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Sammanfattning 
Kommunikation och informationsspridning är en viktig aktivitet inom företag och 

organisationer. Mycket av detta sköts i dagsläget digitalt i varierande form så som mail, 

chatt och intranät med sociala flöden. I vissa fall kan olika metoder för kommunikation 

bli överbelastade medan andra blir åsidosatta, alla metoder har några positiva 

aspekter som kan används för att eventuellt underlätta den digitala kommunikationen 

inom företag och organisationer. Denna studie undersöker just detta, hur sköts intern 

kommunikation inom företag och organisationer idag och hur kan de positiva 

aspekterna av det integreras i en lösning. Genom intervjuer med anställda inom olika 

företag och organisationer specificerades hur kommunikation kan skötas idag, vad det 

finns för krav på kommunikationsmetoderna samt deras positiva respektive negativa 

egenskaper. Med intervjuerna som grund genomfördes en skissprocess där olika 

förslag vägdes emot varandra. Det förslag som presenteras är det som uppfyllde 

största antal krav och integrerade flest positiva aspekter.      
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1. Inledning 
Att kommunikationen inom ett företag eller en organisation fungerar är väldigt viktigt 

för att det dagliga arbetet ska gå att utföra över huvud taget. Företag och 

organisationer strävar även efter att ha ett internt kommunikationsmönster som är 

flexibelt och snabbt, detta bland annat på grund av att det underlättar spridningen av 

information och idéer (Kosonen, Henttonen, & Ellonen, 2007). Det har också visat sig 

att företag med goda rutiner för kommunikation tenderar att vara mer framgångsrika 

än de företag som inte har lika utarbetade rutiner för kommunikation (Kalla, 2005). 

Det är inte bara relevant för att arbete i sig ska gå att utföra, att stärka den interna 

kommunikationen inom ett företag skapar en kultur mellan de anställda och ledningen 

som är transparent och ökar förtroendet för ledningen hos de anställda. Det ökar även 

de anställdas engagemang i företagets prioriteringar(Mishra, Boynton, & Mishra, 

2014). En fungerande kommunikationsstrategi inom företag är något som prioriterats 

högt en längre tid och det verkar på många sätt vara ett recept för framgång(Dolphin, 

2005; Kosonen et al., 2007; White, Vanc, & Stafford, 2010).  

Kommunikation i sig är en högst relevant aktivitet dagligen inom organisationer och 

företag. Sker någon förändring inom organisationen ökar kravet på att det finns en 

väldefinierad och välfungerande kanal för att kommunicera förändringen i fråga, detta 

underlättar för de anställda att få en förståelse för varför en förändring sker. Det 

möjliggör även för de anställda att faktiskt kunna implementera dessa förändringar i 

sitt dagliga arbete. Den processen underlättas drastiskt av en väldefinierad kanal för 

kommunikation som delger information som är relevant för de personer den 

berör(Wood, 1999).    

Information inom större organisationer har en tendens att färdas genom många nivåer 

eller led av administration innan alla den berör har fått tillgång till den. Att det är så 

medför vissa problem, det har visat sig att informationen kan förändras när den går 

genom flera olika nivåer av en organisation(White et al., 2010).  

Att information inom företag sprids genom flera olika kanaler är inte ovanligt. 

Mängden kanaler för kommunikation skulle kunna medföra problem. Anta att en 

person som arbetar på ett företag letar efter någon specifik information, till exempel 

tiden för ett möte, kan ha svårt att hitta informationen hen söker då det är en stor 

mängd information i flera olika kommunikationsmedel måste undersökas innan den 

anställde kan hitta den önskade informationen. I dagsläget sköts dock 

kommunikationen på detta sätt.  
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Det finns studier pekar på att fysiska möten är ett prefererat sätt att sprida 

information(White et al., 2010; Wood, 1999). Men samtidigt som fysisk 

kommunikation i form av möten är uppskattad av anställda är de möten som krävs för 

detta ofta väldigt tidskrävande och svåra att organisera vilket gör ställer krav på de 

alternativa metoder för kommunikation som finns.  

Enbart e-mail som kommunikationsmedel kännas opersonligt och möjligheten att 

diskutera går något förlorad om e-mail är den enda kanalen för kommunikation(White 

et al., 2010). Det är även så att tiden det tar för att ställa om från att arbeta till att läsa 

mail och vice versa. Det finns studier som visar att det avbrott e-mail skapar för en 

anställd är större än väntat. Enligt Jackson, Dawson, & Wilson(2001) låter anställda sig 

bli avbrutna av e-mail i samma utsträckning som av ett telefonsamtal då de svarar på 

e-mailet nästan lika fort som det hamnar i inkorgen. E-mail som kommunikationsmedel 

i sig är problematisk då det, utan några restriktioner, har en stor inverkan på en 

anställds arbetsdag. Det har visat sig att de avbrott i arbete som svara på mail skapar 

gör att en vanlig arbetsuppgift, om avbrottets ”handling time” och ”recovery time” 

räknas med kan ta upp till en tredjedel så lång tid som den i vanliga fall skulle ta (L. M. 

T. W. Jackson, 2012).  

Denna rapport redogör för en studie som undersöker hur information sprids inom 

företag och organisationer samt hur en lösning för spridningen av organisationsintern 

information kan se ut i Briteback. Briteback är en kommunikationsklient vars framtida 

syfte är att bidra med en heltäckande kommunikationslösning för företag och 

organisationer. Briteback ska bidra med en lösning som effektiviserar och förändrar 

sättet kommunikation inom företag sköts, från policy till faktiskt utförande. Klienten 

ska skapa en slags informationsplattform som bidrar med möjlighet till interaktion 

mellan anställda på ”olika nivåer”, det vill säga en skala av olika möjligheter för 

kommunikation som är anpassad efter de krav informationen ställer på 

kommunikationsformen.     
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1.1 Syfte 
Studiens syfte var att undersöka hur organisationsintern information kan spridas, ur en 

avsändare som sitter på en delvis eller helt administrativ positions perspektiv. Hur 

avsändaren tycker att informationsspridningen fungerar i dagsläget samt 

positiva/negativa aspekter av det. Utöver detta undersöka hur en lösning för 

spridningen av organisationsintern information skulle kunna se ut i 

kommunikationsklienten Briteback. De här övergripande målen med studien mynnade 

ut i följande frågeställningar:  

1. Vilka ansatser for spridning av organisationsintern information används i dag 
bland svenska geografiskt distribuerade små och medelstora företag och 
organisationer? 

 
2. Vilka för- och nackdelar anses dessa ansatser ha? 

 
3. Hur kan spridning av organisationsintern information arbetas in i 

kommunikationsklienten Briteback så att fördelarna med dagens ansatser 
bibehålls och förstärks samt de eventuella nackdelarna förminskas? 

 

1.2 Avgränsningar 
Under intervjustudien kommer endast personer som sitter på en position som kräver 

administrativt arbete att intervjuas då dessa personer dagligen måste hantera och 

distribuera information. Projektets leverabel består av ett designförslag inte av någon 

implementerad funktion i Briteback. Detta projekt pågick under en begränsad tid, 

därför har vissa delar av projektet fokuserats mer på än andra.  

 

1.3 Rapportens struktur 
Inledningsvis i varje nytt kapitel i rapporten kommer en det finnas en kort beskrivning 

av kapitlets innehåll. Rapporten kommer redogöra för de olika arbetsmomenten i 

kronologisk ordning.  
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2. Teori 
Detta kapitel redogör för teorier kring de områden som var intressanta i just detta 

projekt. Det kommer att redogöras för vad intern kommunikation kan definieras som 

och varför det är viktigt inom företag och organisationer. Efter det, ett avsnitt om olika 

designmetoder, hur de är uppbyggda och hur de ligger till grund för detta projekts 

metod. Under nästa rubrik diskuteras skisser och deras relevans för designprocessen 

samt hur de används för att skapa prototyper och designförslag. Kapitlets sista rubriker 

behandlar studiens utvärderingsmetod och vad det finns för positiva/negativa aspekter 

av den.    

 

2.1 Intern kommunikation 
Både ”intern” och ”kommunikation” är väldigt breda termer. ”Intern” på grund av att 

det kan vara allt från ett helt företag till ett litet arbetslag med ett mer begränsat antal 

människor. Kommunikation på grund av att det kan manifestera sig i ett mail-utskick 

till alla avdelningar på ett företag eller i något mycket mindre som till exempel ett 

samtal mellan två arbetskamrater. Detta är dock precis vad intern kommunikation är. 

Det kan definieras som informationsutbyte mellan individer och grupper på olika 

nivåer och olika områden av expertis (Frank & Brownell, 1989). Syftet för dessa 

informationsutbyten är designa och designa om organisationer inom företaget och 

koordinera aktiviteter som ska utföras på daglig basis (Dolphin, 2005). Definitionen är 

även den väldigt bred men intern kommunikation är som tidigare nämnt ett brett 

begrepp, detta medför dock också att det finns många situationer där god intern 

kommunikation krävs vilket underbygger anledningen att utforma ett verktyg för det. 

Intern kommunikation är enligt Kalla(2005) en mångfacetterad aktivitet som sträcker 

sig över flera nivåer av en organisation. Det är viktigt att kommunikationen ses som en 

strategi och att personer inom organisationen oavsett om de är chefer eller andra 

anställda ser till att viktiga meddelanden når fram dit de ska. 

Det finns studier som pekar på att ett effektivt sätt att sprida företagsintern 

information är att använda sig av något sorts intranät då det ökar informationens 

tillgänglighet och hastigheten den sprids, det ökar även möjligheterna för samarbete 

och interaktion(Holtz, 2004).      

Vad för kommunikationskanal som passar en organisation bäst är dock väldigt 

varierande, det baseras till viss del på den kultur som finns inom organisationen. Med 

organisationskultur menas den miljö och de normer som finns inom specifika 

organisationer och även de informella och sociala fenomen som uppstår i 

interaktionen mellan individerna inom organisationen(Mercadal, 2014). Vilka medel 

för intern kommunikation som passar en organisation definieras även av de anställda 

inom den eftersom olika grupper eller personer inom en organisation kan ha 

varierande behov och preferenser för ett kommunikationsstöd(Thatcher, 2006).     
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2.1.1 Varianter av kommunikation 

Inom företag och organisationer finns det många olika sätt att kommunicera både 

digitalt och analogt. Kommunikationen som pågår kan antingen vara strukturerad eller 

mer inofficiell(Welch & Jackson, 2010). Enligt Holtz (2004) kan intern kommunikation 

brytas ner i fyra huvuddelar:”communications required by law, human-resources 

communications, business communications and informal communications”. Dessa fyra 

delar innefattar kommunikation som är antingen planerad och har definierade kanaler 

den färdas genom eller kommunikation som uppkommer spontant. Det finns ett antal 

traditionella metoder för att sprida intern information: fysiska möten, tryckta 

publikationer, event och utskickat material(Smith, 2005).  

Det finns många olika sätt att kommunicera inom organisationer. Holtz(2004) nämner 

också att chatt är en metod som personer i ledningspositioner använder för att 

kommunicera med varandra och anställda. Det är även enligt Thatcher(2006), lämpligt 

att stödja kommunikation och samarbete mellan anställda genom att bidra med 

välfungerande verktyg för detta så som digitala anslagstavlor och möjligheter för chatt. 

I en studie av Kosonen et al., (2007) undersöks hur bloggar fungerar som medel för 

intern kommunikation, studiens resultat visar att det som klassar som ”executive 

blogs” är den mest populära bland de anställda. I detta fall på grund av att information 

på bloggarna i fråga presenterades på ett mer informellt sätt. 

 

2.1.2 Positiva aspekter av välfungerande kommunikation 

Att kommunicera inom en organisation är som tidigare nämnt essentiellt för att det 

dagliga arbetet ska fungera eftersom kommunikationen är det som styr dagliga 

aktiviteter och liknande. Själva informationsutbytet som sker vid kommunikationen i 

fråga fyller dock fler funktioner än att bara fungera som ett utbyte av 

information(Sargeant & Asif, 2000). Några av de funktioner intern kommunikation har 

utöver att sprida information är att kommunikationen i sig skapar en enhetlig bild av 

vad organisationen i fråga har för genomgående filosofi, och hur denna filosofi uppfylls 

av de strategiska beslut som tas. Genom att kommunicera beslut som tas inom 

organisationen får de anställda en inblick i företagets mål. Den inblicken ökar även 

deras motivation och engagemang i organisationens åtaganden. I samband med att 

förståelse för de organisatoriska processer och beslut som tas ökar på individnivå 

minskar risken att en anställd ska sätta sig emot besluten och processerna. En 

välfungerande intern kommunikation minskar även risken för att missförstånd och 

konflikt ska uppstå, detta genom att minska diskrepansen mellan exempelvis olika 

avdelningars förståelse av en förändring. Att bidra med fungerande medel för 

kommunikation gör det möjligt för anställda att utföra sina dagliga 

arbetsuppgifter(Sargeant & Asif, 2000). 
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Välstrukturerad intern information är på många sätt lika viktigt för företag och 

organisationer som externa kontakter med exempelvis kunder. I en studie av Mishra et 

al., (2014) visar det sig att funktionerna av intern kommunikation fyller många olika 

funktioner utom just informationsspridning. En viktig aspekt av kommunikationen var 

att den ökar de anställdas engagemang, det upprätthåller även företages rykte och det 

skapar förtroende för företaget hos en av dess målgrupper – deras anställda. 

I en studie av Dolphin(2005) framgår det att intern kommunikation är en viktig del i 

företags dagliga arbete, det fanns viss variation i de företag som deltog i denna studie 

men en genomgående åsikt var vikten av att information når fram till alla anställda 

inom de olika organisationerna. I vissa fall var det för att förankra saker inom företaget 

som skulle förändras. Ett annat exempel på varför det är viktigt med företagsintern 

information är för att om de anställda är välinformerade om företagets åtaganden och 

policys kan de anställda fungera som ambassadörer/ansikten utåt för företaget.  

Anledningarna till att ha en fungerande intern kommunikation inom ett företag är 

många. Som tidigare nämnt finns det studier som visar att välinformerade anställda 

ökar anställdas engagemang i det dagliga arbetet och genom att ge en inblick i 

företagets mål, det underlättar spridning av idéer inom företag och organisationer. För 

att den interna kommunikationen ska fungera är det viktigt att det finns verktyg för att 

sprida information och kommunicera som matchar den variation av behov som finns 

inom organisationerna.  

    

2.2 Metodteori 
För att utföra designprojekt, eller mer specifikt projekt som ska utforma en 

webapplikation eller hemsidor av något slag brukar en av följande tre metoder 

användas: user-centered design, activity-centered design eller goal-directed design. 

Dessa metoder eller vissa aspekter av dem kan även användas inom andra 

forskningsområden, exempelvis ”human factors” och ”human computer 

interaction”(Williams, 2009). De tre metoderna har både likheter och skillnader, en 

kortfattad summering av de tre metoderna följer: 

User-centered design – Denna metod består av tre övergripande steg: research, design 

och utvärdering. Researchdelen går ut på att skapa en bild av vad det finns för krav på 

produkten, se till vad det finns för konkurrens, intervjuer med potentiella användare 

och analys av de insamlade data som finns. Designdelen består av idégenerering och 

iterativt skissarbete för att skapa en prototyp. Den sista delen, utvärdering, går ut på 

att testa prototypen med ett användartest eller någon annan metod, exempelvis 

heuristisk utvärdering. Metoden i stort fokuserar på användaren med avseenden på 

dennes handlingar och mål (Williams, 2009).   

 

 



  

7 

Activity-centered design – Denna metod är lik user-centered design utom att den 

skiftar fokus från vilka handlingar användaren måste utföra i applikationen/produkten 

till vilka handlingar den möjliggör. Activity-centered design är fortfarande mer en teori 

än en metod som används i arbetslivet. Denna metod eller teori fokuserar på 

användarens aktiviteter (Williams, 2009).  

Goal-directed design – Även denna metod är lik de andra utförandemässigt. Den är 

dock väldigt rigorös samt har många riktlinjer för vad som ska utföras i varje moment 

och hur en designer ska gå tillväga för att utföra dessa. Det tar många år innan en 

person kan utnyttja metoden till fullo. Denna metod fokuserar övergripande på 

användarens mål (Williams, 2009).  

Utförandet av metodernas delmoment är något olika men det gemensamma hos dem 

är att metoden är uppdelade i tre delar – research, design och utvärdering, vilket 

verkar vara det generella upplägg designarbeten har. De finns även olikheter i 

metoderna till exempel att activity-centered design är mer teoretisk till skillnad från 

goal-directed som har väldigt klara och tydliga riktlinjer för vad som ska utföras och 

varför. Detta projekt kommer även det att delas in i dessa tre generella steg som tycks 

vara det tillvägagångssätt som används. Delar av de metoder som listats ovan kommer 

att används i detta projekt. Exempelvis kommer det att ske intervjuer som 

kravinsamlingar och designförslaget som tas fram kommer att utvärderas. 

  

2.2.1 Datainsamling 

I likhet med de metoder som kortfattat beskrivs inleddes detta arbete med att samla in 

information kring domänen som skulle undersökas samt eventuella krav på ett verktyg 

av detta slag. En metod för insamling av data och krav för designprojekt är att intervjua 

människor ur den målgrupp som produkten riktar sig till och sedan analysera detta för 

att kunna arbeta vidare med designen. 

 

2.2.2 Intervjuer  

Intervjuer är ett vanligt förekommande fenomen i människors vardag. Tillfällena när en 

person blir intervjuad och vilken form intervjuerna har kan vara väldigt varierat – 

arbetsintervjuer, intervjuer i tv, polisförhör med mera. Intervjuer är även en vanlig 

metod för insamling av data till forskningsprojekt. En distinktion finns mellan kvalitativ 

och kvantitativ intervju och de olika sätten att intervjua har vissa olika egenskaper. De 

kvalitativa intervjuerna baseras på en fri bas av områden som ska utforskas under 

intervjuerna medan en kvantitativ intervju har en fördefinierad uppsättning frågor som 

ställs. Kvalitativa intervjuer producerar mer öppna och beskrivande svar än 

kvantitativa, där svaren ofta väljs från en lista med fördefinierade svar. Kvalitativa 

intervjuer kräver att personen som intervjuar lyssnar aktivt och ställer frågor som får 

deltagaren att utveckla eller förtydliga sina svar. En kvalitativ intervju är även till stor 

del styrd av hur deltagaren svarar och personen som intervjuar kan utforska hur 

deltagaren tänker(Howitt, 2013).  
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2.2.2 Analys av data  

En metod för analys av kvalitativ intervjudata är Tematisk analys. Tematisk analys är en 

metod för att identifiera, analysera och hitta mönster i data. Det är en metod som 

organiserar data på ett sätt som beskriver insamlad data och möjliggör analys av en 

frågeställnings olika aspekter. Tematisk analys är en metod som är allmänt vedertagen 

inom kvalitativ forskning.  

Braun & Clarke(2006) beskriver hur tematisk analys genomförs som följer: 

1. Det första steget i en tematisk analys innefattar att personen som ska analysera 

bekantar sig med datamaterialet. Detta oavsett vem som utfört datainsamlingen. 

Det är viktigt med en god överblick av det faktiska innehållet. Bekantskap med 

materialet kan uppnås genom att exempelvis läsa igenom det flertalet gånger. Om 

data är i intervjuform kommer den att transkriberas vilket även det ökar personen 

som utförs analysens bekantskap. 

 

2. Det andra steget består av att generera koder ur, i detta fall transkriberad data. En 

kod består av egenskap hos en del av datan som är intressant för personen som 

utför analysen. En kod blir en komprimering av ett utdrag av transkriberad data. 

Ett exempel på hur kodningsprocessen gick till återfinns i resultatkapitlet.  

 

3. Det tredje steget av en tematisk analys består av att hitta teman i sina koder. I 

detta steg sammanställs de små betydelsebärande koderna till mer generella 

övergripande teman. Detta steg innebär ytterligare en genomgång av insamlad 

data och ett försök att hitta gemensamma nämnare mellan olika koder som kan 

bilda ett övergripande tema. 

 

4. Steg fyra är en ytterligare genomgång av de teman som framkommit ur det tredje 

steget och överväga vad som är teman och inte kvalificeras som teman(exempelvis 

på brist av data som underbygger dem.) 

 

5. Steg fem består i att namnge och ytterligare definiera teman. 

 

6. Det sjätte steget består av att presentera de teman som analysen resulterar i.  
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2.2.3 Design 

Att skissa är en metod som är högst relevant för designarbete. Det är ett sätt att 

producera fysiska representationer av sina tankar och idéer, det skulle kunna ses som 

en sorts dialog mellan kunskap och representation (Buxton, 2007, s. 114). Skisser i sig 

fyller ett flertal funktioner. Som tidigare nämnt är skisser ett verktyg externaliserar 

designerns tankar. Buxton(2007, s.111) summerar skissers relevanta attribut som 

följer:  

 

Quick: Det går fort att generera en 

skiss. 

Timely: En skiss kan genereras när 

den behövs. 

Inexpensive: En skiss är ”billig”. Det 

är viktigt att kostnad inte förhindrar 

möjligheten att utforska ett koncept 

tidigt i designprocessen. 

Disposable: Det går att kassera en 

skiss om den fyllt sitt syfte. Det 

viktiga med dem är konceptet inte 

själva processen då de genereras.  

Plentiful: Skissers värde och relevans 

ligger ofta i en serie skisser inte i en 

enskild skiss i sig.  

Clear vocabulary: Det framgår att en 

skiss är en skiss beroende på hur den 

är renderad. Exempelvis linjer som 

går igenom en ”slutlinje” är en 

konvention för skisser. 

 

Distinct gesture: Det finns en 

ledighet eller fluiditet i skisser vilket 

medför att de utstrålar öppenhet 

och frihet mer än exempelvis en 

ritning gör.  

Minimal detail: I en skiss inkluderas 

endast det som krävs för att få den 

att uttrycka det önskade konceptet. 

För mycket detalj är ofta förvirrande. 

Appropriate degree of refinement: 

Upplösningen av en skiss ska inte 

implicera en nivå av detalj som inte 

överensstämmer med det projekts 

detalj som den ska avbilda.  

Suggest and explore rather than 

confirm: Skisser ”berättar” inte ”de 

föreslår”. Värdet hos dem ligger i 

deras förmåga att skildra idén 

bakom.  

Ambiguity: Skisser är medvetet 

otydliga och mycket av deras värde 

ligger i att de kan tolkas på olika sätt.  

 

Några av de egenskaper som listats ovan är beroende av varandra, exempelvis de som 

har med skissens fysiska utseende att göra – ”visual vocabulary”, ”resolution” och 

”refinement”. Dessa tre skapar ett slags visuellt helhetsintryck och det är viktigt att det 

intrycket skiljer sig från andra visuella representationer som exempelvis ritningar. 

Detta är viktigt för att deras form och utseende definierar deras ändamål och 

tvetydigheten i en skiss bör ta form i frågor om tolkningen av den inte om det är en 

färdig produkt eller ett koncept(Buxton, 2007, p.113). 
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En av de egenskaper som listats ovan är ”Ambiguity” denna egenskap är väldigt viktig, 

anledningen till varför det är så kanske inte är helt uppenbar. Om tvetydigheten hos en 

skiss ligger i att konceptet den ska skildra går att tolka på olika sätt är det en 

eftertraktad otydlighet. Detta på grund av att om skissen utelämnar mer än den 

tydliggör fungerar skissen eller skisserna som ett verktyg för att göra framsteg i 

designprocessen. Detta genom att skisser som lämnar mycket osagt öppnar möjlighet 

för tolkning även hos den som har gjort skissen från början. På så vis främjar skisser 

möjligheten för nya idéer och tolkningar som kan möjliggöra de framsteg som kräv i 

designprocessen(Buxton, 2007, p.115). 

Sammanfattningsvis är att skissa en central aktivitet både för designarbete och för att 

lära sig designarbete. Skissers uppgift i designprocessen är att med sin otydlighet bidra 

till möjligheter till nya tolkningar och idéer som leder arbetet vidare.  

 

2.2.4 Befintliga designprinciper 

Det finns många ”stöd” för att utföra ett arbete som detta, så för att undvika att 

uppfinna hjulet på nytt finns det en mängd befintliga principer för design som kan 

användas. Dessa principer hjälper även arbetet på så vis att designbeslut grundas i 

någon av den mängd designprinciper som finns. Detta leder till att beslutet blir 

välgrundat i teori och beprövade utformningssätt. Vilka designprinciper som kan vara 

användbara är dock högst situationsbundet och det finns väldigt många 

designprinciper. En källa till dessa designprinciper är exempelvis Tidwells(2011) 

Designing Interfaces. Det finns även riktlinjer för design att hämta från detta projekts 

utvärderingsmetod som kommer att redogöras för nedan:  

 

2.2.5 Utvärdering 

Det finns många metoder för att utvärdera design och olika metoder för utvärdering är 

mer eller mindre relevanta beroende på kontext. Att välja en utvärderingsmetod som 

passar det projekt som utförs kan vara något av en utmaning. Den första, väldigt 

generella valet, i detta projekts fall var att välja mellan en utvärdering med eller utan 

användare att testa. Både metoder med deltagare och metoder utan deltagare har 

vissa fördelar och eller nackdelar, vad metodernas styrkor och svagheter är kommer 

att diskuteras nedan. Utvärderingsmetoder utan deltagare har, som alla andra 

metoder, sina egna för/nackdelar. En fördel med metoder utan deltagare är just att 

utvärderingen inte blir beroende av deltagare då de i vissa fall kan vara problematiskt 

att få tag på människor som matchar målgruppen produkten är avsedd för. Metoder 

för utvärdering som inte kräver deltagare blir också ”billigare” både kostnadsmässigt, 

ur ett ekonomiskt perspektiv och ett tidsperspektiv. I detta projekt användes en 

utvärderingsmetod som inte krävde några deltagare – Heuristisk utvärdering.   
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2.2.5.1 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är en metod där en eller flera personer utvärderar en 

specifikation, prototyp eller produkt emot en lista med user experience principer eller 

vedertagna problemområden. Heuristisk utvärdering är en metod som är vanlig inom 

projekt som använder sig av user centered design. Med heuristik menas – ”a 

commonsense rule”/ ”a simplified principle”. Tanken är att principerna ska guida 

personen som utvärderar emot eventuella problem och fungera som ett slags 

minnesregler för vad de ska fokusera på. De heuristiker som vanligtvis används är 

(Wilson, 2014): 

1. Visibility of system status 
2. Match between system and the 

real world 
3. User control and freedom 
4. Consistency and standards 
5. Error prevention 

6. Recognition rather than recall 
7. Flexibility and efficiency of use 
8. Aesthetic and minimalist design 
9. Help users recognize, diagnose, 

and recover from errors 
10. Help and documentation 

 
 

Fördelar 

Några av fördelarna med heuristisk utvärdering är att metoden rent utförandemässigt 

är relativt snabbt om fokus ligger på ett rimligt antal funktioner. Metoden är lik 

kodinspektionsmetoder vilket gör att den ofta är enklare att få utvecklare att 

acceptera den som metod och dess resultat. Metoden kräver inga speciella resurser för 

att utföra och den kan användas under flera olika stadier av en produkts utveckling. 

Metoden ökar även medvetenheten om vanliga användbarhetsproblem vilket leder på 

lång sikt leder till en möjlighet att eliminera bekanta problem innan de uppstår(Wilson, 

2014).  

 

Nackdelar 

Olika personer hitta ofta olika problem, hur definieras vad som är ett riktigt problem? 

Det debatteras om de problem som en heuristisk utvärdering ska finna faktiskt är 

riktiga problem, det kan även vara så att något som är ett problem för en novis kan 

vara en uppskattad funktion för en expert och vice versa. Det finns inga klara riktlinjer 

för att kunna gradera problemen som återfinns(Wilson, 2014). 
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2.3 Den aktuella studien 
Företagsintern information kommer i denna studie benämnas ”organisationsintern 

information”. Detta på grund av att personer från både privata företag och offentliga 

organisationer intervjuats. Intern kommunikation är ett brett begrepp som kan 

definieras på olika sätt och fyller olika funktioner inom olika organisationer. Det har 

dock funnits vissa gemensamma nämnare i de studier som refereras till i teori samt 

inledningskapitlet. Organisationsintern information verkar vara samt definieras i denna 

studie som: 

 Kommunikation mellan en organisations olika hierarkiska ansvarsnivåer, 

exempelvis information som en person med en post i ledningen eller liknande 

vidarebefordrar ”nedåt”. 

 Information som färdas genom flera hierarkiska nivåer, eventuellt genom flera 

olika personer.  

 Information som går från en till många. 

 Information som på något sätt påverkar de anställdas dagliga arbete.  

 Information angående förändring inom företaget. 

 Information som förbättrar en anställds inblick i företagets policys och mål.   

 Information som kan spridas digitalt(eller eventuellt kan spridas på ett bättre sätt 

genom en digital plattform) 

Denna studies metod följer inte någon designmetod fullt ut. Utifrån den information 

som inhämtats kring designstudier vilket presenteras tidigare i detta kapitel pekar på 

att de olika metoderna följer liknande mönster när det kommer till själva utförandet. 

De består av 3 steg – Research, i detta fall i intervjuform med anställda inom företag 

och organisationer för att undersöka hur de kommunicerar i dagsläget, designprocess 

genom itererande arbete med skisser och stöd i intervjudatan och slutligen en 

utvärdering av det designförslag som sammanfaller bäst med de krav som finns på 

kommunikationen inom organisationer och företag. 

Intervjuerna som utfördes i studien var en kombination av kvalitativ och kvantitativ – 

semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer är en kombination av strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju använder sig av en 

uppsättning basfrågor, dessa frågor fungerar som en utgångspunkt under när 

intervjuerna utförs. De basfrågorna är vad som skiljer metoden från både den 

strukturerade och den ostrukturerade intervjun. En semi-strukturerad intervju skiljer 

sig från den ostrukturerade på grunda av att det finns en utgångspunkt och någon 

slags struktur i intervjun. 

I likhet med projektets generella metod följer analysen en variant av tematisk analys i 

den utsträckningen att insamlad data transkriberades, kodades och delades in i teman. 

Det vill säga att tillvägagångssättet för att analysera och strukturera den data som 

samlats in var detsamma. 
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3. Metod  
Följande kapitel redogöra för arbetes generella upplägg och mer specifikt vilka 

metoder som använts under projektets olika moment, detta i kronologisk ordning. Den 

första rubriken beskriver studiens generella arbetsprocess i den ordning de olika 

momenten utfördes. Rubrikerna efteråt beskriver hur de olika momenten utfördes 

mer ingående. Kapitlet avslutas med vilka etiska överväganden som har varit 

genomgående i de olika arbetsmomenten.  

 

3.1 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen under denna studie har inspirerats av det generella sätt att utföra 

designstudier som presenteras i rapportens teorikapitel. Metoderna som används i 

studien har, precis som studien i stort, använt en kvalitativ ansats för att undersöka de 

aktuella frågeställningarna.  

 

Figur 1 - Arbetsprocess 

Figuren ovan är en illustration av hur detta arbete utförts. En relativt linjär process 

fram till designfasen då processen itererade. Mer ingående beskrivningar av studiens 

moment nedan:  

 

3.2 Intervjuer  
Datainsamlingen, eller denna studies research-fas, bestod av semi-strukturerade 

intervjuer med anställda inom olika företag och organisationer. Alla intervjuer spelades 

in, detta med deltagarens godkännande, de spelades in för att underlätta fortsatt 

analys av materialet men även för att eliminera risken att någon data gick förlorad. 

Vilket hade kunnat vara en risk om deltagarens svar endast antecknades.  Dessa 

intervjuers syfte var att skapa en mer specifik bild av hur den interna 

kommunikationen kan skötas i dagsläget och vilka för/ nackdelar det finns med de 

kommunikationsmedel som används.   
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3.2.1 Deltagare 

De personer som deltog i intervjustudien, totalt sex personer, hade helt eller delvis 

administrativa arbetsuppgifter, alla deltagare hade en chefsposition inom sin 

organisation. De valdes genom konsekutivt urval, det innebär att personer som är 

inkluderade i målgruppen tillfrågas tills antalet deltagare uppfyller studiens krav. Alla 

deltagare rekryterades genom att kontakta organisationer, förklara studien och 

beskriva målgruppen kortfattat och fråga om det fanns någon ur målgruppen som 

kunde tänka sig att delta i studien. Alla deltagare intervjuades på deras respektive 

kontor och ingen annan aktivitet än intervjun pågick under själva intervjutillfället.   

 

3.2.2 Intervjumall 

Intervjumallen togs fram så att frågorna var tätt kopplade till det som 

frågeställningarna ämnade besvara. Frågorna i intervjumallen var en blandning mellan 

”öppna” och ”stängda” frågor Intervjuerna började med mer specifika men allmänna 

frågor kring deltagarnas arbetslivshistoria och arbetsuppgifter på den aktuella 

anställningen. Frågorna skiftade sen emot bredare frågor vars uppgift var att generera 

mer utvecklade och omfattande svar. Frågorna som var mer öppna och handlade om 

det studien ämnade besvara - vilka ansatser finns det för spridningen av 

organisationsintern information och vilka är ansatsernas för respektive nackdelar? 

Intervjumallen är inkluderad i rapporten som bilaga 1.     

 

3.3 Analys 
Analysen av data utfördes i fyra huvudsakliga steg, dessa steg i enlighet med de som 

beskrivs som de fyra första i teori-kapitlet under ”tematisk analys”. Det första steget i 

analysen bestod av att grovtranskribera inspelade intervjudata. Transkriptionen 

utfördes genom att det inspelade materialet ord för ord överfördes till ett Word-

dokument. Detta steg utfördes för att faktiskt kunna fortsätta arbeta vidare med 

datamaterialet men skapade även en ökad inblick i och bekantskap med 

datamaterialet. Detta, och resterande steg i analysen, i enlighet med motsvarande steg 

i en tematisk analys enligt Braun & Clarke(2006).      

Det andra steget i analysmetoden bestod av att koda transkriberad data. Detta 

utfördes genom att mening för mening komprimera innehållet i transkriptionen till 

dess minsta meningsbärande enhet. När en kod skapades för en rad data låg fokus på 

att komprimera eller dela upp meningen så mycket som möjligt utan att någon data 

som kodades miste sin innebörd.  

De koder som genererades i det föregående steget delades sedan in i teman, vilket i sig 

var en process som itererade ett antal gånger. Detta utfördes genom att först 

kategorisera koder som handlade om samma ämne tillsammans. Så tillexempel koder 

som handlade om kommunikation via mail kategoriserades med koder som handlade 

om de positiva aspekterna av mail och så vidare. Detta upprepades till de koder som 

kunde tilldelas ett övergripande tema hade blivit kategoriserade. Nästa steg i denna 
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process var att ytterligare definiera de teman som blev störst på grund av att de var 

mest förekommande i intervjuerna. På grund av intervjufrågornas utformning fanns 

det i de teman som genererats ytterligare en möjlig konkretisering av koderna. Den 

konkretisering var att dela in koderna för de största temana i de positiva respektive 

negativa aspekter av kommunikationsmetoden, dess generella användningsområden 

och vilka krav som ställs på den specifika kanalen.  

Detta arbete låg till grund för det kommande designarbetet genom att det 

specificerade krav på kommunikationen inom organisationer.   

    

3.4 Design 
Designarbetet i detta projekt utfördes till stor del genom iterativt arbete med skisser 

som verktyg. Det som låg till grund för skissarbetet var till stor del resultatet från den 

analysdelen av projektet. I denna del av studien användes resultatet från analysen som 

kravspecifikation för vilka skisser som värderades högre än andra.  

Arbetet med skisserna började brett och utforskade olika möjligheter för hur stöd för 

organisationsintern information kunde se ut. I början av processen var skisserna inte så 

detaljerade och utforskade mer vad en interaktion med klienten var möjlig. Skisserna 

agerade i det stadiet mer någon slags konkretisering av relativt abstrakta tankar. De 

idéer som de första skisserna hade konkretiserat något utforskades sedan ytterligare.  

En något mer detaljerad uppsättning skisser producerades och i detta steg började 

egentligen värderingen av skisserna eller förslagen. De idéer som var de första 

skisserna hade konkretiserats och dess för respektive nackdelar, utifrån resultatet från 

den tematiska analysen, var i detta skede tydligare. De olika förslagen värderades med 

+/- listor, det vill säga att förslagens positiva respektive negativa aspekter ställs emot 

varandra i en lista. Det som var positivt eller negativt med skisserna baserades på hur 

väl de mötte de krav och integrerade de positiva aspekter som med de olika 

metoderna för kommunikation som identifierats under intervjuerna.  

Efter konkretiseringen av skisserna blev det i denna studie tydligt att ett förslag 

integrerade flest krav och positiva aspekter samt strukturerade information på ett sätt 

som var i linje med kraven från intervjuerna. Detta förslag eller koncept värderades 

emot ett annat med liknande egenskaper även detta med en +/- lista. Detta var den 

sista iterationen av idéer i detta projekt och den skiss som värderades högst blev 

studiens designförslag. Detta förslag utvecklades sedan med några ytterligare skisser 

för olika lägen klienten kunde befinna sig i, mer om detta i resultatdelen. 
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3.5 Utvärdering 
Det designförslag som genererades utifrån intervjuerna och skissprocessen 

utvärderades med en heuristisk utvärdering enligt Nielsens heuristiker 

(Wilson(Nielsen, 1993)2014). Wilson(2014) beskriver hur en heuristisk utvärdering 

utförs i två övergripande steg med några delmoment i varje steg. Det första generella 

steget innefattar att en grupp utvärderare individuellt går igenom, skissen, prototyp 

eller produkten, detta ofta utifrån scenarion eller uppgifter, och antecknar de brott 

emot heuristiker de upptäcker. Det andra steget går ut på att sammanställa de olika 

listorna med problem som upptäckts till en lista, graderade dem efter hur allvarliga de 

är samt organisera den på ett sådant sätt att den är användbar för utvecklare.  

I denna studie har en variant av detta utförts, endast en person har utfört 

utvärderingen och egentligen i ett kombinerat steg då det inte fanns några olika listor 

av problem att sammanställa. Själva utvärderingen utfördes på skisserna som agerade 

designförslag, med utgångspunkt i en av skisserna testades de interaktionsmöjligheter 

i klienten som förändrats av designförslaget. Inga regelrätta scenarion användes vid 

utvärderingen men några uppgifter fanns i åtanke då utvärderingen utfördes. 

Uppgifterna som användes hade som avsikten att på något sätt skapa en interaktion 

med eller i alla fall visuellt presentera de förändringar som skett i den befintliga 

klienten. Den första ”uppgiften” var skriv ett nytt mail, den andra skicka ett nytt internt 

meddelande och den tredje, starta en ny chatt. Designförslaget inspekterades med 

dessa uppgifter samt de heuristiker som nämns i teorikapitlet i åtanke, brott emot 

heuristikerna presenteras i rapportens resultatkapitel.   

 

3.6 Etik 
Studiens delmoment utfördes med några grundläggande etiska principer i åtanke. De 

principer som har varit genomgående i projektet är ”Informationskravet”, 

”Samtyckeskravet”, ”Konfidentialitetskravet” och ”Nyttjandekravet”(Bryman, 2011).   

Informationskravet – Innebär att personerna som deltog i studien gjorde detta frivilligt 

med möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst samt att de informerades om 

studiens syfte.  

Samtyckeskravet – De personer som deltog i studien hade själva kontroll över sitt 

deltagande, intervjuerna kunde avslutas om deltagarna inte ville fortsätta. 

Konfidentialitetskravet – Personerna som deltog i studien behandlades helt anonymt 

och inga personuppgifter, arbetsplatser eller liknande presenteras.  

Nyttjandekravet – Den data som samlades in under intervjuerna användes enbart till 

studien. 

Informationskravet och samtyckeskravet informerades om muntligt innan intervjuerna 

påbörjades.    
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4. Resultat 
Detta kapitel redogör för resultatet av det analyserade intervjumaterialet och även 

designprocessen samt dess resultat.  Kapitlets första rubrik handlar om hur 

intervjudatan analyserades och strukturerades. Kapitlets nästa del redogör för 

skissarbetet och designförslaget som det resulterade i. Avslutningsvis redovisas 

resultatet av den heuristiska utvärderingen.    

 

4.1 Analys  
Resultatet av analysens första steg var transkriberade intervjuer, varje intervju i ett 

separat dokument. Detta resultat kommer inte att presenteras i rapporten. Analysens 

andra steg, kodningen, resulterade i en tabell med utdrag ur transkriptionerna till 

vänster och koderna för utdraget till höger:  

 

Tabell 1 - exempel på kodning 

 
Att det blir för mycket skrivande, 
det måste man vara noggrann med, 
det är svårt att nå alla så de bryr sig 
om att läsa, det gäller konkret att 
skriva om vad det gäller i 
ämnesraden och hålla det sparsamt 
 

 
1. Viktigt att inte skriva för mycket i 

mail 
2. Svårt att nå alla medarbetare via 

mail 
3. Konkreta ämnen och text på/i mail 

 

Resultatet av analysens fjärde steg var koder organiserade i större teman då alla koder 

som kunde tilldelas ett tema hade blivit tilldelade ett tema. Det kommer inte tillfullo 

presenteras i rapporten då det är den ytterligare konkretiseringen av teman som är 

analysens resultat.  

Det sista steget av analysen producerade tre primära teman: mail, intranät och möten. 

Den ytterligare konkretiseringen och en förklaring till vad de innebär presenteras 

nedan:   
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De generella användningsområdena och aspekterna av mailanvändande. De krav som 

finns på kommunikationskanalen samt dess fördelar respektive nackdelar(figur 2).  

Mail användes frekvent inom företag och organisationer, något som skulle kunna bero 

på att det är ett sätt att kommunicera digitalt som de flesta är bekanta med. Vad mail 

användes till för informationsspridning varierade, mail användes för att skicka ut 

allmän information, sprida dokument, bjuda in till möten eller som påminnelser. Det 

fanns vissa krav på hur ett mail skulle se ut och användas. För att inte skapa förvirring 

om vad mailet i sig handlar om måste det finnas en tydlig ämnesrad som beskriver 

innehållet på ett korrekt sätt. Inom vissa av företagen eller organisationerna 

överanvändes mail. Att mailen överanvändes medförde att hanteringen av alla mail 

blev en tidsödande aktivitet. Det fanns även problem med mailtrådar som skickats till 

många, problemet låg i när dessa mail skickas tillbaka och det startar diskussioner i en 

mailtråd. Blir det ”diskussioner” i mailtrådar ökar snabbt antalet mail som måste 

hanteras. Det försvårar i sin tur att hitta det eventuellt relevanta informationsutbytet 

som skedde i början av mailtråden. Om mail används som informationskanal för 

dokument och det utskickade dokumentet uppdateras eller liknande så måste det 

skickas ut igen – ännu mer mail. Om det inte skickas ut igen så kommer anställda inom 

företaget eller organisationen ha information som inte är uppdaterad, det vill säga inte 

stämmer.    

  

 

Figur 2 - Mail 
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De generella användningsområdena och aspekterna av ett intranät eller en websida. 

De krav som finns på kommunikationskanalen samt dess fördelar respektive 

nackdelar.(figur 3) 

En annan metod för digital kommunikation var en websida eller ett intranät. 

Intranäten hade samarbetsytor och funktioner som liknade sådan som finns i sociala 

medier. Intranäten minskade användandet av mail. En styrka hos intranäten var att det 

fanns ställen att lagra och presentera information som underlättade när en anställde 

letade efter något speciellt. Intranäten bidrog med en ökad struktur av den 

information som fanns tillgänglig. Nyheter inom de företag eller organisationer som 

använde ett intranät delades i ett nyhetsflöde där de senaste fanns tillgängligt för alla. 

Det krav som ett intranät eller en webbsida som kommunikationsmedel ställer är att 

den uppdateras så att informationen som finns där är aktuell.    

  

Figur 3 – Sociala Intranät/websidor 
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De generella användningsområdena och aspekterna av verbal kommunikation och 

möten. De krav som finns på kommunikationskanalen samt dess fördelar respektive 

nackdelar.(figur4)  

Möten är en form av kommunikation som förekom inom alla företag eller 

organisationer där personerna som intervjuades var anställda. Det fysiska mötet är en 

robust form av kommunikation som förmodligen inte går att ersätta med något 

digitalt, men aspekter av möten skulle kunna emuleras i en digital informationskanal. 

Möten skapar dialog mellan medarbetare, informationen är snabb och direkt och det 

finns möjlighet att ställa frågor. Information från möten inom företag eller 

organisationer lagras eller skickas ofta ut digitalt efter mötet är avslutat.  

Utöver det som presenteras ovan framkom det vissa generella krav på kommunikation 

inom företag och organisationer som var relevant för denna studie. För att den stora 

mängd information som sprids inom företag och organisationer ska vara möjlig att 

hantera måste det finnas struktur i hur informationen lagras och sprids. Samt att en 

kanal för kommunikation inte blir överbelastad.  

Sammanfattningsvis – inom företag och organisationer finns det en mängd olika 

metoder för att kommunicera och sprida information. De tre mest frekvent använda 

medel för detta, utifrån insamlad data från de företag/organisationer i fråga, är mail, 

intranät/websida och möten/verbal kommunikation. Metoderna har sina för 

respektive nackdelar och hur de används avgör hur behjälpliga de är för spridningen av 

organisationsintern information. Det ser även ut som att en kombination av flera 

metoder för kommunikation krävs för att kunna upprätthålla en fungerande 

informationsspridning inom ett företag.  

  

Figur 4 - Möten/ verbal kommunikation 
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4.2 Design 
Utifrån informationen som presenterades under den föregående rubriken samt de 

teorier som nämns i inledningen och teorikapitlet påbörjades skissandet för att 

undersöka hur positiva aspekter av metoder för spridning av organisationsintern 

information kunde integreras i Briteback.  

 

4.2.1 Process 

   

Figur 5 - Zoner 

Innan skissandet påbörjades identifierades tre zoner där eventuell interaktion med 

klienten var möjlig. Detta baserat på hur klienten i dagsläget ser ut. Figur 5 visar den 

uppdelningen av klientens möjliga interaktionszoner. De tre zonerna påverkar 

varandra när de interageras med.  

1. Denna zon hanterar navigation, mappar och i vissa fall vad för sorts meddelande 

som ska skickas. Den påverkar vad som presenteras i inkorgen(zon två) och 

indirekt vad som då kan presenteras i zon tre. 

 

2. Denna zon är där ett abstrakt av informationen presenteras, det används även för 

att skicka nya mail, enbart mail i dagsläget.  

 

3. Denna zon är där inkommen information inspekteras och möjligheterna för 

interaktion här är att svara, svara alla eller vidarebefordra.  

 

1 3 2 



  

22 

En metod för spridning av organisationsintern information är redan en av Britebacks 

funktionaliteter – mail, en av de mest använda metoderna för att sprida 

organisationsintern information. De aspekter av mailanvändande som är mindre 

positiva kan till viss del reduceras med inslag med en av de andra metoderna för intern 

kommunikation - funktioner ur ett socialt intranät. En stor del av det sociala med de 

intranät som intervjudeltagarna var den sociala aspekten med ett flöde där personer 

kunde göra inlägg. Ett flöde eller en feed för information som når ut till många har 

vissa positiva aspekter, det minskar mailanvändadet, det bidrar med viss struktur för 

vart information som rör många inom organisationen finns. Det överskrider även 

hierarkiska nivåer inom organisationen om det går att rikta informationen till alla, med 

en kommentarsfunktion blir det möjligt för anställda att reagera på informationen och 

ställa frågor där istället för via mail. Om information lagras på separata platser kan det 

bli enklare att hitta igen än i en överfull inkorg med mail. Det fungerar på många sätt 

på ett liknande sätt som mail men det skapar en ny kanal för kommunikation som 

minskar användandet av just mail. 

Fokus tidigt i designprocessen låg just på att försöka integrera ett socialt flöde 

någonstans i den befintliga klinten. Detta dels för att integrera en ytterligare 

kommunikationsmetod men även för att en sådan funktion skulle minska användandet 

av mail. Det producerades några alternativ för hur det skulle kunna se ut och hur ett 

nytt internt meddelande eller inlägg kunde publiceras:   

 

Figur 6 - Att skicka ett nytt meddelande 
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Figur 6 är en av de tidiga skisserna kring hur ett nytt internt meddelande kunde skickas 

iväg. Detta med utgångspunkten att den övre delen av inkorgen fungerade som ett 

socialt flöde där en användare skulle kunna scrolla igenom inlägg och de tre 

möjligheterna att publicera ett nytt inlägg bestod av att trycka på knapparna i någon av 

de inringade ytorna samt använda sig av en drop-down meny för att istället för att 

skicka nytt mail välja ”nytt internt meddelande”. Ett klick på någon av de markerade 

ytorna i figur 6 hade alltså resulterat i något liknande detta:  

Figur 7 - Nytt internt meddelande 

Ett fönster för att skicka ett nytt mail så som det ser ut i dagsläget men med 

modifikationen att användaren kan välja att skicka ett nytt internt meddelande istället.  

Ytterligare möjligheter för att skriva ett nytt internt meddelande hade varit att 

integrera det där flödet är placerat, vilket i förslagen ovan var längst upp i inkorgen: 

Figur 8 - Förtydligande av flöde i inkorgen 
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Figur 8 är alltså en utveckling av flödet från figur 6, där vanliga funktioner från sociala 

medier är inkluderade – möjlighet att gilla ett inlägg, möjlighet att kommentera det 

och en funktion för att skrolla igenom inlägg. I detta förslag var funktionen för att 

skicka ett nytt internt meddelande integrerat i själva flödet: 

Figur 9 - Nytt meddelande från flöde 

Ett tryck på new-knappen i figur 8 byter alltså ut innehållet emot en funktion för att 

publicera ett nytt inlägg(figur 9). Detta förslag var i början av skissandet ett av de som 

värderades högt, detta på grund av att det var mer av en integration av en funktion 

hellre än något som skiftade läge eller liknande. En lösning av detta slag skulle även 

vara en konstant del av användarens inkorg och nya inlägg skulle synas när användaren 

startade upp systemet. Skissandet fortsatte utforska möjligheterna att integrera ett 

socialt flöde i den befintliga klienten, en idé var att använda ytan som i dagsläget alltid 

presenterar ett öppet mail(det vill säga zon3 i figur 5): 

Figur 10 - Halva som flöde 
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Figur 10 visar ett förslag till introduktion av en möjlighet att stänga det valda mailet 

vilket öppnade upp den delen av klienten för ett socialt flöde med interna 

meddelanden:   

Figur 11 - Halva som flöde 2 

Figuren ovan delar alltså upp klienten i två delar där inkorgen och den vänstra menyn 

är kvar, men där ett öppnat mail var innan finns det istället de senaste interna 

meddelandena som publicerats. Dessa med vanliga funktioner som återfinns i sociala 

medier – en funktion för att gilla och en funktion för att kommentera, även en 

möjlighet att expandera publicerade inlägg(i likhet med figur 8). Det positiva med detta 

förslag var att det utnyttjade yta i klienten som under tiden studien utfördes endast 

användes för att presentera ett öppet mail. Ytterligare en tanke till hur ett socialt flöde 

skulle kunna introduceras var att separera de funktionerna från själva mailklienten. Det 

vill säga att klienten skulle ha två separata lägen.  
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Figur 12 - Separata lägen, mail 

 

Figur 13 - Separata lägen, flöde 

Detta förslag för integration av ett socialt flöde separerar alltså maildelen av klienten 

från den sociala delen av flödet genom ett klick på någon av ikonerna i de inringade 

delen av figur 12 respektive 13. Det positiva med detta förslag var att det separerade 

funktionaliteterna något och la inte till ytterligare element i klienten. En positiv aspekt 

av detta är ju fler funktioner eller element som finns i ett system ökar dess totala 

komplexitet. Det ökar dock navigationen i klienten och det bidrar med ett slags 

kontextbyte vilket bör undvikas i en applikation(Tidwell, 2011, s.79)  

De förslagen för hur ett flöde skulle kunna integreras som presenteras ovan påverkar 

egentligen inte strukturen hos den inkommande informationen. Struktur på tillgänglig 

och inkommande information var en viktig aspekt av kommunikation inom företag och 

organisationer, lösningarna skulle eventuellt minska användningen av mail något men 

endast för viss information.  

Det fokus som legat på att producera en lösning för hur ett socialt flöde skulle kunna 

integreras breddades och en idé till ett förslag som skulle förändra strukturen i 

klienten för att stödja spridningen av information istället för att bara lägga på 

ytterligare en funktion. Det som låg till grund för denna tanke var dels att försöka mer 

integrera funktioner i klienten istället för att bara lägga till funktionalitet ovanpå den 

befintliga klienten. Förslaget för hur detta skulle kunna utföras kom även till viss del 

från hur inläggen kan skrollas igenom i figur 8.  
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Figur 14 - Uppdelad inkorg 

En viktig aspekt som krävs av en metod för kommunikation av organisationsintern 

information är att informationen är strukturerad både information som tillkommer och 

information som finns lagrad. En tanke bakom Briteback är att integrera olika 

kommunikationsformer i en lösning. Detta mycket i likhet med vad intern 

kommunikation baseras på. Med detta i åtanke skissades förslaget (figur 14). Det var 

mer av en kombination av de krav som finns på de tre primära sätten att kommunicera 

inom företag samt integrationstanken som ligger till grund för Briteback. Förslaget 

skapar även en struktur i den inkommande informationen och underlättar att letandet 

efter information med tydliga kategorier för de olika formerna av kommunikation. 

Detta förslag verkade vara ett som kunde utforskas vidare för att möta användarnas 

behov på verktygen för intern kommunikation och även tanken kring integration som 

ligger bakom Briteback. Efter en överläggning med intressenten fortsatte detta förslag 

och eventuella alternativ till det att utforskas. 
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Funktionen med tabbar eller någon sorts filtrering av informationen i inkorgen 

utforskades vidare. Alternativen som vägdes mot varandra var tabbar för att 

kategorisera inkorgen eller ha en annan metod för att sortera informationen.  

Figur 15 - Modifierad inkorg 

De förslag som ställdes emot varandra i denna fas av skissprocessen var ett alternativ 

för inkorgen med tabbar längst upp där användaren kan skifta mellan olika lägen och 

de olika lägena avgör vilken information som presenteras i inkorgen. Det andra 

alternativet var att filtrera informationen i inkorgen var att ha checkboxar i som kunde 

markeras och avmarkeras för att avgöra vad som ska presenteras i inkorgen. Båda 

alternativen hade liknande styrkor, båda öppnar upp för fler kanaler än endast mail 

eller socialt flöde. De följer ett liknande interaktionsmönster som den befintliga 

klienten. Inkommande och befintlig information struktureras av funktionerna. Det som 

avgjorde valet mellan dessa två alternativ var det att i alternativet med tabbar i 

inkorgen finns inte risken att en användare inte använder filtreringsfunktionerna. Om 

användaren inte gör detta finns risken att en inkorg som tidigare var ohanterlig på 

grund av mail blir svårare att hantera då andra kommunikationskanaler blandas in. I 

alternativet med tabbarna var även tanken att en avisering för nytt meddelande av 

något slag presenteras på den tabb meddelandet tillhör. 

  



  

29 

  

4.2.2 Utveckling av förslag 

Förslaget med tabbarna utvecklades vidare och resulterade i ett designförslag.  

 

Figur 16 - Mailvy i designförslag 

I designförslaget är det tabbarna(inringade i figur 16) som avgör vilken information 

som presenteras i inkorgen nedanför. Den tabb som användaren för tillfället har valt 

avgör också vilken sorts meddelande som ska skickas, samt vad som presenteras i zon 

3. När klienten är i ”mail-läge” som i figuren ovan öppnar knappen new upp ett fönster 

där användaren kan skriva ett nytt mail:  
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  Figur 17 - Nytt mail 

 

De val som kan göras här baseras också på vilken tabb som är vald när en användare 

tycker på new. När det handlar om ett mail kan det hända att en användare vill skicka 

kopior eller hemliga kopior av mailet. Men när en ny chatt startas räcker det att välja 
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till vem eller vilka det ska skickas och att filer kan bifogas. 

Figur 18 - Socialt flöde 

Det sociala flödet eller inläggen inkluderades även i en tab. Istället för de förslag som 

fanns tidigare i designprocessen integrerades den funktionen på ett sätt som mer följer 

den design som Briteback har i dagsläget. Inläggen presenteras på samma sätt som 

mail och när ett inlägg markeras öppnas det i zon 3 där ytterligare interaktion med det, 

exempelvis kommentera eller gilla, möjliggörs. 

  

Figur 19 - Chatt i designförslag 

Chatt inkluderades i designförslaget, detta dels på grund av att några av personerna 

som intervjuades använde det i sitt arbete. Även på grund av att en av de negativa 

aspekterna av verbal kommunikation(som inte var möten) inte sparades någonstans, 

vilket det gör i en chatt. Det är också en ytterligare kanal för kommunikation som kan 

undvika en överbelastning av andra kanaler. 

Detta förslag gör en ansats till att uppfylla de krav som finns på de olika aspekterna av 

organisationsintern information samt inkludera de positiva aspekter som finns i de 

olika metoderna till en helhet. Designförslaget baserades på den insamlade 

intervjudatan och tanken att integrera de positiva aspekterna av de befintliga 

kommunikationsmetoderna. Anledningen att det valdes som förslag var att det i större 

utsträckning integrerade befintliga aspekter av intern kommunikation. Mer utförligt till 

varför detta förslag valdes finns i rapportens diskussionskapitel. 
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4.3 Utvärdering 
Tabellerna som följer är de eventuella problem som identifierades av den heuristiska 

utvärderingen. Det som presenteras är, problemet, vilken heuristik det bryter emot 

och ett förtydligande av var problemet uppstår, vad det kan få för följder, vilka sidor 

det är befintligt på, eventuella lösningar och logiken bakom hur det bryter emot 

heuristiken.  

 

Tabell 2 – problem 1  

 

När klienten först startas upp kommer användaren hamna i inkorgen. Det finns ingen 

indikation på att det medel för kommunikation som är aktuellt när fliken med ikonen 

för mail är highlightad. Det skulle eventuellt kunna förvirra en förstagångsanvändare.  
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Tabell 3 – problem 2  

 

Det andra identifierade problemet var vid navigation mellan tabbarna i 

designförslaget. Om en förståelse för vad tabbarna innebär saknas och hur de påverkar 

knappen för att skicka ett nytt meddelande kan användaren bli förvirrad av systemets 

upplägg. En lösning på detta, precis som i det första problemet skulle kunna vara en 

förändring av texten på ”new”-knappen när användaren byter tab. 
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Tabell 4 – problem 3 

 

Möjligheterna för interaktion med den tredje zonen förändras något när användaren 

skiftar tab. I kombination med de föregående problemen kanske ett skifte mellan 

tabbar inte sker och då begränsas syftet med tabbarna. Förändringen i möjlighet för 

interaktion kan eventuellt förvirra en användare som inte uppfattar dem.        
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Tabell 5 – problem 4  

 

Ett eventuellt problem som skulle kunna uppstå är att en användare inte 

uppmärksammar vad bytet av tabb i inkorgen innebär för ”new”-knappen. Om inte 

användaren ser texten i rutan för nytt meddelande som indikerar vilket sorts 

meddelande det är finns risken att fel sorts meddelande skickas.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets olika moment, närmare bestämt metod, resultat och 

arbetet i eventuella kommande sammanhang. Kapitlet är uppdelat i den ordning som 

nämns ovan. För att underlätta läsning och följa tidigare formatering kommer båda 

kapitel vara uppdelade i underrubriker. 

 

5.1 Resultat 
Det som kan ha påverkat resultaten i den heuristiska utvärderingen kommer till större 

del att diskuteras i metod-diskussionen då mycket av det som kan ha påverkat 

resultatet har att göra med metoden i sig.  

 

5.1.1 Analys 

Resultaten av analysen visade på att det finns en mängd olika sätt att kommunicera 

inom företag och organisationer. De tre mest förekommande är de som presenteras i 

resultatkapitlet. Många av de som intervjuades tyckte att möten var ett bra sätt att 

kommunicera och möten var en aktivitet som intervjudeltagarna utförde på en daglig 

basis. Detta i likhet med en studie av White et al.,(2010) där de anställda inom 

organisationerna i fråga tyckte att fysiska möten var ett bra sätt att kommunicera.  

Att kommunicera med andra personer på varierande hierarkiska nivåer inom 

organisationer var en uppgift som även det till stor del ingick i intervjudeltagarnas 

arbetsuppgifter. Utan metoder för att kommunicera med varandra hade inte dessa 

personer kunnat utföra sina dagliga arbetsuppgifter. De metoder som fanns tillgängliga 

för kommunikation gjorde det på ett sätt möjligt för intervjudeltagarna att utföra sina 

jobb. Detta är även en av de biprodukter av intern kommunikation som nämns i 

Sargeant & Asif(2000).  

De medel för kommunikation som presenteras i resultatkapitlet är baserat på vad som 

var mest förekommande genom intervjuerna. I vissa fall var mail ett prefererat sätt att 

kommunicera och i andra fall var det möte och så vidare. De olika preferenserna och 

den variation av metoder för kommunikation som uppstod kan eventuellt ses som en 

indikation på att de är ett krav på flertalet kanaler för kommunikation inom 

organisationer. Något som egentligen inte är förvånande då olika arbetsroller men 

även personer har olika behov och preferenser för hur de kan/måste kunna 

kommunicera. Olika preferenser och behov på kommunikation är även funnet i en 

studie av Tatcher(2006).  

Om man ser till analysresultatet för mail är en negativ aspekt av mailanvändande att 

det blir för mycket mail, inkorgen blir full – det blir svårt att hitta information. Det 

skulle vara möjligt att det händer med andra metoder för kommunikation också, om 

de överanvänds. Om detta är fallet ökar även det anledningen att skapa flera, 

väldefinierade kanaler för kommunikation inom organisationer. 
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5.1.2 Design  

Något som är viktigt att poängtera är att resultatet är endast ett förslag på hur ett stöd 

för organisationsintern kommunikation i en mailklient skulle kunna se ut. Detta förslag 

till stor del baserat på den intervjudata som samlades in. Den data kommer från en 

specifik grupp organisationer och det är inte säkert att en sådan här lösning fungerar 

för alla företag och organisationer. Designförslaget inkluderar positiva aspekter av de 

olika kommunikationsformerna på ett relevant sätt och det uppfyller även det mer 

generella kravet på struktur i situationer där mycket kommunikation och 

informationsutbyten sker. Designförslag är precis som det låter endast ett förslag, det 

är baserat på intervjuer med personer i en viss kontext(visserligen med liknande 

arbetsuppgifter) vid en viss tid. Det finns många variabler som kan ha påverkat 

intervjudeltagarnas svar och det är inte säkert att andra personer med liknande 

arbetsuppgifter hade svarat på likande sätt.    

De kommunikationskanaler som finns behöver vara väldefinierade för att underlätta 

människors arbete och informationen i dem måste vara strukturerad för att fungera på 

ett bra sätt, detta var ett genomgående tema under intervjuerna. Eftersom de 

metoder som i dagsläget för intern kommunikation till viss del integreras i Briteback är 

hur de interagerar med varandra och hur de används en viktig del av detta 

designförslag.  

Vissa av organisationerna hade ett intranät med sociala funktioner där anställda kunde 

arbeta i grupper för att enkelt och snabbt dela kunskap och diskutera uppgifter som 

utfördes i olika arbetsgrupper. För de intranät som vissa av intervjudeltagarna använde 

fanns det även möjlighet att lagra dokument och filer vilket var en av styrkorna med 

den formen av informationsspridning. Det skapade en struktur på hur information 

presenterades, vart den fanns och liknande.  

Möten var en aktivitet som pågick i stor utsträckning på de företag/organisationer där 

intervjupersonerna var anställda. Det var även en något prefererad metod för 

kommunikation för vissa av intervjudeltagarna. En preferens för fysiska möten fanns 

även i en studie av White et al.(2010). Fysiska möten och generell verbal 

kommunikation med medarbetare är något som förmodligen inte går att byta ut helt 

mot en digital motsvarighet. Att utesluta fysiska möten och allmän verbal 

kommunikation är nog egentligen inte något som behövs. Men att försöka inkludera 

aspekter av det positiva med verbal kommunikation i en digital plattform kan vara 

positivt.    

Chatt var något som förekom på vissa av arbetsplatserna där intervjudeltagarna var 

anställda, det var inte så förekommande att det räknades med som en primär metod 

att kommunicera. I en studie av Holtz(2004) finns också stöd för att chatt används 

inom organisationer(i alla fall av chefer). Det finns dock andra fördelar med en chatt. 

Det är ett medel för digital kommunikation som till exempel främjar snabba 

informationsutbyten, vilket även är en av de positiva aspekterna av verbala 
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informationsutbyten som inte bestod av möten. Eftersom designförslaget är en ansats 

till att kombinera de positiva aspekterna av de olika kommunikationsmetoderna så 

fanns även de positiva aspekterna av möten i åtanke vid värderingen av designen. 

Detta alltså utöver de för mail och intranät. Dessa fördelar i kombination med det mer 

generella kravet på strukturerad information och Britebacks integrationstanke är alltså 

det som ligger till grund för värderingen av designförslaget. Det är kopplat till de 

positiva aspekterna av de olika kommunikationsmetoderna på ett antal sätt. 

Designförslaget har mailfunktionalitet men öppnar upp för andra 

kommunikationskanaler, exempelvis ett socialt flöde och på så vis minskar det behovet 

av enbart mail som kommunikationsmedel. Öppnas fler kanaler för kommunikation 

kommer de förhoppningsvis att användas och då kommer överanvändningen av mail 

som i vissa fall var ett problem med det som kommunikationsmedel också minska.   

En positiv aspekt av verbal kommunikation är att den sker snabbt, en funktion för chatt 

är ett försök att öppna en kanal för snabbare mer inofficiell kommunikation. En negativ 

aspekt av verbal kommunikation(som inte är ett möte) är att informationen inte lagras 

någonstans, vilket det gör i en chatt.  

Förslaget ska också bidra med en viss struktur och repetition i hur användare 

interagerar med klienten och ingen navigation är mer än några få steg. Detta i linje 

med Tidwells(2011, p.19) rekommendation att minimera repetition i applikationer där 

samma uppgift utförs om och om igen. Den vänstra zonen används till att sortera 

information i mappar och liknande. Zon nummer 2 används för en mer generell 

separation av information och är även utgångspunkt för nya meddelanden. Den tredje 

zonen används för att mer i detalj interagera med meddelandena i inkorgen. Designen 

i sig följer ett konsekvent mönster för interaktion och separerar olika 

interaktionsmöjlgheter på ett relativt tydligt sätt. Förslaget skapar även en struktur för 

den inkommande information genom att separera informationen, beroende på vilken 

tabb som är vald, i olika inkorgar. De olika inkorgarna skapar en struktur i 

informationen som bör underlätta hanteringen av den, vilket är en av de 

anledningarna att det värderades högre än de andra förslagen.  

Thatcher(2006) pratar om att olika personer inom företag och organisationer har olika 

behov för att sköta sin kommunikation.  En möjlig bieffekt av att ha flera kanaler för 

kommunikation, som i designförslaget, är att det möter just olika personers 

preferenser och behov för kommunikation.  
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5.2 Metod 
För det första var studiens övergripande metod en variant som följde de tre generella 

steg som finns i andra befintliga metoder för designprojekt – research, design, 

evaluation. Det fanns både positiva och negativa aspekter av att inte följa en metod till 

fullo. Att följa en mer generell metod, som ofta verkar vara fallet i designstudier, kan 

bidra med friheten att anpassa metoden eller metoderna så att den passar studiens 

syfte. På samma sätt bidrar det med en utmaning på så vis att det kan krävas mer 

eftertanke bakom hur studien ska utformas och vilka steg som ska inkluderas i studien 

samt hur de ska utföras. Insamlingen av data i form av intervjuer kan vara ett problem 

dels på grund av det kan vara svårt att få tag i deltagare, det är visserligen något 

relaterat till vilken målgruppen för intervjuerna är. Bredare målgrupp – fler möjliga 

deltagare – enklare att hitta deltagare. Det kan även finnas en risk för att kvalitén på 

intervjuerna varierar. Variationerna i detta kan bero på exempelvis att personen som 

intervjuar kanske inte är så erfaren av att hålla i intervjuer. Att olika människor ger 

olika svar på de frågor som ställs är något som bör räknas med och hur utförliga dessa 

svar är kan även det variera. Enligt Howitt(2013) är målet med en kvalitativ intervju att 

komma åt deltagarens tankar blir också insamlad data därefter – information ur en 

specifik persons perspektiv. Det största ansvaret för att intervjuerna ska vara 

användbara ligger dock hos personen eller personerna som intervjuar och att de/dem 

kan ställa ”rätt” frågor, det vill säga frågor vars svar är relevant för studiens syfte och 

frågeställning. Frågorna som användes i denna studie utformades på så vis att de 

matchade det frågeställningarna ämnade undersöka. Vad finns det för metoder för 

intern kommunikation inom de företag eller organisationer som intervjuades i 

dagsläget samt vilka för och/eller nackdelar de hade.    

 

5.2.1 Analys 

Att arbeta med kvalitativ data innebär ofta att data på något sätt kommer att tolkas, 

vilket inte alltid måste vara negativt. Enligt Braun & Clarke(2006) är det tolkningen av 

data som är grunden till de teman som generas. De teman som analysen resulterar i är 

inget som legat latent i datamaterialet eller som bara dykt upp under analysens gång. 

Det som utförts är en aktiv analys av det material som finns tillgängligt och resultatet 

är hur personen som utför analysen ser och tolkar insamlad data. Tematisk analys är 

en metod som till skillnad från vissa andra kvalitativa analysmetoder, exempelvis 

Conversation Analysis, är väldigt fristående ifrån teorier eller teoretiska ramverk. 

Samtidigt som det finns klara riktlinjer för hur metoden ska utföras gör den friheten att 

metoden är flexibel och kan appliceras i en mängd olika situationer (Braun & Clarke, 

2006). Den frihet i samband med själva utförandemetoden gjorde tematisk analys till 

en metod som passade detta projekt.    
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Det krävs även till viss del att författaren av rapporten har rimliga argument för 

resultatet som övertygar de personer som läser rapporten utan ha sett hela 

datamaterialet.   

Enligt Braun & Clarke (2006) finns det vissa vanliga ”fallgropar” vid användande av 

tematisk analys. En risk med tematisk analys är det, i värsta fall, kan bli en motsägelse 

mellan data och de analytiska påståendena som finns i rapporten inte stämmer 

överens(Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen i denna studie följde dock 

endast de praktiska moment och detta i samband med att de aktuella 

frågeställningarna var mer explorativa än analytiska. I och med att de frågor som 

inkluderades i intervjuerna hade syftet att identifiera metoder för kommunikation som 

fanns på arbetsplatserna där intervjudeltagarna jobbade hellre än att djupgående 

analysera en människas interna tillstånd eller liknande är risken för denna fallgrop inte 

så överhängande. Samtidigt som subjektivitet kan vara negativt i en studie så är det 

just det som driver en tematisk analys framåt. En av metodens styrkor är att den är 

väldigt flexibel och är egentligen inte bunden till något teoretisk motsvarighet som 

andra kvalitativa metoder är, exempelvis konversationsanalys (Braun & Clarke, 2006). 

Den obundenheten i samband med hur metoden utförs gjorde att den passade som 

analysmetod till detta projekt. 

 

5.2.2 Design 

Metoden för design i denna studie baserades till stor del på att låta skisserna leda 

arbetet framåt. Skisserna i samband med kraven från analysen av intervjuerna har varit 

det som fört designarbetet framåt. Att använda skisser som verktyg är en viktig del av 

designarbete. Som tidigare nämnt i teorikapitlets designdel fungerar skisserna som en 

metod för att producera fysiska representationer av tankar och kan ses som en dialog 

mellan kunskap och representation(Buxton, 2007, s.114). De representationer av 

kunskap var i detta fall den kunskap som inhämtats om hur kommunikation inom 

organisationer kunde se ut, vilka krav de fanns på den och de positiva respektive 

negativa aspekter som fanns hos kommunikationsmetoderna. De olika förslagen 

värderades med +/- listor, det som värderades var hur väl även det hur väl mötte 

kraven från de olika kommunikationsmetoderna och om positiva aspekter integrerades 

på ett bra sätt. Hela processen är på ett sätt väldigt subjektiv, det finns dock en grund i 

data för de beslut som tas även om datan i sig också är en mängd specifika personers 

tolkningar av specifika situationer.      
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5.2.3 Utvärdering  

Metoden som användes för att utvärdera designförslaget kan ha påverkat resultatet 

som presenterades. Metoden i sig har som nämnt i teorikapitlet vissa för respektive 

nackdelar. En risk med att använda en heuristisk utvärdering är att problem med 

skisserna, prototypen eller produkten som utvärderas inte upptäcks av någon 

utvärderare. Denna risk tas upp i Wilson(2014) och i den artikeln är utgångspunkten 

att utvärderingen utförts av flera utvärderare. Utvärderingen i den aktuella studien 

utfördes av endast en person vilket bör medföra en större risk för att ett problem 

passerar utvärderingen obemärkt. En annan nackdel med metoden som även den tas 

upp av Wilson(2014) är att vad ett problem, eller ett brott emot en heuristik är varierar 

från person till person. Det vill säga att något som är ett problem för en novis kanske 

inte är det för en expert och något som är positivt för en novis kanske är negativt för 

en expert. Metoden i sig är inte användbar på applikationer som är väldigt stora eller 

avancerade, i sådana applikationer upptäcks endast några få av de problem som finns.     

Det finns även positiva aspekter av metoden, vissa av dem är mer aktuella om 

utvärderingen görs i ett större projekt. Metoden i sig är lik metoder för kodinspektion 

vilket gör det enklare att förankra utvärderingen hos ett utvecklingsteam. Om 

utvärderingen fokuserar på ett rimligt antal funktion är den, vilket den i den aktuella 

studien gör, är det en metod som är snabb att utföra. Det krävs inga speciella resurser 

för att utföra utvärderingen och om metoden används över tid ökar den kunskapen om 

vanliga användbarhetsproblem vilket i sin tur leder till att kända problem kan 

elimineras i ett tidigt stadie av utveckling. 

 

5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Inom företag och organisationer finns det många olika sätt att kommunicera, både 

digitalt och analogt. Oavsett om kommunikationsmetoderna är digitala eller analoga 

har de sina egna för- respektive nackdelar. Hur de olika metoderna för att 

kommunicera används och hur informationen presenteras är avgörande för 

metodernas effektivitet. Att information som skickas och den information som finns 

tillgänglig är strukturerad är en väldigt viktig aspekt av organisationsintern 

kommunikation. En plattform för kommunikation med flera olika 

kommunikationskanaler måste således strukturera den information som inkommer 

och finns tillgänglig för att undvika att informationen blir ohanterlig. Inom ett företag 

eller en organisation finns det en mängd olika behov och preferenser för 

kommunikation(Thatcher, 2006). En integration av flera metoder för att kommunicera, 

vilket är tanken bakom Briteback kommer då att möta fler av de olika preferenser för 

kommunikation som finns och undviker att en kanal för kommunikation blir 

överbelastad.  

En utveckling av detta arbete hade kunnat vara att utveckla designförslaget och testa 

det på faktiska målgruppsanvändare för att sedan implementera det om målgruppen 

finner det användbart. En aspekt som hade varit intressant att undersöka är hur 
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anställda inom organisationer och företag som inte har en administrativ position inom 

organisationen har för syn, och krav, på den interna kommunikationen.    
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6. Slutsats 
 
Vilka ansatser for spridning av organisationsintern information används i dag bland 
svenska geografiskt distribuerade små och medelstora företag och organisationer? 
 
Denna frågeställning besvarades genom att intervjua anställda inom företag och 
organisationer om deras metoder för att kommunicera och sprida information. 
Intervjuerna och analysen resulterade i tre primära metoder för kommunikation som 
används i dagsläget – e-mail, möten, intranät.  
 
Vilka för- och nackdelar anses dessa ansatser ha? 
 
Vilka för- respektive nackdelar ansatserna har undersöktes även under intervjuerna 
och besvarades genom en tematisk analys av insamlad intervjudata. Utöver för och 
nackdelar inkluderades krav på de olika ansatserna och även vissa generella krav på 
informationsspridningen.  
 
Hur kan spridning av organisationsintern information arbetas in i 
kommunikationsklienten Briteback så att fördelarna med dagens ansatser bibehålls 
och förstärks samt de eventuella nackdelarna förminskas? 
 
Designförslaget som togs fram genom iterativt skissarbete med fokus på att möta de 
krav som identifierades i den tematiska analysen presenteras i resultatkapitlet. Detta 
förslag är ansatsen att besvara den ovanstående frågeställningen. Mer detaljer kring 
processen och de val som gjort finns tidigare i rapportens resultat- och 
diskussionskapitel.  
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 

Introduktion 

Berätta om projekt 

Allmänna frågor om personen 

 Namn? 

 Ålder? 

 Bosättning? 

 Tidigare arbeten? 

 O.s.v.  

 

Mer specifikt om aktuell arbetsplats/uppgifter 

 Titel(om det inte kommit tidigare) 

o Vad innebär ditt arbete – arbetsuppgifter o.s.v? 

o Har du några andra arbetsuppgifter eller ansvarsområden utöver de din titel 

innefattar?   

 

 Beskriv en vanlig arbetsdag 

 

 Berätta allmänt om kommunikationen inom ditt företag 

o Hur sprids informationen inom ditt företag?  

o Finns det någon specifik kanal för specifik information? 

 

 Hur gör du när du ska sprida ”företagsintern” information (egen och andra 

avdelningar, specificera om det inte framgår)? 

  

 Vad har du för medel för att sprida information inom din organisation? 

o Vilka nackdelar upplever du med detta? 

o Vilka fördelar upplever du med detta?  

o Hur tycker du att de befintliga metoderna kan förbättras? 
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