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Abstract 
The importance of internal communication within companies has increased in recent 

years. However, there are still a number of companies that are not adapted to the 

modern world and the new modes of communication the Internet provides. This study 

evaluates the internal communication of a medium sized company by holding semi-

structured interviews with the employees. The goal of the interviews was to develop 

a requirement specification. This requirement specification was later used as the 

basis to analyze possible aids for the internal communication of the company. These 

aids were various internal communication system which in different ways highlighted 

just communication. The criteria for the systems were that they would match the 

requirement specification list of primary functions fully, and that the list of secondary 

functions was matched when it was possible.  



 

Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har betydelsen för internkommunikation inom företag 

ökat. Likväl är det fortfarande ett flertal företag som inte anpassat sig till den 

moderna världen och de nya kommunikationssätten internet medger. Denna studie 

utvärderar internkommunikation hos ett medelstort företag genom att hålla 

semistrukturerade intervjuer med de anställda. Målet med intervjuerna var att ta fram 

en kravspecifikation som sedan användes som utgångspunkt för att analysera 

möjliga hjälpmedel till den interna kommunikationen på företaget. Dessa hjälpmedel 

var olika interkommunikationssystem som på olika sätt framhävde just 

kommunikationen. Kriterierna på systemen var att de skulle matcha krav-

specifikationens lista med primära funktioner fullt ut, och att listan med de sekundära 

funktionerna matchades i möjligaste mån.  

 

Förord 
Inledningsvis vill jag tacka min handledare Fredrik Stjernberg på Linköpings 

Universitet för all hjälp han bidragit med under studiens gång. Vidare vill jag även 

tacka MTAB för att jag fick möjligheten att göra studien hos dem. Slutligen vill jag 

även tacka alla deltagare som har ställt upp för att bli intervjuade, utan vilka denna 

studie inte hade varit möjlig att genomföra.  
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1 Inledning 
Att ha en väl fungerande internkommunikation är nödvändigt för att ett företag ska 

fungera på ett effektivt och smidigt sätt (Harshman & Harshman, 1999). Under 

senare år har det uppmärksammats av allt fler företag, vilket i sin tur har lett till att 

antalet personer anställda med internkommunikationsartade roller ökat. Dessa 

personers arbetsuppgifter har även blivit bättre definierade och högre värderade 

(Clutterbuck & Hirst, 2002). Ändå sprids 70 % av all information ryktesvägen (Quirke, 

1996).  

 

Men för att internkommunikationen ska fungera är det av stor vikt att veta vad som 

ska kommuniceras, och på vilket sätt det ska ske. Därför behövs ett enkelt 

kommunikationsverktyg då det kan förenkla både för företagsledningen och för de 

anställda angående just den interna kommunikationen. 

 

Denna studie kommer att fokusera på MTAB Transport och Spedition AB (MTAB) 

och hur internkommunikationen fungerar hos dem. MTAB består av tre företag i tre 

olika länder med totalt ca 120 anställda. Eftersom det är ett transportföretag befinner 

sig en stor del av de anställda ofta hos olika kunder eller i sina respektive lastbilar, 

vilket försvårar kommunikationsmöjligheterna.  

1.1 Frågeställning 
Studiens huvudsakliga forskningsfråga är: 

-‐ Hur fungerar internkommunikationen i dagens läge hos MTAB? 

Den sekundära frågan lyder:  

-‐ Hur tas en kravspecifikation fram på bästa sätt med hjälp av intervjuer? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur internkommunikationen fungerar hos 

MTAB med avsikt att ta fram en kravspecifikation. Denna kravspecifikation ska sedan 

användas för att analysera och utvärdera olika internkommunikationssystem för att 

sedan kunna rekommendera något eller några till företagsledningen.   
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1.3 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till MTAB och dess medarbetare. Vidare kommer 

även tidsaspekten räknas in för att alla deadlines ska hållas. Det kan möjligtvis 

påverka datainsamlingen, men åtgärder kommer att vidtas för att minimera denna.  

1.4 Forskarens roll 
För att inte riskera att bryta några etiska koder under studien är det viktigt att 

skriftligt godkännande fås från samtliga deltagarna innan varje intervju. Dokumentet 

kommer utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det kommer även innehålla en 

försäkran om anonymitet.  

Det frånskriver dock inget ansvar gentemot deltagarna, utan är mer ett sätt att 

försäkra att alla deltagare har fått del av all tillgänglig information.   

2 Metod 

2.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
Studien genomfördes som en fallstudie då det var den mest lämpade metoden med 

avseende på utformningen. Nedan följer en beskrivning av vad en fallstudie är, och 

hur den kan genomföras. 

 

En fallstudie består oftast av en detaljerad undersökning av ett specifikt fenomen i 

dess kontext (Creswell, 2007). Datainsamlingen sker vanligtvis under en längre 

tidsperiod. Målet är att ta fram en analys av det studerade objektet där fenomenet 

inte är isolerat från den kontext som den verkar i, som fallet är i laboratoriestudier. 

Det är snarare av stort intresse att försöka förstå hur beteenden och olika processer 

är influerade av kontexten. Fallstudier visar även på komplexiteten i en situation och 

att det inte enbart är en, utan flera, variabler som spelar in (Creswell, 2007). De är 

väl lämpade när man studerar sociala och organisatoriska processer då man lätt kan 

samla in mycket data (Eisenhardt, 1989). Även vid utvärderingar kan fallstudier med 

fördel användas, då de ger en bättre förståelse för den bakomliggande dynamiken 

(Merriam, 1994). Vidare kan en fallstudie innehålla ett eller flera olika fall (en within-

site study eller multi-site study), och även olika nivåer av analyser (Creswell, 2007).  

 

De insamlingsmetoder som oftast används är intervjuer, observationer och enkäter 

(Merriam, 1994; Creswell, 2007). De data som samlas in kan sedan analyseras både 

kvalitativt och kvantitativt (Eisenhardt, 1989). Huruvida fallstudieforskning räknas 



 3 

som metod eller inte är något som det råder delade meningar om. Vissa forskare 

menar att det inte kan betraktas som en metod, utan ett urval av vad som ska 

studeras, andra menar att det är en strategi för utredning eller en heltäckande 

forskningsstrategi (Creswell, 2007). I denna rapport kommer det dock med stöd från 

bl.a. Creswell (2007) ses som en metod. Även Merriam (1994 s. 21) stödjer denna 

syn och menar att ”Fallstudien är en […] metod som kan utnyttjas för att systematiskt 

studera en företeelse.”. 

 

En viktig faktor för att en fallstudie ska vara relevant är att det som ska undersökas 

är väl avgränsat och en specifik företeelse, såsom ett program, en organisation eller 

en grupp människor (Merriam, 1994).  

2.1.1 Tillvägagångssättet för en fallstudie 

Nedan följer en kort beskrivning av tillvägagångssättet för en fallstudie utifrån 

Creswell (2007) och Stake (1995).  

Till att börja med måste forskaren fastställa om en fallstudie är det bästa alternativet 

för det aktuella forskningsproblemet. Det kan exempelvis uppfyllas när det är ett väl 

avgränsat fall som ska studeras och man söker en fördjupad förståelse för fallet.  

Därefter måste forskaren identifiera fallet och undersöka om det involverar 

personer, system, händelser eller någon aktivitet. Forskaren bör även undersöka 

vilken typ av fallstudie som är bäst lämpad då det antingen kan vara en singel eller 

kollektiv, multi-sited eller within-site, om det ska fokusera på ett fall eller en fråga.  

Datainsamlingen till en fallstudie sker oftast under en längre period och samlas då 

in från flera olika källor. Ofta används även flera olika metoder för insamlingen, som 

exempelvis intervjuer, observationer och dokument.  

Dataanalysen kan sedan antingen vara holistiskt, av hela fallet, eller inbäddat, av 

en specifik aspekt. Under analysen kan forskaren fokusera på ett antal teman som 

framkommer ur exempelvis transkriberade intervjuer. En strategi kan vara att 

jämföra ett antal nyckelfrågor från olika fall, eller intervjuer, med varandra i ett 

försök att hitta gemensamma teman.  

2.1.2 Varför en fallstudie var relevant för denna studie 

Anledningarna till att denna studie genomfördes som en fallstudie är bland annat för 

att 

• det gjordes en grundläggande utvärdering av den nuvarande interna 

kommunikationen hos MTAB, 

• resultaten tolkades utifrån ett holistiskt synsätt, 
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• studien inriktades på en förståelse och en djupgående beskrivning av en 

process, 

• den var behjälplig för att upptäcka kontextegenskaper som behövde lyftas 

fram för att kunna göra korrekta analyser.  

 

Andra anledningar är 1) att studien undersökte de anställdas åsikter kring den 

interna kommunikationen var det viktigt att just det fångades, och inte en abstrakt 

”sanning” och 2) att fallstudier är väl lämpade för praktiska problem och forskaren 

kan rikta uppmärksamheten mot problem som människor upplever i vardagen från ett 

helhetsperspektiv (Merriam, 1994). 

2.2 Datainsamlingsprocedurer 
Då det ej bedömts nödvändigt att observera i just denna studie användes endast 

semistrukturerade intervjuer för datainsamlingen. Intervjuerna utgick från en 

intervjumall som förbereddes innan intervjufasen påbörjades. Dock reviderades 

denna vid behov under studiens gång. Exempel på det var efter pilotintervjun då det 

uppmärksammades att alla frågor ej var relevanta för studiens syfte. Men 

försiktighet iakttogs var gång mallen reviderades för att undvika att de data som 

samlades in ej blev för spridd.  

Anledningen till att endast intervjuer genomfördes är då bedömningen gjordes att 

det var svårt att på ett naturligt sätt fånga den interna kommunikationen genom 

observationer och enkäter. Detta bör dock på intet sätt påverkat studiens utkomst 

då de semistrukturerade intervjuer som genomfördes, bedömdes fullt tillräckliga för 

att säkerställa korrekta resultat. 

2.3 Dataanalysprocedur 
Inget specifikt program användes för att analysera de data som framställdes, istället 

användes tematisk kategorisering. Lagringen skedde på en dator i olika mappar för 

att öka översiktsmöjligheten under studiens gång. Dataanalysen utgick från 

transkriptionerna som gjordes på intervjuerna. Dessa var endast grovtranskriberade 

då det ansågs räcka för studiens syfte.  

2.3.1 Tematisk kategorisering 

Det analytiska tillvägagångssätt som användes i denna studie var, som tidigare 

nämnts, tematisk kategorisering. Där sorteras citat från transkriptionerna av de 

intervjuade deltagarna under rubriker och teman. Det skapade en tydlig förståelse för 

vilka åsikter som fanns kring internkommunikationen på företaget. Dessa är stegen 

som genomfördes: 
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• Lista meningsfulla citat angående kommunikationen ur intervjuer.  

• Gruppera citaten under rubriker och teman.  

• Beskriv (utifrån de grupperade citaten) hur användarna upplever 

internkommunikationen.  

2.4 Strategier för att säkerställa resultaten 
Hur man på ett säkert och tillförlitligt sätt ska kunna validera kvalitativa studier har 

länge varit en nyckelfråga eftersom det inte går att lita på resultaten om de inte kan 

säkerställas (Maxwell, 1992). Andra forskare menar att validering inte är helt 

relevant, och vidare att begreppet inte fångar essensen av vad som undersöks. 

Istället bör man hitta de kritiska element som finns i studien och sedan skriva 

rimliga förklaringar till dem (Creswell, 2007). 

 

Det finns några vanliga typer av validering inom kvalitativ forskning som ofta används 

(Creswell, 2007). Några av dessa är 

• Triangulering 

• Trovärdighet 

• Integritet (är forskarna självkritiska) 

Med triangulering menas att forskaren använder multipla datakällor och metoder för 

att få samstämda bevis. Vanligtvis görs det genom att använda olika källor, som till 

exempel att prata med personer med olika positioner inom en organisation. För att 

öka trovärdigheten är det vanligt att låta deltagarna analysera och bedöma de 

slutsatser forskaren dragit angående det aktuella fallet. På så sätt säkerställs att 

ingenting blivit misstolkat eller förvrängt och forskaren kan därmed försäkra sig om 

att han eller hon gjort en korrekt tolkning av deltagarnas åsikter och meningar i det 

aktuella fallet.  

 

En metod som vanligtvis används för att säkra integriteten är att låta andra forskare 

granska det som studeras för att därmed få input från olika källor och även öka 

transparensen. Annat som kan göras för just ökad transparensen är att forskaren är 

tydlig med sina bias vid studiens start.  

Ju längre tid forskaren tillbringar inom det givna fältet, desto lättare blir det att 

validera studien och därmed att öka trovärdigheten. Vidare tilltar även möjligheterna 

till att bygga upp ett förtroendekapital gentemot deltagarna.  

För att resultaten ska vara så trovärdiga som möjligt är det alltså viktigt att de på ett 

effektivt sätt säkerhetsställs för att undvika felaktigheter. Under valideringen 
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inspekterades endast helheten, att enskilda resultat skiljde sig från mängden anses 

inte påverka slutresultatet. 

2.5 Procedur 
Behovet av att snabbt samla in data och löpande kunna analysera dessa data 

påverkade valet av metod. Det var viktigt i denna studie att kontinuerligt analysera 

deltagarnas åsikter för att ha möjlighet att kunna identifiera behov som senare kunde 

leda till punkter i kravspecifikationen. 

 

Hur stor mängd data som skulle samlas in samt hur många analyser som skulle 

genomföras var inte bestämt när denna studie påbörjades. Utgångspunkten var att 

samla in så mycket data som möjligt och under tiden analysera den insamlade data 

för att på så sätt arbeta tidseffektivt. En deadline för datainsamling hade satts för att 

kunna färdigställa arbetet i utsatt tid. Tidsramarna för uppgiften hölls och i takt med 

bearbetningen av data ansågs en nivå av datamättnad ha uppnåtts.  

 

Kravet som fanns på deltagarna var att de skulle arbeta på MTAB. Utöver det valdes 

försökspersonerna från olika avdelningar och orter för att på så sätt försöka fånga 

behoven från flera olika håll. Sammanlagt medverkade 7 deltagare som var mellan 

åldrarna 30 till 50 år. Utöver det gjordes en intressentintervju med ägaren av 

projektet för att skapa en uppfattning kring hur ledningen såg på 

internkommunikationen och hur deras behov såg ut.  
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3 Bakgrund 

3.1 Varför god internkommunikation är viktig 
Internkommunikation kan definieras som ett kommunikationsflöde mellan olika 

människor inom en gemensam organisation (Mazzei, 2010).  

 

Att ha en bra internkommunikation är nödvändigt för att företag ska fungera på ett 

effektivt sätt (Harshman & Harshman, 1999). Under senare år har det 

uppmärksammats av allt fler företag, vilket har lett till att antalet personer anställda 

med roller inom internkommunikation ökat. Deras arbetsuppgifter har även blivit 

bättre definierade och högre värderade (Clutterbuck & Hirst, 2002). Ändå sprids 70 

% av all information ryktesvägen, och även om de flesta företag idag är medvetna 

om att god internkommunikation är viktig för medarbetarna finns det ändå en brist i 

förståelsen vad god kommunikation är och vilken roll den spelar inom organisationen 

(Quirke, 1996). Många medarbetarundersökningar visar även att större delen av 

medarbetarna inte vet i vilken riktning företaget går åt eller vilka mål som är uppsatta, 

medan de ändå är övertygade om att de gör ett bra jobb. Utöver det sitter många 

chefer med information de inte riktigt kan hantera, men som de ändå inte vill dela 

med sig av (Quirke, 1996). Samtidigt beskrivs ofta kunskap som den viktigaste 

resursen ett företag behöver för att få konkurrensfördelar (Mazzei, 2010).  

 

Det finns enligt Quirke (1996) några attityder som är väldigt vanliga bland 

ledningsgrupper och chefer angående internkommunikation och betydelsen av den: 

• De flesta chefer menar att bra kommunikation är viktig, men bara när det 

finns tid. De anser att det är något man ägnar sig åt när det finns tid över från, 

vad de anser vara, de riktiga arbetsuppgifterna. 

• Många ser kommunikation som enskilda händelser, istället för en process 

som sträcker sig över en längre tidsperiod. Med det menas att man 

kommunicerar ut information vid särskilda händelser, exempelvis när spar-

paket måste tillsättas men att kommunikationen därefter avtar. 

• Kommunikation är inte samma sak som information. Ett flertal chefer anser 

att om medarbetarna inte gör som han eller hon säger, beror det på att de 

inte hör honom eller henne, inte att de inte förstår. 

Det gör att många organisationer får problem eftersom de endast har en 

envägskommunikation.  
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Men kommunikation handlar inte enbart om att göra information tillgänglig. 

För att det ska fungera och för att människor ska känna att de verkligen 

kommunicerar krävs att det finns en tvåvägskommunikation. Det spelar ingen roll hur 

personliga envägskommunikationer, som exempelvis informationsbrev, är. 

Människor behöver en mer intellektuell och emotionell interaktion, sådan som finns i 

exempelvis dialoger (Clutterbuck & Hirst, 2002).  

 

När medarbetare klagar över brister i kommunikationen eller att ledning och chefer 

inte kommunicerar med dem beror det oftare på interaktionen och känslan att det 

inte blir hörda snarare än kvaliteten på själva informationen. Dock förekommer större 

delen av kommunikationen i stora företag via medier som endast medger 

envägskommunikation, exempelvis informationslappar (Clutterbuck & Hirst, 2002).  

 

I många ledningsgrupper anses det att kommunikation är något du gör till människor, 

istället för att kommunicera med dem. För att kommunikation ska vara så effektiv 

som möjligt bör det vara en dialog (Clutterbuck & Hirst, 2002) och ska man dessutom 

få till några organisatoriska förändringar är kommunikation avgörande (Quirke, 

1996).  

 

Det är även en skillnad i hur olika människor söker information. Här finns både aktivt 

och passivt kommunicerande.  

Mer medvetna och engagerade människor tenderar att vara mer aktiva, medan 

människor som tror sig maktlösa tenderar att uppvisa passiva kommunikation 

beteenden. Människor kan passivt bearbeta mottagen information eller aktivt söka, 

tolka och sprida information för att sedan engagera sig i handling (Mazzei, 2010). 

Aktiva eller passiva kommunikationsbeteenden härrör från graden av medvetenhet 

människor har om en situation, hur de ser på svårigheter och deras engagemang i 

situationen (Mazzei, 2010).  
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3.2 Att ta fram en kravspecifikation 
Att ta fram en korrekt kravspecifikation är mycket viktigt för att få en väl fungerande 

slutprodukt. Ändå är det något som många ofta misslyckas med. Ett av skälen för det 

är en brist på metod (Mullery, 1979). Men även utan metod kan de flesta grupper ta 

små enkla steg för att förbättra sina respektive kravspecifikationer (Alexander, 2006).  

Enligt IEEE Std 830 (1998) ska en bra kravspecifikation innehålla ett antal saker.  

Den ska bland annat 

• utgöra grunden för en överenskommelse mellan kunder och leverantör om 

vad programmet ska göra. En fullständig beskrivning av de funktioner som 

programmet förväntas kunna utföra kommer hjälpa de potentiella användarna 

att avgöra om den motsvarar deras behov eller inte, 

• minska utvecklingsarbetet. Iordningställandet av kravspecifikationen tvingar 

de olika berörda grupperna i kundens organisation att noggrant överväga alla 

krav innan konstruktionen påbörjas. Det minskar därmed risken att 

leverantören måste omkonstruera eller koda om redan klara delar. Noggrann 

genomgång av kraven i kravspecifikationen kan avslöja brister, missförstånd 

och motsägelser tidigt i utvecklingscykeln när dessa problem är lättare att 

rätta till, 

• ge en grund för validering och verifiering. Organisationer kan utveckla sina 

validerings- och verifieringsplaner mycket mer produktivt utifrån en bra 

kravspecifikation,  

• underlätta överföringen. Kravspecifikationen gör det lättare att överföra 

programvara till nya användare eller nya maskiner. Kunderna tycker därför att 

det är lättare att överföra programvaran till andra delar av organisationen, och 

leverantörerna har lättare att överföra den till nya kunder. 

 

När man ska utforma en kravspecifikation finns det vissa steg som kan underlätta 

konstruktionen av den. Alexander (2006) ger ett ramverk som kan användas för det.  

Uppdrag och omfattning - Det första som bör göras innan man påbörjar arbetet 

med kravspecifikationen är att klargöra vad projektet ska uppnå, eftersom det kan 

göra det lättare att överskåda projektets omfattning.  

Mål - De intressenter som är involverade i projektet är också de som fastställer 

målen med detsamma. Dessa behöver, till skillnad från kraven, inte vara realistiskt 

uppnåbara utan kan mer vara utformade som visioner. Stora, övergripande mål blir 

ofta något vagt formulerade idéer som intressenter vill att användarna ska uppleva 

när de använder produkten. Dessa bör brytas ner i mindre, konkret hanterbara mål. 



 10 

Till exempel målet att "bilen ska kännas lyxiga" kan uppnås med läderklädsel, 

luftkonditionering och ljudisolering. Då får man automatiskt med funktioner som kan 

implementeras i systemet. En annan viktig skillnad mellan mål och krav är att det kan 

finnas motsägelsefulla mål medan kraven inte får innebära motsättningar. Därför är 

det viktigt att i ett tidigt skede upptäcka och lösa dessa eventuella motsättningar.  

Scenarion - När man bygger scenarion kan man överföra målen till historier där man 

sedan på ett enkelt sätt kan få ut de behov användaren har i olika situationer.  

Krav – Eftersom scenarion inte täcker allt som behövs i systemet bör även rena krav 

vara med. Saker som gränssnitt, begränsningar för exempelvis tid och kostnader, 

och kvalitéer såsom säkerhet och driftsäkerhet är exempel på saker som vanligtvis 

inte framkommer genom scenarion.  

Motiveringar – Dessa är viktiga att ha med ifall resurser börjar ta slut eller tiden blir 

knapp. Det är då viktigt för projektledaren att veta vad som kan nedprioriteras och 

vad som inte är lika essentiellt för projektets slutprodukt. Motiveringarna fungerar 

med andra ord som en prioriteringshjälp för de som är behöriga att fatta beslut om 

projektet. Vidare hjälper det utvecklarna att se hur olika funktioner hänger ihop.  

Antaganden – En systemspecifikation är en blandning mellan saker man vill att de 

ska bli sanna, dvs. krav, och saker som behöver vara sanna men som inte går att 

kontrollera, dvs. antaganden.  

Acceptanskriterier – För att med säkerhet kunna veta när ett krav blivit uppfyllt är 

det viktigt att specificera acceptanskriteriet, dvs. när systemet klarar ett uppsatt krav.  

3.3 Hur bör ett nytt system implementeras? 
Ända sedan den industriella revolutionen har tekniska hjälpmedel spelat en stor roll i 

dels hur olika företags struktur och organisation är uppbyggda men även hur de 

anställdas relationer ser ut. Det har inte minst haft en stor påverkan av den 

ekonomiska aspekten (Tushman & Nelson, 1990). Ändå misslyckas många företag 

som introducerar ny teknologi att få ut den fulla kapaciteten av det aktuella systemet 

(Griffith & Northcraft, 1996).  

 

När man introducerar ett nytt system till potentiella användare är det viktigt att de på 

ett korrekt sätt informeras om hur det ska användas. 

Griffith och Northcraft (1996) beskriver två typer av information som kan användas av 

de personer som implementerar ett nytt system; beskrivande information och 

operativ information. Dessa typer av information kan vara antingen positiv eller 

negativ. Beskrivande information refererar till de positiva och/eller negativa 

aspekterna av tekniken, dvs. de fördelar och kostnader som kan uppstå till följd av 
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teknikens användning. Den operativa informationen å sin sida är indelad i dels positiv 

och dels negativ information. Den positiva operationsinformationen behandlar hur 

man använder tekniken medan den negativa hur man inte bör använda den. 

Beroende på hur informationen presenteras kan det uppstå olika problem. 

Exempelvis kan det finnas diskrepans mellan användarnas informationsbehov och 

den information som tillverkarna av systemet anser att de behöver. Detta problem 

kallas the paradox of positive value (Griffith & Northcraft, 1996) och uppstår när 

informationen som presenteras framhäver en alltför positiv beskrivning av systemet. 

Vidare kan de även oavsiktligt bortse från att beskriva vissa operativa delar av 

systemet pga. att de besitter en så stor förtrogenhet med systemet att de inte anser 

att det är relevant. Undermedvetet kan de betona fördelarna med systemet för att 

försäkra sig om användarnas initiala intresse.  

 

Det kan även uppstå problem om systemet inte är tillräckligt väl anpassat eller 

designat för de aktuella användarna. Likheter och eventuella skillnader i världsbilder 

och föreställningar mellan användare och designers är kritiska för att systemet ska 

kunna implementeras och användas med framgång (Griffith & Northcraft, 1996).  

Därför är det av yttersta vikt att ett system designas på ett korrekt sätt. Annars finns 

det en risk att det aldrig används och de anställda hittar vägar runt det.  

3.4 Motstånd till förändring 
Motstånd är en naturlig och normal reaktion till förändring eftersom det ofta innebär 

att man går från ett känt tillstånd till ett okänt. Individer upplever förändringar på olika 

sätt och anpassar sig därför olika bra till dem (Bovey & Hede, 2001). I dagens värld, 

med det turbulenta ekonomiska klimatet som råder, är företag ofta mycket beroende 

av att de anställdas förmåga att anpassa sig till snabba förändringar (Stanley et al., 

2005; Bovey & Hede, 2001). Det är alltså något av ett kontradiktoriskt förhållande. 

Men andra forskare menar att det inte alls är lika simpelt. Oreg (2006) och Dent & 

Goldberg (1999) hävdar att detta är en förenkling av vad som händer. Anställda kan 

mycket väl motarbeta mot en förändring, men då är ofta anledningen att de kommer 

få sämre lön, bli av med jobbet eller på något annat sätt få ett negativ utfall av 

förändringen.  

För att överkomma det eventuella motståndet mot den tänkta förändringen är det 

viktigt att utbilda de anställda och få dem att känna sig delaktiga i processen (Dent & 

Goldberg, 1999). Motståndet kommer även minska om det står klart att 

företagsledningen står bakom förändringen eller om de tror att det kommer leda till 

nya och intressanta upplevelser (Goodwin, 1971).  
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4 Liknande studier 
Det har tidigare gjorts ett antal liknande studier kring detta ämne, bland andra 

Herbsleb et al. (2002) vars arbete behandlar hur man på bästa sätt kan 

implementera en chatt på en arbetsplats. Deras studie behandlar bland annat vilka 

problem som kan uppstå och vad användarna tycker om chatten som implementeras 

av dem. De kommer bland annat fram till fördelar såsom att deras chatt ökar 

medvetenheten om hur användarna kan få tag på sina kollegor och när de var 

upptagna. Bland annat kunde de då se om personen i fråga var på sitt kontor och på 

så sätt slippa gå dit i onödan. Vidare underlättade chatten möjligheten att via en 

gruppchattsfunktion fråga ett större antal personer en fråga och på så vis spara tid.  

 

Även Sohal (1999) studerar en implementation av ny teknologi på en arbetsplats. 

Denna studie är något annorlunda då det handlar om fysiska maskiner till ett företag 

som tillverkade strömskenor till industrin. Några punkter som framkommit från den 

studien är bland annat att det är viktigt att identifiera de områden där teknologin kan 

göra mest nytta. Vidare är det även viktigt att involvera de anställda i 

implementationsprocessen och ta vara på deras idéer och synpunkter. Slutligen även 

att fokusera på de anställdas problem och att noggrant utbilda dem både före och 

under implementationsprocessen.  

 

Edmondson et al. (2001) studerar hur ett hjärtkirurg-team anpassar sig till en ny 

teknologi som bland annat innebär en procedurförändring för dem. De kommer bland 

annat fram till att förståelse kring kollektiva läroprocesser bidrar till att öka kunskapen 

kring implementering av ny teknologi och organisatorisk innovation. Vidare menar de 

att framgångsrika implementationer av teknologi sker i fyra processteg: deltagande, 

förberedelse, försök och reflektion. I det deltagandesteget väljs deltagare för 

implementeringsförsöket, i nästa steg förbereds de genom att öva på att använda det 

nya systemet. Försökssteget involverar inledande användning av teknologin och i 

reflektionssteget diskuteras försöken bland deltagarna samtidigt som nya försök 

planeras och eventuella ändringar i tillvägagångssätt. Slutligen menar de även att det 

är viktigt hur teknologi presenteras. Det kan göra att utmaningen att lära sig hur den 

fungerar spännande snarare än tråkig och plågsam. 
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5 Resultat 
Utifrån de semistrukturerade intervjuer som hölls med deltagarna utarbetades ett 

analysdokument. Dokumentet bestod av citat från deltagarna som, med hjälp av 

tematisk analys, kategoriserats under olika rubriker med avseende på vad de 

handlade om. Dessa mynnade sedan ut i olika behov och till sist möjliga åtgärder 

som sedan kunde placeras in i kravspecifikationen.  

Exempel på citat som tagits med är bland andra  

”Vissa dagar går det inte att få tag i folk överhuvudtaget. Den infon har inte jag.” 

Föregående citat, och andra, ledde till ett behov att kunna se var medarbetarna 

befinner sig. Det, i sin tur, ledde till en åtgärd som i detta fall var att kunna göra 

statusuppdateringar eller att ha en gemensam kalender.  

Andra punkter i kravspecifikationen kom direkt utifrån intressentintervjun som gjordes 

i början av studien. Exempel på det var kravet att kunna skapa ett dokumentbibliotek 

med manualer för olika produkter som MTAB levererar på ett sådant sätt att 

chaufförer lätt har åtkomst till dessa medan de är ute i fältet. 

I analysdokumentet framkom ett antal kategorier som beskrivs nedan. 

5.1 Kommunikationen mellan medarbetarna 
Kommunikationen medarbetarna emellan ansågs vara mycket bristfällig. Till exempel 

ansåg en deltagare att ”Vissa håller inne på information ibland, som en prestigesak 

för att veta mest.” Att denna attityd fanns på företaget stärktes även av andra 

deltagares åsikter. Problemet med att dela information mellan medarbetarna märktes 

även då det fanns starka gränser mellan de olika yrkesgrupperna. Deltagarna 

menade att man höll ihop inom gruppen men att information ofta hade svårt att ta sig 

mellan grupperna. Exempel på vad en deltagare ansåg om det;  

”Det finns ju två stora gränsdragningar och där är det alltid problem för informationen 

att ta sig över eller emellan. Det är mellan handläggare och trafikledningen, och 

trafikledningen och chaufförer.” 

För att överkomma dessa gränsdragningar måste attityden från ledning och de olika 

cheferna ändras så att de på ett tydligt sätt föregår med gott exempel och visar att 

det är viktigt med god kommunikation. 

5.2 Kommunikation från ledningen 
Deltagarna fick även frågor kring kommunikation från ledningen under intervjuerna. 

Det framkom mycket skilda åsikter i ämnet, många ansåg dock att den var bristfällig 
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och mer information önskades. Vad exakt som önskades klargjordes aldrig, men 

tolkningen som gjordes under analysen var att mer information önskades.  

Det stödjs bland annat av citat som ”Kan inte säga exakt vilken, men hur det ligger 

till. […] Ta död på rykten kanske. Även om det inte händer något så vet man ju det.” 

och ”Man vill ha mer information, även om den är värdelös. Så att man vet.” Andra, 

mer konkreta förslag på vilken information som skulle förmedlas är: 

”Det är väl kanske större övergripande mål som är satta för företaget. Om det är 

några större förändringar som sker.” 

 

Det visar på att kommunikationen från ledningen dels bör vara tydligare men även 

aktivare. Det uppkom även att spridningen var problematisk. Bilden som uppstod var 

att ledning och chefer endast nådde ut till ett begränsat antal medarbetare som 

sedan i sin tur spred det vidare. Till exempel ansåg en deltagare att ”Informationen 

kommer inte ut. Kanske till någon procent och sen går den runt och man vet inte om 

det är sant eller påhitt. Det finns ingen pålitlig källa, och det skapar problem.”  

Denna bild bekräftades även av de chefer som intervjuades, då de menade att, 

angående informerandet av medarbetare kring nya rutiner; 

”Det är väldigt svårt eftersom det aldrig är säkert att alla nås, det är omöjligt för mig i 

dagens läge att göra det på ett bra sätt. Man får man förlita sig på att det man säger 

till några, som arbetsledning och några chaufförer, på något sätt sprids via mun-till-

mun-metod.” 

men även i största allmänhet kring internkommunikationen; 

”Jag saknar resurser och möjligheter att genomföra saker, dvs. tid eller redskap för 

att få ut saker och få alla att förstå.” 

Det visade sig även att deltagarna ansåg att kommunikationen var något ensidig och 

att en tvåvägskommunikation önskades. En deltagare ansåg att ”Uppifrån så funkar 

det bra. Men tillbakakopplingen funkar inte riktigt lika bra.”  

Dessa citat visar på ett behov av ett enkelt och lättanvänt verktyg som alla, både 

ledning och medarbetare, enkelt kan nå och använda. 

5.3 Företagets image 
Under intervjuerna fick deltagarna svara på frågor om hur de tyckte att företagets 

externa respektive interna image såg ut. Även om dessa frågor inte explicit användes 

i analysdokumentet utgjorde de ändå en viktig del för att ta reda på hur deltagarna 

upplevde att stämningen inom företaget var och hur internkommunikationen 

fungerade. Ännu en motivering till dessa frågor återfinns i intressentintervjun då det 
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framkom att ledningen hyste en önskan att stärka den interna imagen för att på så 

sätt underlätta rekrytering av kompetenta medarbetare i framtiden, genom att de 

nuvarande medarbetarna själva pratar positivt om företaget.  

Deltagarna ansåg överlag att företaget hade en mycket bra extern image medan den 

interna lämnade lite i övrigt att önska. Exempelvis ansåg en deltagare att  

”Det är som Nobelmiddagen, det ser jättefint ut när de kommer ut med maten men i 

köket är det kaos.” 

Andra deltagare befäste bilden om den externa imagen och menade att företaget gav 

en mycket bra bild utåt och de trodde att många kunder hade en mycket bra bild av 

MTAB, genom citat som ”De känner sig trygga med oss” och ”[Den externa imagen 

är] professionell, snygg, rent, ordning och reda. Många upplever nog MTAB som rikt 

och duktigt.”.  

6 Kravspecifikation 
Efter att intervjuerna var kodade på sättet som beskrivs ovan, analyserades de än en 

gång och de mest relevanta citaten lyftes fram för att ligga till grund för 

kravspecifikationen. Utifrån citaten framträdde en bild av hur medarbetarna på MTAB 

ansåg att internkommunikationen fungerade och hur den kunde förbättras. Det är 

utifrån denna bild som kravspecifikationen skapades.  

 

Syfte 
Syftet med denna kravspecifikation är att på ett enkelt sätt påvisa de behov MTAB 

och dess anställda har i den dagliga verksamheten gällande internkommunikation. 

Den ska även återspegla de åsikter påträffade i ledningsgruppen. 

  
Övergripande beskrivning av det önskade systemet  
Efter åsikter framkomna under intervjuerna har en bild av hur ett önskvärt system 

kan se ut växt fram. Kortfattat kan det beskrivas som ett intuitivt och lättillgängligt 

system som ska vara enkelt att använda. Det ska underlätta och uppmuntra till 

kommunikation mellan medarbetarna på MTAB. Vidare ska det förenkla och förtäta 

kontakten mellan medarbetarna för att på så vis undvika att missförstånd uppstår när 

någon är upptagen. I samma anda ska det även vara enkelt att se när någon inte är 

tillgänglig och vem man istället ska kontakta för att få svar på sina frågor.   
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Systemet ska även tillhandahålla ett tillförlitligt och attraktivt alternativ till mail, då det 

framkommit som ett problem under intervjuerna. Det ska även gå att göra 

statusuppdateringar eller liknande och ge feedback på dessa. Det vore även 

önskvärt om användarna kunde hylla sina kollegor om de har gjort ett jobb över 

förväntan.  

Under intressentintervjun framkom det saker som ledningen ansåg att systemet 

behövde för att uppfylla deras behov.  

Dessa var att ledningen ska kunna meddela de anställda om nya 

-‐ produkter, 
-‐ medarbetare, 
-‐ tjänster, 
-‐ kunder, 
-‐ rutiner, och bakgrund till dessa 

 

Det framkom även önskemål om att bland annat underlätta kommunikationen mellan 

de anställda, men då det redan nämnts tas endast det unika för intressentintervjun 

upp. Det viktigaste är dock nästan att användarna ska vilja ta del av den information 

som finns på systemet samt dela med sig av sin egen.  

 

Kompatibilitet 
Systemet måste vara kompatibelt med både smartphones och datorer. Men då 

företaget har investerat i nya telefoner med Androids operativsystem är det dessa 

som premieras om en sådan tvist skulle uppkomma.  

 

Systemets funktioner 
Nedan följer en lista på funktioner som är relevanta för systemet. De är ordnade i två 

kategorier, primära och sekundära funktioner. De primära funktionerna är sådana 

som ansetts som mycket viktiga för systemet medan de sekundära något mindre, ur 

ett helhetsperspektiv.  

 

Primära funktioner 

-‐ Användarna ska kunna skapa egna profiler 
-‐ Användarna ska kunna göra statusuppdateringar eller på motsvarande sätt 

kunna dela med sig av exempelvis personliga upplevelser 
-‐ Användarna ska kunna kommentera på andra användares aktiviteter och 

statusuppdateringar 
-‐ Användarna ska ha ett nyhetsflöde, som kontinuerligt uppdateras med andra 

användares aktiviteter 
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-‐ Det ska finnas möjlighet till att skapa ett dokumentbibliotek eller en wiki1 
-‐ Det ska finnas en kalender som användarna ska kunna dela med sina 

kollegor 
-‐ Användarna ska kunna kommunicera privat, via en chatt eller vanliga 

meddelanden. 
 

Sekundära funktioner 

-‐ Användarna bör kunna markera vissa poster som viktiga 
-‐ Användarna bör kunna se om någon läst ett skickat meddelande 
-‐ Användarna bör kunna hylla sina kollegor och berätta när någon utfört ett 

jobb på ett utmärkande sätt 
-‐ Användarna bör kunna ladda upp och dela med sig av bilder 
-‐ Det ska finna möjlighet till att skapa en kunddatabas 

 

7 Systembeskrivning 
Utifrån de kriterier som framkom ur kravspecifikationen har tio olika system 

analyserats och utvärderats. Av dessa uppfyllde fyra kraven tillräckligt väl för att 

kunna rekommenderas till företaget. Dessa var Podio, MangoApps, Yammer och 

Rule. Nedan följer en kort beskrivning av dem.  

7.1 Podio 
Podio är ett molnbaserat samarbetssystem där användarna dels kan dela kalender 

men även bilder och statusuppdateringar. Huvudsidan kallas ”activity stream” och det 

är där man får uppdateringar 

kring vad som händer. Härifrån 

kan man sedan navigera på 

sidan genom de olika ikonerna 

längst upp. Det finns även 

möjlighet att både skicka 

meddelanden och chatta med 

andra användare. 

Podio lägger stor vikt kring 

projekt och samarbetet kring 

dessa. För att effektivt kunna 

                                                
11 En wiki är en teknik som möjliggör att information snabbt kan redigeras och läggas till på 
en hemsida. 
Bild	  1	  Nyhetsflöde	  från	  Podio 
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använda Podio måste man vara med i ett nätverk, eller grupp. Dessa nätverk kan 

skapas båda av företag och privatpersoner. Det är också inom dessa som man delar 

den information som man vill förmedla, vilket gör att den stannar inom nätverket. En 

annan funktion hos Podio är möjligheten att, efter ett begränsat antal mallar, kunna 

skapa egna appar som man sedan kan lägga till i sitt nätverk. Det gör att det är lätt 

att skräddarsy systemet efter företagets unika behov. 

Kalendern som finns i systemet har en 

bra översikt och nya projekt läggs 

automatiskt till. Vidare har den även en 

slider där användaren dels kan välja att 

endast visa sina egna uppdrag eller hela 

gruppens, vilket gör det lätt och 

överskådligt att se vilka kollegor som 

gör vad.  

 

7.2 MangoApps 
MangoApps är ett molnbaserat system som dels kan hantera information om kunder 

men som även möjliggör att användarna delar den informationen och det finns även 

funktioner för att bjuda 

in andra till sina möten 

och, via den inbyggda 

kalendern, se sina 

kollegors möten. 

Kalendern kan även 

synkroniseras med 

tredjepartskalendrar 

vilket underlättar och 

ökar 

användarvänligheten.  

Den sociala delen är väl 

utvecklad och stödjer 

både möjligheten att 

skriva egna statusuppdateringar och att enkelt ladda upp bilder. Det är även lätt att 

skapa egna grupper om man vill dela saker med endast en utvald grupp inom 

företaget. Det finns även stöd för både gruppchatt och personlig. Det går även att 

Bild	  2	  Kalenderslider	  från	  Podio 

Bild	  3	  Nyhetsflödet	  från	  MangoApps 
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skicka privata meddelanden till varandra om det föredras. MangoApps stödjer även 

möjligheten att skapa egna appar.  

En annan funktion 

som gör 

MangoApps 

intressant är att det 

går att dela 

dokument via 

systemet. Vidare 

går det även att 

notifiera andra 

användare när ett 

nytt dokument 

laddas upp, vilket gör att det går att vara säker på att rätt person underrättas om att 

dokumentet nu finns tillgängligt. Det går att integrera MangoApps med ett flertal olika 

externa applikationer och sociala nätverk, vilket underlättar när det ska introduceras 

på en arbetsplats. Det går även att omarrangera ikoner via ett enkelt dra-och-släpp 

system. 

7.3 Yammer 
Yammer är ett system som används för privat kommunikation inom organisationer 

eller mellan organisatoriska medlemmar och förbestämda grupper. Det är, i större 

utsträckning än de övriga system som tas upp i denna studie, inriktad åt det sociala 

hållet. Det är lätt att göra statusuppdateringar och dela exempelvis bilder med övriga 

medlemmar i en grupp. 

Men Yammer saknar 

till exempel möjligheten 

att dela kalendrar eller 

skapa projekt ihop. 

Däremot går det att 

skapa grupper och ha 

privata konversationer 

inom dessa. 

Det finns även en 

funktion där 

Bild	  4	  Nyhetsflöde	  från	  Yammer 

Bild	  4	  Dokumenthanterare	  från	  MangoApps 
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användarna kan berömma en kollega för exempelvis ett väl utfört jobb. Det kan då 

delas med de övriga på företaget vilket underlättar och uppmuntrar till beröm. Dessa 

sparas sedan i en flik i den personliga profilen.  

Det finns även 

möjlighet att ladda 

upp och dela 

dokument. Dessa 

kan sedan 

kommas åt via sitt 

dokumentbibliotek 

där användarna 

även kan redigera 

dem och skapa 

nya.  

 

 

Om någon ändrar ett dokument eller laddar upp ett nytt skickas en notifikation till 

behörig persons mail om detta. Designen är ganska likartat de övriga system som 

tagits upp i denna studie.  

 

7.4 Rule 
Rule är ett system med ett flertal olika komponenter. Dels har den, som de flesta 

andra, ett flöde där statusuppdateringar kan göras och användarna kan ladda upp 

bilder. Vidare finns det även möjlighet till projektplanering och delade kalendrar.  

Det går även att på ett 

smidigt sätt lägga in och 

hantera sina 

kundkontakter, sortera 

och dela dessa med sina 

kollegor. Dessa kan 

sedan ändras och det 

går även att lägga till 

anteckningar kring för att 

förenkla för sina kollegor 

om de ska hantera en, 

Bild	  5	  Dokumentbibliotek	  från	  Yammer 

Bild	  6	  Nyhetsflöde	  från	  Rule 
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för dem, ny kund. Den sociala delen innefattar, förutom det som tidigare nämnts, 

även chatt och möjlighet för både privata meddelanden och inom förbestämda 

grupper.  

 

Det finns även möjlighet att dela och skapa nya dokument, där användaren kan ställa 

in vilka som har tillgång till informationen. Det som är speciellt med Rule är 

möjligheten att skapa en 

wiki där användaren kan 

skapa ett bibliotek med 

lättillgänglig information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bild	  7	  Dela	  dokument	  från	  Rule 
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7.5  Sammanställning  
För att få en bättre överblick av dessa system och deras inbördes relation skapades 

en tabell där de mest väsentliga elementen i kravspecifikationen plockades fram och 

jämfördes. Inga värden lades i kvaliteten på de olika funktionerna, utan de jämfördes 

endast binärt med ja respektive nej beroende på om systemet innehöll funktionen 

eller ej.  

Tabell 1 Sammanställning av de olika systemen. 
*Privata meddelanden  
**Det går att integrera med en extern kunddatabas 

 

Som kan ses i Tabell 1 saknar alla system någon av de funktioner som önskades 

enligt kravspecifikationen. Dock saknar inget system någon av de funktioner som 

angavs i listan Primära funktioner. Nedan följer en tillbakablick på de funktioner som 

fastställdes i kravspecifikationen. 

 

Primära funktioner 

-‐ Användarna ska kunna skapa egna profiler 
-‐ Användarna ska kunna göra statusuppdateringar eller på motsvarande sätt 

kunna dela med sig av exempelvis personliga upplevelser 
-‐ Användarna ska kunna kommentera på andra användares poster och 

statusuppdateringar 

Funktion/system Podio MangoApps Yammer Rule 

Profil Ja Ja Ja Ja 

Nyhetsflöde Ja Ja Ja Ja 

Statusuppdatering Ja Ja Ja Ja 

PM* Ja Ja Ja Ja 

Chatt Ja Ja Ja Nej 

Dokument Ja Ja Ja Ja 

Kalender Ja Ja Ja Ja 

Kunddatabas Ja Ja** Nej Ja 

Wiki Nej Ja Nej Ja 

Dela bilder Ja Ja Ja Ja 

Skapa appar Ja Ja Nej Nej 
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-‐ Användarna ska ha ett nyhetsflöde, som kontinuerligt uppdateras med andra 
användares aktiviteter 

-‐ Det ska finnas möjlighet till att skapa ett dokumentbibliotek eller en wiki 
-‐ Det ska finnas en kalender som användarna ska kunna dela med sina 

kollegor 
-‐ Användarna ska kunna kommunicera privat, exempelvis via en chatt eller 

med vanliga meddelanden. 
 

Här kan det enkelt konstateras att de system som finns beskrivna ovan väl stämmer 

överens med de funktioner som angetts som allra viktigast. Utifrån det kan det sägas 

att alla system passar in på de krav som ställts från företaget. Men, för att de ska 

passa in så bra som möjligt är det också viktigt att de uppfyller så många av de 

sekundära kraven som möjligt. 

 

Sekundära funktioner 

-‐ Användarna bör kunna markera vissa poster som viktiga 
-‐ Användarna bör kunna se om någon läst ett skickat meddelande 
-‐ Användarna bör kunna hylla sina kollegor och berätta när någon utfört ett 

jobb på ett utmärkande sätt 
-‐ Användarna bör kunna ladda upp och dela med sig av bilder 
-‐ Det ska finna möjlighet till att skapa en kunddatabas 

 

När man även tar denna lista i beräkning ser man att exempelvis Yammer saknar 

möjligheten att skapa en kunddatabas. Podio å sin sida innehåller alla delar förutom 

wikin, som kanske ändå täcks av dokumentbiblioteket.  

Detta synsätt tar dock inte hänsyn till kvaliteten på de olika funktionerna eller 

användbarhetsaspekten. Många system som idag finns på marknaden är främst 

inriktade mot projekt. Det är inget som MTAB i dagsläget är intresserat av, även om 

möjligheten självklart kan skapa ett behov för det i framtiden.  

Därför bör större vikt läggas på användbarheten hos de sociala delarna än 

projektdelen.  
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8 Analys  

8.1 Sammanställning av systemen  
I denna del kommer de olika systemen analysernas. Under analysen kommer fokus 

läggas på tre punkter. Dessa är 

• Användbarhet. Hur användarvänliga är systemen? 
• Kvalitet. Hur bra är de olika systemens funktioner? 
• Lämplighet. Hur lämpliga är de för MTAB? 

 

För att åstadkomma det har en djupgående analys gjorts på de fyra utvalda 

systemen. Nedan följer en sammanställning av analysen.  

8.1.1 Podio 

När man skapar ett nätverk i Podio ingår det ett startpaket med ett par utvalda appar. 

Exempel på dessa är bland andra två projektappar och en mötesapp. Dessa kan 

dock tas bort om så önskas och andra kan läggas till. Som tidigare nämnts finns en 

funktion i Podio där man kan skapa egna appar. På så sätt är det lätt att skräddarsy 

sitt nätverk för de egna behoven. Tyvärr är det ganska komplicerat att skapa appar 

och även att navigera i de befintliga. Detta bidrar till att gränssnittet blir mindre 

användarvänligt och att systemet känns svårare att använda. 

 

Den sociala delen av Podio har alla de delar som eftersöktes utifrån 

kravspecifikationen. Det går att ladda upp bilder, skriva statusuppdateringar och 

även ställa frågor via ett särskilt formulär. Dessa funktioner är av tillräckligt hög 

kvalitet för att vara enkla att använda. Kalendern är den funktion som är systemets 

styrka. Slidern, som nämnts tidigare, gör det enkelt för användaren att anpassa vad 

som ska visas.  

 

Systemet kan mycket väl passa in på företagets behov, som synes utifrån 

kravspecifikationen. Men på grund av att gränssnittet på systemet inte är särskilt 

inbjudande rekommenderas det ändå inte fullt ut. Vidare är även systemet svårt att 

överblicka och det förminskar helhetsintrycket.  

8.1.2 MangoApps 

I MangoApps skapas ett eget nätverk när man registrerar sig. En fördel med detta 

system är att användaren kan anpassa det och bland annat designa systemet i 

enighet med det existerande designspråket på företaget. Det går även att, vilket 
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demonstreras nedan i bild 8, ladda upp företagets logotyp vilket gör det lättare att 

implementera systemet om det då blir mer familjärt (Griffith & Northcraft, 1996). 

Överlag är systemet lättöverskådligt även om det ibland kan upplevas rörigt, speciellt 

i början innan användarna blivit förtroliga med gränssnittet.  

 

Funktionaliteten är bra, även om 

det ibland kan upplevas 

omständligt att utföra en 

handling då det ofta krävs 

extraklick.  

Men när användaren väl lärt sig 

systemet och hittar bland de 

olika funktionerna fungerar de 

bra. Med hjälp av dra-och-släpp 

funktionen blir det lätt att sätta 

de funktioner som man använder 

mest där de enkelt nås.  

 

 

Eftersom systemet är så anpassningsbart är det väl lämpat till MTABs behov. 

Gränssnittet är något tråkigt, vilket drar ner känslan. Då det även finns tillgängligt 

som app till både Android och iOS passar det även bra att ha med i fältet.  

8.1.3 Yammer 

Yammers huvudstyrka ligger i de sociala funktionerna och det är även i huvudsak 

dessa som marknadsförs. Det är enkelt att dela bilder och statusar med de övriga 

medlemmarna i nätverket. Gränssnittet är rent och lättöverskådligt, vilket gör att det 

upplevs lättanvänt.  

 

Funktionaliteten hos systemet är utan kritik, det är tydliga ikoner och användarna 

hamnar vid den tänkta destinationen utan extraklick.  

 

Fördelen med Yammer är också dess nackdel. Eftersom det är inriktat mot den 

sociala delen blir det på sätt och vis något överflödigt eftersom de flesta människor 

idag redan är medlemmar i ett liknande nätverk privat. Det kan göra det svårare att 

motivera implementerandet av ännu ett, som endast är användbart på jobbet. Men 

systemet är ändå väl lämpat för företagets behov och ett fullgott alternativ.  

Bild	  8	  MangoApps	  anpassat	  med	  MTABs	  logga	  och	  färger. 
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8.1.4 Rule 

Rule är enkelt att använda och har ett lättöverskådligt gränssnitt. Det är även i det 

system enkelt att dela bilder och posta statusuppdateringar. När dokument ska delas 

är det även lätt att välja vilka medlemmar som ska få tillgång till det. Längst till höger 

i menyraden finns en ”universalknapp” där det går att komma åt alla funktioner. 

Eftersom dessa även finns uppdelade på andra ställen som separata ikoner ökar 

valfriheten kring hur man vill navigera i systemet.  

 

Tyvärr faller systemet på att funktionaliteten inte är optimal. En frekvent 

återkommande händelse är att systemet inte hittar sidan som eftersöks och 

användaren istället hamnar på en 404-sida2. I övrigt är systemet bra, men tydliga 

ikoner och de funktioner som ska användaren vill komma åt nås enkelt. 

 

Systemet saknar chatt, vilket tyvärr kan göra det svårare att implementera det på 

arbetsplatsen, då det är ett viktigt verktyg i arbetet idag. En annan stor nackdel är 

såklart ovan nämnda funktionalitetsproblem, då detta gör att användbarheten sjunker 

drastiskt. Annars är systemet väl lämpat för företagets behov, och blir ovan nämnda 

problem lösta kan det mycket väl ses som en av de primära kandidaterna. 

8.2 Slutsats kring systemanalysen 
Efter att ha analyserat de olika systemens styrkor och svagheter kan det konstateras 

att, även om de alla uppfyller kriterierna som ställdes i kravspecifikationen är det 

endast två av dem som kan rekommenderas fullt ut. Dessa är MangoApps och 

Yammer. Då båda systemen anses näst intill likvärdiga i de flesta aspekter görs 

ingen inbördes rangordning dem emellan.  

 

Båda är väl lämpade för företagets organisation och arbetssätt. Exempelvis 

tillhandahåller båda systemen appar för både Android och iOS, vilket möjliggör 

användning för chaufförerna när de är i fältet och jobbar.  

En annan funktion som båda systemen innehar är möjligheten för användarna att 

hylla sina kollegor via systemet. Det är dels positivt då det förenklar för 

medarbetarna att berömma kollegor, men även då det är ett sätt att få medarbetarna 

att börja använda systemet för att få reda på om någon har berömt dem eller inte.  

Det är även enkelt att dela både bilder och filer via båda systemen. Den enda 

väsentliga skillnaden är egentligen att det inte finns någon möjlighet att importera, 

eller på annat sätt skapa, en kunddatabas i Yammer.  
                                                
2 Ett 404-fel betyder att webbsidan som försökts nås inte finns, eller att den inte kan hittas. 
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Men då det endast var en sekundär funktion anses det inte som ett tillräckligt 

allvarligt hinder för att avstå från att rekommendera systemet. Efterfrågats  

 

För att implementationen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att cheferna 

på företaget föregår med gott exempel och tydligt visar att de använder systemet. 

Exempelvis Goodwin (1971) menar att det är vitalt för att implementationen ska vara 

framgångsrik. En annan sak som kan göras för att öka chanserna för en lyckad 

implementation är att utbilda medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga i 

processen (Dent & Goldberg, 1999). Det kan exempelvis genomföras genom möten 

med medarbetarna där ledningen dels går igenom och demonstrerar systemen, men 

även varför det anses nödvändigt att implementeras och vad ledningen vill 

åstadkomma med det.  

Det kan även vara en bra idé att visa båda systemen och låta medarbetarna rösta 

kring vilket de tycker är bäst. På så sätt får de en känsla av att delta i 

beslutsfattandet, vilket i sin tur förenklar implementationen. 
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9 Metoddiskussion  
Under datainsamlingen i en fallstudie är det vanligt att genomföra observationer av 

deltagarna i den kontext där de verkar. Så skedde inte i denna studie. Anledningen 

till att det valdes bort var då det bedömdes svårt att på ett naturligt sätt fånga 

kommunikationen mellan deltagarna.  

Istället genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilket bedömdes fullt tillräckligt för 

studiens syfte. Att de var semistrukturerade var för att underlätta möjligheten att få till 

naturliga samtal med deltagarna, vilket ansågs gynna studiens utkomst. Alla 

intervjuer spelades in och transkriberades för att säkerställa att inget missades i 

analysfasen. Transkriptionerna låg sedan till grund för det analysdokument som 

skapades.  

Antalet deltagare var ej bestämt före studiens start, utan intervjufasen avslutades när 

datamättnad ansågs vara nådd.  

 

En relevant fråga att ställa här är även om metoden var fullgod för studiens syfte, 

eller om ytterligare någon komponent hade behövts för att nå ett optimalt resultat. Ett 

alternativ hade varit att använda sig av personas, vilket är fiktiva karaktärer som 

skapas för att representera olika typer av användare. På det sätt är det möjligt att få 

en mer generell bild av vad olika användare behöver och även vad de kräver av 

systemet för att det ska vara framgångsrikt. 

Den främsta anledningen till att personas inte användas var pga. att populationen var 

för liten. Eftersom företaget har flera olika avdelningar och flera olika positioner inom 

dessa avdelningar skulle det inte vara av värde att generalisera, vilket är tanken 

bakom dem. Alternativet hade varit att skapa nära nog en persona per position, vilket 

varken varit tids- eller resurseffektivt. 

 

När istället intervjuer användes gick det lätt att, under analysen, generalisera där det 

var applicerbart samtidigt som den specifika individens krav och behov i största 

möjliga utsträckning tillgodosågs. Andra fördelar med intervjuer är att det är lättare 

att komma ner på djupet och få fram de underliggande motiven till olika 

beteendemönster. Vidare är det mer tidseffektivt att boka tider med enskilda 

individer, gentemot exempelvis fokusgrupper, där hänsyn måste tas till flera olika 

personer. Det går även enkelt att, vid behov, snabbt ändra en intervjumall om det 

exempelvis uppkommer nya aspekter under en intervju vilka anses givande även för 

resten av datainsamlingen.  
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En svaghet med metoden är att endast en datakälla har använts. Det kan 

argumenteras att det minskar reliabiliteten i studiens resultat. Dock har åtgärder 

tagits för att motverka det i möjligaste mån, genom att exempelvis följa upp med 

intressenten under studiens gång för att säkerställa att resultatet är representabelt 

för studiens domän och således att resultatet är valid.  

 

I ett försök att undvika partiskhet från intressentens sida valdes alla deltagare utan 

några försök till inblandning från dennes sida. På så sätt undveks att slutresultatet 

blev tillrättalagt för intressenten och de som delade dennes åsikter. När 

intervjumaterialet sedan analyserades var vissa tolkningar tvungna att göras utifrån 

det övergripande synsätt som forskaren hade. Exempel på detta är problemet, som 

bland annat chaufförerna upplevde, att cheferna inte informerade dem tillräckligt utan 

lät dem sprida informationen själva till sina kollegor. Detta problem uppkom 

egentligen inte av att cheferna inte ville sprida informationen, utan snarare pga. 

tidsbrist när den skulle vidarebefordras. På detta sätt har alla liknande fenomen 

behandlats, istället för att endast se effekten av olika handlingar har de 

bakomliggande orsakerna analyserats och undersökts. I övrigt försöktes i möjligaste 

mån inga värderingar läggas i de olika deltagarnas åsikter, även om de ändå 

tolkades och analyserades under analysfasen. 

 

En annan viktig aspekt att ta upp är de olika perspektiv som kravspecifikationen 

skulle innefatta, till exempel de anställdas gentemot ledningens. Detta har egentligen 

inte inneburit några problem, då de krav som framförts från ledningen via 

intressenten inte på någon punkt motsätter de anställdas behov. Tvärtom har dessa 

krav ofta underbyggts i de behov som funnits hos de anställda. 

 

Att studien gjordes inom ramen för en fallstudie var bland annat då det fall som 

studien utforskat mycket väl föll inom ramen för en sådan. Fallstudier är även, enligt 

Merriam (1994) bra att använda när nya hållningar, eller målsättningar, ska införas. I 

det fall passade det in då införandet av ett nytt internkommunikationssystem väl kan 

ses som en ny hållning i internkommunikationspolicyn för företaget.  
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10 Diskussion  
Studiens syfte, som framfördes i början av rapporten angav att: 

SYFTET MED DENNA STUDIE ÄR ATT UNDERSÖKA HUR 

INTERNKOMMUNIKATIONEN FUNGERAR HOS MTAB MED AVSIKT ATT 

TA FRAM EN KRAVSPECIFIKATION. DENNA KRAVSPECIFIKATION SKA 

SEDAN ANVÄNDAS FÖR ATT ANALYSERA OCH UTVÄRDERA OLIKA 

INTERNKOMMUNIKATIONSSYSTEM FÖR ATT SEDAN KUNNA 

REKOMMENDERA NÅGOT ELLER NÅGRA TILL FÖRETAGSLEDNINGEN. 

Men uppfylldes då dessa syften? Studien började med en genomgående 

undersökning av det nuvarande tillståndet av internkommunikationen hos MTAB via 

intervjuer med olika personer inom företaget. Dessa var placerade på olika orter i 

Sverige och hade även olika positioner inom företaget. På det sätt skapades en bra 

bild över hur kommunikationen inom det svenska företaget var. Däremot intervjuades 

ingen från varken Danmark eller Norge. Därför kan viss diskrepans förekomma 

gentemot dessa delar av företaget. För att undvika det hade fler personer behövt 

intervjuas och då såklart både från Danmark och Norge. Anledningen till att det inte 

skedde var på grund av tidsaspekten, då studien följde ett pressat schema.  

 

Därav kan det alltså anses att studien uppfyllde sitt syfte. Detta grundas bl.a. i att två 

system faktiskt rekommenderades till företagsledningen, nämligen Yammer och 

MangoApps. Det som följer nu är att ledningen ska, utifrån underlaget lagt i denna 

studie, besluta sig för vilken av de två som ska implementeras.  

 

När studien startade var tanken att det skulle vara ett rent interaktionsdesignsprojekt 

där målet skulle vara att ta fram ett designförslag för ett internkommunikations-

system. Men efter diskussion med intressenterna framkom att det skulle innebära för 

stora kostnader, dels för att utveckla systemet men även för att underhålla det. På 

grund av det ändrades studiens karaktär till att enbart innefatta en kravspecifikation 

och att sedan utifrån den analysera redan existerande system.  

 

Eftersom studien då redan påbörjats blev designen inte optimalt utformad för att ta 

fram en kravspecifikation. Exempelvis var all intervjudata redan insamlad och det 

bedömdes att det inte fanns tid nog att samla in ny data. Detta var även anledningen 

till att inga enkäter användes, då dessa inte passade in i 

interaktionsdesignsprojektet. Vanligtvis när man skapar en kravspecifikation används 

så kallade use cases. Det är ett sätt att inhämta krav på ett nytt system eller när ett 
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befintligt ska utvecklas. Varje use case är ett scenario som beskriver hur systemet 

bör kunna interagera med användaren.  

Dessa hade varit behjälpliga även i denna studie, och hade tid funnits hade studien 

anpassats för att dessa skulle kunnat användas. Ändå bör den anpassade studie 

som nu gjordes, där semistrukturerade intervjuer användes ses som framgångsrik. 

Den har visat på ett bra och effektivt sätt att enbart med hjälp av intervjuer ta fram en 

kravspecifikation som fungerar på ett tillfredställande sätt. 

 

Att generalisera alltför mycket utifrån en fallstudie är, enligt bland andra Creswell, 

ofta svårt eftersom de flesta undersöker specifika fall där kontexten spelar stor roll, 

så även i detta fall. Vad som däremot kan läras av denna studie är att det de facto 

går att ta fram en brukbar kravspecifikation utan att använda de traditionella 

metoderna. Den metod som använts i denna studie har både för- och nackdelar om 

man jämför med exempelvis use cases. Genom att hålla semistrukturerade intervjuer 

är det möjligt att gå in på ett djupare plan av varje aspekt kring hur användarnas 

jobbsituation och analysera deras behov. Genom use cases undersöks endast 

användarens interaktion med systemet och hur denna kan optimeras. Detta indikerar 

att det tillvägagångssätt som använts i denna studie bättre tar tillvara på 

användarnas intressen än nämnda use cases. 
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10.1 Framtida studier 
En studie som i framtiden hade varit intressant att genomföra skulle vara att studera 

implementeringen av ett internkommunikationssystem, eller något liknande IT-

system, för att exempelvis studera hur effektiv implementationen är. Saker som då 

hade varit av intresse skulle exempelvis vara: 

-‐ Hur stor procent av medarbetarna deltar? 

-‐ Hur mycket bidrar en vanlig användare i form exempelvis av 

statusuppdateringar? 

-‐ Hur många användare bidrar inte alls? 

-‐ Hur många interagerar en användare med? 

-‐ Hur många interagerar inte med någon? 

-‐ Används nätverket som det är tänkt? 

-‐ Vilka grupper är de mest aktiva? 

-‐ Pratar användare från olika grupper med varandra? 

o Gäller det även olika grupper inom företaget? 

 

Via dessa frågor hade det kunnat gå att bygga upp en bild kring hur stödet för 

implementationen varit. Därefter går det även att följa upp det ytterligare genom att 

titta på de metoder som använts för att utvärdera dem och se vad som möjligtvis 

skulle kunna göras bättre.  
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12 Appendix I 

INFORMERAT SAMTYCKE ATT DELTA I INTERVJU 
Härmed godkänner jag att all information som framkommer i denna intervju får 

användas i den kognitionsvetenskapliga kandidatuppsatsen som genomförs  

av Jonatan Fors.  

Jag är medveten om att: 

• Min medverkan är frivillig.  

• Jag i alla sammanhang kommer vara helt anonym. 

• Jag har rätt att när som helst att dra tillbaka samtycket utan förklarning.  

• Intervjun kommer att spelas in.  

• Resultaten bearbetas i kodad form och kan presenteras i uppsatsen. 

• Jag har haft möjligheten att få en muntlig förklaring av intervjuledaren om 

 betydelsen av mitt samtycke.  
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