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Abstract
The purpose of this thesis was to ease the implement of an upcoming intranet for a
target group who had used the previous system to an unwanted low extent. After
qualitative and quantitative studies I found that the users of the current intranet
thought it was hard to navigate and did not understand neither the relevance of it in
their own work nor knew which information it contained.
Since I did not have access to the new system by the time of the making of this thesis
I concentrated on rectifying possible problems with the new system regarding the
relevance and the contained information. With basis in a number of theories I
produced an information brochure, whose object was to inform about the content and
to convince the target group of the relevance and utility of the new intranet.

Abstrakt
Syftet med detta examensarbete var att underlätta införandet av ett kommande
intranät hos en målgrupp som använt det tidigare systemet i oönskat låg utsträckning.
Efter kvalitativa och kvantitativa studier fann jag att användarna av det aktuella
intranätet upplevde det som svårnavigerat samt varken förstod relevansen av det i sitt
arbete eller visste vilken information det innehöll.
Då jag inte hade tillgång till det nya systemet vid tidpunkten för arbetet
koncentrerade jag mig på att avhjälpa eventuella problem liknande de två sistnämnda
för det nya systemet. Med utgångspunkt i ett antal teorier arbetade jag fram en
informationsbroschyr, vars syfte var att informera om innehållet i det nya intranätet
samt övertyga målgruppen om relevansen och nyttan med det samma.
Nyckelord:
Implementering
Informationsdesign
Intranät
Klarspråk
Textdesign
Övertyga
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Förord
Många andra må ha skrivit det tidigare, men det är likväl sant: utan hjälp och stöd
från ett antal personer hade det här arbetet inte blivit till. Jag skulle därför vilja ägna
detta förord till att förklara min tacksamhet till er.
Tack till Bjarne Hindersson, min handledare. För dina värdefulla åsikter om både
stort och smått, utan att du för den sakens skull försökte göra arbetet till ditt.
Tack till Emilia Gillström, min kontaktperson på Telia. För ditt engagemang och din
hjälpsamhet både före och under arbetet.
Tack till Erik Eklund. För ditt aldrig sinande kreativa sinne, utan vars existens jag
sannolikt inte hade lyckats namnge mitt arbete.
Tack till mina övriga klasskamrater (och särskilt ni som tillbringat mest tid i
textsalen). För att ni förgyllt trötta eftermiddagar.
Tack till min familj. För att det aldrig varit några problem att släppa arbetet och
fokusera på annat då jag behövt.
Ni har alla stor del i vad ni nu läser.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I höstas genomförde jag min praktik på Telias produktkommunikationsavdelning i
Farsta. Då fick jag bland annat arbeta med Produktguiden, ett av företagets intranät.
Produktguiden används exempelvis av personalen i Telias fysiska butiker samt av
deras kundtjänsteenhet för att innan och under samtal med kunder ta del av generell
information, säljargument, pris och annat för företagets olika produkter och tjänster.
Efter självständigt arbete i intranätet och samtal med medarbetare förstod jag att
Produktguiden som system var föråldrat och fullt av buggar, vilket inte var så
konstigt då det existerat i sin nuvarande form sedan 1997. Ett helt nytt system, tänkt
att ersätta Produktguiden, var dock på planeringsstadiet och beräknades komma att
implementeras till sommaren. Innan arbetet med det nya systemet tog fart
genomförde två personer på produktkommunikationsavdelningen en förstudie. Då
framkom det att intranätet i både kundtjänst- och butikslag stundtals valdes bort till
förmån för andra lösningar där personalen manuellt infogade information från
Produktguiden. Detta i syfte att undkomma systemets buggar och begränsningar.
Nackdelen med det var dock att information som uppdaterades i Produktguiden inte
uppdaterades i de övriga lösningarna, vilket ledde till att kunder i förlängningen
riskerade att få inaktuella och direkt felaktiga uppgifter.
Då jag samtalade med de personer som genomfört förstudien – vilka även var
involverade i utformningen av det nya systemet – framkom det att de var oroliga för
att det ersättande systemet inte skulle komma att användas i alla arbetslag. Vanor kan
vara svåra att bryta, särskilt om användarna inte tagit till sig fördelarna av att använda
ett företagsövergripande intranät för ändamålet eller förstår hur det ska användas. De
ansvariga medgav att de inte skulle ha möjlighet att avsätta resurser för att utforma ett
informerande och instruerande material för användarna i exempelvis butik och
kundtjänst. Då uppdraget inbegriper en stor portion informationsdesign bestämde jag
mig för att göra det till mitt examensarbete.
1.2. Avgränsningar
Med den begränsade tiden i åtanke har jag valt att avgränsa mig så till vida att jag
enbart fokuserar på användningen av intranätet bland Telias butikspersonal, och inte i
exempelvis kundtjänst.
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Vidare har jag inte haft någon möjlighet att påverka utformningen av det nya
intranätet, vilket till viss del begränsat mig så till vida att jag inte haft möjlighet att
integrera min gestaltning digitalt i det faktiska systemet.
Då systemet inte är tänkt att börja utvecklas förrän i sommar har jag heller inte
kunnat se hur systemet som är tänkt att implementeras kommer se ut för min
målgrupp. Således har mina möjligheter att förekomma eventuella problem med
exempelvis navigationen i det nya systemet varit begränsade.
1.3. Problemformulering
Jag studerar användningen av Telias intranät Produktguiden i företagets fysiska
butiker för att undersöka varför det företagsövergripande intranätet väljs bort till
förmån för icke Telia-förankrade lösningar. Detta i syfte att med informationsdesign
maximera användningen av det system som i framtiden ska ersätta Produktguiden.
1.4. Frågeställningar
– Varför används Produktguiden i dag inte i önskad utsträckning bland Telias
butikspersonal?
– Hur övertygar jag de tänkta användarna av ett nytt intranät att börja använda det?
1.5. Syfte
Om det nyutvecklade intranätet inte används fullt ut av butikspersonalen riskerar
Telia inte bara att ödsla resurser på att utveckla ett överflödigt system, utan framför
allt att även fortsättningsvis få se sina kunder gå miste om essentiell information.
Syftet med mitt projekt är således att underlätta implementeringen av det nya
intranätet, vilket jag i förlängningen hoppas leda till att systemet används i större
utsträckning än dess föregångare i samtliga Telias butiker runt om i landet.
1.6. Etik
Då jag bokade mina kvalitativa intervjuer med respondenterna berättade jag att jag
fått kontaktuppgifter till dem från Emilia Gillström på Telias avdelning för
produktkommunikation. Detta gjorde jag för att försöka skapa trovärdighet för mig
och mitt projekt, men jag är samtidigt medveten om att det kan ha inneburit att
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personerna uppfattat mig närmare knuten till Telia än vad jag varit. Jag var därför
noggrann med att innan intervjuerna startade påpeka mitt oberoende gentemot
företaget.
Trots att jag påpekade för respondenterna att deras svar skulle komma att behandlas
konfidentiellt och att ingen annan än jag själv skulle ha tillgång till vare sig skriftligt
eller inspelat material, är det möjligt att de känt sig obekväma med
intervjusituationen. Detta kan ha påverkat deras svar något. Då jag i ett senare skede
av arbetet dock använde mig av ett kvantitativt enkätutskick, där anonymiteten
förmodligen blev mer påtaglig, anser jag dock inte att de eventuellt något
förvanskade svaren i intervjuerna påverkat mitt arbete i någon riktning.
1.7. Precisering av begrepp
I mitt examensarbete använder jag de båda begreppen intranät och system som
synonymer. Detta beror enbart på att jag avsett uppnå en språklig variation. För att
undvika förvirring har jag i min gestaltning jag valt att enbart använda intranät, då
jag ser det som ett mer precist begrepp i sammanhanget.
Då intranätet ännu inte är utvecklat eller namngivet, har jag i min gestaltning valt att
använda det egenpåkomna, fiktiva arbetsnamnet Provemg. Detta för att få en
realistisk ordbild att bygga det gestaltningen kring och inte bara en symbol som
senare är tänkt att ersättas av det verkliga namnet.

2. Teori
2.1. Technology acceptance model
En i sammanhanget tillämpbar modell är Technology acceptance model (TAM). Det
är en teoretisk modell som syftar till att förklara hur processen för en användare ser ut
innan hen accepterat och tagit till sig en teknisk innovation. I sitt grundutförande
inbegriper modellen initialt två variabler: förmodad användbarhet och förmodad
användarlätthet. Förmodad användbarhet definierades av modellens skapare Fred
Davis som ”graden till vilken en person tror att användandet av ett särskilt system
skulle förbättra hans eller hennes arbetsinsats”. Förmodad användarlätthet förklarades
vara ”graden till vilken en person tror att användandet av ett särskilt system skulle
vara fritt från ansträngning”. (Davis 1989:319-340). Tillsammans bildade de båda
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variablerna användarens attityd inför systemet, som i förlängningen ansågs leda till
ett faktiskt användande av ett system.

FIGUR 1. Technology acceptance model (Davis 1989)
Sedan TAM kom har den fått ett starkt fäste och flera försök att vidareutveckla
modellen har gjorts. Ett sådant är TAM3 (Venkatesh & Bala, hämtat 24 maj 2013),
som syftar till att belysa vad som spelar in i begreppen förmodad användbarhet och
förmodad användarlätthet. För förmodad användbarhet gäller bland annat att
användaren måste se relevansen i sitt arbete samt påtagliga resultatförbättringar till
följd av arbete med innovationen. Förmodad användarlätthet å andra sidan kommer
som en följd av exempelvis grad av datorängslan/-vana samt huruvida användaren
anser att organisationens kultur uppmuntrar till användning av innovationen.
2.2. Adoptionsprocessen
I sin bok Diffusion of Innovations (1995:161-194) redogör Everett Rogers för sin
adoptionsprocess, som behandlar hur en person stegvis tar till sig nya innovationer.
Personen som utsätts för innovationen kan när som helst under processen avböja att
gå vidare till nästa steg.
1. Kunskap
I den första fasen blir personen medveten om innovationens existens och får en
grundläggande kunskap om dess funktioner och möjligheter. (Rogers 1995:171)
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2. Övertygelse
Därefter intresserar sig personen för innovationen och söker aktivt efter mer
informationen om den. En positiv eller negativ uppfattning formas. (Rogers
1995:174)
3. Beslutsfattande
I den tredje fasen väger personen innovationens för- respektive nackdelar mot
varandra och tar ett beslut huruvida hen ska adoptera den eller inte. (Rogers
1995:177)
4. Implementering
Om beslutet är att personen ska adoptera innovationen, börjar hen sedan nyttja den i
en för situationen anpassad omfattning. Här bestämmer personen användbarheten av
innovationen och söker efter mer information kring den. (Rogers 1995:179)
5. Bekräftelse
Därefter sker en sorts personlig utvärdering om innovationen. Om resultatet är
tillfredsställande fortsätter hen att använda den. (Rogers 1995:189)
2.3. 5 faktorer som influerar adoptionsprocessen
I sin bok Diffusion of Innovations redogör Everett Rogers (1995:15-16) också för
vilka faktorer som påverkar hur en persons adoptionsprocess ser ut:
1. Relativa fördelar
Hur fördelaktig innovationen upplevs gentemot dess föregångare. (Rogers 1995:15)
2. Kompabilitet
Hur väl innovationen stämmer överens med personens erfarenheter, värderingar och
behov. (Rogers 1995:15)
3. Komplexitet
I vilken utsträckning innovationen upplevs som enkel att använda och/eller förstå.
(Rogers 1995:16)
4. Experimenterbarhet
Till vilken grad det finns möjlighet och hur lätt det är att prova sig fram med
innovationen under adoptionsprocessen. (Rogers 1995:16)
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5. Observerbarhet
Hur tydliga fördelarna med innovationen är för personens omgivning. (Rogers
1995:16)
2.4. Klarspråk
Enligt Språkrådet definieras klarspråk som tydliga texter ”skrivna på ett vårdat, enkelt
och begripligt sätt”. Begreppet har sitt ursprung i myndighetstexter där klarspråk ofta
används. (Språkrådets klarspråksfolder 2007) Syftet med klarspråk är att läsaren
snabbt och enkelt ska förstå och kunna använda sig av den information som hen läser.
(The Plain Language Action and Information Network, hämtat 2013-05-24)
Det finns ingen entydig definition på hur texter ska skrivas för att räknas som
klarspråk. Vanligt är dock att de är skrivna och utformade med
 logisk struktur
 personligt tilltal
 aktiva verb
 korta meningar
 vardagliga ord
 informativa rubriker
 endast viktiga ord och information
 läsvänlig design. (Språkrådets klarspråksfolder 2007) (The Plain Language
Action and Information Network, hämtat 2013-05-24)
2.5. Läslighet
Med begreppet läslighet avses den teknik med vilken ett material presenteras.
Oberoende av huruvida läsaren förstår materialets innehåll, måste det presenteras på
ett för sammanhanget anpassat sätt för att uppnå hög läslighet. Det innebär att valet
av exempelvis teckensnitt, teckengrad och radavstånd måste vara grafiskt anpassat
efter den situation läsaren befinner sig i. En väl tilltagen teckengrad är exempelvis att
rekommendera då läsaren befinner sig en bit ifrån den fysiska texten, medan en
mindre fungerar bättre på närmare avstånd. (Pettersson 2003:392)
Hur valet av typografi och layout ser ut i ett material påverkar också läsarens
förväntningar och förförståelse av innehållet. Beroende på hur utformningen av ett
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material ser ut kan den alltså skapa positiva eller negativa konnotationer för läsaren i
förhållande till det innehållsliga budskapet. (Pettersson 2003:393)
2.6. Läsbarhet
För att en läsare ska kunna ta till sig och förstå text och bild måste materialet vara
anpassat efter läsarens förutsättningar. Det innebär att man vid utformningen av
materialet måste ta hänsyn till bland annat läsarens läsprocess, tidigare erfarenheter
och brukliga terminologi. Materialets anpassningsgrad har en direkt påverkan på dess
läsbarhet, vilket innebär läsarens möjlighet att förstå materialet och dess budskap.
(Pettersson 2003:390)
2.7. Läsvärde
Ett materials läsvärde bestäms av huruvida en läsare uppfattar dess innehåll som värt
att läsa. Det är en subjektiv bedömning, då det som en person ser som intressant kan
ses som ointressant av någon annan. Också situationen då en läsare söker tillgodogöra
sig ett material påverkar – vad som vid en tidpunkt ses som intressant kan vid en
annan upplevas som ointressant. (Pettersson 2003:396)
2.8. Disposition för att övertyga
En av grundpelarna inom den klassiska retoriken är dispositio: hur ett meddelande är
disponerat i syfte att vägleda åhörarna mot en bestämd övertygelse. En modell för
”det ideala talet” består i den klassiska retoriken av fem på varandra följande steg och
ser ut enligt nedan: (Johannesson 1998:65)
1. Exordium
I inledningen av meddelandet – exordium – måste talaren väcka åhörarnas intresse.
En antydan av vad den resterande delen kommer att handla om bör ingå i
förberedande syfte, samt försök att vinna välvilja hos åhörarna. Genom resten av
meddelandet måste välviljan förstärkas och utvecklas till ett förtroende. (Johannesson
1998:65)
2. Narratio
På inledningen följer narratio, en ”berättelse” som sätter ramarna och ger
bakgrundsinformation till den behandlade frågan. Viktigt är att berättelsen upplevs
som tydlig och sannolik. Att förstärka och försvaga en del mindre element för att
stärka sitt budskap bedöms som acceptabelt. Narratio måste vara kort för att inte
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tråka ut eller irritera åhörarna, medan mindre frön till argumentation kan planteras i
deras medvetande som en förberedelse inför fortsättningen. (Johannesson 1998:66)
3. Propositio
I den tredje fasen, propositio, presenteras talarens ställningstagande eller tes.
(Johannesson 1998:67)
4. Argumentatio
Därefter är det tid för argumentatio – fasen där argumentationen för tesen tar vid.
Den rymmer två delar: probatio och refutatio. Den förstnämnda är de argument som
bekräftar fördelarna med tesen, medan den andra är ett förekommande svar på de
bestridanden som kan väntas uppkomma från åhörarna. (Johannesson 1998:68)
5. Peroratio
I talets avslutande del – peroratio – bör talaren på ett kortfattat sätt resumera sina
mest betydelsefull argument för att få åhörarna att minnas dem. Avslutningen bör
också inbegripa ett sista budskap, som är kraftfullt och gärna spelar på åhörarnas
känslor för huvudtesen. (Johannesson 1998:68)
2.9. Gestaltlagar
Informationsdesign och textdesign har kraftigt influerats av gestaltpsykologin. Den
påvisar bland annat att människor utifrån vad som egentligen bara är ett antal linjer
eller kurvor kan identifiera och bilda former och helheter. (Holsanova 2010:92)Då ett
budskap gestaltas bör producenten därför ha detta i åtanke och underlätta för läsaren
genom att skapa ”retoriska kluster”, där det blir tydligt vad som hör ihop med vad.
Detta gäller både visuella och innehållsliga anknytningar mellan element. (Holsanova
2010:94)
Gestaltpsykologin inbegriper ett antal olika gestaltlagar, varav tre av dem följer
nedan.
Närhetslagen
Element som placeras nära varandra uppfattas enligt närhetens lag som en grupp i
stället för som enskilda objekt. (Holsanova 2010:93)
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Likhetslagen
Då element är lika varandra till utseendet, vad gäller exempelvis färg eller form,
uppfattas de också som en helhet. Det kallas för likhetens lag. (Holsanova 2010:93)
Symmetrilagen
När ytor avgränsas med symmetriska skiljelinjer uppfattas de som förbundna. Det
kallas för symmetrilagen. (Holsanova 2010:93)
2.10. Läsning på skärm och på nätet
Upprepad forskning har visat att ögonrörelser vid läsning på skärm inte avviker
betydande från dem vid läsning på papper. Inte heller kan några särskilda skillnader i
läshastigheten eller läsförståelsen styrkas. Dock spelar bildkvaliteten med vilken
innehållet visas på skärmen en avgörande roll för att inte riskera försämrad läslighet.
(Dillon 1992, Dundar & Akcayir 2012, Kol & Scholnik 2000, Muter & Maurutto
1991)
Texter som presenteras i fler än en kolumn tenderar att läsas långsammare på skärm
än enkolumniga. Läsförståelsen förefaller inte påverkas av antalet kolumner, utan det
gäller enbart läshastigheten. (Dyson 2004:384)
Vad som däremot skiljer läsning på nätet (skärm) från läsning på papper är
lässituationen. Enligt Holsanovas undersökning, som utförts på pappers- och
nättidningar, sker den förstnämnda under hastigare former. Detta kan bero på att det
finns få vedertagna regler för att producera för skärmbaserade medier och betydligt
fler för tryckt material, vilket kan göra läsaren ovan vid materialets utformning.
(Holsanova 2010:125)
Vid läsning på nätet ämnar läsarna i högre utsträckning endast få en kortare översikt
av materialet. Då förfarandet på nätet är flyktigt och fritt kan läsaren i ett senare
skede hämta mer information och navigera mellan sidor och fönster på ett annat sätt
än motsvarande för papper. (Holsanova 2010:125-127)
Läsare på nätet är mer selektiva än pappersläsare. De skannar avsevärt mer i
materialet och läser bara sådant de själva är intresserade av. Det de är intresserade av
läser dock nättidningsläsare djupare och mer ingående än övriga. Det är därför extra
viktigt att fånga nätläsares intresse och vägleda dem till innehållet, i syfte att locka
dem till djupläsning. (Holsanova 2010:130-132)
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2.11. Källkritik
Några av de litterära verk jag använt som källor i mitt examensarbete är av äldre
karaktär. Detta gäller särskilt Davis (1989), som behandlar hur tekniska innovationer
accepteras av användare, då tekniken utvecklats avsevärt sedan modellen initialt
publicerades. Modellen som sådan är dock aktuell då den – som jag påvisat i och med
utvecklingsförsöket TAM3 – fortfarande agerar utgångspunkt för ny forskning. Därför
har jag också valt att använda den i mitt arbete.
Ovanstående resonemang anser jag även går att applicera på övriga äldre källor som
Rogers (1995), Holme & Solvang (1997) och Johannesson (1998). Också i dessa fall
bedömer jag det övergripande innehållet som hållbart åldern till trots, även om jag
haft överseende med samhälleliga och tekniska förändringar som skett sedan
publiceringsdatum för respektive verk. Dessa har jag givetvis utelämnat från mitt
arbete.

3. Metod
3.1. Kvalitativa intervjuer
För att skapa ett empiriskt underlag genomförde jag ett antal kvalitativa intervjuer
med anställda i olika Telia-butiker. Syftet med intervjuerna var framför allt att skapa
ett underlag till min efterföljande kvantitativa undersökning utifrån ett annat
perspektiv än min uppdragsgivares. De kvalitativa intervjuerna får då en
förundersökningslik karaktär, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt för att förbereda
sig inför den kvantitativa fasen (Holme & Solvang 1997:86). För att uppfylla detta
syfte ansåg jag att tre olika butiker var ett tillräckligt stort urval. Av såväl
ekonomiska som tidsmässiga orsaker hade jag ingen möjlighet att besöka samtliga 88
Telia-butiker i Sverige.
Det är centralt att anpassa sitt urval efter undersökningens natur, då intervjuresultaten
annars riskerar bli oanvändbara (Holme & Solvang 1997:101). Därför bad jag min
kontaktperson på Telia föreslå ett antal butiker för mig att besöka, som hon i sin
förstudie inför arbetet med den nya Produktguiden sett inte använder det nuvarande
systemet i önskad utsträckning. I de butiker jag besökte försökte jag också välja
respondenter med skiftande yrkesroller samt anställningstid i Telia-butik för att få en
större spridning i svaren.
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Bortsett mitt ovanstående primära syfte med intervjuerna – att skapa en
flerdimensionell referensram inför min kvantitativa undersökning – innebar mitt val
av kvalitativa intervjuer också en rad andra fördelar. De syftar till att skapa en
förståelse för den intervjuade personen på ett personligt plan (Aspers 2007:135), för
att senare kunna etablera mönster mellan de olika respondenterna (Gubrium &
Holstein 2001:85). Avsikten med mina intervjuer var just det: att förstå om och i så
fall varför butiksanställda ogillade Produktguiden så till den grad att de valde andra
lösningar för intern informationshämtning. Detta resultat ämnade jag sedan använda
för att ta fram mer generaliserbar data genom en enkätundersökning.
Jag valde att använda mig av ett semistrukturerat upplägg på intervjuerna, vilket
innebar att jag hade ett frågeformulär att utgå från (se bilaga 1), men också möjlighet
till följdfrågor då jag fann sådana nödvändiga och relevanta. Ett sådant
tillvägagångssätt lämpade sig väl då jag som intervjuare på förhand visste vad jag
ville ha ut av intervjuerna (Aspers 2007:137): butikspersonalens åsikter om
Produktguiden i dag och förståelse för deras arbetssätt.
Jag har genomfört intervjuer med totalt fyra anställda i tre olika Telia-butiker. Vid ett
av tillfällena intervjuade jag en butikschef och en säljare samtidigt (se Metodkritik, s.
20). De övriga två intervjuerna skedde enskilt i slutna rum. Det berodde på att de
intervjuerna utfördes under butikspersonalens arbetstid (vilket dubbelintervjun inte
gjorde) samt att intervjuer med fler respondenter än en riskerar hämma
respondenterna så till vida att de inte vågar uttrycka personliga tankar (Aspers
2007:143).
Då jag utformade mina intervjufrågor tog jag ett antal parametrar i beaktande. Det var
viktigt att frågeställningarna höll samma öppna karaktär; det skulle inte finnas frågor
som gick att besvara med enkom ett ja eller ett nej, då det knappast hade gagnat min
undersökning. Jag bestämde mig även för att låta de första frågorna i intervjun vara
av ”ofarlig” karaktär – som hur länge personen arbetat i butiken samt hens yrkesroll –
för att därefter successivt övergå till de för mig mer centrala frågeställningarna. Detta
gjorde jag för att försöka öka respondentens tillit till mig och på så sätt maximera
möjligheten att få ärliga svar (Aspers 2007:139).
Då intervjuerna började inledde jag först med en presentation av mig själv, min
utbildning och mitt examensarbete. Därefter var jag noga med att påpeka mitt
oberoende gentemot Telia samt att förklara att samtliga svar skulle behandlas
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konfidentiellt och inte gå att spåra till vare sig person eller butik. (Ejvegård 2009:52)
Jag var noga med att inte använda ordet anonymitet, då det i sammanhanget anses
omöjligt att utlova sådan i ordets rätta bemärkelse. Detta då jag träffade
respondenterna fysiskt och jag själv därför skulle kunna härleda svaren till respektive
person. (Trost 2010:61)
Ytterligare en avvägning jag gjorde var huruvida jag skulle använda
inspelningsutrustning under intervjuerna eller inte. Det finns en rad både för- och
nackdelar med att göra det, men jag ansåg ändå att fördelarna i form av korrekt
återgivning av citat och resonemang övervägde nackdelar som en möjligt onaturlig
samtalssituation (Trost 2010:75). Genom att påpeka det konfidentiella förfarandet
med vilket svaren skulle behandlas hoppades jag ändå ingjuta ett lugn i
respondenterna. Dessutom genomfördes samtliga intervjuer i respektive butiks
lokaler, vilket förmodligen gjorde respondenterna mer avslappnade och bekväma med
den i övrigt sannolikt ovana intervjusituationen (Trost 2010:66).
3.1.1. Sammanställningar
Nedan presenterar jag de åsikter och den information som uppkommit under mina
kvalitativa intervjuer vars natur jag bedömt vara relevant och viktig för mitt arbete.
Därefter avslutar jag med mina egna reflektioner och gemensamma slutsatser från de
tre intervjutillfällena. Meningar och ordval inom citationstecken nedan är respektive
respondents egna ord, medan det övriga är mina egna tolkningar av dess åsikter och
resonemang.
3.1.1.1. Intervju BC + S1

Vid mitt första intervjutillfälle samtalade jag med en butikschef (BC) och en säljare
(S1).
S1 anser sig använda Produktguiden ofta i sitt arbete, uppskattningsvis i var tredje
kundmöte. Vid upprepade tillfällen under intervjuns gång får S1 också beröm av BC
för sin flitighet i användningen av Produktguiden. Enligt båda respondenterna är S1
den i butiken som nyttjar Produktguiden i högst utsträckning. En del andra ”ringer
hellre” till internsupportern och frågar än att själva leta efter information på
intranäten. S1 får regelbundet frågor om produkter och tjänster från sina kollegor, och
hänvisar då ofta dem till Produktguiden för att leta själva.
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Både S1 och BC ser överlag informationen i Produktguiden som bra och tror att det
är en åsikt som delas av deras kollegor. De problem som de ser med Produktguiden är
att systemet till stora delar innehåller information som de i sina respektive yrkesroller
uppfattar som överflödig. Detta är också något som S1 ser som en bidragande orsak
till att användningen av Produktguiden bland S1:s kollegor är lägre än hos S1 själv.
BC håller med S1 om att informationsmängden i Produktguiden är ett problem samt
att det är svårt att hitta i systemet. I sin roll som butikschef i dag lämnar BC stort eget
ansvar till de anställda vad gäller att lära sig navigera i och använda de olika
systemen. Tillvägagångssättet handlar i mångt och mycket om att följa med kollegor
och se hur de arbetar, för att sedan ”vid lugnare stunder” själv sitta ned och bli
bekväm i systemen. BC medger att ”i den bästa av världar” vill man ha introduktioner
till allting, men ser det inte som realistiskt med tanke på vilka resurser som skulle
krävas.
Vid implementering av ett nytt intranät anser BC det viktigt att ”betona vikten” från
ledningshåll av att arbeta med det nya systemet. Dessutom är det viktigt med en
förklaring av systemet och vad det ersätter på ett lämpligt sätt, ”så att det inte bara
kommer ett mejl”. Dock anser BC att mycket handlar om att avsätta tid för att titta
runt i systemen samt att mycket är upp till användarna själva.
3.1.1.2. Intervju S2 (+ S3)

Vid det andra intervjutillfället intervjuade jag en säljare (S2). I slutet av intervjun
inkom ytterligare en säljare (S3) i vårt samtal och delgav sina åsikter om ämnet.
S2 använder sig av Produktguiden ”nästan dagligen” och ibland under kundmöten. S2
anser att Produktguiden innehåller ”tydliga fakta” och hen har en ”ganska bra”
inställning till systemet. Dock gäller en hel del information främst andra enheter, som
exempelvis kundtjänst, vilket gör att S2 upplever stora mängder av informationen
som överflödig. Dessutom finns det ”så sjukt mycket gamla grejer som är
ointressanta, massa säljstoppade grejer”.
S2 upplever det som att hens kollegor tycker betydligt mindre om Produktguiden än
hen själv. S2 säger att det är ”ingenting som alla använder”, vilket hen kan tänka sig
bero på att nyanställda ”inte blir upplärda att använda det”. Då butikspersonalen lade
upp genvägar till system i sina arbetsdatorer var det ”inte självklart” att lägga upp
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Produktguiden där. S2 uppskattar fördelningen till 50/50 mellan de som ”tycker det är
värdelöst och de som använder det ibland”.
Bland sina butikskollegor är S2 en av de som varit anställd längst tid. Det händer ofta
att kollegorna, särskilt de nya, kommer och frågar S2 om systemen. Den senaste
personen som anställdes i butiken kom för cirka ett halvår sedan, och frågar
fortfarande S2 om navigationen i systemen regelbundet. Vad S2 känner till finns det i
dag inget utbildningsmaterial för systemen utan inlärningen sker till störst del genom
att se hur ens kollegor arbetar för att sedan testa sig fram själv. Det var också så S2
fick lära sig systemen, samt med hjälp av ”låtsasuppgifter” utfärdade av kollegor för
att lära sig navigera.
Då jag frågar S2 om hen och hens kollegor ser Produktguiden som en sista utväg om
informationen inte går att få ta på någon annanstans – det är känslan jag får under
intervjun – får jag ett bekräftande svar. S2 håller med och tycker att det var ”bra
sagt”.
Mot slutet av intervjun kommer ytterligare en anställd (hädanefter S3) in i rummet
där vi samtalar. När jag förklarar för S3 att vi talar om Produktguiden möts jag av ett”
NEJ!” följt av en suck. Jag bjuder in S3 i samtalet och hen förklarar sin negativa
inställning till Produktguiden med att det innehåller alldeles för mycket information
och är för svårnavigerat. S3 uttrycker sig bland annat med citat som ”det
[Produktguiden, min anm.] är ångest” samt ”öppnar inte om jag inte absolut måste”. I
stället för att använda sig av Produktguiden har S3 under sina år på Telia samlat på
sig kontaktuppgifter till personer som kan svara på hens frågor och delge information
som egentligen finns i Produktguiden. S3 ”står hellre i kö för att få svar på frågor än
att leta i Produktguiden”.
3.1.1.3. Intervju S4

Under det tredje och sista intervjutillfället intervjuade jag en säljare (S4).
S4 har bara arbetat i Telia-butik i ett par månaders tid. Hen anser sig inte använda
Produktguiden särskilt mycket (”4-5 gånger/dag”), utan i avsevärt mindre
utsträckning än sina butikskollegor. Detta tror S4 framför allt beror på att kollegorna
arbetat längre i butik och därför ”känner till systemen bättre” och är ”mer bekväma”
med det. S4 tycker att Produktguiden är svårnavigerat.
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Enligt S4 innehåller Produktguiden varken för mycket information eller särskilt
mycket överflödig information. S4 anser att ”det kan nästan inte bli för mycket
information”, men medger sedan att navigationsproblematiken kanske hade minskat
vid beskedligare informationsmängd.
S4 har genomgått en kortare utbildning i Telias system genom företags
bemanningspool som hen tidigare tillhört. Sedan hen anställdes i butiken har dock
ingen annan upplärning skett än att han fått följa kollegor och sedan prova sig fram.
S4 säger sig vara ”lite lat och frågar gärna” i stället för att själv söka efter information
i Produktguiden. Detta beror delvis på att S4 inte anser sig behärska systemet helt.
Under intervjuns gång vänder sig S4 vid ett tillfälle till en dator för att visa mig
någonting i Produktguiden. Hen öppnar dock egentligen ett annat system –
Varuguiden – som ser helt annorlunda ut jämfört med Produktguiden. Detta
upptäcker S4 inte förrän jag påpekar det. Vidare uppger S4 att hen ”inte varit inne
och kikat” på nyhetsdelen i Produktguiden.
3.1.2. Resultat och diskussion
Gemensamt för samtliga respondenter var framför allt att de upplevde Produktguiden
som svårnavigerat och att de alla hade introducerats till systemet genom att följa med
kollegor, och förväntades sedan lära sig det på egen hand. Som jag nämnt tidigare (se
Avgränsningar, s. 5) är dock eventuella navigationsproblem i det nya systemet något
jag inte har möjlighet att förekomma då systemet ännu inte börjat utvecklas.
Flera av respondenterna uppgav att de själva eller någon kollega föredrog att ringa
internsupporten framför att hitta information i Produktguiden. Det leder till internt
resursslöseri i form av onödiga samtal, där båda parter kunde nyttjat sin tid till något
nödvändigare. De som arbetat i Telia-butik under en längre tid än majoriteten av sina
kollegor mottog också ofta frågor både om informationen och navigationen i
Produktguiden. Det tyder i mitt tycke på att det finns klara brister i tillvägagångssättet
vad gäller inlärningen av system för nyanställda.
Vidare föreföll den generella inställningen till Produktguiden i samtliga butiker jag
besökte vara negativ. Detta kan vara ytterligare en förklaring till bristerna i
inlärningen för de nyanställda, då det enligt TAM3 är viktigt med en uppmuntrande
företagskultur gentemot de teknologiska nyheterna för att främja den förmodade
användarlättheten (se Technology acceptance model, s. 10). Om det vanligaste sättet
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nyanställda får lära sig Telias interna system är att de får följa med kollegor och se
hur de arbetar – och dessa kollegor inte använder Produktguiden i särskilt hög
utsträckning – är risken också stor att den förmodade användbarheten (se s. X) verkar
liten. Butikspersonalen förefaller ha hamnat i en ond cirkel vad gäller inställningen
till och användningen av Produktguiden. De nyanställda lär av de mer erfarna, som
med en generellt negativ inställning till Produktguiden bidrar till att såväl den
förmodade användbarheten som den förmodade användarlättheten för de nyanställda
blir liten. Detta är något som är viktigt att se över till arbetet med att implementera
det nya intranätet.
Känslan jag fick under samtliga intervjuer – särskilt dem med S2 och S4 – var att
respondenterna överdrev sin användningsgrad av Produktguiden något. S4 påstod sig
exempelvis använda Produktguiden ”4-5 gånger om dagen”, men hade samtidigt
aldrig sett nyhetsfunktionen belägen på systemets startsida och öppnade dessutom fel
system under intervjun. Dock hade ingen av respondenterna några problem med att
tala om vad de upplevde sina kollegor tycka om Produktguiden, utan gjorde det med
övertygelse. Det får mig att tro att de möjligen applicerat sina egna åsikter på sina
kollegor, för att i den förmodat ovana intervjusituationen inte framstå som lika
utsatta. Trots att jag presenterade mig som helt oberoende från Telia och utlovade att
svaren skulle behandlas konfidentiellt, är det möjligt att det (undermedvetet?) kändes
tryggare för respondenterna att besvara frågorna genom någon annan.
Det är vanligt att respondenterna anpassar sina svar efter vad de tror att intervjuaren
vill ha för svar och därför inte svarar autentiskt (Holme & Solvang 1997:106). Detta
försökte jag avhjälpa på förhand genom att påpeka mitt oberoende från Telia och
berätta kort om mitt projekt, men det är möjligt att jag kunde tydliggjort det
ytterligare. I slutet av respektive intervju berättade jag att jag själv under min
praktikperiod på Telia själv arbetat i Produktguiden och sett bristerna med systemet,
och efter det uppfattade jag respondenterna som ärligare. Kanske hade jag tjänat på
att klargöra min inställning till systemet tidigare, men jag ville samtidigt undvika att
påverka respondenterna i annan riktning.
3.1.3. Metodkritik
En av mina kvalitativa intervjuer genomförde jag med två respondenter samtidigt.
Detta är ett tillvägagångssätt som rymmer både för- och nackdelar. Att intervjua två
respondenter parallellt kan innebära en högre grad av trovärdighet i svaren, då det kan
upplevas som svårare att stå upp för lögner inför flera personer (Aspers 2007:143).
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Men det kan också leda till en dynamisk ojämnvikt i form av att en av respondenterna
tar avsevärt mer plats i situationen än den andra. Den tystlåtna kommer då inte till tals
i samma utsträckning som hen skulle ha kunnat göra i en enskild situation (Trost
2010:67).
I mitt fall skedde parallellintervjun med en butikschef och en säljare. Då säljaren
befann sig i en beroendeställning till butikschefen är det möjligt att säljarens
uppriktighet i svaren blev lidande eftersom hen inte ville verka negativt inställd till
företaget/systemen inför sin chef.
Då jag genomförde kvalitativa intervjuerna som en sorts förstudie till min senare
kvantitativa undersökning bör dock eventuellt tillbakahållna åsikter under den
parallella intervjun också ha kommit fram i ett senare skede om de delats av andra.
Därför tror jag inte heller att mitt empiriska slutresultat har påverkats särdeles av det
parallella intervjuförfarandet. Säljaren verkade något mer återhållsam och blygare
inför situationen än butikschefen, vilket jag dock sökte avhjälpa genom att ställa vissa
frågor direkt till säljaren för att låta hen komma till tals i högre utsträckning.
3.2. Kvantitativ enkätundersökning
Som en uppföljning till min kvalitativa undersökning utformade jag en enkät med
utgångspunkt i de genomförda intervjuerna. Syftet med min enkätundersökning gick
att sammanfatta i tre punkter, vilka jag formulerade initialt och sedan hade i åtanke
under enkätprocessen. Att först själv veta vad man vill ha ut av en enkät är essentiellt
för att sedan kunna använda sig av resultatet (Kuniavsky 2003:305).
De punkter angående syftet med enkätundersökningen som jag formulerade löd:


Få en generell uppfattning av hur användningsfrekvensen av Produktguiden i
Telias butiker ser ut i dag.



Få reda på om (och i så fall var) det finns brister i informationen om
Produktguiden som system.



Få reda på hur målgruppen föredrar att mottaga information: i digital form
eller i tryckt form.

Enkäten var webbaserad och skickades ut via mejl till 84 av Sveriges 88 Teliabutiker. Jag valde att göra den webbaserad därför att det är ett kostnads- och
tidseffektivt sätt att nå ut till de tänka respondenterna (Kuniavsky 2003:304).
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Nackdelen är att mejlenkäter lätt kan uppfattas som skräppost (Kuniavsky 2003:304),
en risk jag dock bedömde som liten då jag fått Telia-interna mejladresser som
allmänheten ej hade tillgång till.
De tre butiker jag besökt fysiskt under mina kvalitativa intervjuer valde jag att inte
skicka enkäten till, då jag redan ansåg mig ha fått en ingående bild av hur situationen
såg ut i de butikerna. Till en av de övriga butikerna fanns det ingen mejladress att
tillgå enligt den sammanställning jag mottog från Telias avdelning för
produktkommunikation, vilket gjorde att jag utelämnade också den butiken.
Det mejl jag skickade ut till butikerna (se bilaga 2) innehöll dels information om mitt
examensarbete, dels information om och instruktioner till enkäten jag önskade få svar
på. Innehållet i mejlet bestämdes utefter Kuniavskys (2003:321) modell över vad som
bör ingå i sådant material:
 Nyttan med undersökningen (att underlätta implementeringen av det nya
systemet)
 Vad undersökningen är till för (ta reda på åsikter om Produktguiden i dag
från butikspersonal)
 Varför svaren är säkra (lämnas helt anonymt)
 Vad belöningen är (att deras framtida arbete förhoppningsvis underlättas)
 Vem som är ansvarig samt hur den personen kan nås (mina kontaktuppgifter)
 Hur länge undersökningen pågår (”till och med nästa vecka (12/5)”)
Vid utformningen av enkätfrågorna tog jag hänsyn till ett antal olika variabler. Dessa
inbegrep dels rent textuella aspekter – som att frågorna ställdes utan värdering, utan
negationer och med precisa begrepp och konstant språknivå – för att säkerställa
objektivitet samt underlätta för mig själv i tolkningsskedet (Kuniavsky 2003:310314). Dessutom sökte jag aktivt blanda frågor av olika karaktär. Demografiska
uppgifter i form av ålder och yrkesroll hämtades in för att kunna specificera
målgruppen, och varvades med frågor om beteenden och attityder gentemot
Produktguiden.
Då öppna frågor kan försvåra generalisering av resultat valde jag att minimera antalet
sådana (Kuniavsky 2003:310). I stället för att låta respondenterna svara på frågor av
typen ”Vad är din generella inställning till Produktguiden?” med fritextsvar, fick de
omvandla sin uppfattning till ett svar mellan 1 (Mycket negativ) och 5 (Mycket
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positiv). Samma system tillämpades på flertalet frågor, vilket skedde då det
underlättar tolkning och sammanställning av resultat.
Det var viktigt att skalan hade ett udda antal alternativ, då mittenalternativet i sådana
fall kan uteslutas och i stället sammanställas i enbart negativa (1-2) och positiva (4-5)
inställningar. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt som jag fann användbart i mitt
arbete. (Ejvegård 2009:59)
I slutet av enkäten lämnade jag möjlighet för generella åsikter om Produktguiden i
övrigt, vilket också är något som rekommenderas (Kuniavsky 2003:319). Dessutom
säkerställde jag att ingen fråga skulle riskera utesluta någon av respondenterna genom
att inte rymma ett för dem lämpligt svarsalternativ (Ejvegård 2009:59). Detta innebar
i praktiken att jag exempelvis lade till ett ”Övrigt”-svar i fritextform efter frågan
”Vilken är din yrkesroll?”, trots att jag visste att inga andra än säljare och
butikschefer förmodligen haft tillgång till mejladresserna dit enkätlänken skickades.
3.2.1. Resultat
Nedan presenterar jag resultatet samt slutsatser av min enkätundersökning. Samtliga
svar redovisas i diagrammen i antal, men i mina kommentarer efter respektive fråga
har jag i vissa fall även bifogat procentsatser. Detta då särskilt i enlighet med
Ejvegårds (2009:59) rekommendationer vad gäller att utesluta mittenalternativen i
graderingsfrågor i generaliseringssyfte.

Hur gammal är du?
4

1

-25

3

26-35

18

36-45
46-55
15

56-

24

Vilken är din yrkesroll?
0

Butikschef

19

Säljare

22

Övriga

Hur länge har du arbetat i Telia-butik?

9

5

0-1 år
2-4 år
5-9 år

14

10 år eller fler

13

Den klara majoriteten av respondenterna är unga personer som arbetat på Telia i flera
års tid. Fördelningen mellan antalet svarande säljare respektive butikschefer är i
princip identisk, vilket jag ser som positivt då samtliga är tänkta att i sitt arbete nyttja
Produktguiden.
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Vad har du för generell inställning till
Produktguiden?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 - Mycket
negativ

2

3

4

5 - Mycket
positiv

Vanligen räknas mittenalternativet i en graderingsfråga med udda antal
svarsalternativ bort, då det tenderar att vara osäkra svar utan mening att generalisera
(Ejvegård 2009:59). Om det tillvägagångssättet implementeras i det här fallet innebär
det att drygt 59 procent (13 av 22) av de svarande är negativt inställda till
Produktguiden, vilket jag ser som en synnerligen problematisk siffra för Telia,
särskilt inför lanseringen av det nya systemet. Detta då det finns en risk att åsikterna
om Produktguiden hänger kvar och appliceras också gentemot det nya systemet om
ingenting görs. En icke uppmuntrande företagskultur mot en ny innovation innebär
enligt TAM3 en försämrad förmodad användbarhet, vilket i förlängningen riskerar
leda till minskad användning av systemet (se Technology acceptance model, s. 8).
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Hur stor nytta anser du dig ha av Produktguiden i
ditt arbete?
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En helt jämn fördelning mellan respondenter som anser sig ha ”mycket liten” eller
”liten” av Produktguiden i sitt arbete samt sådana som anser sig ha ”stor” eller
”mycket stor” nytta av den. Det är dock något fler som anser sig ha ”mycket liten”
nytta jämfört med ”mycket stor”.
Trots att en hel del av respondenterna anser sig ha stor eller mycket stor nytta av
Produktguiden, är det lika många som inte anser sig ha det. Detta är något som är
essentiellt att förändra inför implementeringen av det nya systemet, då det – som
påpekats i både TAM3 samt 5 faktorer som influerar adoptionsprocessen – är viktigt
att se innovationens relevans i sitt eget arbete. (se Technology acceptance model, s. 8)
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Hur anser du att det är att navigera i
Produktguiden?
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Efter mina kvalitativa intervjuer – där i stort sett alla i någon utsträckning benämnde
Produktguiden som svårnavigerad – hade jag faktiskt förväntat mig en större
majoritet som såg systemet som svårnavigerat. Därmed inte sagt att resultatet på
något sätt är smickrande för systemet: bortsett mittenalternativet anser 57 procent av
de svarande (17 av 30) att det är svårt att navigera i systemet. Detta är säkerligen en
av anledningarna till att så många har en negativ inställning till Produktguiden.

Hur ofta använder du Produktguiden i ditt
arbete?
00

Aldrig/mer sällan
än en gång per dag
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14

6-10 gånger/dag

25

11-15 gånger/dag
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Användningsfrekvensen är lägre än vad jag hade väntat mig, särskilt mot bakgrund av
att 17 respondenter tidigare i undersökningen ansett sig ha stor eller mycket stor nytta
av Produktguiden i sitt arbete.

Vad av följande kan du hitta i Produktguiden?
Argument för att övertyga kunder om
produkter
Grafiska riktlinjer för ex. folders och flygblad
Information om leveranstider för produkter
Kontaktuppgifter till ansvariga för
respektive produkter
Nyheter om produktförändringar
Inget av ovanstående
0

5

10

15

20

Rätt svar på ovanstående fråga är alternativ 1, 3, 4 och 5. Således är det enda
alternativet som inte finns att hitta i Produktguiden ”Grafiska riktlinjer för ex. folders
och flygblad”.
Noterbart är att ingen av de 41 respondenterna lämnade ett helt korrekt svar. 12
procent av respondenterna (5 av 41) lämnade ett svar bestående av tre av de totalt fyra
korrekta alternativen. 22 procent (9 av 41) av respondenterna valde två av de korrekta
alternativen.
Det bör påpekas att jag först efter enkäten skickats ut insåg frågans tvetydiga natur:
den kan tolkas som vad respektive respondent själv kan navigera sig fram till i
Produktguiden, i stället för vilken information som går att finna i systemet (se mer
under Metodkritik, s. 32).
Att nästan var femte responderande butiksanställd inte över huvud taget vet vilken
typ av information som finns i Produktguiden (alternativt inte hittar den alls) är klart
högre än vad jag på förhand hade anat.
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Hur lärde du dig använda Produktguiden när du
var nyanställd?
Fick en teoretisk introduktion av
butikschef/kollega
Fick "låtsasuppgifter" av kollegor för att lära
mig navigera
Följde mina kollegor och såg hur de arbetade
Läste instruerande material som ex.
manualer
Övriga
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Bland fritextsvaren under ”Övrigt” ser jag nedanstående svar som särskilt intressanta:
 ”Använder aldrig Produktguiden”
 ”Ingen alls!”
 ”har aldrig riktigt arbetat i den”
 ”Är nyanställd och har ännu inte fått någon slags genomgång, får lära mig av
eget initiativ.”
 ”Letade mig fram”
 ”använde den inte”
 ”Fick ingen introduktion”
 ”Fick ingen”
I stort sett alla har alltså antingen inte fått lära sig Produktguiden över huvud taget
eller fått lära sig systemet av en kollega. Då negativiteten gentemot systemet av
undersökningen att döma förefaller vara övervägande, innebär detta sannolikt ett
problem i enlighet med TAM/TAM3. Den förmodade användbarheten och ett negativt
företagsklimat inför en teknisk innovation anses vara starkt bidragande orsaker till att
användningsgraden av innovationen riskerar att bli reducerad (se Technology
acceptance model, s. 8).
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Hur föredrar du att få information om ett
nytt intranät?
0
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Övriga

Inte en enda svarande butiksanställd önskar alltså mottaga information om ett nytt
intranät i tryckt form.
3.2.2. Diskussion
Syftet med min enkätundersökning var att uppfylla tre på förhand formulerade syften.
Nedan presenterar jag de punkterna på nytt samt redogör för vilka slutsatser jag anser
mig kunna dra utifrån enkätsvaren.




Få en generell uppfattning av hur användningsfrekvensen av Produktguiden i
Telias butiker ser ut i dag.
Få reda på om (och i så fall var) det finns brister i informationen om
Produktguiden som system.
Få reda på hur målgruppen föredrar att mottaga information.

Att döma av svaren i enkätundersökningen använder de butiksanställda
Produktguiden i synnerligen begränsad utsträckning. Bara 16 av de svarande
använder systemet på daglig basis, vilket motsvarar drygt 39 procent. En
övervägande majoritet använder alltså inte Produktguiden dagligen.
Den låga användningsgraden förefaller framför allt bero på tre saker:
 Produktguiden som system är/uppfattas vara svårnavigerat.
 De butiksanställda anser sig ha liten nytta av systemet i sitt arbete.
 De butiksanställda vet inte vad systemet innehåller för information.
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De två sistnämnda punkterna hänger förmodligen i hög utsträckning ihop. Om
användarna inte vet vad ett intranät innehåller, är det sannolikt svårt att se hur det kan
påverka ens arbete i positiv riktning. Det nyutvecklade systemets innehåll och nytta i
butiksarbetet är således essentiellt att påvisa inför implementeringen av det samma.
De tre punkter som jag anser kunna härledas till den låga användningsfrekvensen går
i mitt tycke också att applicera som svar på var informationen brister i dag. Det krävs
tydligare utbildande material om navigeringen i systemet, samt vad det innehåller och
vilken nytta det för med sig för de anställda.
Mina tolkningar av ovanstående stöds också av begreppen förmodad användbarhet
och förmodad användarlätthet i TAM. I TAM3 delförklaras hög förmodad
användbarhet som påtagliga resultatförbättringar för användarna samt tydlig relevans
i deras arbete. Dessutom bör instruktioner gällande navigationen i systemet utformas
och presenteras för de tänkta användarna. (se Technology acceptance model, s. 7-8)
Inte en enda respondent föredrog tryckt material. Det hänger möjligen ihop med de
anställdas relativt unga ålder samt att deras huvudsakliga arbetsredskap är datorer och
interna system, vilket gör att de förmodligen är mycket vana vid att läsa på skärm.
3.2.3. Bortfallsanalys

Svarsfrekvens
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Som synes var svarsfrekvensen klart högst under de första dagarna, för att sedan
sjunka successivt fram tills jag skickade ut påminnelsen efter drygt halva tiden. Efter
det sjönk den ånyo under likartade former, med bara enstaka svar per dag. Detta får
mig att misstänka att ytterligare tillgänglighet till enkäten enbart haft marginell
betydelse för undersökningen. Sannolikt hade bara ytterligare påminnelser kunnat ge
en betydande inverkan på totalresultatet, och då med risken att upplevas som tjatig
och äventyra respondenternas svarslust och kanske också deras ärlighet.
Jag skickade ut min enkät till 84 Telia-butiker och mottog 41 svar. Det innebär en
svarsfrekvens på cirka 49%. Det är dock möjligt att flera personer i en och samma
butik svarade på enkäten individuellt och således har jag fått svar från färre antal
butiker. Detta väljer jag dock att bortse från i min bortfallsanalys då jag omöjligen
kan säkerställa det samt att jag inte ser det som sannolikt att det skett i särskilt hög
utsträckning.
Hela bortfallet i min enkät var så kallat enkätbortfall, vilket innebär att personerna
inte svarat på enkäten över huvud taget. Det interna bortfallet – det vill säga att
personerna som öppnat enkäten hoppat över en eller flera frågor – var, bortsett från
den sista, frivilliga frågan, icke-existerande. (Ejvegård 2009:56) Min tolkning av
bortfallet är att det beror på hur deltagarna mottog den; ett mejl försvinner lätt i
mängden, särskilt i stressade situationer som i butiksmiljöer. Att svarsfrekvensen steg
avsevärt då jag skickade ut min påminnelse anser jag styrka min analys eftersom
enkäten då hamnade högt upp i butikernas inkorg på nytt. Fler påminnelser hade med
största sannolikhet inneburit fler svar, men på grund av tidsbrist fanns det dessvärre
ingen möjlighet för det.

3.2.4. Metodkritik
Flervalsfrågan ”Vad kan du hitta i Produktguiden?” var som tidigare nämnt av
tvetydig natur. Då jag formulerade frågan initialt önskade jag veta vilken information
butikspersonal visste fanns i Produktguiden, men den kunde lika gärna tolkas som
vilken information de själva kunde navigera fram till systemet. Oavsett hur
respondenterna tolkat frågan ser jag resultatet som alarmerande. Det ställde dock till
det något för mig i mitt tolkningsskede, då jag inte till hundra procent kunde slå fast
hur de svarande uppfattat frågan. Detta innebär att det rent teoretiskt skulle kunna
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vara så att respondenterna enbart haft problem med att navigera sig fram till
informationen, trots att de vetat vad systemet innehållit. På grund av avsaknaden av
fullständigt korrekta svar valde jag dock att se det som att brister finns både vad
gäller användarnas navigation i systemet samt deras kunskap om dess innehåll.

4. Gestaltning
Syftet med mitt arbete var att underlätta implementeringen av det system som ska
ersätta det underutnyttjade Produktguiden. I adoptionsprocessen är implementering
den fjärde fasen, som föregås av kunskap, övertygelse och beslutsfattande (se
Adoptionsprocessen, s. 8-9). Således ämnade jag med min gestaltning leda
användarna genom de tre faserna; jag ville ge dem en grundläggande kunskap om det
nya systemet och dess möjligheter, samt övertyga dem att intressera sig för och
förhoppningsvis bilda en positiv uppfattning det.
Efter att ha genomfört mina kvalitativa och kvantitativa studier kunde jag slå fast att
problemen med den begränsade användningen av Produktguiden i dag var högst
reella. Problemen verkade bottna i tre faktorer: att systemet var svårnavigerat, att
användarna ansåg sig ha liten nytta av det i sitt arbete samt att de inte visste vilken
information de kunde hämta där.
Då jag inte hade möjlighet att underlätta navigationen i det nya systemet (se
Avgränsningar, s. 5), valde jag att fokusera på problemen med nyttan samt bristen på
kunskap om innehållet. Att de tänkta användarna kan se relevansen med att nyttja en
teknisk innovation i sitt eget arbete är enligt TAM3 en viktig beståndsdel för att de
ska bilda sig en positiv attityd gentemot innovationen och vilja använda den (se
Technology acceptance model, s. 7-8). Det är också viktigt att skapa en
uppmuntrande företagskultur för innovationen, vilket var något jag hoppades uppnå
då den generella inställningen till Produktguiden av mina studier att döma var
negativ.
Med hjälp av ett informerande och uppmuntrande material i form av en digital
broschyr avsåg jag behandla fyra av de faktorer som enligt teorin 5 faktorer som
influerar adoptionsprocessen kan underlätta nyttjandegraden av ett intranät. Dessa
var relativa fördelar, kompabilitet, komplexitet samt observerbarhet. Den sista –
experimenterbarhet – krävde tillgång för användarna till det faktiska intranätet. (se 5
faktorer som influerar adoptionsprocessen, s. 9-10)
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Med anledning av ovanstående fokuserade jag under utformningen av mitt
textmaterial på de fyra faktorerna. Jag var noggrann med att påpeka det nya systemets
fördelar gentemot Produktguiden (relativa fördelar), varför det skulle underlätta i det
vardagliga arbetet (kompabilitet), dess simpla natur vad gällde navigering och
sökning (komplexitet) samt vilka fördelarna med systemet är (observerbarhet). (se 5
faktorer som underlättar adoptionsprocessen, s. 9-10)
4.1. Retoriska grepp
För att informera och övertyga de tänka användarna av det nya intranätet om vilka
fördelar användningen av det bär med sig, har jag i mitt textuella upplägg utgått från
den retoriska principen dispotio (se Disposition för att övertyga, s. 11-12). Det
innebär att jag anpassat innehållet efter de fem faserna exordium, narratio,
propositio, argumentatio och peroratio.
Framsidan av broschyren betecknar jag som meddelandets exordium, vars syfte är att
väcka läsarens intresse, antyda vad övriga innehållet inbegriper samt försöka vinna
tidig välvilja. För att väcka intresse och ge ett positivt första intryck av systemet
valde jag att både i rubrik och ingress påpeka att det kommer underlätta arbetet för
läsaren. Dessutom valde jag att kort sammanfatta vad Provemg är, för att återspegla
övrigt innehåll och påvisa det positiva i att allt finns numera finns i samma system.

FIGUR 2. Texten på gestaltningens förstasida.
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På nästa sida av broschyren följer en introduktion till vad Provemg är och varför det
nya systemet utvecklas och implementeras. Det ger den bakgrundsinformation om
frågan som eftersträvas i narratio-delen. Denna information är som rekommenderat
mycket kort, men innehåller samtidigt implicita och explicita argument och
jämförelser med tidigare system. Detta i form av exempelvis att det nya systemet
innehåller all produktinformation som behövs samt att det inte är lika svårt att hitta i
som det tidigare.

FIGUR 3. Den övre texten på gestaltningens andrasida.

FIGUR 4. Den undre texten på gestaltningens andrasida.
Efter den korta bakgrunden till systembytet följer de konkreta fördelarna gentemot
tidigare system samt vilken information som går att hitta i det nya. Detta blir indirekt
fasen argumentatio, där argumenten för att nyttja det nya systemet presenteras. Det
återfinns explicita argument som bekräftar fördelarna med Provemg (exempelvis att
det har en förbättrad sökfunktion och är mer visuellt tilltalande), så kallat probatio.
Dessa kan också fungera som mer implicita kontraargument gentemot dem som
eventuellt motsätter sig användandet av ett nytt system med anledning av att de inte
tycker om Produktguiden i dag. Detta motsvarar refutatio.
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FIGUR 5. Den övre texten på gestaltningens tredjesida.

FIGUR 6. Den undre texten på gestaltningens tredjesida.
Allra sist i broschyren återfinns en mycket kort uppmaning till läsarna att prova på
systemet. Detta är materialets peroratio, som strävar efter att locka läsarna till den
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enda av de 5 faktorer som influerar användningen av intranät jag tidigare inte
behandlat: experimenterbarhet. Syftet är att läsarna efter genomläsning av broschyren
ska ha en förståelse för intranätet och dess innehåll samt hur det underlättar för dem i
deras arbete. Därefter hoppas jag de själva ska uppsöka Provemg för att
experimentera i systemet med en positiv inställning till det.

FIGUR 7. Den avslutande meningen på gestaltningens tredjesida.
4.2. Klarspråk
I min gestaltning har jag anpassat texten efter de riktlinjer som finns för klarspråk.
Särskilt fokus har lagts vid att skapa ett personligt tilltal – varför jag valt en
genomgående du-form – samt att ha tydliga rubriker. Samtliga rubriker är egentligen
frågor som besvaras i den efterföljande texten, vilket i kombination med den
överskådliga layouten gör det lätt för läsaren att snabbt hitta den information som
intresserar hen mest.
Vidare har jag i möjligaste mån strävat efter att använda aktiva verbformer samt att
skriva med korta meningar och vanligt förekommande ord som alla i målgruppen
känner igen. Dessutom har jag, i enlighet med de klarspråkliga riktlinjerna, sökt
minimera mängden information samt strukturera den på ett logiskt och läsvänligt sätt.
4.3. Layout
Vad gäller layouten av min gestaltning har jag till vissa delar begränsats av Telias
grafiska profil. Den har dock ändå lämnat stora delar av utformningen upp till mig.
Telias grafiska profil för internt material innefattar
 att företagets logotyp ska finnas med på varje sida, placerad nere till höger på
förstasidan och uppe till vänster på övriga sidor
 att rubriker ska skrivas med Arial, 13 punkter, medan brödtext ska vara i
samma teckensnitt och 11 punkter.
 att det på framsidan ska finnas minst en bild föreställandes minst en person
 att cirka 80 procent av färgsättningen ska vara i neutrala basfärger (gråskala),
medan cirka 15 procent ska vara i Telias lila primärfärg och 5 procent i
accentfärger.
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I övrigt sökte jag med min layout maximera möjligheterna till hög läshastighet, utan
att tumma på läsförståelsen. Under mina kvalitativa intervjuer vittnade flera
respondenter om att butiksmiljön många gånger kan vara stressande och därför
ämnade jag inte utforma ett kognitivt belastande material. Detta stämmer också
överens med riktlinjerna för klarspråk (se Klarspråk, s. 10).
För att öka läshastigheten valde jag att ha informationen i en kolumn. Detta då
undersökningar visar att det vid läsning på skärm innebär en något snabbare
läshastighet och en likvärdig läsförståelse jämfört med flerkolumniga alternativ. (se
Läsning på skärm och på nätet, s. 13) Läsning på skärm tenderar också att ske
flyktigt och med läsare som initialt söker en kort översikt av innehållet (se Läsning på
skärm och på nätet, s. 13), vilket jag försökt anpassa gestaltningen efter genom att ha
mycket luft samt tydliga ingångar i form av frågor i rubriker. Detta är tänkt att ge en
eventuellt stressad läsare en tidig uppfattning om innehållet och sedan vägleda hen till
de frågor som intresserar hen mest.
Då jag fortsatt ämnade skapa tydliga ingångar i texten även vid ett flyktigt läsmönster
valde jag att låta samtliga rubriker i broschyren bestå av samma färg (Telias
primärfärg lila). I enighet med likhetslagen (se Gestaltlagar, s. 12) innebär det att
rubrikerna upplevs som en grupp och den svarta brödtexten som en annan.
Rubrikerna sticker då ut på ett tydligt sätt och bildar ingångar i texten, som kan läsas
före respektive brödtext för att hjälpa läsaren välja de ingångar som intresserar hen
mest. Med närhetens lag i åtanke lät jag respektive rubrik och tillhörande brödtext
ligga nära varandra, med god marginal emellan respektive samhörighet (se
Gestaltlagar, s. 11). Detta för att separera dem och inte riskera att de flöt ihop för
mycket och på så sätt missgynnade tanken med tydliga ingångar. Vidare lät jag med
genomgående jämna marginaler skapa en harmonisk symmetri i enlighet med
symmetrilagen för att låta dem uppfattas som sammanbundna och på samma nivå
som varandra (se Gestaltlagar, s. 12).
För att ytterligare stärka läsarens möjligheter att i en stressad situation snabbt få en
överblick av innehållet i materialet samt fördelarna med Provemg valde jag att
inkludera två punktlistor. Punktlistor är något som är mycket uppskattat av läsare och
som på kort tid kan ge dem en nyttig översikt av information (Holsanova 2010:92).
Punktlistor använde jag för att åskådliggöra fördelarna med systemet gentemot dess
föregångare samt att påvisa systemets innehåll.
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Raderna i gestaltningen är runt 45-55 tecken långa, vilket gör att de faller inom ramen
för det ideala radavståndet. Det ger läsaren en behaglig läsrytm, utan krav på onödigt
ansträngande ögonrörelser i någon form. (Hellmark 2006:31)
I valet av bilder var det essentiellt för sammanhanget att de föreställde glada,
butiksarbetande Telia-anställda. Detta då jag strävade efter att låta bild och text
komplettera varandra och uttrycka likartade positiva, uppmuntrande känslor. När så
är fallet får läsaren en mer ingående och fördjupad förståelse för det som uttrycks i
materialet (Holsanova 2010:53). Trots att bilderna i det här fallet inte är några direkta
informationsbärare, fyller de ett viktigt syfte för det positiva tilltalet och ger
förhoppningsvis de butiksanställda möjlighet till samhörighetskänslor.

5. Resultat och sammanfattning
Då jag initierade mitt arbete formulerade jag frågeställningar vilka jag sökte svar på
för att lösa mitt problem. De var två till antalet och presenteras ånyo nedan, i
kombination med de resultat jag anser mig ha kommit fram till under projektet.



Varför används Produktguiden i dag inte i önskad utsträckning bland Telias
butikspersonal?
Hur övertygar jag de tänkta användarna av ett nytt intranät att börja använda
det?

Bakgrunden till den första frågeställningen kom från den förstudie som Telia bedrivit
internt innan det faktiska projektet med att ersätta Produktguiden startade, då det
visade sig att dagens system var underutnyttjat av en av dess målgrupper. Den första
delen av mitt arbete gick därför åt till att söka svar på 1) huruvida detta var ett
generellt problem eller lokaliserat till ett fåtal butiker samt 2) vilka anledningar som
låg till grund för att Produktguiden underutnyttjades.
Genom kvalitativa och kvantitativa metoder för empirisk materialinsamling visade
det sig att problemet i högsta grad var reellt i Telia-butiker i hela landet.
Negativiteten gentemot samt underutnyttjandet av Produktguiden visade sig kunna
kopplas till tre faktorer:
 Produktguiden som system är/uppfattas vara svårnavigerat.
 De butiksanställda anser sig ha liten nytta av systemet i sitt arbete.
 De butiksanställda vet inte vad systemet innehåller för information.
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Inför lanseringen av det nya systemet – som jag i min rapport samt gestaltning valt att
ge det fiktiva namnet Provemg – kom jag fram till att ovanstående tre punkter är
essentiella att åtgärda för att öka användningsgraden av det nya systemet. Då jag inte
hade tillgång till det nya systemet vid tidpunkten för arbetet hade jag ingen möjlighet
att påverka eventuella problem med navigationen genom instruerande material.
För att underlätta implementeringen av systemet valde jag i stället att vända mig till
områden inom exempelvis retorik och gestaltpsykologi samt hur innovationer
adopteras och vad som påverkar användningen av intranät. Fokus har legat på att
försöka ge de tänkta användarna en positiv bild av det nya systemet genom att belysa
fördelarna med det gentemot Produktguiden i dag samt förklara innehållet och nyttan
med att använda det i sitt arbete.
Min gestaltning och förslag till lösning på det initiala problemet innehåller endast för
målgruppen nödvändig information, skriven på ett konkret och tilltalande sätt. Detta i
enlighet med de generella riktlinjerna för klarspråk, vilket säkerställer att samtliga i
målgruppen har goda förutsättningar att tillgodogöra sig materialet.
Huruvida mitt informationsmaterial fyller sitt fortsatta syfte och leder till en ökad
användning av det nya systemet gentemot Produktguiden i dag återstår att se. Klart är
att det grundar sig på vedertagna teorier för att övertyga målgruppen om det
underliggande budskapet samt att det är skrivet på ett inbjudande sätt. Med detta har
jag förhoppningsvis hjälpt målgruppen genom de två första faserna i
adoptionsprocessen – kunskap och övertygelse – och fram till det tredje –
beslutsfattning. Väl där är det i mångt och mycket upp till användarna att gå vidare,
samt till Telia att tillhandahålla ett nytt system som håller en högre allmän kvalitet än
dess föregångare.
5.1. Förslag till fortsatta undersökningar
Vid implementeringen av ett nytt, företagsövergripande intranät är det viktigt de
tänkta användarna uppfattar systemet som enkelt att förstå och navigera i. Detta
påpekas i såväl TAM/TAM3 som i 5 faktorer som influerar adoptionsprocessen. Av
undersökningarna i mitt arbete att döma upplevs Produktguiden i dag som
svårnavigerat av de tänka användarna, vilket sannolikt är en bidragande orsak till att
det är ett impopulärt och underutnyttjat system för informationshämtning.
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Då det nya intranätet vid tidpunkten för mitt arbete inte börjat utvecklas rent tekniskt
har jag inte haft tillgång till dess struktur och uppbyggnad. Därför har jag inte heller
haft möjlighet att underlätta implementeringen genom att förklara navigationen i det
nya systemet i förebyggande syfte. Hur detta bör göras för att i möjligaste mån hjälpa
de tänkta användarna att lära sig navigera i systemet kan vara underlag för vidare
forskning. Forskningen kan då med fördel fokusera på hur utformningen av sådant
vägledande material bör se ut i situationer som Telias; då det nya systemet är tänkt att
ersätta ett som tidigare underutnyttjats.
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7. Bilagor
7.1. Intervjumanual för kvalitativa intervjuer
Kom-igång-/bakgrundsfrågor
 Anställningsår?
 Yrkesroll/befattning?
 Antal anställda i butiken?
 Tidigare erfarenhet av intranät i andra organisationer/företag än Telia?
Huvudfrågor
 Hur ofta använder du Produktguiden i ditt arbete? Till vad?
 Vad är din inställning till Produktguiden som system? Vad är bra, vad är
dåligt?
 Använder du några alternativa lösningar till Produktguiden? Vilka
fördelar/nackdelar upplever du med dessa gentemot Produktguiden?
 Ser du Produktguiden som ett användarvänligt system? Varför/varför inte?
 Ser du Produktguiden som ett tillförlitligt system? Varför/varför inte?
 Hur har du lärt dig använda Produktguiden (om du har det)? (på egen hand,
med hjälp av kollega, manualer etc.)
 Vad tror du övriga anställda i butiken anser om Produktguiden?
 Vad skulle kunna få dig att använda det nya systemet i högre utsträckning än
det tidigare? (Alternativt: vad skulle kunna underlätta användningen för
dig/övriga i butiken?)
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7.2. Mejl till butiker i samband med enkätundersökning
Hej!
Jag studerar informationsdesign vid Mälardalens högskola och genomför just nu mitt
examensarbete med Telia som uppdragsgivare. Syftet med projektet är att
underlätta implementeringen av det system som i framtiden ska ersätta
Produktguiden för er i butik.
Nu vill jag gärna ha era åsikter om Produktguiden. Jag skulle därför vara mycket
tacksam om ni vill svara på frågorna i min enkät (se länk nedan). Oavsett om ni
arbetar som säljare, butikschef eller något annat är era svar till stor hjälp. Flera
personer från samma butik får gärna svara på enkäten!
Det tar bara några minuter och svaren är till stor hjälp i mitt försök att underlätta ert
arbete. Ni lämnar självklart alla svar helt anonymt.
Länk till
enkäten: https://docs.google.com/forms/d/1BBZy7nZqCo7Evsna9KX9vRztjsRUCR9B
gDNv9DWCGak/viewform
Enkäten går ut till samtliga svenska Telia-butiker och kommer vara öppen till och
med nästa vecka (12/5). Om ni har frågor om enkäten eller mitt examensarbete i
stort är ni varmt välkomna att kontakta mig, via mejl eller telefon!
Tack på förhand och med vänliga hälsningar,
Ludvig Lindström
Telefon: 070-582 61 20

46

7.3. Slutgiltigt gestaltningsförslag

Sida 1 (3) av mitt gestaltningsförslag.
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Sida 2 (3) av mitt gestaltningsförslag.
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Sida 3 (3) av mitt gestaltningsförslag.
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