande i arbetssammanhang handlar inte endast om människors kognitiva
utveckling, här spelar även känslor, tankar och tyckande in (French & Bell 1990,
Molander 1993, Moxnes 1984, Schön 1983, citerade i Ohlsson 1995:147). Detta
innebär att det också kan finnas motstånd till ny kunskap. Schön (1972, citerad i
Granberg 1995:106) säger att motstånd mot förändringar i organisationer kan ske i
form av sociala system. Ett socialt system, säger han, är ett komplex av individer
som strävar efter att bevara sina gränser och inbördes relationer. Sker tecken till
störningar kan de sociala systemen ta strategier som att exempelvis ignorera
förändringen (Schön 1972, citerad i Granberg 1995:106).
Ohlsson (1995:148) menar att vid inlärning skapar människan en relation till sin
omgivning och gör den till ett villkor för sitt lärande, det vill säga använder
omgivningsaspekter för att lösa en uppgift. Vidare menar Ohlsson att om en
arbetsplats/grupp har tidigare erfarenheter, rutiner eller regler så har detta betydelse
för hur nya hanteras.
Det är därför viktigt att empiriskt studera hur läroprocessen relateras till
uppfattningen om arbetsuppgiften, det vill säga tolkningsprocess samt hur
individen försöker lösa denna (Ohlsson 1995:148-149). Det är också viktigt att
studera den enskildes uppfattning relaterat till andra gruppmedlemmars eftersom
relation och kommunikation i gruppen är viktigt i uppfattandet och lösandet av
uppgifter (Ohlsson 1995:152).
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2.4 Adoptionsprocessen
Rogers (1995) menar att människan måste gå igenom en process för att acceptera
en innovation. Processen kallas Adoptionsprocess och består av fem faser;
medvetande, övertygelse, beslut, implementering och bekräftelse (Rogers 1995,
citerad i Bark et al 1997:95).
Bark belyser olika åtgärder som bör ske i de olika faserna:
Fas 1, Medvetande: under denna fas är det viktigt att informera om produktens
vad, hur och varför. Till exempel varför den ska användas och vad den kan
användas till (Bark et al 1997:95). Rogers (1995:172) tillägger också att i denna fas
finns motivationen hos individen att söka mer information för att minska
osäkerheten för för- respektive nackdelar om innovationen. Vidare menar han att
individen vill ha information om hur man använder produkten på bästa sätt och att
om produkten är relativt eller mycket komplext krävs instruktioner och mycket
”hur-information” (Rogers 1995:173).
Fas 2, Övertygelse: här bildar målgruppen sig en uppfattning om produkten,
därför är det enligt Bark (et al 1997:95) viktigt med interpersonell information för
att kunna skapa en positiv uppfattning.
Fas 3, Beslut: i denna fas tas ett beslut om produkten. Detta kan till exempel vara
att produkten är bra eller att den är dålig. Här har förebilder som chefer ett stort
inflytande (Bark et al 1997:95).
Fas 4, Implementering: denna fas uppstår när produkten ska börja användas.
Bistår man inte med utbildning här, till exempel i hur man bäst använder
produkten, hur den bör användas i det dagliga arbetet, finns risk att användarna i
sista fasen (bekräftelse) väljer att inte använda produkten regelbundet (Bark et al
1997:95).
Fas 5, Bekräftelse: i denna fas har målgruppen bestämt om de ska acceptera
innovationen eller inte (Rogers 1995). Det är även i denna fas produkten antingen
börjar användas, vid acceptans, eller ignoreras, när den inte accepterats av
målgruppen.
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2.5 Underlätta och främja med text
2.5.1 Budskap
I retorisk kommunikation är faktorer som tidpunkt, anpassning till de sociala
förhållandena etc., viktigt för att budskapet ska tas emot (Kjeldsen 2008:73-76). Det vill
säga att kommunikationen måste vara passande för målgruppen för att kunna vara
effektiv.

Är budskapet inte anpassat efter exempelvis de sociala förhållandena finns risken att det
uppfattas som oanständigt och inte respektabelt (Kjeldsen 2008:75). Är budskapet inte
ändamålsenligt kan detta skada trovärdigheten hos avsändaren.

Även budskapets delar måste vara logiskt sammankopplade för att tas emot på rätt sätt av
mottagaren. Huvudsaken måste passa till tankar och argument, som i sin tur måste passa
till den språkliga utformningen. Vidare måste dispositionen passa till tankar och
argument samt till den språkliga utformningen (Kjeldsen 2008:79).

Vissa faktorer, som attityder hos mottagaren som står i motsättning till budskapet, kan
vara svårare att övervinna (Kjeldsen 2008:92). Uppgiften blir då att upptäcka detta och
sedan utnyttja de rätta retoriska villkoren, så att mottagaren påverkas att lösa problemet så
som sändaren ser det (Kjeldsen 2008:93).

Palm (1994) menar att budskapsstrategi är en övertalningsstrategi som används för att
övertala med text. Budskapsstrategin är grundad på en analys av mål, målgrupp och
utgångsläge, därför ska man i denna strategi satsa på sakbetonad ”vad och varför”
information (Palm 2994:80).

För att nå mottagaren bör sändaren skapa en trovärdighet, ethos. Detta görs ofta genom
exempelvis de synpunkter, argument sändaren väljer och hur han disponerar dessa
(Kjeldsen 2008:125). Det vill säga hur budskapet framförs.

Ofta skapas ethos med hjälp av logos, det logiska i argumenten (Kjeldsen 2008). Logiska
argument, som exempelvis sakargument, kan alltså bidra till att budskapet tas emot av
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målgruppen. Ray (1973, citerad i Palm 1994:87) menar att attityden till alternativ
påverkas av kunskap och vid låg involvering i ämnet från mottagarens sida är
sakargument aktiva.

Man kan inte övertyga någon om något om man inte redan är eniga om något annat, det
vill säga att sändaren bör ha argument som är accepterade och respektabla hos
målgruppen (Kjeldsen 2008:161). Dessutom bör argumenten alltid utgå ifrån de
gemensamma och allmänna synpunkter sändare och mottagarna har (Kjeldsen 2008:161).

En annan anledning till att det är viktigt att utforma budskapet efter mottagarnas
uppfattningar är eftersom vi väljer information som vi känner till och tolkar denna med
våra tidigare erfarenheter (Strid 1999:78). Budskapet, men även materialets utformning,
bör därför uppfylla mottagarnas normer och vanor för att de ska finna innehållet relevant
(Strid 1999:78).

Mottagarna väljer medvetet vilken information de vill ha, därför bör man anpassa
innehållet efter detta. Är innehållet aktuellt och rör mottagarnas sociala närhet eller de
problem de står inför får informationen en högre grad av läsning (Strid 1999:77). En
annan faktor som är viktig för att nå ut med budskapet är att välja ett medium som når
mottagarna och som de kommer att använda (Palm 1994:80).

I organisationer ställer mottagaren högre krav på budskap som kommer ifrån ledningen,
de vill veta vad, hur och varför vissa saker genomförs och vad detta resulterar i (Strid
1999:21). Därför är det även här viktigt att använda logos, sakargument och att materialet
uppfattas som trovärdigt.

2.5.2 Läslighet
Läsligheten på en text avser hur lätt den är att läsa utefter dess tekniska kvalité
(Pettersson 2003:392). Typografi samt layout bör vara anpassad efter mediet texten ska
publiceras i och vilket läsavstånd den ska läsas i (Pettersson 2003:392) för att underlätta
läsning av texten.

För att få en text så lättläst som möjligt bör löptexten ha tydliga ordbilder. Tydliga
ordbilder i tryckt media som ska läsas på kort avstånd ges främst med antikvateckenssnitt medan linjärer fungerar bra på längre läsavstånd, i kortare textavsnitt (som
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bildtexter etc.) samt i rubriker (Hellmark 2006, Bergström 2009, Pettersson 2003, STG
1998).

Pettersson (2003:392) menar att exempelvis Times, Garamond, Baskerville är välkända
antikvor som ger god läslighet. Samtidigt poängterar han (Pettersson 2003:393) att det är
lättast att läsa vanliga teckenssnitt, det vill säga sådana man känner igen och brukar läsa
(Hellmark 2006:26).

Förutom teckensnitt anses gemena bokstäver vara lättare att läsa än versala (Hellmark
2006:24, Pettersson 2003:394) och därför ge bättre läslighet. Även textspalter med ojämn
kant kan vara lättare att läsa, samtidigt kan de ge ett trasigt intryck till texten, speciellt om
den är satt i två spalter (Pettersson 2003:393).

2.5.3 Läsbarhet
Läsbarhet avser graden av anpassning till mottagarens förutsättningar (exempelvis
tidigare erfarenheter, ålder, etc.) en text har. Det vill säga mottagarens möjlighet till att
uppfatta och förstå text och bilder (Pettersson 2003:390). Läsbarhet gäller mottagarens
läsprocess, terminologi, insamling, sortering och strukturering av informationen.

Information bör utformas efter målgruppens kunskap, teknikförståelse, egenskaper och
kontext (STG 1998, Robinson & Etter 2000, Pettersson 2003). Till exempel bör
facktermer undvikas eller förklaras för att få en så lättläst text som möjligt (STG 1998,
Sundin 2007).

2.5.4 Läsvärde
Läsvärde är ett mått på hurvida en text/bild är läsvärd för mottagaren, budskapets
läsvärde är en värdering av text och bilds innehåll samt presentationen av dem (Pettersson
2003:396).

Motivation i olika situationer påverkar läsvärdet, vilket gör att materialet kan upplevas
mycket intressant vid ett tillfälle och mindre vid ett annat (Pettersson 2003:396). Viktigt
att tänka på är också att sändarens val av grafisk form skapar positiva eller negativa
förväntningar hos läsaren (Pettersson 2003:393).
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Något som är viktigt för läsvärdet är att innehållet känns relevant och intressant för
mottagaren (Pettersson 2003:267). Därför bör innehåll i manualer avgränsas endast till
det som är relevant för mottagaren och ges i den ordningsföljd som är relevant för
läsarens kunskapsbehov (STG 1998:38).

2.5.5 Text och bild i samverkan
Bilder underlättar för läsaren att ta till sig information samt underlättar
inlärningsprocessen, den kognitiva belastningen på arbetsminnet blir lägre om man
använder rätt material (Sweller & Chandler 1994). Belastningen är starkt relaterad till i
vilken utsträckning inlärningsmaterialet samverkar med andra material (Sweller &
Chandler 1994), till exempel hur väl texten samverkar med bilden i instruktioner.

Bilder/illustrationer som kombineras med pedagogiska texter och fungerar tillsammans,
det vill säga att de kompletterar och exemplifierar varandra, hjälper till att skapa ett
entydigt budskap och förtydliga information (Eriksson 2009:162), skapa förståelse
(Reichenberg 2008:34), underlättar inlärning (Pettersson 2003:319). Bilder är också
viktiga för att göra en text mer lättläst och för att kommunicera en viss typ av information
man inte kan göra med enbart text (Sundin 2007, Holsanova 2010, Robinson & Etter
2000:119, STG 1998:21).

Pettersson menar att bilderna bör vara klara och illustrera det viktigaste eftersom sådana
bilder hjälper till med isolering och identifiering av viktig data (Pettersson 2003:319).
Vidare skriver han (Pettersson 2003:320) att bilder ökar förståelsen, problemlösning och
minnet på ett markant sätt när de kombineras med pedagogiska texter. Dock bör bilderna
ej innehålla mer än vad som är relevant för sammanhanget (STG 1998:48), då får de en
motsatt effekt.

2.6 Källkritik
I mina litteraturstudier har jag stött på en del äldre källor, som exempelvis Strids (1999)
internkommunikation-teori, Palms (1994) övertalningsstrategier och Barks (1997)
intranätsteorier. Tekniken etc., har förändrats sedan dessa böcker kom ut men jag
bedömer ändå teorierna som hållbara, eftersom att studierna visar på beteende/faktorer
som påverkar målgruppen. Dessa faktorer och beteendet anser jag fortfarande
finns/existerar inom organisationer och därför har jag valt att använda dessa. Jag har inte
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använt delarna om tekniken i sig, det vill säga plattformar och gränssnitt, från dessa källor
eftersom jag anser att de ej är aktuella.

I min teoridel använder jag mig främst av primärkällor och författare som, av mig, är
kända sedan tidigare, eller har forskat/skrivit avhandling vid ett universitet/högskola,
eftersom jag ser dessa som trovärdiga källor.

I vissa fall har jag avstått från att leta upp primärkällan. Till exempel när forskare tagit
upp teorier i sin avhandling och sedan byggt mindre delar av sitt resonemang kring detta.
Detta beror bland annat på att jag känt till teorin/författaren sedan tidigare eller att jag
ansett att forskaren i sig är så pass trovärdig att man kan lita på att teorierna också är det.
I vissa fall har det också berott på att jag ansett att teorin i sig inte har spelat så stor roll
för forskningens resultat.
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3.Metod
3.1 Metodval
Kvantitativa studier lämpar sig när syftet med undersökningen är att säga något
generellt om hela populationen samt för att se vissa tänkbara samband mellan olika
egenskaper (Holme & Solvang 1997). Medan kvalitativa studier syftar till att få
grundläggande och djupare kunskap från målgruppen (Holme & Solvang 1997,
Wallen 1993, Repstad 1999). Ely (et al 1993:66) menar att huvudsyftet med
kvalitativa studier är att se problemet ur målgruppens ögon. Cassel & Symon
(2004:11) tillägger också att syftet är att förstå hur och varför intervjupersonen fått
det specifika perspektivet till problemet.
Bryman & Bell (2011:35) skriver att när man undersöker ett ämne/område där det
tidigare gjorts få undersökningar är kvalitativa metoder mer passande eftersom man
inte har någon riktigt utvecklad teori att pröva.
De undersökningar som gjorts angående användande av intranät har gett för
varierande resultat för att jag ska kunna luta mig mot en specifik teori som går att
pröva empiriskt. Jag har inte heller tillräckligt med kunskap om det faktiska
problemet på Swecon för att kunna lita på en enda empirisk undersökning.
Justesen & Mik-Meyer (2011:49) skriver att man bör vara försiktig med att
generalisera med ett kvalitativt material som inte uppfyller statistikens krav på
representativitet. Att generalisera är något jag vill kunna göra, det vill säga yttra
mig i frekvenser, vilket kräver kvantitativa studier (Trost 2007, Holme & Solvang
1997).
Med tanke på att jag har avgränsat mina kvalitativa intervjuer till Mälardalen och
anläggningarna uppfylls inte kraven på representativitet. Detta samtidigt som jag
vill få en djupare förståelse för de sociala problemen, förstå reaktioner samt tankar
och inställningar, vilket man gör med kvalitativa studier (Trost 2007, Holme &
Solvang 1997, Justesen & Mik-Meyer 2011), gör att jag väljer en kombination av
metoderna.
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Holme & Solvang (1997:85) menar att det finns många fördelar med att kombinera
kvantitativa och kvalitativa metoder i en undersökning. De skriver att ett par av
fördelarna betonas av T D Jick (1979) och är bland annat att giltighet samt tillit till
analysresultat och empiriskt material blir större när man med olika
tillvägagångssätt får fram liknande eller samma resultat ( T D Jick 1979, citerad i
Holme & Solvang 1997:86).
Tidigare har kombinationer av kvantitativa och kvalitativa metoder använts för att
samla in olika typer av data, för att kunna se olika aspekter av problemet (Bryman
& Bell 2011:633). Det vill säga att kombinationen kan ge en större
helhetsuppfattning, bidra till tolkningar eller andra tillvägagångssätt om resultaten
skulle bli olika (Holme & Solvang 1997:86).
Kombinationen kan ske på olika sätt, till exempel kan en kvantitativ undersökning
ses som en förundersökning till en kvalitativ och vice versa (Holme & Solvang
1997:86-87). I mitt fall har jag valt att använda kvantitativ information för att ge
generell information som kan appliceras på hela målgruppen för att sedan
komplettera denna med kvalitativ information där jag koncentrerat mig på mer
speciella faktorer och går mer på djupet för att ta reda på orsaker och attityder till
problemet.

3.2 Kvantitativ enkätstudie
3.2.1 Urval
Graden av tillförlitlighet i en undersökning beror delvis på urvalet av populationen.
Det är viktigt att urvalet är representativt för hela målgruppen (Trost 2007, Holme
& Solvang 1997). Med ett representativt urval menas att de utvalda motsvarar
populationen som man undersöker (Trost 2007:29).
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Olika typer av urval blir mer representativa beroende på syftet med
undersökningen, är syftet till exempel att se olika samband mellan olika egenskaper
är kravet på variation i urvalet mer centralt (Holme & Solvang 1997:187). I mitt
fall vill jag det ovanstående men även kunna applicera resultatet på hela
målgruppen, därför är representativiteten och variationen central i min
undersökning (Holme & Solvang 1997:187).
Trost (2007:37) skriver att ju större urvalet är desto större är sannolikheten för att
det är representativt. Holme & Solvang (1997) poängterar också att i vissa fall bör
man inte göra urval överhuvudtaget, till exempel om populationen är liten,
eftersom små urval i en mindre population leder till stor osäkerhet (1997:182).
Eftersom min population är mindre, och eftersom jag vill ha ett så sannolikt urval
som möjligt, det vill säga att sannolikheten för att alla enheter i populationen ska
kunna komma med i urvalet är så stor som möjligt (Holme & Solvang 1997:184),
har jag valt att göra en totalundersökning.
En totalundersökning går ut på att fråga hela populationen (Trost 2007:37). Detta
gör att jag får ett representativt urval med realistisk variation, de utvalda motsvarar
hela målgruppen, alla kommer med i undersökningen.

3.2.2 Utformning
Kvantitativa undersökningar har höga krav på standardisering och strukturering.
Det vill säga att undersökningen bör sakna variation och att frågor samt situation
bör vara samma för undersökningspersonerna (Trost 2007:60). Detta för att kunna
yttra sig om hur stor del som svarat på ett visst sätt och jämföra resultaten (Trost
2007:60), samt för att få en hög svarsfrekvens (Holme & Solvang 1997:173).
Enkätundersökningar med fasta svarsalternativ räknas till en systematisk och
strukturerad kvantitativ undersökning (Holme & Solvang 1997:78, Trost 2007:61).
Reliabilitet, validitet och kongruens är viktigt vid enkätundersökningar och
frågeformulär (Trost 2007:65-67). Begreppen syftar till undersökningens
tillförlitlighet, giltighet och likheten mellan frågorna. Detta är viktigt för att kunna
mäta frågorna och nyanserna i företeelsen man undersöker (Trost 2007:67).
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Det är alltså viktigt att frågorna i en enkät ställs på ett sätt som gör att de uppfattas
lika av undersökningspersonerna, får inte undersökningspersonerna (i största
möjliga mån) samma associationer av frågorna kan de få olika betydelser och då
minskar graden av reliabiliteten (Holme & Solvang 1997:185, Trost 2007).
Vid en enkätundersökning poängterar Holme & Solvang (1997:174) att enkäten ej
får vara för omfattande samt att man ej bör inleda med kontroversiella frågor om
till exempel värderingar, för att minska bortfallet i undersökningen. Därför har jag
valt att hålla enkäten kort (10 frågor) och hålla mig till sakfrågor, eftersom jag vill
få fram de faktiska förhållandena, det vill säga veta hur det är och inte hur den som
svarar anser det vara (Trost 2007:67).
Frågorna (som redovisas i diagrammen nedan) är ställda med ett språk hela
målgruppen förstår. Till exempel har jag använt mig av ledningssystem istället för
VLS och Inside istället för intranät, sådana begrepp som målgruppen använder i sitt
arbete. Använder man ett språk och benämningar målgruppen förstår minskar
risken för missförstånd/misstolkningar och man undviker på så sätt att skapa en låg
reliabilitet (Trost 2007:65). Välvilligheten till att besvara enkäten ökar dessutom
med ett begripligt språk (Holme & Solvang 1997:173).
För att undvika ytterligare missvisande svar har jag även valt att undvika
svarsalternativ som ”alltid”, ”ofta”, ”aldrig”. Detta eftersom svaren alltid sätts i
relation till de svarandes referensram, individen har olika uppfattningar om vad
som är sällan och vad som är ofta (Trost 2007:71). Istället har jag valt att ha fasta
alternativ som ”någon gång per dag”, ”någon gång per månad”, ”någon gång per
vecka” och så vidare.
Trost (2007) belyser problemet med att fråga efter ålder i frågeformulär. Han
menar att det finns risk att någon tar illa upp och finner frågan oartig (Trost
2007:70). Eftersom jag anser att denna fråga ändå är nödvändig för min
undersökning, för att se skillnader av användningen av ledningssystemet i olika
åldersgrupper inom företaget, väljer jag att ta med den. Frågan ligger i början av
min enkät och eftersom jag inte vill att målgruppen ska få en negativ inställning till
resten av enkäten som kan komma att påverka resultatet väljer jag att sätta svaren i
åldersklasser. Detta är ett sätt som enligt Trost gör att man undkommer problemet
med att förolämpa någon (Trost 2007:70).
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3.2.3 Genomförande
Jag har gjort en webbenkät som jag skickat via mail till alla medarbetare ute på
Swecons egna anläggningarna. I mailet har själva enkäten funnits men även en länk
till att öppna enkäten i webbläsaren. Anledningen till att jag valt just webbenkäter
är eftersom det är tidseffektivt, gratis samt att man inte behöver koda och läsa in
undersökningarna för att framställa resultatet. Detta samt att risken för fel beroende
på inläsning av resultat minskar är fördelarna med webbenkäter (Bryman & Bell
2011:663).
Hur länge en enkät är aktiv påverkar hur många som svarar på den (Bryman & Bell
2011:662). För att så många som möjligt ska kunna svara på enkäten har jag valt att
haft den aktiv i 10 arbetsdagar. Detta för att till exempel säljare samt mekaniker
som spenderar mest tid ute på fältet också ska ha möjlighet att delta i
undersökningen.
Enkäten bestod av 10 frågor, varav en helt öppen och varav 1 fråga hade ett öppet
svarsalternativ ”Övrigt” där undersökningspersonen kunde skriva själv. Frågorna
redovisas i diagrammen nedan.

3.2.4 Resultat
Av de 350 medarbetare enkäten skickades till svarade 105 stycken. Jag fick alltså en
svarsfrekvens på 30 % och ett bortfall på 245 stycken. Resultaten i diagrammen redovisas
i antal svarande (stycken) och inte i procent. Däremot har jag räknat ut intressanta
procentsatser för att kunna dra slutsatser, dessa har jag skrivit om i texterna som hör till
diagrammen.
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Av de svarande var 12 stycken kvinnor (11%) och 93 stycken män (89%), vilket inte är så
konstigt med tanke på hur könsfördelningen i organisationen ser ut (se avsnitt
”Målgrupp”).
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Hur ofta använder du din dator?
Bara när jag måste, men helst inte

2 st

I hela mitt arbete

88 st

Någon gång per dag

14 st

Någon gång per vecka
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Någon gång per månad
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Fler i målgruppen än jag hade förväntat mig använder sin dator i hela sitt arbete. Dock
betyder inte detta att de är vana datoranvändare som inte finner några svårigheter med
program som exempelvis internet.

Hur ofta använder du Inside?
Bara när jag måste, men helst inte

20 st

I hela mitt arbete
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De svarande använder Inside i större utsträckning än förväntat. 31 % av de svarande
använder det någon gång per vecka och 29 % använder det någon gång per dag. Dock är
det fortfarande 19 % som bara använder det när de måste, men helst inte.

Värt att notera är också att av de som använder datorer i hela sitt arbete använder 28 %
Inside dagligen, 30 % använder Inside per vecka, 11 % per månad, 14 % i hela sitt arbete
och 16 % använder Inside bara när de måste.

På Inside finns ett så kallat ledningssystem, vet du vilken information
som finns i ledningssystemet?
Födelsedagar och personalfester

8 st

Policies, checklistor och mallar

46 st

Kontaktuppgifter till ledningen, fackliga
representanter med mera

25 st

Process- och rutinbeskrivningar

70 st

Nyheter och aktuella händelser

41 st

Denna fråga var en flervalsfråga, eftersom det finns fler rätta svar, och därför kan
procentsatsen överstiga 100 %. Utifrån resultatet vet 47 % inte vad som finns på
ledningssystemet (Födelsedagar och personalfester, samt nyheter och aktuella händelser
finns inte på ledningssystemet).
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Vet du vart du hittar ledningssystemet på Inside?

Vet inte, har aldrig letat efter det
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55 % hittar till ledningssystemet medan 21 % aldrig har letat efter detta. Ett inte så
konstigt samband är att 86 % av de som aldrig har letat efter ledningssystemet har heller
aldrig använt det, samma sak gäller 84 % som ej hittar till ledningssystemet, de har heller
aldrig använt det.

Hur ofta använder du ledningssystemet på Inside?
Har aldrig använt det

50 st

Ett par gånger om året

11 st

Ett par gånger i månaden

25 st

Ett par gånger i veckan

15 st

Dagligen

4 st
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

48 % har aldrig använt ledningssystemet. Av de som använder Inside dagligen använder
enbart 3 % ledningssystemet dagligen och 21 % använder det veckovis. Värt att tillägga
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är också att hela 39 % av de som använder Inside dagligen har aldrig använt
ledningssystemet, samt att 16 % av de som använder Inside i hela sitt arbete aldrig har
använt ledningssystemet.

Är det lätt att hitta information på ledningssystemet?
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Att det inte är lätt att hitta på ledningssystemet när man aldrig använt det är inte så
konstigt. Dock finner jag det intressant att 50 % av de som använder ledningssystemet
dagligen tycker det är svårt att hitta information, 73 % av de som använder
ledningssystemet veckovis finner det också svårt att hitta information på
ledningssystemet.

27

80

85

90

Emilia Gillström
Mälardalens Högskola VT-12
Examensarbete i Informationsdesign, 15 hp

Om nej, vad beror det på?
Övrigt (öppen fråga)

29 st

Jag tycker det är svårt att använda datorer

0 st

Jag använder inte ledningssystemet för att leta
efter information
Jag vet inte vart informationen jag söker finns i
ledningssystemet

22 st
40 st

Det är svårt att navigera i själva ledningssystemet
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Jag hittar inte till ledningssystemet

22 st
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Trots målgruppens bristande kompetens inom datoranvändning (Intervju Informant 3)
anser ingen att det svåra med ledningssystemet beror på att de tycker det är svårt att
använda datorer. Problemet verkar ligga i att det är det är svårt att hitta till och i
ledningssystemet.

Övrigt:
Hittar utan problem

12 st

Ologiskt uppbyggt

2 st

Systemet är för långsamt 1 st
Har inte tid 1 st
Hittar ingen Sweconspecifik information

4 st

Har ej fått information om hur det fungerar

5 st

Har aldrig försökt

4 st
0
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Övrigt var ett öppet svarsalternativ där undersökningspersonerna fick skriva fritt. Utifrån
detta har jag sammanställt de mest förekommande kommentarerna. Övriga kommentarer
har till exempel vart ”alla är inte proffs på data”, ”det är för stort” och ”hittar bara
information från Lantmännen”.

Vad skulle underlätta användningen för dig? (Öppen fråga)
Vet ej

4 st

Utbildning

10 st

Information och instruktioner

38 st

Bättre sökfunktion

5 st

Tydligare gränssnitt

6 st

Snabbare system

5 st

Ett system enbart för Swecon

11 st
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Detta var helt en öppen fråga där jag sammanställt de mest förekommande svaren. Av de
som ville ha instruktioner eller information skrev 13 stycken att de önskade broschyrer
med information. Övriga kommentarer var även: ”Jag vill använda Lotus Notes istället”
(det gamla systemet), ”vad har jag för användning av det?” och ”slå ihop alla system så
man slipper använda flera”.

3.2.5 Sammanfattning
Majoriteten av undersökningspersonerna har ännu inte använt ledningssystemet. De
finner det svårt att hitta på själva ledningssystemet och att hitta dit. Detta, anser de flesta,
har att göra med bristen på information, instruktioner och utbildningar. Något som skulle
underlätta användningen av ledningssystemet för dem.
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I min undersökning verkar jag inte nått, fullt ut, till de som använder datorer mer sällan.
Detta kan mycket väl ha att göra med mitt medieval, dock använder alla på Swecon
mailen som främsta kontaktverktyg, även de som inte använder datorer särskilt ofta. Det
kan också ha att göra med att dessa enbart kollar sin mail ett par gånger i månaden och
eftersom enkäten enbart var aktiv i tio arbetsdagar kan detta gjort att jag missat dem.

Jag finner det dock intressant att även de som använder datorer ofta, de som tycker sig
använda datorer utan problem samt de som använder Inside mer frekvent också anser att
det är svårt att hitta till och på ledningssystemet.

3.3 Kvalitativa intervjuer
3.3.1 Urval
Vid kvalitativa intervjuer bör man välja personer som kan ge relevant information till
forskningsproblemet (Repstad 1999:69). Urvalet bör också vara brett eftersom
intervjupersonernas erfarenheter, sociala omgivning och påverkan spelar in på
upplevelsen (Repstad 1999:70).
Holme & Solvang (1997:101) skriver också att urvalet bör ske systematiskt utifrån
medvetet formulerade kriterier, som är teoretiskt och strategiskt definierade. Till exempel
menar de att man bör söka mer extrema fall, istället för att urvalet endast innehåller de
genomsnittliga, för att få så stor variationsbredd som möjligt (1997:101).
Justesen & Mik-Meyer (2011:49) anser att det är viktigt i alla typer av intervjuer att
få med variabler som kön, ålder, antal underordnade, anställningsår etc. om man
ska göra jämförande analyser av de intervjuer man utför.
Mitt urval är baserat just detta, jag har valt att ha med personer vars erfarenheter
skiljer sig. Det vill säga att mina intervjupersoner skiljer sig i anställningsår, ålder,
befattning, antal underordnade med mera. Jag har valt personer som har starka
åsikter mot det nya ledningssystemet samt personer med mer välvillig inställning
till det. Detta för att kunna jämföra resultaten sinsemellan men även kunna jämföra
med resultaten från enkätundersökningarna.
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3.3.2 Utformning
Jag har valt att utföra personliga intervjuer istället för gruppintervjuer eftersom
detta lämpar sig bättre när man vill studera en redan inträffad händelse, som till
exempel de anställdas syn på interninformation samt relationer mellan grupper
(Larsson red. 2010:54), vilket är det jag studerar. Jag vill dessutom höra den
enskildes åsikter och inte de åsikter som gruppen har.
Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer, intervjuforskningen använder sig av
begreppen ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju (Justesen &
Mik-Meyer 2011:46, Larsson red 2010:60, Bryman & Bell 2011). Kvale (2010:43)
kallar den semistrukturerade intervjun för halvstrukturerad, han menar att denna
typ av intervju är ett mellanting till ett öppet vardagssamtal och ett slutet
frågeformulär.
Justesen & Mik-Meyer (2011) hävdar att semistrukturerade intervjuer lämpar sig i
undersökningar där man vill ha ny kunskap samt få intervjupersonerna att
reflektera över samma frågor. De skriver att semistrukturerade intervjuer består av
intervjuguide med en rad teman och huvudfrågor men att det trots detta finns
utrymme för avvikelser i intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011:46-47). Detta
bekräftas även av Bryman & Bell (2011:205) som menar att det finns plats för viss
variation i semistrukturerade intervjuer, men frågorna är samma för att hamna inom
samma ram av referenser hos intervjupersonen.
Vidare menar Justesen & Mik-Meyer (2011:59) att det är lämpligt att ha en mer
strukturerad intervjuguide när man vill kunna säkra bestämd kunskap, det vill säga
när syftet är att få svar på ”varför-frågan”. Standardiserade (strukturerade)
intervjuer används för att alla ska ges samma kontext kring intervjuerna, för att
svaren ska uppnå samma reliabilitet (Bryman & Bell 2011:202).
Utifrån detta har jag valt att göra semistrukturerade intervjuer, för att kunna få fram
attityder till ledningssystemet men också för att intervjun ska vara explorativ, det
vill säga så att jag får mer grundläggande information till problemet och får svar på
varför det är svårt att använda ledningssystemet.
Bryman & Bell (2011:154) menar att man genom frågorna bland annat ska kunna
tyda den anställdes attityd, deras arbetsuppgifter eller ansvar för att kunna mäta ett
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koncept. Därför har jag med inledande frågor som ”anställningsår”, ”befattning”,
”antal underordnade”. Jag har även i varje intervju ställt frågan vad de tycker om
ledningssystemet på Inside.
Vid semistrukturerade intervjuer ber man ofta intervjupersonen att berätta om en
tidigare händelse, en specifik händelse som har med forskningsfrågan att göra, för
att de ska reflektera kring detta och på så sätt få en tydligare syn på
forskningsfrågan (Bryman & Bell 2011:205). Därför har jag valt att be
intervjupersonerna reflektera över och berätta om hur det gick till när de senast fick
ett nytt datorbaserat informationssystem eller något liknande system, hur det
fungerade i början, hur omställningen upplevdes, hur andra tacklade detta och
varför det fungerade bättre/sämre än introduktionen av Inside.
Något som Justesen & Mik-Meyer (2011:55) påpekar är att det är viktigt att
komma ihåg att den kunskap man får av intervjupersonen inte enbart är dennes
egna erfarenheter utan detta skulle också kunna betraktas som den kollektiva
kunskapen som finns på arbetsplatsen. Ohlsson (1995:152) skriver också att det är
viktigt att studera den enskildes uppfattning relaterat till andra gruppmedlemmars,
eftersom relation och kommunikation i gruppen är viktigt i uppfattandet och
lösandet av uppgifter.
För att försöka undvika att enbart få den kollektiva kunskapen har jag valt att dela
upp frågorna i ”vad arbetsgruppen tycker” och sedan ställa frågan ”vad du tycker”.
Dessutom har jag valt att ställa frågor för att få fram vilken roll personen i fråga har
i arbetsgruppen. Det vill säga hur dennes uppfattning spelar in på andra och vice
versa.

3.3.3 Genomförande
Jag valde att genomföra 5 kvalitativa intervjuer, för att kunna få den variation jag
ville ha i mitt urval. Jag valde även att anteckna vid intervjuerna. Detta för att en
del av medarbetarna inte var bekväma med andra metoder (se avsnitt ”Etiskt
övervägande” på sidan 9) samt att jag märkte under första intervjun att de verkade
uppleva det som om deras åsikter var viktigare ju mer jag antecknade.

Eftersom jag upplevde vid första intervjun att de var rädda för att jag skulle ta illa
upp när de kritiserade ledningssystemet/ intranätet eller tyckte att de inte kunde
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vara till hjälp för att de inte var insatta i dessa, var jag extra tydlig med att jag kom
från högskolan och gjorde mitt examensarbete med att ta reda på varför
ledningssystemet inte fungerade bra för användarna.
I konstruktivistiskt inspirerade undersökningar vill man få den kunskap som
påvisar vilken komplexitet, mångtydighet och instabilitet som kännetecknar den
sociala verkligheten (Mik-Meyer & Järvinen 2005, citerad i Justesen & Mik-Meyer
2011:55). För att kunna göra detta spelar frågetekniker och den fysiska
omgivningens påverkan stor roll (Järvinen 2001 citerad i Justesen & Mik-Meyer
2011:55). Därför har jag valt att åka ut till anläggningarna och träffa
intervjupersonerna i deras ”hemma-miljö” på arbetsplatsen. Jag har också valt att
ställa vissa frågor när de visar mig runt och visar systemen de annars jobbar i
eftersom jag upplevt att de har lättare att prata fritt och berätta mer ingående under
dessa omständigheter än när vi satt inne i exempelvis ett mötesrum.
I alla intervjuer följde jag min frågemall men ställde följdfrågor utifrån vad
intervjupersonen berättade. Något som är väldigt vanligt vid kvalitativa intervjuer.
Jag ställde även enbart en fråga i taget, så att jag inte riskerade att enbart få svar på
den sista.
Min frågemall innehöll följande frågor:
Bakgrundsfrågor


Kön & Ålder



Anställningsår



Befattning



Antal underordnade



Vilken roll har du i din arbetsgrupp?
Huvudfrågor



Hur ofta använder du en dator?



Vad har din arbetsgrupp för tidigare erfarenheter av att använda intranät?



Vad har du för tidigare erfarenheter av att använda intranät?



Om du ska hitta information om rutiner för lönerapportering, hur gör du då?
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Hur tycker du det är att använda ett nytt system?



Hur tycker din arbetsgrupp det är att använda ett nytt system?



Vad tror du syftet är med ledningssystemet?



Vad skulle få dig att använda ledningssystemet oftare?



Vad skulle få din arbetsgrupp att använda ledningssystemet oftare?



Leta upp information som rör föräldraledighet!

3.3.4 Resultat
Resultaten var liknande för alla fem intervjuerna: intervjupersonerna upplever att de
tycker ledningssystemet är svårt att använda för att man inte kan det. De anser att de inte
kan lära sig själva, det finns inte utrymme för detta i deras arbetsuppgifter.
De poängterar också att de gärna använder det gamla systemet, Lotus Notes, för att de vet
hur det fungerar och upplever därför det mycket lättare att använda. En mycket intressant
kommentar som uppkom under alla intervjuer var: ”Folk är rädda att prova det som är
nytt”.
Alla fem anser också att man behöver ha någon typ av handbok för att underlätta för de
som inte tycker det är lätt att använda nya system. De berättar också att handböcker och
instruktioner har hjälpt dem med de andra nya system som införts och som de nu hanterar
med lätt hand.
Dessutom efterfrågas information om syftet med det nya Intranätet och ledningssystemet,
de intervjuade vill även ha information om vad de har för nytta av det, och hur det kan
hjälpa dem i deras arbete.
Jag har sett ett samband där de som är yngre och har arbetat färre år på Swecon är mycket
mer lättsamt inställda till nya system i allmänhet men också till ledningssystemet i
synnerhet. Dock saknar alla intervjupersoner information om och instruktioner i
ledningssystemet.
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Jag har även upptäckt att denna grupp (de som arbetat färre år på Swecon samt har en
lägre ålder) också har en mycket lättsammare inställning till huvudorganisationen, det vill
säga att de har lättare att identifiera sig med Lantmännen och inte känner samma starka
motstånd till Lantmännen. Till exempel störs de inte lika mycket av att Inside är grönt
(vilket är Lantmännens huvudfärg) eller att deras datorer har Lantmännens logotyp, en
grön grodd, som bakgrundsbild.

De som arbetat en längre tid på Swecon samt har en högre ålder har uttryckt under
intervjuerna att enda sättet man kan få andra att använda ledningssystemet är att ta bort
Lantmännen helt från det. De har också hävdat att det faktum att ”grodden är överallt”
(Lantmännens logotyp) och att ”det är grönt överallt” (Lantmännens huvudfärg) stör
användningen av ledningssystemet och skapar ovilja att använda det.
I slutet av varje intervju har jag bett intervjupersonen att leta upp en viss typ av
information som finns på ledningssystemet. Detta för att jag också vill se vad problemet
kan tänkas vara, ibland kan intervjupersoner vilja vara mer positiva och verka kunna mer
än vad de verkligen kan. Därför ansåg jag att detta var ett bra komplement för att säkra
mina resultat ytterligare.

Vid denna uppgift såg jag hos samtliga att problemet var att hitta till ledningssystemet.
Väl där hade även samtliga problem med att veta vilken process de skulle leta efter, och
om de kunde klicka i bilden (som är ett menyträd) eller inte. Detta bekräftade alltså
resultatet att medarbetarna har svårt att hitta till och på ledningssystemet.
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Skärmdump från Swecons ledningssystem: När man kommit till denna sida, Swecons ledningssystem, kan man antingen
klicka i den blåa bilden eller i menyn till vänster. Detta var något som visade sig var en svårighet i navigering på
ledningssystemet under mina intervjuer.

3.4 Sammanfattning empiriska undersökningar
I mina 2 empiriska undersökningar har jag sett liknande resultat. I båda undersökningarna
anser populationen att bristen på utbildning, informations- och instruktionsmaterial
försvårar användningen av både Intranätet och ledningssystemet för dem. De efterfrågar
även detta och vill helst ha det i form av en handbok.

I undersökningarna visas också att majoriteten har problem med att använda
ledningssystemet, och de har även problem med att hitta dit. Många använder inte detta
och de som använder det använder det sällan. Att de inte använder det har delvis att göra
med motståndet mot att använda ett gemensamt system med Lantmännen. Detta har
påvisats i båda undersökningarna.

Vidare kan jag dra slutsatsen att det stora problemet inte ligger i intranätets struktur som
sådant. Informationen är målgruppsstyrd och ingångarna till allt förutom
ledningssystemet verkar vara tydliga. En sådan ingång skulle alltså behövas göras mer
tillgänglig samt informeras om.
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Medarbetarna vill även ha information från ledningen med varför man gör denna ändring
och vilket resultat detta ska leda till, vilket är i enlighet med Strids teori (Strid 1999).
Slutsatsen jag drar av detta är att ett instruktionsmaterial med information om
ledningssystemet, syfte och funktioner, skulle kunna underlätta för målgruppen. Förutom
instruktioner bör också ingången till ledningssystemet göras lättillgänglig.

3.5 Metodkritik
I min enkätundersökning borde jag haft frågor som exempelvis ”anställningsår” eftersom
jag under intervjuerna såg sambandet mellan det sociala motståndet och antal
anställningsår. Dock kan man enbart undersöka det man vet vid just det tillfället (Holme
& Solvang 1997) och därför utgick jag från det jag visste då. Enkätundersökningen
gjordes innan intervjuerna.

Medievalet till min kvalitativa undersökning har gjort att jag inte nått dessa som använder
sina datorer mer sällan än 10 arbetsdagar. Jag är medveten om att jag eventuellt skulle fått
en högre svarsfrekvens om enkäten skulle vara aktiv under en längre tid eller om jag
använt mig av ett annat medie. Dock valde jag bort detta på grund av min begränsande tid
för examensarbetet. Detta är också en anledning till att jag valt att komplettera mina
kvantitativa studier med kvalitativa intervjuer.

I mitt fall vore även mer utförliga observationer något som skulle kunna tillföra ett annat
resultat. Även detta har jag valt bort på grund av tidsbrist. Dock har jag bett varje
undersökningsperson att hitta en speciell sak i ledningssystemet under mina intervjuer,
det vill säga att jag gjort en kortare observation. Denna gjorde jag främst för att bekräfta
att det de sa i intervjun var korrekt.
Jag är medveten om att resultatet kunde blivit annorlunda om man haft ett bredare urval i
mina kvalitativa intervjuer, till exempel blandat mer från regionala områden. I mitt urval
för intervjuerna har jag valt att ha med personer som jobbar på olika anläggningar, dock
har urvalet vart begränsat till Mälardalen, vilket var det område som ingick i min
avgränsning. Detta, återigen, på grund av tidsbegränsningen i examensarbetet samt
kostnader för resor.
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4.Gestaltning
4.1 Problemförståelse
För att få kunskap om kontexten innan mina empiriska undersökningar har jag haft
intervjuer/samtal med informanter, detta är viktigt eftersom de ger bakgrunds- och
faktaupplysningar (Larsson red. 2010:57). Dock vill jag även få ytterligare
problemförståelse för att kunna gestalta en lösning, samt göra detta med trovärdighet.
Därför behövde jag sätta mig in, och lära mig mer än vad jag redan kunde om
ledningssystemet.

Eftersom jag under min praktikperiod jobbade med Inside och ledningssystemet kunde
jag redan delar av strukturen. Dock behövde jag fräscha upp kunskaperna och därför så
satte jag mig och navigerade både på Inside och på ledningssystemet.

Ledningssystemet är uppbyggt efter processer, något som användarna inte är vana vid.

Skärmdump från Swecons ledningssystem: Ledningssystemet är uppbyggt i fyra olika processer ”Styra verksamheten”,
”Huvudprocess”, ”Stödprocesser” och ”Uppföljningsprocesser”. För att navigera i ledningssystemet kan man antingen
klicka i bilden eller använda menyn till vänster (se röd markering).
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Utefter resultaten av mina empiriska undersökningar, efter min egen
informationsinsamling (informantintervjuer, research på ledningssystem, litteraturstudier
med mera) har jag kommit fram till följande:

Målgruppen anser att det är svårt att använda ledningssystemet för att de aldrig använt
det/något liknande förut. De tycker också att det är svårt att hitta på och till
ledningssystemet och är inte vana med att tänka i ”processer”. Det är här även viktigt att
ha i åtanke att målgruppen till stor del består av ovana datoranvändare, det vill säga att
den kognitiva belastningen är extremt hög när de ska lära sig nya, för dem främmande,
interaktiva system.

Det finns även ett informationsglapp från ledningen ut till anläggningarna, målgruppen
känner sig inte informerade och framförallt inte heller motiverade till att använda det nya
systemet. De vill veta syftet, vad som är fördelarna med det och varför de ska gå över till
ett nytt system istället för att använda det gamla, som de kunde. Det vill säga att de
befinner sig i början av adoptionsprocessen.

Förutom ett informationsproblem och bristen på utbildning i ledningssystemet finns
också ett socialt motstånd. Det nya intranätet innebär nya rutiner, ett nytt arbetssätt, vilket
känns främmande för målgruppen. Som grädde på moset är Inside grönt. Vilket innebär
för målgruppen att de tvingas identifiera sig ytterligare med Lantmännen, något som de
av någon anledning vill slippa.

4.2 Skissfas
Minnet spelar en stor och aktiv roll när det kommer till lärande (Kim 1993, citerad i
Granberg 1995:113). Något som är viktigt för att kunna hålla information i korttidsminnet
och för att kunna skicka över information till långtidsminnet är repetition (Araï 2001:81).
Repetition anses också vara viktigt för att kunna lagra information i långtidsminnet (Araï
2001:81).

Repetition är alltså viktigt för att kunna utföra en uppgift och framför allt för att kunna
lagra denna kunskap och sedan kunna plocka fram den till arbetsminnet nästa gång en
uppgift ska utföras. Repetition anses också vara viktigt för att övertalning av mottagaren
ska vara effektiv (Palm 1994:78).
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Att det nya intranätet innebär en tung kognitiv belastning för min målgrupp har jag redan
nämnt. Jag vill hjälpa dem att lära sig använda intranätet samt att underlätta denna. Därför
väljer jag att använda mig av repetition i instruktionsform.

En användarmanual med bilder från intranätet och en inblick i strukturen på
ledningssystemet skulle kunna få användarna lär sig känna igen strukturen samt repetera
hur man navigerar, vilket leder till en mindre kognitiv belastning. Instruktioner och
introduktion av intranätet fokuserar även på det individuella lärandet (Granberg
1995:111) och skulle kunna stödja de mellersta delarna i adoptionsprocessen, där
utbildning och interpersonell information är viktigt (Rogers 1995).

Sweller & Chandler (1994) skriver att effektiv inlärning beror på hur väl materialet
optimerar arbetsminnet under inlärningsprocessen. De menar att om materialet
överbelastar arbetsminnet leder detta enbart till förvirring (Sweller & Chandler 1994).
Förenklade steg-för-steg instruktioner tros överbelasta arbetsminnet minst (Carroll 1997,
Clarke et al., 2005, Chandler & Sweller 2002, samtliga citerade i Kehoe James et al
2008).

Återigen, så har min målgrupp redan en tung belastning på arbetsminnet och därför vill
jag belasta detta så lite som möjligt. Därför väljer jag att utforma just förenklade steg-försteg instruktioner. Detta väljer jag att göra i ett material där text och bild samverkar,
eftersom bilder i kombination med text underlättar inlärningsprocessen (Sweller &
Chandler 1994, Pettersson 2003:319).

Utefter dessa val framställdes dessa grundskisser:
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Skisserna är gjorda i 3 olika varianter men med ett liknande koncept; steg-för-steg instruktioner med stora bilder och
mindre text. Jag tänker mig även göra någon typ av kartstruktur av innehållet i de olika processerna för att användaren
tydligt ska se vilken information som ligger vart.

4.3 Utformning
4.3.1 Material
Jag väljer att ha mina instruktioner i tryckt material. Detta dels eftersom det önskades
broschyrer/tryckta handböcker i mina undersökningar samt att det är ett material som hela
målgruppen är bekväm med. Det vill säga ett medium de känner igen och är vana att
använda, ett medium som inte belastar dem ytterligare kognitivt.

Jag är medveten om att detta kanske inte är det mest användarvänliga sättet att ta till sig
instruktioner om intranät. Dock känner målgruppen redan ett starkt motstånd mot sådant
de ej arbetat med tidigare och inte känner igen, de är redan överbelastade kognitivt när
det kommer till användningen av intranät och de har önskat ett tryckt material. Dessutom
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menar Palm (1994:84) att det är viktigt att välja ett medium som når mottagaren och som
de kommer att använda för att kunna nå ut med budskapet.

Att ha det elektroniskt eller i form av filmer skulle också innebära att jag måste lägga
detta material på just intranätet för att nå alla medarbetare, eftersom mailservern inte kan
skicka större filer. Detta vore inte det bästa sättet att nå alla medarbetare eftersom de
fortfarande inte använder intranätet i den omfattningen och eftersom de anser det vara
svårt att hitta information där.

Självklart kommer materialet också finnas tillgängligt som PDF, där de användare som
vill ha instruktionerna på skärm kommer ha möjlighet till det. Dock är det i huvudsak
utformat för tryckt medie och detta är också huvudsyftet med det.

4.4 Innehåll
Grundinnehållet i mina instruktioner är tänkt att bestå av olika delar; en del där man
navigerar till ledningssystemet, en del där man navigerar på ledningssystemet och en del
där man får information om och syftet med ledningssystemet. I denna del kommer också
information och motivation till varför de bör använda det.

4.4.1 Avgränsning i innehåll
Jag har även tänkt trycka på att detta är Swecon-specifik information och att
ledningssystemet endast innehåller information för Swecon. Detta eftersom jag inte i min
gestaltning tänker fokusera på att lösa de sociala problemen. Jag ser inte heller detta som
det enda utbildningsmaterialet utan mer som ett komplement till
utbildningar/introduktioner i ledningssystemet.

4.4.2 Läsbarhet och Läsvärde
Eftersom min målgrupp är väldigt bred, de skiljer sig i ålder, utbildningsnivå, etnisk
bakgrund, olika nivåer av läs- och skrivsvårigheter med mera, väljer jag att anpassa språk,
stil och textnivå efter lättlästa principer. Detta för att alla ska kunna förstå den och bli
inkluderade i användningen av ledningssystemet.
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Med lättlästa principer menar jag att jag undviker komplexa, långa meningar. Jag
undviker även fackord, bisatser, sammansatta ord och ord som har fler än en betydelse.
Jag väljer också att upprepa sådant som är svårt använder ett direkt tilltal, det vill säga
”du”, i texten. Detta anses vara ett par av principerna för att skriva lättläst (Sundin 2007)
men är också rekommendationer som ges när man skriver om teknik (Åkerlund 1992)
eller utformar manualer/bruksanvisningar (STG 1998, Robinson & Etter 2000).

En detaljrik bild kan bli vara förvirrande (Pettersson 2003), man bör alltså inte välja en
bild med mer detaljer än vad som är relevant för sammanhanget (STG 1998:48). Jag har
valt att ha skärmdumpar på intranätet för att detta ska skapa så stor igenkänning som
möjligt när målgruppen sedan ska försöka navigera med hjälp av instruktionen. Med
andra bilder riskerar jag att igenkänningen blir mindre och om jag tar bort vissa detaljer
kan detta förvirra och läsaren kan tro att de kommit fel eftersom det finns mer detaljer på
riktigt än i manualen.

Läsvärdet har varit en central del i min gestaltning. Detta eftersom att det egentligen inte
spelar någon större roll hur bra läslighet eller läsbarhet en text har om mottagaren inte
finner något läsvärde i den. Finner de inget läsvärde i den kommer de heller inte känna
sig motiverade att läsa eller ta till sig texten.

Något som är viktigt för läsvärdet är att innehållet känns relevant och intressant för
mottagaren (Pettersson 2003:267) Därför har jag valt att avgränsa innehållet till det som
är relevant för målgruppen just nu. Det vill säga enbart grundläggande funktioner i
ledningssystemet som informationssökning och navigering. Jag har också valt att lägga
informationen i den ordningsföljd som är relevant för läsarens kunskapsbehov, något som
är viktigt i manualer (STG 1998:38). Det vill säga börjat med hur man tar sig till
ledningssystemet för att sedan fortsätta med vad som ligger vart på det.

Jag väljer också att inleda med att berätta användarens fördelar med att använda
ledningssystemet för att de ska känna sig motiverade och känna att materialet har ett
läsvärde.
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4.5 Form
4.5.1 Läslighet
Jag har valt att använda Times i brödtexten, vilket är ett typsnitt som passar bra i tryckt
material eftersom det ger tydliga ordbilder (Pettersson 2003:393). Times är också ett av
de vanligaste typsnitten, vilket gör det lätt att läsa. De typsnitt man känner igen och
brukar läsa, upplevs lättast att läsa (Hellmark 2006:26).
Pettersson (2003:392) menar att textspalter med ojämn kant kan vara lättare att läsa men
samtidigt ge ett trasigt intryck till texten, speciellt om man har texten i två spalter. Jag
väljer att ha texten med en ojämn högerkant eftersom det är så pass lite text och eftersom
jag endast använder mig av en spalt.
I rubriker och kortare textstycken har jag valt att använda ett linjärt typsnitt, Arial,
eftersom att linjärer passar bra för dessa ändamål (Hellmark 2006, Pettersson 2003,
Bergström 2009). Arial används också i all Swecons intern kommunikation och detta gör
att mottagaren därför känner igen utformningen av materialet och uppfattar det som att
det har en trovärdig avsändare.

4.5.2 Färg
Rött är en signalfärg som aktiverar hjärnan (Bergström 2009), det vill säga en färg som
man reagerar på och som har en pop-outeffekt. Därför har jag valt att markera de olika
stegen i instruktionerna med rött, jag har även valt att ha stora pilar i rött för att läsaren
lättare ska hitta i bilden. Det vill säga att underlätta orientering och navigering i
materialet.
Jag har även valt att färgkoda information i det avseende att visa vilka textblock som
tillhör vilken del av bilden på detta sätt:
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Skärmdump från min gestaltning.

Ware (2008) menar att det är ett effektivt sätt att ge support till visuellt sökande. Han
skriver också att när det kommer till inlärning är det viktigt att använda unika nyanser
först, som röd, grön, gul och blå (Ware 2008:77). Vidare skriver han att man kan använda
mellan 6-12 olika färger vid färgkodning, och att man bör tänka på vilka som ger bäst
popout-effekt mot bakgrunden (Ware 2008:77).
Jag har använt mycket blåa och gula färger i manualen, vilka är Swecons främsta
profilfärger, jag har även utformat förstasidan efter Swecons grafiska profil, det vill säga
med färger, placering av loggan etc., för att materialet ska uppfylla målgruppens norm,
för att de ska känna igen materialet samt att det ska uppfattas som trovärdigt.
Förutom detta har jag försökt att undvika gröna färger eftersom det symboliserar
Lantmännen för min målgrupp och det finns redan ett starkt motstånd mot det gröna hos
dem.

4.5.3 Disposition
Manualer skumläses, eller läses sporadiskt, ofta (Åkerlund 1992, Robinson & Etter
2000). Människan anser också att det är mer naturligt att gå från generell till specifik
information (Robinson & Etter 2000:49). Därför är det viktigt att instruktioner håller en
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logisk disposition, det vill säga att det viktigaste kommer först samt att instruktionerna
utformas efter principen ”läs först-agera sen” (STG 1998:14). Instruktionerna bör också
komma i den följd som motsvarar den normala användningen (STG 1998:14) för att
användarna känner igen mönstret samt får en känsla för att informationen skapats för att
de ska kunna använda produkten mer effektivt (Robinson & Etter 2000:40-41).
I min manual har jag därför en kronologisk struktur, vilket är viktigt när man skriver om
teknik (Åkerlund 1992). Jag går från generell information om ledningssystemet till hur
man navigerar till det och sedan på det. Jag har även numrerat rubriken efter vilket steg
läsaren befinner sig i, för att underlätta orienteringen.
Jag har även valt att lägga bilderna i anslutning till texterna, vilket känns mest logiskt
samt för att ge en effektiv information och för att underlätta orienteringen i dokumentet
för läsaren (STG 1998:52). Bilden bör komma så snabbt som möjligt efter första
referensen till den, och man bör alltid referera till den i texten (Robinson & Etter
2000:116). STG (1998:49) skriver även att texter i bilder är bra för att förtydliga
informationen i manualer/bruksanvisningar, dock måste de placeras så att de ej skymmer
viktiga element i bilden. I mina bilder har jag lagt större textblock för att underlätta för
läsaren.

4.6 Utkast av gestaltning
Detta var mitt första utkast som jag sedan provade ut på målgruppen:
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Skärmdump från min gestaltning, sida 1.

Materialet har formatet A4 och är gjort i liggande uppslag. Dock visas de här som en sida
i taget. Första delen består av information kring ledningssystemet, kort

information om Inside och en guide till snabbsök-funktionen.
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Skärmdump från min gestaltning, sidan 2.

Skärmdump från min gestaltning, sida 2.
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Skärmdump från min gestaltning, sida 3.
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Skärmdump från min gestaltning, sida 4.

Tredje delen består av att få en överblick över vad som ligger på ledningssystemet.
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Skärmdump från min gestaltning, sida 5.

Skärmdump från min gestaltning, sida 6.
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Skärmdump från min gestaltning, sida 7.

Skärmdump från min gestaltning, sida 8.
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4.7 Utprovning
Användartester är strukturerade intervjuer där fokus ligger på en serie av uppgifter som
utförs av någon som motsvarar målgruppen (Kuniavsky 2003:259).
Oftast testas enbart ett par funktioner per test, därför bör dessa väljas ut efter vilka som
kommer användas ofta, vilka som är nya, vilka som är viktiga för användarna och så
vidare (Kuniavsky 2003:260-268). Uppgifterna bör vara typiska för användandet och
flödet i testet ska vara realistiskt, även tiden för uppgiften bör vara realistiskt vilket
innebär att uppgifterna inte ska vara så komplexa att de tar mer än tio minuter att utföra
(Kuniavsky 2003:271).

4.7.1 Urval
Kuniavsky (2003:259) menar att testpersonerna bör representera användarna, samt att
man tidigt bör fastställa användarnas tidigare erfarenheter med mera för att kunna sätta
detta i kontext till resultatet (2003:278). Vidare menar han att man bör ha minst 5
personer som utför ett användartest (2003:267).
Mitt urval bestod av fem medarbetare på anläggningen i Örebro. Dessa fem hade alla få
och dåliga erfarenheter av intranätet och endast en av dem hade tidigare besökt
ledningssystemet. Personerna var män mellan 40-46, samt 47-53 år, någon även äldre,
och hade arbetat på Swecon mellan 5-11 år.
Undersökningspersonerna har ej deltagit i mina kvalitativa intervjuer, men i
enkätundersökningen. De var alltså bekanta med att jag undersökt om det var ett problem
att hitta på intranätet och ledningssystemet men inte mer.

4.7.2 Genomförande
Kuniavsky (2003:279) poängterar att det är viktigt att undersökningspersonerna inte
känner sig nedvärderade av produkten som ska provas ut. Därför var jag noga med att
poängtera att jag vet att det är ett generellt problem på Swecon att inte hitta på intranätet
och därför hade jag framställt denna guide.
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Utprovningen skedde enskilt och gick till på följande sätt: jag lade lathunden på
skrivbordet och ställde mig sedan lite på avstånd. Dock så jag fortfarande kunde se
skärmen. Sedan gav jag undersökningspersonen en uppgift, till exempel att hitta
information om ”Alkohol & Droger”.
Kuniavsky (2003:280) skriver att en viktig del för att få ett effektivt användartest är att få
personerna att säga vad de tänker när de tänker det. Detta har jag försökt att uppnå genom
att till exempel fråga personerna under tiden vad de tittar på i guiden, det vill säga om de
läser texten, tittar enbart på pilen och så vidare. Detta ger mig också insikt i vart de tittar i
guiden, det vill säga vad som har popout-effekt (Kuniavsky 2003:280).
Personerna använde lathunden, främst bilderna och de röda markeringarna, och
navigerade sig fram till ledningssystemet, de flesta utan problem. När de kom till
ledningssystemet blev det dock svårare och de bläddrade inte framåt i lathunden utan
försökte snarare leta sig fram på ledningssystemet. De ansåg efter ett tag att det var för
svårt och började då leta i lathunden. När de gjorde detta hittade de information om vad
som låg under vilken process och efter det kunde de navigera lättare och hitta
informationen.
Efter navigeringen ställde jag ett par frågor om läslighet, läsbarhet och läsvärde. Frågorna
gällde graden på typsnitten, färger, bilder och språket. Jag ställde även frågor om format
och medieval.
Ett sätt att prova läsvärdet är enligt Pettersson (2003:396) att fråga målgruppen om de
skulle läsa exempelvis en annons om den publicerades i en tidning. Därför valde jag att
ställa frågan ”skulle ni använda en liknande handbok?” och även ”tror ni andra skulle ha
nytta av denna ute på anläggningarna?”. Svaren jag fick på denna fråga var enbart
positiva. Alla fem ansåg att denna har ett stort läsvärde och innehåller just sådan
information de behöver och har efterfrågat.

4.7.3 Resultat
Kuniavsky (2003:273) menar att även om användartester är en kvalitativ procedur kan
man även tillägga ett par kvantitativa parametrar, som exempelvis hur lång tid en uppgift
tar att slutföra, hur många error respektive person hade och hur många som klarade
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uppgiften på ett lyckat sätt. Detta för att få ett statistiskt användbart och generaliserbart
resultat (Kuniavsky 2003:273).
Utefter dessa noterade jag hur många fel deltagarna gjorde, hur lång tid det tog och hur
många som klarade uppgiften utan fel. Följande resultat uppkom:


Fyra av fem klarade uppgiften felfritt, den femte som klickade in under fel
process gjorde detta utan att använda lathunden i denna del.



Det uppstod endast ett fel av en deltagare.



Alla fem klarade uppgiften på mindre än 5 minuter.

Att de slutade titta i lathunden efter de kommit fram till ledningssystemet kan ha att göra
med att de ansåg de bläddrat så långt i den och att de nu var framme vid sitt mål. Detta
skulle kunna avhjälpas med färre steg för att komma dit. Jag upplevde det som att
utprovningspersonerna upplevde navigeringen till ledningssystemet som huvuduppgiften
och därför använder de lathunden mer under denna del. Dock bör huvuduppgiften vara att
navigera på ledningssystemet så därför bestämmer jag mig för att korta ner delen där de
navigerar till ledningssystemet.
Resultatet av mina frågor efter utprovningen blev att ett stort plus att guiden var så enkel.
Dock ansåg de att rubrikerna ”Stödprocesser”, ”Huvudprocess”, ”Styrka verksamheten”
och ”Uppföljningsprocesser” bör förklaras ännu tydligare. Vad de innebär och vilken
information man hittar under dessa kategorier.
De ansåg också att i översikten över de olika processerna borde huvudämnet under
respektive kategori markeras och göras tydligare. Detta eftersom de snabbt vill veta
vilken information som ligger under vilken huvudrubrik utan att behöva läsa hela texten.
Även om texten bara är på 2-3 rader.
Utöver detta ansåg de att instruktionen för snabbsökfunktionen var mycket bra, och att
ingen tidigare förklarat hur denna fungerar och vilket har lett till att irritation uppstått hos
dem, de har också därför ansett att den inte fungerat bra. Efter utprovningen gav de
kommentarerna att den verkar ”super-smidig” och att detta kan bli mycket bra.

55

Emilia Gillström
Mälardalens Högskola VT-12
Examensarbete i Informationsdesign, 15 hp

Undersökningspersonerna ansåg också att de inte ville ha handboken i digitalt format.
Detta eftersom de tyckte det var jobbigt att växla mellan olika fönster på skärmen när
man ville dubbelkolla eller kunna se vart man skulle. Dessutom var pappershandböcker
något de var vana med och använde sig mycket av.
Gällande formatet ville de helst ha ett liggande format, eftersom detta fick plats framför
tangentbordet. Man kunde alltså ha det nära utan att det störde andra funktioner vid deras
datorer. Det stående formatet var tvunget att läggas på sidan eller över tangentbordet för
att de skulle kunna ha det nära.
Ett intressant resultat är också att alla fem tycktes få en positivare inställning till
ledningssystemet efter utprovningen. Alla fem uttryckte att det var ett ”värdelöst system”
när jag kom och efter utprovningen fick jag kommenterar som ”det kanske inte är så dumt
ändå”, ”vi ska inte fördöma systemet innan vi kan det” och ”det här kan nog bli bra”.

4.8 Revidering
Efter resultaten av utprovningen valde jag att göra detta:


Korta stegen till ledningssystemet från 4 till 1



Göra sökfunktionen mer tydlig genom att tillägga att de ska skriva ”Swecon” bakom varje
sökord



Fetmarkera huvudorden i ”innehållskartan”



Behålla det liggande formatet

Den reviderade versionen av gestaltningen ligger som bilaga.
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5. Sammanfattning & diskussion
5.1 Resultat
Svårigheten hos medarbetarna att använda intranätet berodde framförallt på tre olika
saker. De uttryckte det själva att det var rädda för det som var nytt, att de inte kunde det
för att de inte jobbat i något liknande förut. Det berodde också på informationsbrist och
instruktionsbrist från ledningen samt en motvilja till det som har med Lantmännen att
göra.

Detta tillsammans med tidigare studier tyder på att information om nya system, goda
vitsord från förebilder och chefer samt instruktioner för att underlätta för medarbetarna
kognitivt är av stor vikt.

Med hjälp av principer för Informationsdesign, som läsbarhet, läslighet och läsvärde,
samt Textdesign, främst text och bild i samverkan och lättläst, utformade jag steg-försteg-instruktioner. Detta visade sig underlätta navigering och faktiskt främja
användningen av ledningssystemet under utprovningen. Medarbetarna hittade till och på
ledningssystemet, och de fick en mer positiv inställning till det. När de såg vad som fanns
där och hur man hittade det.

Jag reviderade mitt material utefter deras synpunkter och skulle velat utprova detta igen.
Dock hanns inte detta med på grund av tidsbegränsningen i examensarbetet.

Förutom instruktionsmaterialet har även vägen till ledningssystemet förenklats och lagts
som en direktlänk på intranätets startsida. Denna länk ligger i kategorin ”Verktyg” och
syns enbart för Swecons medarbetare.

5.2 Bortval
Återigen, på grund av tidsbrist, så har jag valt att göra vissa val som påverkar
gestaltningen till det sämre. Jag hade till exempel velat göra ett mer omfattande
57

Emilia Gillström
Mälardalens Högskola VT-12
Examensarbete i Informationsdesign, 15 hp

utbildningsmaterial där användarinstruktionen mer fungerade som ett komplement. Jag
skulle velat ha en utbildningsplan där chefer och förebilder åkte runt på anläggningarna
och talade gott om ledningssystemet.

Användarinstruktionerna skulle förmodligen gestaltats i fler medier, såsom film eller
liknande, om det funnits mer tid i detta examensarbete.

För att använda datorbaserade lathundar och instruktionsvideos krävs de förkunskaper
som ovana datoranvändare saknar. Trycka arbetsböcker är något som fungerar på denna
målgrupp, eftersom de är vana att använda detta. Jag är medveten om att det finns risker
med detta bortval, när man riktar uppmärksamheten mellan datorn och arbetsboken kan
detta ge en rumslig och tidsmässig separation som hindrar inlärning (Kehoe James et al.,
2008). Men jag har ändå valt bort detta eftersom jag fått fram i mina empiriska
undersökningar att min målgrupp önskar ett tryckt material samt att jag i annat fall skulle
behövt lägga det datorbaserade materialet på intranätet, vilket målgruppen inte använder i
den omfattningen att de skulle hitta detta.

Förutom själva gestaltningen har jag också vart tvungen att välja bort vissa metoder, vilka
förmodligen skulle påverkat arbetet i en annorlunda riktning. Till exempel har jag valt
bort att analysera själva ledningssystemet. Detta beror på flera saker: jag visste inte vad
som var det huvudsakliga problemet med att ledningssystemet inte användes innan jag
utförde mina empiriska undersökningar. Det kunde alltså vara alltifrån att de inte såg vad
det stod till att de inte visste att det existerade.

Efter mina empiriska undersökningar insåg jag att det huvudsakliga problemet var
målgruppens attityd och okunskap i ämnet, vilket till största delen berodde på
informationsglapp och organisationens kultur. Tidigare undersökningar som gjorts tydde
också på att igenkänning är viktigt för att strukturen ska vara effektiv på intranät, vilket
tillsammans med det empiriska resultatet gjorde att jag valde att inte göra analyser. Den
största anledningen till att jag valde bort detta var dock, återigen, begränsningen av tid.

Till vidare forskning eller liknande forskningsarbeten rekommenderar jag alltså att även
analysera gränssnitt, läsbarhet, läslighet och navigationssystem för att kunna säkerställa
problemet ytterligare.
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Eftersom studier visat att igenkänning av struktur gör den effektiv borde man kanske
egentligen titta närmare på hur man kan förändra den nya strukturen för att göra den
lättare för målgruppen. Detta har jag vart tvungen att välja bort. Dels eftersom att det
finns en anledning till att koncernen väljer att gå bort från den gamla strukturen, för att få
ett gemensamt intranät, dels eftersom det inte finns ekonomiska resurser eller viljan hos
koncernen/företagsledningen på Swecon att genomföra en sådan förändring. Jag skulle
inte heller kunna göra om bara strukturen på ledningssystemet utan att påverka övriga
intranätet.

5.3 Förslag till vidare forskning
Jag har begränsat min gestaltning till informationsbehovet och lämnat de sociala
problemen åt sidan. Att ett affärsområde i koncernen inte vill tillhöra den är ett stort
problem. Detta anser jag bör undersökas närmare får att nå en mer långvarig lösning. Vad
beror oviljan på?
Flera teorier visar också på att det är viktigt att medarbetare blir motiverade till att
använda sig av nya system och jag kan tänka mig att detta också är av stor vikt för att
kunna acceptera koncernen. Ett exempel på detta är den del i adoptionsprocessen där
användare bildar sig en uppfattning om produkten, där har chefer och andra förebilder
stort inflytande för hur denna uppfattning ter sig (positiv eller negativ). Detta tror jag
också gäller adoption av nya omställningar, omgrupperingar och så vidare, alltså till
exempel när medarbetarna på Swecon ska acceptera Lantmännen som de nya ägarna.
Jag tror också att det skulle vara viktigt att följa upp denna handbok och se vilken
skillnad det faktiskt gör. Om man ser på detta om cirka ett halvår och skickar ut samma
enkätfrågor skulle man kunna få delar av det bekräftat.
Dessutom borde undersökningen kompletteras med andra metoder, som exempelvis
längre observationer och analyser av själva intranätet för att se om detta är optimalt
utformat eller om det är något i den tekniska utformningen som också stör användarna.
Anledningen till att detta inte är gjort i denna studie är dels på grund av tidsbrist och dels
på grund av att min målgrupp i dagsläget inte har så stora datorkunskaper/tidigare
kunskaper i liknande system att detta skulle spela någon större roll för dem idag.
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7.Bilaga
Följande sidor hör till samma bilaga: min gestaltning – steg för steg instruktioner i form
av en lathund.
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