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1. Inledning och syfte 

Många organisationer är idag beroende av information. Effektiva och användar-
vänliga plattformar där informationen lagras behövs för att kunna veta var man 
ska hitta informationen man är i behov av. Många företag har därför införlivat 
intranät, som ska effektivisera den interna kommunikationen men också spara 
pengar för företagen. Eftersom tanken med intranät är att de anställda hit-
tar informationen snabbare och utan att behöva fråga en kollega, skicka e-post till 
en överordnad eller vara på olika informationsmöten, sparar företaget tid och den 
anställda kan arbeta istället för att förlora tid på informationssökning. Men vad 
händer när företagen misslyckas med att göra intranäten användbara? Hur ser 
kommunikationen ut när de anställda inte hittar i intranätet? Vilka andra informa-
tionskällor används och i vilken utsträckning? 

Mitt intresse för organisationskommunikation väcktes när jag blev anställd på 
ett företag där intranätet är ett av de viktigaste arbetsredskapen. Som anställd blev 
jag alltid uppmanad att söka på intranätet om det var något jag undrade över. 
Samtidigt kunde jag konstatera att många anställda ofta valde andra källor när de 
sökte information, trots att informationen de letade efter också fanns på intranätet. 
Anledningar till att företaget som undersöks i uppsatsen blev Viking Line, där jag 
är timanställd, är många. Företaget är relativt stort och en stor del av de anställda 
ägnar mycket tid åt informationssökning. Mer om valet av företag finns skrivet i 
metodkapitlet, men min förhoppning är att resultatet går att applicera även på 
andra liknande företag där intranät är ett viktig arbetsredskap. 

Syftet med uppsatsen är att förklara och analysera användarnas val av källor 
på fallföretaget bland ett begränsat antal interna källor. Med hjälp av intervjuer 
och enkätsvar försöker uppsatsen lyfta fram de faktorer som styr de anställda när 
de söker information. Syftet är även att diskutera fallföretagets intranät utifrån ett 
användarperspektiv. Konkreta frågeställningar presenteras senare i uppsatsen. 
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1.1 Bakgrund 

Intranät är ett viktigt informationsverktyg i många organisationer.1 Eftersom uppsat-
sen behandlar organisationsintern information utgör intranät en central del av min 
uppsats. Begreppet intranät klargörs i följande kapitel. En redogörelse för uppsat-
sens avgränsningar finns i slutet av kapitlet. 

1.1.1 Intranät 
Intranäten har blivit en av de mest omfattande teknologierna inom organisationer 
och anses vara lösningen på de flesta kommunikationsproblem.2 Från att ha varit 
en anslagstavla har man utvecklat intranäten till komplexa arbetsverktyg som ska 
underlätta arbetet för de anställda. Enligt en undersökning som gjordes år 2000, 
hade drygt hälften av alla svenska organisationer ett intranät.3 Antalet har ökat 
markant sedan dess och enligt siffrorna från Statistisk årsbok för Sverige 2010 har 
nio av tio stora företag idag ett intranät.4 

Vad är då ett intranät? Mats Heide skriver i sin avhandling Intranät: en ny 
arena för kommunikation och lärande (2002) att intranät kan beskrivas som ”ett 
organisationsinternt Internet som är skyddat från intrång av användare utanför 
organisationen med hjälp av brandväggar”.5 En annan enkel beskrivning av intra-
nät som återfinns i en stor del av litteraturen är ”privata Internet”.6 

Syftet med att införliva intranät i en organisation är i de flesta fall en-
ligt Heide att effektivisera den interna informationsspridningen, spara pengar, 
förbättra kommunikationen i organisationen samt att förbättra och effektivisera 
organisationslärandet.7 Intranät kan användas både som en informationskanal och 
som ett arbetsverktyg.8 Något som skiljer organisationer som tidigt införde intra-
nät från de som införde intranät senare, är att få av pionjärerna genomförde be-
hovsanalyser av vad mediet skulle användas till. Däremot är det allt vanligare att 
man idag låter användare bestämma när det gäller vilken information och vilka 
funktioner som ska finnas på intranätet som de ska använda.9 

Enligt Heide är kommunikationen i traditionella organisationer konstruerad 
kring en ”publisher-push”-modell.10 Det betyder att organisationsmedlemmar får 
ständigt information skickade till sig utifall de skulle behöva det. Risken är att 

                                                 
1 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 92. 
2 Stenmark, D. (2002), Designing the new intranet, s. 1. 
3 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 15. 
4 Statistisk årsbok för Sverige 2010, s. 248; ”Stora företag” har definierats som företag med minst tio anställ-
da i Statistisk årsbok för Sverige 2010, s. 248. 
5 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 96. 
6 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 88. 
7 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 89. 
8 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 15. 
9 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 90. 
10 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 91. 
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mottagarna kan bli beroende av att få information. Detta kan i sin tur leda till att 
medlemmar börjar förvänta sig att bli försedda med information, istället för att 
själva aktivt leta upp information.11 Intranätteknik kan dock förändra informa-
tionsbeteendet eftersom den bygger på en pull-modell, det vill säga att användaren 
själv hämtar den information hon behöver. Denna modell ställer högre krav på 
användaren som själv måste se till att hålla sig uppdaterad.12 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka informationssökning på ett företag där en stor del av 
arbetet består av informationssökning. Uppsatsen behandlar val av källor som 
uppstår i syfte att lösa problem under arbetet (eng. task problem solving informa-
tion seeking) och därmed inga andra tänkbara informationssökningar. Uppsatsen 
utgår ifrån att de anställda skaffar sig information för att kunna ge service till 
kunder och utföra andra uppgifter som ingår i arbetet. 

Det finns två likartade termer inom ämnet som i äldre litteratur ofta användes 
synonymt.13 Kanal (eng. channel) definieras enligt Nationalencyklopedin som en 
”förbindelseled för överföring av information”.14 Informationskanal kan således 
vara det sätt som information överförs från en källa till en användare på personli-
ga möten, telefonsamtal, e-post eller dylikt.15 En källa (eng. source) definieras 
enligt Nationalencyklopedin som en ”ursprunglig skriftlig eller muntlig utsaga 
från vilken (viss) information härstammar”.16 Man hämtar alltså sin information 
via kanaler och från källor. Uppsatsen fokuserar på val av källor. 

Jag har avgränsat användare som jag ska undersöka på fallföretaget till dem 
som använder företagets primära informationskälla − intranät − i sitt dagliga jobb 
och till dem som jobbar med kundservice i Sverige. Informationssökning på före-
taget undersöks utifrån användarnas perspektiv. 

Informationskällor kan enligt Xu Yunjie med flera delas in i personliga källor 
och opersonliga källor samt i interna källor och externa källor.17 Personliga källor 
kan exempelvis vara kollegor, chefer eller bekanta medan opersonliga källor kan 
vara dokument, manualer eller webbplatser. Med interna källor menas de källor 
som finns att tillgå inom en organisation och med externa källor menas de som 
finns att tillgå utanför en organisation. Uppsatsen behandlar interna personliga 
och interna opersonliga källor. 

                                                 
11 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 91. 
12 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 92. 
13 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1667. 
14 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kanal [2009-12-11]. 
15 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1667. 
16 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: källa [2009-12-11]. 
17 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1667. 



 8

2. Forskningsöversikt och egna frågeställningar 

Här presenteras tidigare forskning dels om källval och dels om intranät. Därefter 
introduceras frågeställningar som denna masteruppsats söker svar till. 

2.1 Forskning om val av källor 

Forskningen om val av källor presenteras i två underrubriker: äldre studier och 
nyare studier. Några äldre studier introduceras för att visa att ämnet inte är nytt 
och att det har forskats om källval under en längre tidsperiod. Studier som presen-
teras har kommit till mellan tidsperioden 1960 till 1980 men är fortfarande mycket 
relevanta eftersom de refereras flitigt även i nyare studier.18 De nyare studierna 
som har relevans för undersökningen ska visa ämnets aktualitet. 

2.1.1 Äldre studier 
Redan så tidigt som på 1960-talet undersökte man informationssökning och käll-
val. De flesta användarstudier som berörde detta strävade efter att undersöka krite-
rier som styrde användarnas källval eller de använda källornas effektivitet. Dessa 
studier förutsatte enligt forskare Peter Gertsberger och Thomas Allen oftast att 
källans effektivitet var det enda kriteriet som styrde val av källor.19 Senare studier 
har emellertid visat att individernas val av informationskällor påverkas av många 
fler kriterier. Gertsberger och Allen menar bland många andra att den mest avgö-
rande faktorn som påverkar källval är informationens tillgänglighet (eng. accessi-
bility) såsom den uppfattas av personer som söker information.20 En av de mest 
citerade studierna inom källval är Peter Gertsbergers och Thomas Allens ”Criteria 
used by research and development engineers in the selection of an information 
source” från 1968. De undersökte ingenjörers informationssökning och kom fram 
till att ingenjörer inte valde de källor som innebar mest vinst, utan de som innebar 
                                                 
18 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies of 
information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”; Yunjie X. m.fl. 
(2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”. 
19 Gertsberger, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 272. 
20 Gertsberger, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 279. 
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minst förlust.21 Faktorer som påverkade var antingen fysiska eller psykologiska 
hinder som man stötte på för att nå källan. Ingenjörerna var alltså mer intresserade 
av att få information genom mindre ansträngning än att välja en informationskälla 
som innehöll mer värde. Författarna hittade också en korrelation mellan erfaren-
heten med källan och minskning av ansträngning. Ingenjörerna i studien tyckte att 
det innebar mindre ansträngning att använda källor som de var vana med jämfört 
med källor som de var mindre vana eller obekanta med. Gertsberger och Allen 
menar således att tillgänglighet påverkas av användarens erfarenhet med källan då 
dessa källor som användaren är van vid också blir de mest tillgängliga för denne. 
Författarna menade vidare att ingenjörerna verkade följa principen om minsta 
ansträngning i sin förenklade form då ingenjörerna antingen misslyckades att vär-
dera framtida arbete eller så ignorerade de det. Med andra ord gjorde ingenjörerna 
kortsiktiga beslut som minskade ansträngning när beslutet fattades. Dock framhål-
ler principen att även framtida problem tas i beaktning, något som ingenjörerna 
inte gjorde, menade författarna.22 

Gertsbergers och Allens slutsats var att källor som var enklare att nå (mer till-
gängliga) användes mer än källor som var svårare att nå. Författarna menade 
dessutom att onödiga förbättringar av exempelvis biblioteksresurser kan bli bort-
kastade om man inte samtidigt gör resurserna mer tillgängliga för användarna. 
Förbättringar av olika resurser i sig leder inte till ökad användningsfre-
kvens, enligt Gertsberger och Allen.23 

När Thomas Allen hade börjat studera källval nöjde han sig inte med den 
ovan refererade studien. Han fortsatte att undersöka ingenjörernas informations-
sökning under de följande tio åren och resulterade det i boken Managing the flow 
of technology: technology transfer and the dissemination of technological infor-
mation within the R&D organization (1977). Boken innehåller flera undersök-
ningar med en rad förbättringsförslag till organisationer med kommunikationspro-
blem. Något som har relevans för denna uppsats är Allens resultat i en undersök-
ning om första val av källa. Också här var tillgänglighet det dominerande kriteriet 
när ingenjörerna valde sin första källa.24 Ingenjörerna använde sina kollegor som 
första källa i mycket mindre omfattning än vad Allen förväntade sig. Dessutom 
fann Allen att litteratursökningar som första källa användes oftare än vad han hade 
beräknat. Allen trodde att ingenjörerna skulle först konsultera med en kollega för 
att sedan fortsätta med litteratursökningar, men det visade sig vara det omvända. 

                                                 
21 Gertsberger, P.G. & Allen, T.J. (1968) ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
22 Gertsberger, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
23 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selection 
of an information source”, s. 277. 
24 Allen, T.J. (1977), Managing the flow of technology: technology transfer and the dissemination of techno-
logical information within the R&D organization, s. 184. 
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Från intervjuerna fick Allen en förklaring till detta förvånande beteende: ingenjö-
rerna ville inte verka dumma eller naiva inför andra kollegor varför de kände att 
de var tvungna att först skaffa sig kunskap innan de vågade konsultera en kolle-
ga.25 

Också Victor Rosenbergs studie, som publicerades så tidigt som 1967 och 
genomfördes i olika organisationer, hittade starka bevis på att informationens till-
gänglighet påverkade användarna mest.26 Informationens tillgänglighet fascinera-
de professorn och forskaren Mary Culnan som definierade olika dimensioner av 
tillgänglighet och som enligt henne kunde påverka en persons val av källor.27 Till-
gänglighet kan enligt Culnan innehålla tre dimensioner, vilka även jag kommer att 
använda som utgångspunkt: 

→ fysisk tillgänglighet 

→ hur enkelt det är att använda källan, dvs. användbarhet 

→ hur enkelt det är att förstå informationen som källan erbjuder.28 

En stor del av det refererade materialet är mycket gammalt då studierna var gjor-
des mellan 1968 och 1985. Därför kan deras relevans ifrågasättas men dessa stu-
dier är fortfarande ofta refererade i forskning om källval även om förutsättningar-
na för informationssökning har ändrats mycket genom tiderna. På sextiotalet hade 
inte organisationer datorer och man kan anta att informationssökning var mycket 
mer beroende på personliga kontakter. Anledningen till att studierna presenteras 
och anses ha relevans för denna studie är faktumet att man fortfarande kan hitta 
samma mönster i nyare studier trots att förutsättningarna är olika. 

2.1.2 Nyare studier 
I artikeln ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies of in-
formation seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scho-
lars in Israel” (2008) av Jenny Bronstein och Shifra Baruchson-Arbib menar för-
fattarna däremot att det är högkvalitativ information som är avgörande när indivi-
der väljer källor, men poängterar samtidigt att det kan vara yrkesrelaterat.29 Förfat-
tarna undersökte akademikers val av källor och menade att akademiker är mer 

                                                 
25 Allen, T.J. (1977), Managing the flow of technology: technology transfer and the dissemination of techno-
logical information within the R&D organization, s. 191. 
26 Rosenberg, V. (1967), ”Factors affecting the preferences of industrial personnel for information gathering 
methods”, s. 126. 
27 Culnan, M.J. (1985), “The dimensions of perceived accessibility to information: implications for the deli-
very of information systems and services”, s. 304. 
28 Culnan, M.J. (1985), “The dimensions of perceived accessibility to information: implications for the deli-
very of information systems and services”, s. 304. 
29 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies of 
information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
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benägna att försäkra sig om informationens kvalitet än andra yrkesgrupper.30 Även 
Xu Yunjie med flera, som studerade hur universitetsanställda valde mellan per-
sonliga källor, kom fram till att högkvalitativ information var avgörande vid val 
av källa.31 Något förvånande i deras studie var dock att högkvalitativ information 
inte behövde betyda att informationen var svårare att få tillgång till. Deras resultat 
visade tvärtom att den mest använda källan innehöll högkvalitativ information 
samt var mycket tillgänglig. Deras studie omfattade dock enbart personliga källor. 
Författarna menar att även sociala faktorer kan påverka val av källor inom organi-
sationskommunikation när man väljer mellan personliga källor.32 

Yunjie med flera gjorde också en genomgång i forskningsämnet och hittade att 
studier i informatik (eng. information science) oftast tenderade att hitta samband mel-
lan hög användningsfrekvens och tillgänglighet, medan organisationsstudier (eng. 
organizational studies) oftast upptäckte att informationens relevans var av större vikt. 
Detta förklarade författarna med att studier i informatik brukar omfatta varierande 
källor medan organisationsstudier brukar fokusera på enbart personliga källor.33 

Artikeln ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists 
seek information” (2001) av Claire Anderson med flera är en nyare studie som 
fortfarande argumenterar att informationens tillgänglighet är den avgörande fak-
torn vid val av källor.34 Anderson med flera menar att uppgiftens komplexitet, 
källans kvalitet och användarens osäkerhet kring frågan kan påverka användarens 
val av källor, men att det trots allt är tillgänglighet som har störst betydelse. Un-
dersökningen utgår från 872 enkäter besvarade av amerikanska flygingenjörer och 
forskare. De undersökta fick tänka på det viktigaste jobbrelaterade problemet eller 
uppgiften som de hade kommit i kontakt med under det senaste halvåret och ut-
ifrån det svara på frågorna. Resultaten visade att den så kallade principen om 
minsta ansträngning, vilken kommer att diskuteras mer under teorikapitlet, påver-
kade de undersöktas val av källor.35 Dock menar författarna att teorin stämmer 
överens bara så länge man väljer mellan otryckta källor. När osäkerhet kring upp-
giften växte, ökade källval från muntliga källor till tryckta källor och littera-
tursökningar. När man vände sig till tryckt material var det källans relevans för 
problemet som var av största vikt. Författarna menade också att ju mer komplex 
en uppgift eller fråga var, desto fler källor valde man att använda, och skriftliga 

                                                 
30 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies of 
information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
31 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1676. 
32 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1669. 
33 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1676. 
34 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek infor-
mation”, s. 131. 
35 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek infor-
mation”, s. 148.  
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källor föredrogs.36 Anderson med flera kom också fram till att användarna före-
drog källor som var lättillgängliga samt att muntliga källor var viktigare än skrift-
liga.37 

Forskaren och professorn Reijo Savolainen från Finland har så nyligen som i 
januari 2010 publicerat artikeln ”Source preference criteria in the context of eve-
ryday projects: relevance judgements made by prospective home buyers”.38 Förfat-
tarens syfte är att bidra till forskningen genom att välja en undersökningssituation 
från vardagen. Savolainen undersöker individers informationssökning i situationer 
där de söker information inför husköp. Några slutsatser som författaren drar är att 
det viktigaste kriteriet för källval är källans informationsinnehåll och dess aktuali-
tet för informationsbehovet. Författaren menar också att individers vanor har be-
tydelse och kan styra källval till de källor som individer är mer vana med. 39 

En tidigare artikel från 2008 av Savolainen fokuserar på liknande frågeställ-
ningar då avsikten är att studera människors informationssökning i problemspeci-
fika sammanhang.40 Savolainen undersökte 18 miljöaktivister som enligt honom är 
vana att söka information. Situationer som undersöktes var exempelvis datorköp, 
att hitta boende och att hitta information om barnomsorg. Savolainen kommer 
fram till att personliga källor föredras, som följs av nätverkskällor (www, e-post, 
e-postlistor). Slutsatserna som dras är att källans innehåll är av största vikt när 
individer väljer mellan olika källor samt att tillgång till källan (eng. availabilty) 
och tillgänglighet (eng accessibilty) också har betydelse vid källval.41 

En ytterligare studie som är värd att omnämnas är ”Inside the source selection 
process: selection criteria for human information sources” (2007) av Lilian Wo-
udstra och Bart van de Hooff.42 Studien som genomfördes bland anställda i ett 
företag i Nederländerna kom fram till att det är högkvalitativ information som styr 
källval när det gäller att välja mellan personliga källor. De faktorer som ansågs 
vara viktigast var informationens relevans, men även dess tillförlitlighet.43 

Det gemensamma för både äldre och nyare studier är individen som söker ef-
ter information och gör rationella beslut när den väljer mellan olika källor. Alla 

                                                 
36 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek infor-
mation”, s. 135. 
37 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek infor-
mation”, s. 148. 
38 Savolaininen, R. (2010), ”Source preference criteria in the context of everyday projects: relevance judge-
ments made by prospective home buyers”. 
39 Savolaininen, R. (2010), ”Source preference criteria in the context of everyday projects: relevance judge-
ments made by prospective home buyers”, s. 88. 
40 Savolainen, R. (2008), ”Source preference in the context of seeking problem-specific information”. 
41 Savolainen, R. (2008), ”Source preference in the context of seeking problem-specific information”, s. 290. 
42 Woudstra, L. & van den Hooff, B. (2007), ”Inside the source selection process: Selection criteria for human 
information sources”. 
43 Woudstra, L. & van den Hooff, B. (2007), ”Inside the source selection process: Selection criteria for human 
information sources”, s. 1273 f. 
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presenterade studier från 2000-talet visar att ämnets relevans har kvarstått och att 
liknande mönster i resultaten har upptäckts. 

2.2 Forskning om intranät 

Det finns mycket skrivet om intranät. Utöver biblioteks- och informationsveten-
skap är det också discipliner som datavetenskap, informatik samt medie- och 
kommunikationsvetenskap som intresserar sig för intranät och intresset är stort 
såväl internationellt som i Sverige. 

En stor del av forskningen behandlar intranät ur tekniska aspekter. Hur man 
konstruerar användbara intranät och hur man bör designa dem är något som ex-
empelvis Dick Stenmark och Christina Amcoff Nyström har skrivit om i sina dok-
torsavhandlingar.44 Att intresset för intranät är stort märks inte minst på det höga 
antalet masteruppsatser som behandlar intranät. Många av dessa uppsatser har haft 
identiska syften: att ta reda på om det undersökta intranätet är användbart eller 
inte.45 De flesta uppsatsförfattare, som exempelvis Malin Andersson och Fredrik 
Solvang, kommer fram till att de undersökta intranäten inte är användbara och att 
intranäten skulle ha större potential att bli mer effektiva om man i högre utsträck-
ning skulle basera intranäten på användarnas faktiska behov. Användbarhet i olika 
webbplatser är också något som många uppsatsförfattare har intresserat sig för.46 
De ovan nämnda masteruppsatser som jag har kommit i kontakt med och som har 
behandlat användbarhet har dock saknat en övergripande teori som skulle kunna 
förklara varför resultatet ser ut som det gör. Inte heller har man använt några teo-
rier som kan förklara användarnas informationssökning när de kommer i kontakt 
med källor med låg tillgänglighet eller kvalitet. De flesta författarna till maste-
ruppsatserna har utgått från olika användbarhetsprinciper som olika forskare har 
uttalat sig om och sedan har författarna dragit slutsatser att intranätet eller webb-
platsen inte uppfyller användarnas behov. 

Magisteruppsatsen Intranät som informationskälla – en fallstudie på Lerums 
kommun (2005) av Mariana Forsberg och Jennie Petersson har som syfte att ta 
reda på vilka faktorer som påverkar användandet av ett intranät som informa-
tionskälla på Lerums kommun.47 Uppsatsförfattarna använder sig av teorier från 
biblioteks- och informationsvetenskap och analyserar de kommunanställdas in-
                                                 
44 Nyström, C.A. (2006), Designing intranets for viability: approaching organizational empowerment and 
participation; Stenmark, D. (2002), Designing the new intranet. 
45 Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea; 
Solvang, F. (2001), Hur används intranät? En studie av EkaForum, Eka Chemicals intranät; Stenlund, O. 
(2009), Intranät från ett användarperspektiv: en fallstudie om hur en grupp bibliotekarier upplever och an-
vänder sig av intranät i deras yrkesroll. 
46 Karlsson, E. (2008), Internationella Bibliotekets webbplats – en utvärdering ur ett användarperspektiv; 
Åberg, C. (2006), Uppsala universitetsbiblioteks webbplats ur ett användarperspektiv. 
47 Pettersson, J. & Forsberg, M. (2005), Intranät som informationskälla – en fallstudie på Lerums kommun.  
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formationssökning med Model of the information seeking of professionals av Glo-
ria Leckie med flera.48 Modellen innefattar en yrkesutövandes hela informations-
sökningsprocess: yrkesroller, yrkesuppgifter, kännetecken på informationsbehov, 
faktorer som påverkar informationssökning, informationsmedvetenhet, informa-
tionskällor och utfall av informationssökningsprocessen.49 Även om modellen 
tycks vara mycket användbar i Forsbergs och Petersson uppsats, valde jag att inte 
använda samma modell eftersom min uppsats fokuserar på en avgränsad del av 
hela informationssökningsprocessen, det vill säga val av källor. Att analysera hela 
informationssökningsprocessen hade varit för omfattande och man hade inte kun-
nat fokusera på individernas val av källor. Forsbergs och Peterssons uppsats in-
gick dessutom i ett forskningsprojekt som bestod av tre andra uppsatser med 
samma teori och metod vilket gav dem en fördel då de kunde använda en sådan 
omfattande teori. En brist kan dock vara att deras uppsats inte analyserar andra 
källor som finns att tillgå och den saknar därmed en helhetsbild. Uppsatsen ger 
också ett intryck av att hela informationssökningsprocessen undersöks då förfat-
tarna skriver att avsikten med uppsatsen är att se hur anställda går till väga när de 
söker information.50 Den frågan besvaras dock enbart i samband med informa-
tionsökning på intranätet. 

Uppsatsförfattarna kommer fram till att användandet av intranät påverkas ne-
gativt om det inte finns några rutiner och policys för intranätet samt om engage-
manget för intranätet är lågt. Detta menar uppsatsförfattarna är tydligt just i orga-
nisationer som kommuner, där personalomsättningen är låg och medelåldern rela-
tivt hög. Tekniska lösningar och mängden information som man får tillgång till 
har också stor betydelse om intranätet ska bli en integrerad del av vardagen. Dess-
utom menade uppsatsförfattarna att utbildning av personalen är en förutsättning 
till att intranätet blir accepterad av användarna.51 

2.3 Egna frågeställningar 

Denna uppsats har en ambition att fylla en lucka i biblioteks- och informationsve-
tenskap i Sverige där det saknas forskning om källval i organisationer. Eftersom 
den forskning jag har kommit i kontakt med enbart har behandlat intranät i orga-
nisationer och inte alla källor som finns att tillgå får denna uppsats en annan ut-
gångspunkt. Syftet, som presenterades redan i inledningen, är att förklara och ana-

                                                 
48 Pettersson, J. & Forsberg, M. refererar till Leckies modell som Model of the information seeking of indi-
viduals när det egentligen heter Model of the information seeking of professionals; Leckie, G.J. m.fl. (1996), 
”Modeling the Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, 
Health Care Professionals, and Lawyers”, s. 180. 
49 Pettersson, J. & Forsberg, M. (2005), Intranät som informationskälla – en fallstudie på Lerums kommun, s. 17. 
50 Pettersson, J. & Forsberg, M. (2005), Intranät som informationskälla – en fallstudie på Lerums kommun, s. 15. 
51 Pettersson, J. & Forsberg, M. (2005), Intranät som informationskälla – en fallstudie på Lerums kommun, s. 45. 
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lysera de anställdas val av källor på fallföretaget bland ett begränsat antal interna 
källor. Avsikten med undersökningen är dessutom att diskutera företagets intranät 
utifrån ett användarperspektiv. 

Uppsatsen söker svar på följande frågeställningar: 

→ Vilka förutsättningar finns det på fallföretaget när man ska söka information? 

→ Vilka faktorer påverkar källval, eller med andra ord, varför väljer man en 
källa framför en annan? 

→ Hur användbar är företagets intranät? 

Några följdfrågor blir dessutom: 

→ Hur påverkar tillgänglighet och kvalitet val av källor? 

→ Finns det några samband mellan högkvalitativ information och hög använd-
ningsfrekvens alternativt mellan tillgänglighet och hög användningsfrekvens? 

Frågorna är relevanta ur flera perspektiv. Inom biblioteks- och informationsveten-
skap är det viktigt att undersöka faktorer som påverkar användare vid val av källor 
för att kunna skapa informationssystem som fyller användarnas förväntningar och 
krav. Utifrån en organisations kommunikationsperspektiv är det dessutom viktigt 
att veta anledningar till varför användarna väljer vissa källor framför andra för att 
kunna effektivisera informationssökning. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teorier som uppsatsen grundar sig på. Det har formule-
rats två olika teorier inom biblioteks- och informationsvetenskap som förklarar an-
vändares informationssökningsbeteende och som har relevans för denna undersök-
ning.52 

Den ena är den så kallade cost/benefit-modellen som fokuserar på kvaliteten 
hos informationen som källan innehåller. Användaren väger sin insats mot förde-
lar och nackdelar som en viss källa kan erbjuda och väljer den bästa möjliga käl-
lan oavsett hur mycket tid eller ansträngning den kräver. Med andra ord är använ-
daren beredd att lägga sin tid och möda på en källa innehåller information som 
användaren behöver.53 Den andra teorin är principen om minsta ansträngning som 
fokuserar på informationens tillgänglighet och som kortfattat innebär att använda-
re väljer den källa som kräver minst ansträngning.54 

Även om jag inte har hittat några studier som har använt dessa teorier på int-
ranätsanvändare tycker jag att de är bäst lämpade för att undersöka och förklara 
användarnas informationsbeteende på fallföretaget. Nedan följer en noggrannare 
redovisning av dessa två teorier. 

3.1 Principen om minsta ansträngning 

Ett rådande paradigm inom biblioteks- och informationsvetenskap är enligt Case 
den så kallade principen om minsta ansträngning som formulerades av lingvisten 
och filosofen George Zipf. Zipf utvecklade sina idéer genom många studier om 
olika aspekter av mänskliga beteenden och menade att individer handlar utifrån en 
princip som innebär minsta möjliga ansträngning.55 Hans bok Human behavior 
and the principle of least effort: an introduction to human ecology (1965) är äm-

                                                 
52 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in stud-
ies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 132. 
53 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in stud-
ies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 132. 
54 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 140. 
55 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 140. 
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nad att förklara principen och visa hur man kan applicera principen på en mängd 
olika mänskliga beteenden. Zipfs grundtanke är att människan alltid strävar efter 
att lösa sina problem på ett sätt som minskar den totala mängden arbete som hon 
uppskattar att hon måste utföra för att lösa både sina direkta och sannolika pro-
blem i framtiden. Människan väger alltså sitt direkta arbete mot hela sitt framtida 
arbete och bestämmer utifrån det om det är värt att lägga ner tiden eller inte.56 

Zipf ger ett exempel med två städer som är sammanlänkade av en motorväg. 
Motorvägen är den kortaste, snabbaste och enklaste vägen för en människa att ta 
sig från stad A till stad B. Om det fanns ett berg mellan dessa två städer som skilj-
de städerna åt skulle det inte finnas en väg som var kortast, snabbast och enklast 
samtidigt. Snabbaste vägen skulle vara att ta sig över berget, enklaste skulle vara 
att åka runt berget och den kortaste vägen skulle vara att gå genom fjällkedjan. 
Vilken väg man tar beror på vad man anser innebära minsta ansträngning i den 
situation man befinner sig i. Att man i ena stunden väljer den fysiskt svåraste vä-
gen och i andra stunden den snabbaste är enligt Zipf tillfälliga metoder för att 
minska individens arbete under senare perioder av livet.57 Zipf vet att människor 
inte kan förutsäga framtiden och menar att det enda man kan göra är att uppskatta 
vilka sannolika problem framtiden tillbringar.58 

Det kanske mest kända exemplet är Zipfs analys av James Joyces Odysseus. 
Zipf hittade en korrelation mellan antalet unika ord, det vill säga hur många olika 
ord som fanns och användningsfrekvensen, det vill säga hur ofta dessa ord använ-
des. Resultatet av analysen visade att talet 26 var konstant: det tionde mest vanliga 
ordet i Odysseus återfanns 2653 gånger, det hundrade mest vanliga ordet återfanns 
265 gånger och det tusende mest vanliga ordet återfanns 26 gånger. Han menar att 
Odysseus är ett bevis på den så kallade vokabulära balansen (eng. vocabulary ba-
lance).59 Zipf hittade sådana icke slumpartade relationer i allt han undersökte och 
kallade det för harmoniska fördelningar (eng. harmonic distribution). Anledning-
en till varför exempelvis ord i dokument faller inom dessa harmoniska fördelning-
ar är den så kallade ekonomiska ansträngningen (eng. economy of effort) som styr 
människor att använda korta, allmänna ord så ofta det går istället för långa ord 
som kräver mer ansträngning.60 

Ett annat exempel på den ekonomiska ansträngningen eller principen om 
minsta ansträngning är hur en hantverkare som sitter vid ett bord använder sina 
verktyg. Enligt Zipf lägger hantverkaren sina verktyg som han har använt på bor-

                                                 
56 Zipf, G.K. (1965), Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology, s. 1. 
57 Zipf, G.K. (1965), Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology, s. 5. 
58 Zipf, G.K. (1965), Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology, s. 6. 
59 Zipf, G.K. (1965), Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology, s. 24. 
60 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 141. 
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det i en ordning där de mest använda verktygen hamnar närmast honom.61 En så-
dan ordning innebär en minskning av ansträngning när hantverkaren sträcker sig 
efter verktyg som han använder ofta. 

Donald Case som har skrivit boken Looking for Information: a survey of re-
search on information seeking, needs, and behavior (2002), skriver om ett ytterli-
gare, ofta citerat exempel på hur individer strävar efter minsta ansträngning. Såle-
des kan en forskare fråga sin närmaste kollega om det har publicerats några nya 
rapporter om ett visst ämne, istället för att göra en sökning i en databas.62 Att fråga 
kräver mindre ansträngning och den som söker information kan få svaret mycket 
fortare. Detta fungerar dock enbart i sammanhang där man har kollegor med ex-
pertkunskaper kring sig. 

Minsta ansträngningsteori har utvecklats mycket av Peter Gertsberger och 
Thomas Allen.63 Deras studie om ingenjörernas källval har bland många andra 
studier kopplat ihop informationens tillgänglighet med minsta ansträngning då 
källor som är enklast att nå, förstå och använda innebär minst ansträngning i mot-
sats till källor som finns på andra platser, är svåra att förstå och använda.64 Termen 
tillgänglighet kunde enligt Culnan innehålla tre dimensioner: hur enkelt det är att 
använda källan (användbarhet), fysisk tillgänglighet eller hur enkelt det är att för-
stå informationen som källan erbjuder.65 Användbarhet är utifrån detta sätt att se 
en dimension av tillgänglighet och man kan säga att källor som är svåra eller 
komplicerade att använda, inte är tillgängliga. 

3.1.1 Användbarhet 
Eftersom uppsatsens avsikt är att studera bland annat intranätets användbarhet, 
som är en dimension av tillgänglighet, måste begreppet förklaras närmare. Hur vet 
man om ett intranät är användbart? Vad betyder användbarhet? 

Man kan säga att en produkt har hög användbarhet om den uppfyller beställa-
rens och målgruppernas syften.66 Användbarhet kan alltså vara var och ens subjek-
tiva uppfattning om en produkt. För att studera användbarhet hos en produkt eller 
ett system kan man göra olika studier bland användarna. Genom empiriska under-
sökningar kan man få veta ifall det finns någonting användarna är missnöjda med. 

                                                 
61 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 141. 
62 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 141. 
63 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in 
studies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”. 
64 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selection 
of an information source”. 
65 Culnan, M.J. (1985), ”The dimensions of perceived accessibility to information: Implications for the deli-
very of information systems and services”, s. 304. 
66 Ottersen, I. & Berndtsson, J. (2002), Användbarhet i praktiken: praktiska handgrepp, grundbegrepp och 
tankemodeller, s. 14. 
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Man kan också ta stöd från de olika kriterier som har fastslagits för användbarhet 
och låta användarna utvärdera dessa kriterier. Att studera användbarhet är inte helt 
oproblematiskt och många studier har gjorts för att fastslå vilka metoder som läm-
par sig bäst för dessa syften. Artikeln ”Usability Inspection Methods after 15 ye-
ars of Research and Practice” (2007) diskuterar just dessa olika metoder som har 
använts genom tiderna. Man kan enligt författarna Tasha Hollingsed och David 
Novick studera användbarhet med empiriska data från användarna, med analyser 
från experter i användbarhet, med analyser från experter i den domänen som an-
vändbarhet utforskas eller med flera olika typer av analyser som kombineras.67 
Olika metoder har olika fördelar och nackdelar men denna undersökning utgår 
enbart från användarnas uppfattningar då detta är uppsatsens uttalade syfte.  

Användarna får i denna undersökning fritt berätta om det som de är missnöjda 
eller nöjda med i intranätet samt ge betyg på fem olika egenskaper. Dessa egen-
skaper har utarbetats från Webbdesign med fokus på användbarhet (2002) av Rolf 
Molich och från Usability Engineering (1993) av Jakob Nielsen där båda författa-
re har definierat användbarhet med fem mätbara kriterier. Det finns dock vissa 
förutsättningar en webbplats eller ett intranät måste ha för att kunna prata om an-
vändbarhet, skriver Rolf Molich. Om inte dessa förutsättningar eller egenskaper är 
uppfyllda kan en webbplats enligt honom aldrig bli användbar.68 Webbplatsen ska 
enligt Molich vara stabil och inte ha några funktionsfel som försvagar användar-
nas tilltro och förhindrar deras arbete. Webbplatsen ska också vara skyddad så att 
obehöriga inte kan gå in och läsa eller ändra innehållet. En ytterligare förutsätt-
ning är att webbplatsen ska vara tillgänglig när användarna vill använda den.69 När 
dessa egenskaper är uppfyllda kan man prata om en användbar webbplats, eller i 
det här fallet, användbart intranät. 

En användbar webbplats är enligt Molich: lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, 
effektiv att använda, begriplig samt tillfredställande att använda. Dessa kriterier är 
nästan identiska till Nielsens punkter om användbarhet hos ett system. Enligt Ni-
elsen är ett användbart system lätt att lära, effektivt, lätt att komma ihåg, innehål-
ler få fel och är tillfredställande för användaren.70 Nielsen är en av de mest citera-
de inom användbarhet. Jag återkommer till dessa kriterier i kapitel 6.6 Intranätets 
användbarhet. 

                                                 
67 Hollingsed, T. & Novick, D.G. (2007), ”Usability inspection methods after 15 years of research and practice”, s. 249. 
68 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 22.  
69 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 22. 
70 Nielsen, J. (2000), Designing web usability: the practice of simplicity, s. 26. 
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3.2 Cost/benefit-modellen 

En annan närliggande teori till principen om minsta ansträngning är den så kallade 
cost/benefit-modellen som har utvecklats av Andrew Hardy.71 Modellen kan där-
emot spåras till ekonomen George Stigler.72 Stigler undersökte processen som en 
köpare gick igenom för att hitta det bästa priset på marknadsplatsen i sin jakt på 
en vara. Köparen uppskattar enligt honom vinsten för nästa sökning, det vill säga 
vinsten från nästa ställe köparen ska gå till. Sökningen tar slut när kostnaden av 
sökningen (eng. cost of the search) är lika med priset på varan. Man kan säga att 
en person som söker information uppskattar eller beräknar värdet av informatio-
nen som hon eller han kan erhålla i sin nästa sökning. Sökningen avslutas när nyt-
tan (eng. benefit) och kostnaden (eng. cost) av sökningen blir lika stora.73 Donald 
Case förklarar cost/benefit-modellen som en slags byteshandel mellan en persons 
insats eller ansträngning och kvaliteten av resultatet. Han menar också att enligt 
denna modell är informationssökning ett mycket rationellt beteende och förutsät-
ter att man alltid gör en uträkning av de fördelar och nackdelar en sökning av in-
formation kan innebära.74 Han ger ett exempel på en läkare som väljer mellan att 
ge sin patient en diagnos utifrån de symptom patienten har talat om eller att göra 
tester som innebär förlust i både pengar och tid. Läkaren måste i den stunden upp-
skatta informationens värde från testerna jämfört med testernas kostnad för patien-
ten och sjukhuset samt väga in de potentiella faror för patienten som fördröjning-
en i behandlingen kan innebära.75 

Vad är då nyttan, som Hardy skriver om, i en sökning? Yunjie med flera me-
nar att den största nyttan man kan erhålla är högkvalitativ information.76 De menar 
att användarna föredrar källor som erbjuder högkvalitativ information eftersom 
det vanligaste syftet med att söka information är att minska osäkerhet samt att 
förbättra kompetens.77 Kostnadsbegreppet skulle enligt Yunjie vara meningslöst 
att använda om inte kvaliteten hos informationen spelade roll. Kvalitativ informa-
tion är enligt Charles O’Reilly relevant, exakt, tillförlitlig och läglig.78 Med läglig 
menar O’Reilly att man får informationen när man behöver den, det vill säga in-
nan man fattar sitt beslut. En källa som erbjuder information som är relevant, ex-
akt, tillförlitlig och läglig används oftare än en källa som inte uppfyller dessa kri-
                                                 
71 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in stud-
ies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 132. 
72 Hardy, A.P. (1982), ”The selection of channels when seeking information: cost/benefit vs least-effort”, s. 289. 
73 Hardy, A.P. (1982), ”The selection of channels when seeking information: cost/benefit vs least-effort”, s. 289. 
74 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 143. 
75 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and be-
havior, s. 143. 
76 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1668. 
77 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1668. 
78 O’Reilly, III, C.A. (1982), ”Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: the Impact of 
Quality and Accessibility of Information”, s. 757. 
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terier. Högkvalitativ information låter dessutom beslutsfattare berättiga sina beslut 
inför andra, menar O’Reilly, eftersom ett flertal studier har visat att beslut som 
baseras på högkvalitativ information, är troligtvis bra beslut.79 O’Reilly refererar 
till Michael Goldstein med flera som skriver att forskning som kompromissar med 
kvalitet leder till sämre forskning.80 Dock är inte kvalitet ett objektivt attribut, 
skriver O’Reilly och menar vidare att uppfattningar om hur exakt och tillförlitlig 
information är kan skifta beroende på beslutfattarens erfarenhet, mål eller person-
liga preferenser.81 

Av denna anledning kommer källornas kvalitet i uppsatsens undersökningsdel 
att diskuteras utifrån användarnas personliga uppfattningar om källans tillförlitlig-
het, relevans, exakthet och läglighet. 

3.3 Problematiken i studierna 

De två ovan nämnda teorierna framhäver alltså två olika faktorer som kan vara 
avgörande när man väljer källor. Den ena är informationens tillgänglighet (princi-
pen av minsta ansträngning) och den andra är informationens kvalitet 
(cost/benefit-modellen). 

Att vissa studier kommit fram till att tillgänglighet är det avgörande kriteriet 
och andra att det spelar mycket liten roll kan kanske förklaras med de olika an-
vändargrupper som man har undersökt.82 Bronstein och Baruchson-Arbib menar 
exempelvis att resultaten i deras studie, som visar att akademiker väljer sina in-
formationskällor utifrån informationens kvalitet, kan bero den yrkestraditionen 
som personerna i fråga befinner sig i.83 Författarna implicerar att akademiker är 
mer benägna att försäkra sig om informationens kvalitet än andra yrkesgrupper. 

Resultaten kan också påverkas av det faktum att vissa eller alla källor som 
undersöks är lika tillgängliga eller erbjuder information av lika hög kvalitet.84 
Andrew Hardy som också kom fram till slutsatsen att tillgänglighet styrde använ-
darna mest, kritiserade exempelvis Allens och Rosenbergs studier. Hardy menade 
att deras resultat kunde ha blivit påverkat av likartade källor, därför kunde Allen 
och Rosenberg dra slutsatser om att informationens kvalitet inte hade större bety-

                                                 
79 O’Reilly, III, C.A. (1982), ”Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: the Impact of 
Quality and Accessibility of Information”, s. 758. 
80 Goldstein, M.S. m.fl. (1978), ”The Nonutilization of Evaluation Research”, s. 38. 
81 O’Reilly, III, C.A. (1982), ”Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: the Impact of 
Quality and Accessibility of Information”, s. 758. 
82 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in stud-
ies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
83 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies 
of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
84 Hardy, A.P. (1982), ”The selection of channels when seeking information: cost/benefit vs least-effort”, s. 290. 



 22

delse.85 Hardy menar att när de undersökta ställs inför ett antal källor med lika 
innehåll och om man då frågar vilken källa som är bäst, får man antagligen en 
slumpartad rangordning av källorna. Det blir också enklare att dra slutsatsen att 
tillgänglighet är en viktig faktor när alla källor som man har att välja mellan inne-
håller likartad information.86 

De flesta studier som har använt principen om minsta ansträngning eller 
cost/benefit-modellen har alltid uteslutit varandra och menat att användarnas käll-
val kan bäst förklaras med den ena eller andra teorin. Teorierna har i studierna, 
som jag har kommit i kontakt med, använts som varandras motsatser, även om de 
i många avseenden är mycket lika. Denna undersökning tar avstånd från dessa 
studier och vill istället använda principen om minsta ansträngning och 
cost/benefit-modellen i kompletterande syfte. 

                                                 
85 Hardy, A.P. (1982), ”The selection of channels when seeking information: cost/benefit vs least-
effort”, s. 290; Hardy refererar till Allen, T.J. (1977), Managing the flow of technology: technology transfer 
and the dissemination of technological information within the R&D organization & Rosenberg, V. (1967), 
“Factors affecting the preferences of industrial personnel for information gathering methods”.  
86 Hardy, A.P. (1982), ”The selection of channels when seeking information: cost/benefit vs least-effort”, s. 290. 
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4 Fallpresentation 

Fallföretaget som undersöks i uppsatsen är den åländska rederikoncernen Viking Line 
Skandinavien AB (Viking Line i forts.) som är ett dotterbolag till den åländska rederi-
koncern Viking Line Abp och har totalt runt 3 000 anställda. Företaget erbjuder person- 
och frakttransporter i Östersjön med destinationer till Finland (inklusive Åland) och 
Baltikum. Företagets anställda har väldigt varierande arbetsuppgifter men undersök-
ningen berör anställda som arbetar med försäljning och kundservice. 87 Mitt intresse för 
Viking Lines intranät väcktes när jag började min anställning på företaget år 2008 och 
använde intranätet i mitt dagliga arbete. 

4.1 Viking Lines intranät Intra 

Trots att jag har arbetat på Viking Line under två år och haft tillgång till deras intranät 
visste jag inte så mycket om dess bakgrund och administration. Vid ett intervjutillfälle 
med Viking Lines intranätsansvarige för säljinformationen i Sverige fick jag således en 
inblick i intranätets historia. 

Innan intranätet tillkom använde säljarna en säljhandbok och enskilda blad med 
tillkommande information distribuerades till alla resesäljare kontinuerligt.88 Ett genom-
brott skedde 1998 då företaget började sammanställa all säljinfo på en gemensam platt-
form. Titlarna och uppläggen från säljhandboken behölls främst för att säljarna skulle 
ha lätt att hitta och läsa. År 2000 fanns all säljinfo på intranätet och man började utbilda 
personalen i användningen av intranätet. Alla koncerners olika intranät slog ihop år 
2005 och utseendet har inte ändrats sedan dess. Viking Lines intranät heter Intra.89 

Det är totalt fyra personer som tar hand om Intra varav en jobbar i Sverige. Intranä-
tet är gemensamt för alla 3 000 anställda inom Viking Line, men det är landpersonal, 
774 anställda, som använder Intra i störst omfattning. Landpersonalen består främst av 
resesäljare i Sverige, Finland, Estland och Tyskland men också anställda som jobbar 
med administration av olika slag.90 Min undersökning riktar sig mot anställda som job-
bar med försäljning i Sverige, totalt 151 personer. 

                                                 
87 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
88 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
89 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
90 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
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5 Metod 

Här presenteras de metoder och angreppssätt som undersökningen bygger på. 
Uppsatsen syfte är att studera hur de anställda på Viking Line söker informa-

tion och framförallt vilka källor de använder. För att uppfylla detta syfte har jag 
valt att utföra en kvantitativ fallstudie med kvalitativa inslag. Fallstudier beskriver 
verkligheten och de fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller per-
son. Fallstudier är därför särskilt lämpade för praktiska problem, situationer eller 
svårigheter som uppstår i vardagen.91 Eftersom problemet har konkretiserats till en 
viss situation − de anställdas val av källor på ett specifikt företag − blir en fallstu-
die det bästa angreppssättet. Man ska dock vara mycket försiktig med de slutsatser 
man drar från fallstudier. Dessa kan enbart ses som indicier och kan få mer gene-
raliserbart värde först när det finns andra indicier som pekar åt samma håll och 
som inhämtats genom andra forskningsmetoder.92 

För att få in så många personers uppfattningar som möjligt valde jag att 
genomföra en enkätundersökning. Enkäter passar bäst enligt Ejvegård när vanligt 
folk skall utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak och åsikter. Ejve-
gård sätter vanligt folk i motsats till experter där intervjuer fungerar bäst som ut-
frågningsmetod.93 Ett av de viktigaste argumenten för en enkätundersökning var 
att jag ville få så många åsikter som möjligt. En intervjuundersökning hade inte 
varit optimalt eftersom jag vill kunna dra slutsatser för hela avdelningen på före-
taget som undersökningen berör. Dock har inte intervjuer som metod förkastats 
helt, utan använts i syftet att bygga en förförståelse. Eftersom intervjuerna erbju-
der flexibilitet har man större möjligheter att anpassa sig efter situationen.94 Jag 
ansåg därför intervjuerna bäst lämpade i en inledningsfas då jag förutsättningslöst 
ville få information om informanternas vardag. 

                                                 
91 Merriam, S.B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 25 f. 
92 Ejvegård, R. (2009), Vetenskaplig metod, s. 35. 
93 Ejvegård, R. (2009), Vetenskaplig metod, s. 50 f. 
94 Lagerholm, P. (2005), Språkvetenskapliga uppsatser, s. 29. 



 25

5.1 Val av företag och forskningseffekt 

Anledningar till att fallföretaget blev Viking Line är många. Företaget är relativt 
stort och en stor del av de anställda ägnar mycket tid åt informationssökning. Att 
intranätet har varit en del av de anställdas vardag under en lång tid är också en 
anledning till varför jag ansåg att företaget var värt att undersöka närmare. Dock 
finns det också en del invändningar till att utföra undersökningen på det valda 
företaget. Som timanställd på företaget finns det en risk att jag blir påverkad av 
mina personliga uppfattningar. Som en insider kan man ha en tendens att bedöma 
snarare än att ge precisa beskrivningar.95 Förtrogenheten med miljön kan också 
resultera i att man tar saker för givet och som forskare måste man ständigt fråga 
sig vad det är som sker.96 

Dock menar Repstad, som skriver om denna etikproblematik, ska man inte 
låta bli att forska ett fält man känner till om det i övrigt finns goda skäl att göra 
det. Han menar att invändningar snarare är något man ska ha i bakhuvudet och 
understryker samtidigt de fördelar som förhandskunskaper kan ge. Som en insider 
kan man förstå det som sker bättre och undvika att dra felaktiga slutsatser.97 För 
att minska risken att anta och ta saker för givet valde jag att utföra intervjuer med 
fem anställda innan jag konstruerade enkäten. Intervjuerna innehöll öppna och 
icke-ledande frågor. 

Andra fördelar som tidigare bekantskap med företaget innebar var att intervjuin-
formanterna hade förtroende för mig och kände sig bekväma i situationen. Samtidigt 
kunde jag enklare förstå kontexten när informanterna exemplifierade i vissa fall.  

5.2 Intervju och enkät 

Här följer en mer ingående beskrivning av intervjuerna och enkäten som genom-
fördes med de anställda på företaget. Jag presenterar intervjuerna först eftersom 
studien inleddes med dessa. 

5.2.1 Intervjuerna 
Undersökningen inleddes med en intervju som genomfördes med en intranätsan-
svarig på företaget. Intervjun innehöll både öppna teman samt specifika frågor 
eftersom jag hade för avsikt att ta reda på så mycket jag kunde om intranätets ad-
ministration och användning. Viking Lines intranätsansvarige, som får det fiktiva 
namnet Anna Andersson, fick fritt berätta om intranätets historia, administration 
och användning. Eftersom jag inte visste så mycket om intranätet var det bättre att 
                                                 
95 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 40. 
96 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 41. 
97 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 40. 
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låta den intervjuade berätta om det jag var intresserad av och under intervjuns 
gång se ifall de specifika frågorna blev besvarade eller inte. 

Utöver det valde jag att intervjua fyra resesäljare på Viking Line innan jag 
konstruerade enkätfrågorna för att minska risken till att göra egna antaganden. 
Intervjuernas huvudsyfte var att få en förförståelse för hur de anställda söker in-
formation, ta reda på vilka källor som finns att tillgå samt vilka villkor som styr 
deras val. Urvalet av informanterna gjordes av logistiska skäl; eftersom det finns 
en avdelning i Uppsala, frågade jag sju anställda (av totalt nio) om de ville ställa 
upp för en intervju. Också anledningen till att alla tillfrågade kände mig och hade 
en förtrogenhet för mig spelade roll eftersom jag ville få en trygg intervjumiljö. 
Av de sju anställda ställde fyra upp för en intervju. Man kan ifrågasätta om de 
fyra anställda på Uppsalakontoret är representativa för hela företaget, men efter-
som den största skillnaden är arbetsorten, tror jag inte att resultatet påverkas. De-
ras arbetsuppgifter är identiska med dem som jobbar i Stockholm förutom några 
fler administrativa uppgifter som tillkommer eftersom man också träffar kunder 
personligen i butiken. Alla informationskällor är identiska. Det kan däremot fin-
nas skillnader i hur ofta man använder kollegor som en källa eftersom de anställda 
kan tänkas känna varandra bättre på mindre arbetsplatser, och det kan påverka 
antal förfrågningar positivt eller negativt. Det kan ses som en svaghet i uppsatsen 
men tros inte påverka resultatet i undersökningen eftersom data om källornas an-
vändningsfrekvens och relationerna mellan olika källor samlas från enkätsvaren. 
Informanterna tillskrivs de fiktiva namnen Cecilia, Martina, Petra och Sanna för 
att skydda deras identiteter. 

Intervjuerna bestod av färdigkonstruerade öppna frågor. Intervjuerna spelades 
aldrig in eftersom syftet med intervjuerna från början var att skapa förförståelse 
och faktakunskap. Att använda bandspelaren har många fördelar, men är inte helt 
nödvändig om man primärt gör intervjun för att få fram faktaupplysningar.98 Istäl-
let valde jag att anteckna under intervjun och renskriva informantens svar så fort 
intervjun tog slut för att minska risken att glömma någonting. Däremot fick varje 
informant i efterhand ta del av en sammanställning av texter där jag refererat till 
dem för att kunna godkänna min tolkning av intervjuerna. Detta är ett försök att 
höja reliabiliteten i uppsatsen. 

Intervjuerna varade mellan 45−60 minuter och tog plats mellan december 
2009 och januari 2010. 

Efter intervjuerna med fyra resesäljare skickade jag några frågor via e-post till 
en säljledare som har som en arbetsuppgift att hjälpa resesäljare när de har frågor. 
Informanten kallas i uppsatsen efter yrkesbenämningen säljledare för att skydda 
dennes identitet. Informantens svar bidrog till flera frågor i enkäten. 

                                                 
98 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 94. 
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Intervjufrågorna till de fyra resesäljare återges i bilaga 3 i slutet av uppsatsen. 

5.2.2 Enkäten 
Enkäten gjordes elektroniskt med hjälp av tjänsten Google Form och skickades i 
sin första omgång via e-post till 151 personer. Urvalet av personer som enkäten 
skickades till gjordes i samarbete med min kontaktperson på företaget som re-
kommenderade vissa e-postgrupper. Eftersom undersökningen berör informa-
tionssökning i syfte att hjälpa kunder via kundmöten, per telefon eller via e-post 
fick jag 152 namn att tillgå. Enligt min kontaktperson var dessa 152 personer mest 
informationsberoende. Eftersom jag själv fanns med i en av dessa e-postgrupper 
blev det 151 personer kvar. Efter två veckor och två påminnelser hade jag fått 78 
svar och efter en diskussion med min kontaktperson fick jag lov att skicka enkäten 
till ytterligare 52 personer. Dessa personer bestod av incheckningspersonal som 
har snarlika uppgifter som resesäljarna. Anledningen till att dessa personer inte 
fanns med från början var att incheckningspersonal har mycket lite eller ingen tid 
alls över för andra ärenden än att hjälpa kunder i disken och för att de också an-
vänder andra källor utöver de som undersökningen berör.99 Totalt skickades enkä-
ten till 203 personer varav totalt 88 svarade. Undersökningen genomfördes under 
februari och mars 2010. 

Enkäten bestod av totalt 16 frågor, varav två var beroende av tidigare svar. De 
flesta frågorna var obligatoriska fleralternativsfrågor. Fritextfrågor fanns det en-
bart tre och dessa var inte obligatoriska att fylla i. Eftersom jag var medveten om 
att de anställda på fallföretaget oftast har mycket lite tid åt andra ärenden priorite-
rade jag korthet i enkäten. Det skulle bli så få frågor som möjligt och färdiga fler-
alternativfrågor föredrogs istället för fritextssvar. Enkäten delades upp i fem delar 
och den som svarade kunde under genomförandet se var hon eller han befann sig. 
Vid många frågor användes svarsalternativet ”annat” med möjlighet att kunna 
skriva in det avvikande svaret. På detta sätt hoppas jag ha kunnat minska den möj-
liga frustrationen när respondenterna kan känna att deras svar inte finns med. 

Del 1 bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder och anställningstid. Också 
frågan om man hade kundkontakter i sitt arbete ställdes här. Svarade man positivt 
till frågan ledde den till en ytterligare fråga om hur många kundkontakter om da-
gen man uppskattningsvis har.  

Del 2 bestod av totalt fyra frågor om alla källor som finns att tillgå under ar-
betet. Det fanns frågor om både användningsfrekvens och tillförlitlighet till käl-
lorna. 

Del 3 bestod av två frågor. Den första handlade om den enda källan som den 
anställde helst vill använda om den valda källan alltid skulle ha svar på alla frå-
gor. Den andra frågan bestod av åtta påståenden som respondenten kunde ta ställ-

                                                 
99 E-post från Andersson, Anna, 2010-02-05. 
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ning till. Påståenden handlade om de anställdas informationssökning och var ett 
sätt för mig att kontrollera om jag hade förstått mina intervjuinformanter och om 
mina intervjuinformanters beteende kunde gälla för ett större antal personer. 

Del 4 bestod av en enda fråga om den anställdes negativa erfarenheter som 
kunde leda till en ytterligare fråga om svaret var positivt. 

Del 5 bestod av tre frågor. Den första frågan rörde exklusivt intranätets an-
vändbarhet. Man skulle svara ifall påståenden stämde överens med Intra och kun-
de välja mellan fem olika alternativ: mycket väl (5), 4, 3, 2 och inte alls (1). I den 
andra frågan skulle man svara vilken tjänst man hade på företaget och kunde välja 
mellan fem fasta och en ”annan” alternativ. De fem fasta var de mest vanligaste 
tjänster inom denna grupp. I den sista frågan kunde man svara ifall man hade någ-
ra övriga synpunkter för de som kände att de hade mer att säga. 

Enkäten återfinns i ett mindre format i uppsatsens bilaga 5. 

5.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning man får samma 
resultat om man utförde samma undersökning vid ett annat tillfälle.100 Således är 
två helt olika svar på exakt samma fråga ett bevis på låg tillförlitlighet.101 Av den 
anledningen är det mycket viktigt att man har enkla frågor i sin enkät som uppfat-
tas lika av alla. Det finns olika sätt att mäta tillförlitlighet i enkäter, exempelvis 
vissa frågetekniker där man formulerar samma fråga på olika sätt, men dessa har 
inte ansetts nödvändiga i min enkät. Minsta antal frågor har prioriterats, vilket inte 
har gett utrymme för några ”testfrågor”. Istället har frågorna konstruerats så lätt-
förståeliga som möjligt. Jag har dessutom gått igenom enkätfrågorna med två an-
ställda på företaget innan enkäten delades ut i syfte att minska oklarheter vilket 
också kan tänkas höja tillförlitlighet. 

Validitet eller med andra ord giltighet är ett mått på om en viss fråga mäter det 
man vill att den ska mäta.102 Ett sätt att höja validiteten kan enligt Judith Bell vara 
att berätta för andra vad man försöker ta reda på och fråga dem ifall de frågor man 
har utarbetat kan fungera i det syftet.103 Här har jag därför tagit hjälp av mina be-
kanta som har kommit med goda råd. 

                                                 
100 Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 117. 
101 Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 117. 
102 Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 117. 
103 Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, s. 118. 
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5.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Enkäten skickades i två omgångar, först till 151 resesäljare och två veckor senare 
till 52 incheckare. Totalt skickades enkäten till 203 personer. Efter sammanlagt tre 
veckors svarstid hade jag fått 88 svar, varav 78 kom från resesäljarna och 10 från 
incheckare. Detta ger en svarsfrekvens på 43 procent. Eftersom jag fick färre svar 
än väntat från incheckare (10 av 52, svarsfrekvens 19 procent) valde jag att välja 
bort deras svar och enbart analysera resesäljarnas svar. Anledningen till att jag 
valde bort de svaren var att jag inte hade kunnat uttala mig om incheckare med 
säkerhet på grund av det låga deltagandet. Genom att välja bort incheckares svar 
får jag en mer homogen grupp att analysera och kan med större säkerhet uttala 
mig om resesäljare eftersom bara deras svar analyseras. Efter att jag hade valt bort 
de tio svaren av incheckare hade jag kvar 78 svar av 151 tillfrågade resesäljare. 
Detta ger en svarsfrekvens på 52 procent. 

Det kan finnas många anledningar till att få incheckare svarade. Incheckare 
har förhållandevis svåra arbetstimmar. Timmarna som de står i incheckningen är 
mycket intensiva där de får ta en kund efter en annan. Köerna är långa och man 
ska hinna hjälpa alla passagerare under en begränsad tidsperiod. Att de inte hinner 
svara på enkäten under sin arbetstid är ganska förståeligt. Anledningen till att jag 
ändå valde att skicka enkäten till incheckare trots att jag visste om deras arbets-
förhållanden var att jag hoppades få fler svar. 

Enligt Jan Trost brukar man få räkna med 50 till 75 procents svarsfrekvenser 
på enkätundersökningar. Han skriver också att om undersökningen gäller speciella 
grupper eller kategorier kan man få högre svarsfrekvenser.104 Detta gäller dock 
inte i min undersökning även om det var det jag hade räknat med från början. Ut-
valda resesäljare på fallföretaget är en mycket homogen grupp och enkäten var 
specifikt inriktad till dem. Att jag ändå fick så få svar kan bero på hektiska arbets-
dagar. Även om resesäljare inte har det lika intensivt som incheckare, ställs det 
stora krav på dem. Jag hade kunnat dela ut en gruppenkät i pappersform istället 
för webbenkäten, som oftast ger höga svarsfrekvenser. Man är enligt Göran Ej-
lertsson mer benägen att svara när andra också gör det, men det hade varit svårt av 
logistiska skäl eftersom resesäljarna finns på många olika orter.105 Dessutom hade 
enkäten inte nått de som hade varit lediga på utdelningsdagen. 

Att man får stort bortfall kan bero på att man har konstruerat enkäten på ett 
slarvigt sätt, att frågorna inte utesluter varandra, att enkäten är för lång och saknar 
förtroende, att svarstiden är för kort, att man inte skickar några påminnelser eller 
att man skickar för många påminnelser.106 Också enkätens utformning kan påverka 
svarsfrekvens då utseende, åskådlighet och enkelhet är några av de viktigaste fak-

                                                 
104 Trost, J. (2007), Enkätboken, s. 137. 
105 Ejlertsson, G. (2005), Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, s. 8 ff. 
106 Ejvegård, R. (2009), Vetenskaplig metod, s. 57. 
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torerna som ska prioriteras. Förhoppningsvis har jag uteslutit många fallgropar 
genom konsultationer med andra samt genom en mindre pilotundersökning som 
besvarades av två anställda, min kontaktperson på företaget samt av mina bekanta. 

Enligt Rolf Ejvegård ska man inte ange procenttal i sin resultatanalys när en-
käten är liten (mindre än 40 tillfrågade) eller när svarsfrekvensen är mindre än 
70 procent. Eftersom svarsfrekvens på min enkät ligger på relativt låg nivå kom-
mer inte resultaten att behandlas procentuellt utan anges i exakta sifferantal. 

Internt bortfall undveks till största möjliga grad då alla fasta alternativfrågor 
var obligatoriska att svara på. Tekniken tillät inte den svarade att fortsätta om inte 
han eller hon hade fyllt i svaren. Dock fanns det tre frågor med fritextsvar och 
dessa var inte obligatoriska att fylla i. I dessa fall finns det internt bortfall och det 
kommer att diskuteras i analysen. 
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6 Undersökningen 

I följande kapitel presenteras undersökningens resultat. Kapitlen 6.1 Fallhistoria 
och 6.1.1 Översikt källor grundar sig helt på intervjuerna med de anställda. Övrigt 
resultat grundar sig på både enkätsvaren och intervjuerna. Med informanter menas 
i uppsatsen de fem anställda som deltog i intervjuerna och med respondenter me-
nas de 78 anställda som svarade på enkäten. 

6.1 Fallhistoria 

Det finns 152 anställda på företaget som jobbar i Sverige och som har direkta 
kundkontakter.107 Resesäljarna på företaget är uppdelade i två grupper: de som 
jobbar som grupp- och konferenssäljare och de som jobbar som resesäljare för 
privatpersoner. Exakta antalet respektive avdelningens tillhörighet är ovisst efter-
som det finns många resesäljare som jobbar på båda avdelningar. Som resesäljare 
svarar man i telefon eller på e-post och har som arbetsuppgifter att svara på kun-
dens frågor samt boka resor för dem. Resesäljarna finns på fem platser i Sverige: 
på huvudkontoret i Stockholm och på så kallade utekontor i Stockholm (Cityter-
minalen), Uppsala, Västerås samt Norrköping. På huvudkontoret jobbar man en-
bart via telefon eller e-post (endast 1 person) och träffar inte kunder personligen.108 
De anställda där har som mål att svara på minst tolv samtal per timme.109 De som 
jobbar på utekontor träffar också kunder personligen och har då inga målsättning-
ar i hur många samtal de ska svara i telefon. Målet där är istället att komma upp 
till ett visst antal bokningar per timme och en viss kostnad per bokning. Dessa 
målsättningar varierar från månad till månad.110  

De anställda har ett antal olika informationskällor att tillgå inom organisatio-
nen. De informationskällor som nämndes på intervjuerna var: bokningssystemet 
Triton, intranätet Intra, Viking Lines externa webbplats, kollegor i närheten samt 
möjligheten att ringa eller skicka e-post till säljledare eller andra sakkunniga, be-
fintliga e-postmeddelanden som man har i inkorgen, broschyrer och andra webb-

                                                 
107 E-post från Andersson, Anna, 2010-02-04; Det finns 152 mejladresser som är kopplade till reseförsäljning. 
108 E-post från en säljledare, 2010-03-24. 
109 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
110 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
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platser som kan ha relevant information (exempelvis öppettider, adresser). Dessa 
informationskällor användes som utgångspunkt när enkäten formulerades. Dock 
utelämnades ”andra webbplatser” som en informationskälla eftersom syftet i upp-
satsen är att studera organisationsinterna källor. Andra webbplatser är externa 
källor och därmed irrelevanta för undersökningen. Dessutom användes andra 
webbplatser av mina intervjuinformanter ganska sällan.111 

6.1.1 Översikt källor 
Nedan följer en redovisning av de källor som de anställda använder i syfte att söka 
information för sitt arbete. 

Triton är Viking Lines bokningssystem och är därför ett viktigt arbetsredskap 
och en informationskälla. Alla mina respondenter menade att de använder Triton 
nästan vid varje kundkontakt. Triton ger dock inte allsidig information, utan bara 
sådan som har med konkreta båtresor att göra: tillgänglighet, tider, priser samt 
kunduppgifter. Eftersom Triton är själva bokningssystemet och ingen renodlad 
informationskälla, behandlas den inte lika mycket i uppsatsen som intranätet och 
de andra källorna. Triton är en opersonlig källa. 

Intra är Viking Lines eget intranät som innehåller information om allt från 
båtresor och regler till öppettider och telefonnummer. Majoriteten av informatio-
nen som resesäljarna behöver för att utföra sina arbetsuppgifter finns på Intra.112 
Intranätet innehåller information för hela koncernen vilket innebär att det finns 
mycket information för olika mottagargrupper. En genomgång av en begränsad 
del av intranätet som innehåller information som resesäljarna behöver i sitt arbete 
ingår i introduktion för nyanställda. Den delen av intranätet heter Säljinfo Sverige 
och det är den delen som man kan förvänta sig att informanterna använder sig 
av.113 Säljinformation för de anställda har funnits i Intra sedan år 2000 vilket bety-
der att de anställda som har jobbat på företaget länge är mycket vana användare av 
intranätet. 114 Intra är en opersonlig källa. 

Viking Lines webbplats är informationskällan som riktar sig utåt mot kunder. 
Enligt mina informanter lämpar sig webbplatsen bättre i vissa specifika situationer 
(exempelvis när kunden ringer och har sett en annons på webbplatsen). Webbplat-
sen anses dessutom vara mer användarvänlig än Intra i fråga om utseende och 
funktionalitet.115 Webbplasten är en opersonlig källa. I enkäten användes termen 
webbsida som kan ge ett felaktigt intryck då webbsida syftar på en enda sida, som 
exempelvis webbplatsen startsida. Istället ska man använda webbplats som är en 
mer rättvisande term, eftersom den syftar på hela webbplatsen med alla dess si-

                                                 
111 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25; Petra, 2010-01-29; Sanna, 2010-01-29. 
112 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
113 E-post från Andersson, Anna, 2010-02-04. 
114 En bild på startsidan till Säljinfo Sverige finns i bilaga 2. 
115 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
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dor.116 Också mina intervjuinformanter pratade om Viking Lines webbsida men 
min uppfattning har varit att mina informanter har syftat på hela webbplatsen även 
när de har pratat om webbsidan. 

Kollegor anses enligt mina informanter vara en viktig informationskälla. Alla 
mina informanter använder sig emellanåt av sina kollegor när de är osäkra eller 
vill få en uppgift bekräftad. Det finns dessutom alltid en eller två säljledare som 
man kan ringa eller gå till när man har frågor som har med säljinformation att 
göra.117 Det finns totalt tre säljledare på företaget och alla är placerade på huvud-
kontoret.118 Det finns tre olika sätt att hämta information från kollegor: att ta di-
rektkontakt, att skicka e-post eller att ringa. Kollegor är personliga källor. 

E-post använder mina informanter ganska sällan, men e-postmeddelanden kan 
innehålla viktig information som inte finns på något annat ställe. Det kan gälla 
information om nya resor som inte finns upplagda på Intra ännu eller bara tillfällig 
information som kan gälla just den dagen man jobbar.119 I enkäten ses befintliga e-
postmeddelanden jämfört med att ställa frågor via e-post som två olika källor. 

E-post och intranät är på fallföretaget två olika källor som stöds av olika tek-
niker. E-post kan vara både en personlig och en opersonlig källa. Avgränsningen 
som görs i uppsatsen är att e-postmeddelanden som är riktade till en viss person 
(eller flera konkreta personer) är personliga källor. E-postmeddelanden som 
skickas till större e-postgrupper är opersonliga källor. Termen ”gamla mejl” i en-
käten valdes eftersom den används flitigt inom företaget men kan dessvärre vara 
missvisande. Respondenterna kan ha blivit påverkade av det ledande ordet ”gam-
la”, men risken till att respondenterna skulle ha gjort en avgränsning mellan e-
postmeddelanden de hade fått samma dag och e-postmeddelanden de hade fått för 
en vecka sedan bedöms vara låg. 

Broschyrer och annat tryckt material använder inte mina informanter lika ofta 
som de andra informationskällorna. De kan vara bra att använda när en kund refe-
rerar till dem. Mina informanter nämnde också en broschyr som finns enbart för 
de anställda, den så kallade ABC-boken, och som innehåller lättöverskådlig far-
tygsfakta.120 Broschyrer och annat tryckt material är opersonliga källor. 

                                                 
116 Svenska datatermgruppen, gå till: webbplats [2010-04-21]. 
117 E-post från en säljledare, 2010-03-24. 
118 E-post från en säljledare, 2010-03-24. 
119 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
120 Intervju med Martina, 2010-01-25; Petra, 2010-01-29. 
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6.2 Anställdas bakgrundsinformation 

Majoriteten av enkätrespondenterna, 65 av 78, är kvinnor (83 procent). Denna 
fördelning råder allmänt inom detta yrke på företaget då runt 80 procent av rese-
säljarna är kvinnor.121 

Åldersspannet på mina respondenter sträcker sig från 23 till 65 år och medel-
åldern är 37 år. Det är många som har jobbat länge på företaget, vilket kan tyda på 
en stabil arbetsplats. Nedan är en figur över samtliga respondenters anställnings-
tid. 

Figur 1: Respondenters anställningstid. 

Källa: Enkätsvar; totalt svarade 78 av 78. 

Det är totalt 35 personer som har jobbat på företaget mer än fem år. Förutom att 
det kan visa på en stabil arbetsplats kan man också göra antagandet att dessa per-
soner är ganska vana med sina arbetsuppgifter och de informationskällor som 
finns att tillgå. Detta kan betyda att personerna har blivit vana med att källorna är 
som de är och lärt sig källornas brister och förtjänster. Man vet kanske i större 
utsträckning hur man hittar information som är svårtillgänglig jämfört med dem 
som är nyanställda. Petra, som har jobbat på företaget i flera år berättade att det 
kan var jobbigt att söka i Intra, men att hon ändå hittar eftersom hon är van med 
källan.122 Säljinformation har funnits på intranätet mer än tio år vilket betyder att 
de anställda som har jobbat på företaget lika länge är mycket vana vid informa-
tionskällan. Ett problem som den intranätsansvarige påpekade var just att nyan-
ställda har större problem med Intra än de som är vana användare.123 De nyanställ-
da som oftast anställs inför sommaren och som vanligtvis är ganska unga är också 
vana Internetanvändare och har lärt sig den enkla söktekniken som exempelvis 
Google har tillfört. Det kan vara anledningen till att de nyanställda i större ut-
sträckning har problem med att söka information i Intra vars sökmotor inte är lika 

                                                 
121 E-post från en säljledare, 2010-03-24. 
122 Intervju med Petra, 2010-01-29. 
123 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
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avancerad som de kommersiella söktjänsternas.124 Två intervjuinformanter som 
har jobbat mindre än ett år på företaget lyfte fram problemet med informations-
sökning på Intra. De menade att strukturen på intranätet är svår och att sökmotorn 
inte ger relevanta svar.125 Martina berättade dessutom att hon känner sig osäker på 
innehållet i intranätet och menar att det finns mycket information där som hon 
antagligen inte känner till.126 

Eftersom undersökningen riktade sig till resesäljarna kan frågan om deras yr-
kesbenämning verka överflödig, men den ställdes för att säkerställa rätt målgrupp. 
Frågan gjorde också att jag lätt kunde välja bort incheckare från mitt material. 

Resultatet visar att 65 av 78 respondenter är antingen resesäljare, grupp- och 
konferenssäljare eller jobbar på försäljningsavdelning outdoor. På försäljningsav-
delning outdoor jobbar man med uppsökande försäljning och träffar kunder både 
utanför och på kontoret. Sex respondenter är från marknadsavdelning vars uppgif-
ter skiljer sig åt från resesäljarnas då de jobbar med marknadskommunikation, 
annonsering både i pappersformat och digitalt (direktreklam, tv, utomhusreklam, 
online) samt med produkter och produktutveckling.127 Trots skillnaderna i arbets-
uppgifter använder de som jobbar på marknadsavdelningen förutom andra källor 
också de källor som undersökningen berör och därför inkluderas deras svar i stu-
dien. Nedan är en figur över fördelning mellan yrkesbenämningar. 

Figur 2: Fördelning mellan yrken på enkätrespondenter. 

Källa: Enkätsvar; totalt svarade 76 av 78, bortfall: 2. 

De övriga som svarade på frågan var en försäljningsassistent, en assistent, en admi-
nistratör, en som jobbar med support och en butikschef. Att den personen som skri-
vit butikschef i fritextrutan istället för att välja resesäljare från de fasta alternativen 
kan tolkas som att hon identifierar sig mera som en butikschef än en resesäljare. 
Dock kan man anta att hon har samma arbetsuppgifter som resesäljare, fastän i 
mindre utsträckning. Två personer svarade i fritextrutan med punkttecken vilket gör 

                                                 
124 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15. 
125 Intervju med Martina, 2010-01-25; Sanna, 2010-01-29. 
126 Intervju med Martina, 2010-01-25.  
127 E-post från Andersson, Anna, 2010-03-31. 
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att man får ett internt bortfall på två personer. En person svarade att hon jobbade i 
butik vilket man kan tolka som att också hon är en resesäljare eller butikschef. 

Frågan ifall man hade kundkontakter i sitt arbete ställdes för att säkerställa re-
spondenternas lika syften – att söka information för att hjälpa kunder. Fyra av 78 
respondenter har inte kundkontakter i sitt arbete. Dessa fyra består av en assistent, 
en som jobbar med support och två som jobbar på marknadsavdelning. De 74 som 
har kundkontakter fick en ytterligare fråga om kontakternas antal per arbetsdag. 
Nedan presenteras antal kundkontakter per dag i en figur. 

Figur 3: Antal kundkontakter per arbetsdag. 

Källa: Enkätsvar; totalt svarade 74 av 78. 

Siffrorna i figuren visar att majoriteten (57 av 78) av de anställda uppskattar sig 
ha mer än 15 kunder per dag. Ingen av de sju anställda som har uppskattat sig ha 
upp till fem kunder per dag är resesäljare. Det är svårt att veta hur exakta dessa 
siffror är eftersom det kan vara ganska svårt att beräkna antal kundkontakter man 
har under en arbetsdag. Dock kan man utgå från att många resesäljare uppskattar 
sig ha väldigt många kundkontakter under en arbetsdag. 

6.3 Relativ användningsfrekvens 

Enligt mina intervjuinformanter är Triton, Intra, kollegor och Viking Lines webb-
plats de mest använda källorna på arbetsplatsen. Hur mycket används informa-
tionskällorna som finns på företaget i förhållande till varandra? Används intranä-
tet i den utsträckning det borde användas eller används det som ett komplement 
till andra källor? Nedan följer en diskussion om användningsfrekvens. 

Ett problem med frekvensfrågor i enkäter i allmänhet kan vara att responden-
terna har svårt att uppskatta sin användning av någonting och säger sig göra något 
oftare eller mer sällan än vad de egentligen gör. Däremot kan man påstå att rela-
tionerna mellan de olika komponenterna är mer sanningsenliga än de specifika 
frekvensantalen. Detta eftersom användarna kan lättare avgöra hur mycket de an-
vänder en källa jämfört med en annan. Därför läggs vikten i analysen på relatio-
nerna mellan användningen av olika källor istället för att poängtera hur ofta varje 
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enskild källa används. Respondenterna fick således besvara hur ofta de använde 
samtliga källor från inte alls till 6 gånger per dag eller mer. För att kunna åskåd-
liggöra källornas inbördes förhållanden har svarsalternativen fått nyckeltal så att 
en relativ användningsfrekvens kunde beräknas. Dessa nyckeltal är följande: inte 
alls = 0; ganska sällan = 1; flera gånger i veckan = 3; 1−5 ggr per dag = 15; 6 ggr 
per dag eller mer = 45. Nyckeltalen är uträknade från den genomsnittliga använd-
ningen av källan per vecka. Ganska sällan har således omräknats till genomsnittet 
en gång per vecka och flera gånger i veckan har omräknats till genomsnittet tre 
gånger i veckan. En till fem gånger per dag har omräknats till genomsnittet tre 
gånger per dag vilket får multipliceras med fem arbetsdagar i veckan. Detta ger ett 
nyckeltal på femton. Sex gånger per dag eller mer har omräknats till genomsnittet 
nio gånger per arbetsdag vilket ger ett nyckeltal på 45. Det är svårt att veta ifall 
dessa genomsnittliga värden är rättvisande eftersom det i många fall kan vara läg-
re eller högre. Dock påverkar det inte de inbördes förhållanden speciellt mycket så 
länge nyckeltalet är väsentligt högre än det föregående nyckeltalet. Nedan illustre-
ras de inbördes förhållandena för användningsfrekvenserna. 

Figur 4: Samtliga källors relativa användningsfrekvens. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

Från figuren kan man se att broschyrer med annat tryckt material används minst 
på företaget och att intranätet och bokningssystemet Triton används mest. Intra 
och Triton används på företaget nästan lika mycket, men man kan ändå säga att 
Intra är en aning mer använd än Triton. En anledning till att Intra hamnar på första 
plats är att fem respondenter aldrig använder Triton, medan alla respondenter an-
vänder Intra i någon utsträckning. 

Ett problem när respondenterna utvärderar sin informationshämtning från Tri-
ton kan vara att respondenterna inte skiljer mellan rena informationssökningar och 
när de använder systemet för andra ändamål, exempelvis när de bokar resor. De 
anställda har kanske uppskattat sin totala användning av Triton vilket har resulte-
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rat i den höga användningsfrekvensen i enkätsvaren. Samtidigt är det mycket svårt 
att göra denna urskiljning då man också exempelvis under bokningens gång häm-
tar information och informerar kunden om avgångstider, antal platser kvar med 
mera.128 Även om Intra och Triton används i lika stor omfattning finns det en 
skillnad mellan dessa källor eftersom Intra enbart är en informationskälla medan 
Triton huvudsakligen är ett arbetsverktyg. Det är mycket vanligt att Triton och 
Intra används parallellt då de kompletterar varandra. 

Man kan också se i figur 4 att även andra källor används i ganska hög omfatt-
ning, då kollegor, befintlig e-post och Viking Lines webbplats får relativt höga 
användningsfrekvenser. Kan detta vara ett tecken på att Intra inte räcker till i alla 
situationer? Det är mycket möjligt att Intra misslyckas med att fylla alla använda-
res behov eftersom man vid sidan om Intra och Triton också söker information 
från andra källor. 

Att ett intranät ger svar på alla frågor i alla situationer låter utopiskt och kan 
vara mycket svårt att åstadkomma. Masteruppsatsen Intranät som verktyg för or-
ganisationskommunikation: en fallstudie på Nordea av Malin Andersson som 
undersökte intranätsanvändning på Nordea kom också fram till att andra källor 
användes i ganska hög grad på företaget. Uppsatsen grundar sig på intervjuer och 
saknar därmed exakta siffror, men de intervjuade berättade att kollegor, den ex-
terna webbsidan och befintliga e-postmeddelanden i inkorgen är ofta använda 
källor på företaget.129 Resultatet i min undersökning skiljer sig dock från tidigare 
forskning då Fredrik Solvang och Olof Stenlund bägge kom fram till i sina upp-
satser att intranätet användes som komplement till andra källor.130 Samma slutsat-
ser drar Malin Andersson och menar att Nordeas intranät betraktas av dess använ-
dare som komplement till andra informationskällor.131 Resultaten i denna under-
sökning pekar på det motsatta förhållandet där andra källor som kollegor, befintli-
ga e-postmeddelanden och broschyrer används som komplement till intranätet och 
bokningssystemet. 

  

                                                 
128 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
129 Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea, s. 31. 
130 Solvang, F. (2001), Hur används intranät? En studie av EkaForum, Eka Chemicals intranät, s. 47; Sten-
lund, O. (2009), Intranät från ett användarperspektiv: en fallstudie om hur en grupp bibliotekarier upplever 
och använder sig av intranät i deras yrkesroll, s. 33. 
131 Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea, s. 50. 
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6.4 Källornas tillgänglighet och kvalitet 

Vad säger då en hög användningsfrekvens? Att källan är den bästa som finns att 
tillgå, att den är enklast att använda eller att källan erbjuder högkvalitativ informa-
tion? Avsikten med studien är dels att se om och hur faktorer som tillgänglighet 
och kvalitet påverkar de anställdas val av källor. En diskussion om dessa faktorer 
finns i de följande kapitlen. 

Tillgänglighet kommer att behandlas utifrån användarnas uppfattningar om: 

→ källans fysiska tillgänglighet 

→ hur enkelt det är att använda källan (användning) 

→ hur enkelt det är att förstå informationen i källan (förståelse) 

Kvalitet kommer att behandlas utifrån användarnas uppfattningar om: 

→ hur tillförlitlig är informationen som finns i källorna (tillförlitlighet ) 

→ hur relevant är informationen (relevans) 

→ hur exakt är informationen (exakthet) 

→ hur läglig är informationen, det vill säga om man får informationen då 
man behöver det (läglig)132 

Källornas tillgänglighet och kvalitet diskuteras utifrån intervjuinformanternas svar 
samt enkätsvaren för användningsfrekvens och tillförlitlighet. 

6.4.1 Tillgänglighet: Triton, Intra och webbplatsen 
I detta kapitel analyseras Triton, Intra och den externa webbplatsen utifrån använ-
darnas uppfattningar om tillgänglighet. Triton, Intra och den externa webbplatsen 
behandlas tillsammans eftersom alla tre är opersonliga källor vilka nås via en da-
tor och Internetuppkoppling. 

Enligt Peter Gertsberger och Thomas Allen kan en hög användningsfrekvens 
tyda på att källan är den mest tillgängliga.133 Jenny Bronstein och Shifra Baruchson-
Arbib argumenterar däremot att det är högkvalitativ information som påverkar ens 
källval och kan då resultera i hög användningsfrekvens.134 

                                                 
132 Orden i kursivt kommer i fortsättningen att användas i den löpande texten för att vägleda läsaren. 
133 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
134 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in stud-
ies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
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Nedan finns en figur över användningsfrekvensen av den externa webbplat-
sen, Intra och Triton. 

Figur 5: Användningsfrekvens av webbplatsen, Intra och Triton. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

I figuren kan man se att Triton och Intra används i mycket större omfattning än 
den externa webbplatsen, vilket kan ha flera anledningar. Man kan också se att det 
är en person som aldrig använder webbplatsen och fem personer som aldrig an-
vänder Triton. Däremot använder alla respondenter Intra i någon utsträckning vil-
ket gör Intra till den mest använda källan på företaget. 

Fysisk tillgänglighet. Intra, Triton och Viking Lines webbplats är fysiskt lika 
tillgängliga, alla finns att tillgå via dator och Internet-uppkoppling. Det kan där-
emot hända att servern för dessa källor ligger nere och att man då saknar tillgång 
till dem, men enligt mina intervjuinformanter händer detta mycket sällan.135 

Användning. Viking Lines webbplats är enligt intervjuinformanterna enklare 
att använda än Intra då den är har en enklare sökmotor och ett annat sätt att pre-
sentera produkter på.136 Enligt användarna är den externa webbplatsen mer an-
vändbar än Intra.137 En längre diskussion om detta finns i kapitel 6.7 Intranätets 
användbarhet. 

Triton, som är ett bokningssystem i första hand och en informationskälla i 
andra hand, används i mycket hög grad. Sanna uppgav att hon använder Triton vid 
nästan varje kundkontakt hon har, vilket kan bli upp till 50−70 gånger per arbets-
dag. De flesta användarna uppskattar sig använda Triton sex gånger eller mer per 
arbetsdag vilket kan tyda på att användarna är mycket vana vid Triton och har 
goda färdigheter i dess användning. Enligt Jakob Nielsen är användarna erfarna 
användare av ett system när de själv tycker det, eller när de har använt systemet 

                                                 
135 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25. 
136 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25; Sanna, 2010-01-29. 
137 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25. 
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under en viss tid, exempelvis ett år.138 Alla datorbaserade källor har funnits på fö-
retaget mycket längre än ett år och det är bara två respondenter som har jobbat på 
företaget mindre än ett år. Majoriteten av användarna kan anses vara mycket er-
farna användare av källorna. 

Enligt mina intervjuinformanter lämpar sig Intra och den externa webbplatsen 
bäst i olika situationer. Intra är bra att använda när man vet vilket erbjudande eller 
vilken resa kunden pratar om, men mindre bra om man inte vet det. I sådana situa-
tioner är det enligt Cecilia bättre att använda den externa webbplatsen då man 
oftast kan hitta produkten där.139 Martina berättade att hon kan använda Intra och 
webbplatsen ofta i samma sökning då källorna har olika styrkor och svagheter.140 
Webbplatsen, menar hon, har enklare struktur som gör att hon kan hitta informa-
tionen snabbare medan Intra innehåller mer detaljrik information som behövs för 
att genomföra bokningen.141 Intra används i mycket hög grad av många användare 
vilket kan betyda att användarna är vana vid källan. Externa webbplatsen, Triton 
och Intra används av nästan alla respondenter i någon utsträckning vilket kan vara 
ett tecken på att de kompletterar varandra. 

Förståelse. Hur enkelt det är att förstå den informationen som finns i en källa 
kan bero på varje individs erfarenheter och kunskaper. Enligt mina intervjuinfor-
manter är däremot informationen på den externa webbplatsen enklare att förstå då 
den riktar sig till kunderna och är högst troligen mera genomarbetad.142 Informatio-
nen på Intra är enligt mina intervjuinformanter svårstrukturerad och svårtolkad.143 

Resultaten visar att tillgänglighet inte är det enda avgörande kriteriet i val av 
källor eftersom den externa webbplatsen, som används i mycket mindre omfatt-
ning, är enligt intervjuinformanterna och enkätrespondenterna mer användbar än 
Intra. 

6.4.2 Kvalitet: Triton, Intra och webbplatsen 
I detta kapitel analyseras Triton, Intra och den externa webbplatsen utifrån använ-
darnas uppfattningar om kvalitet. 

Tillförlitlighet . Kvalitet är enligt O’Reilly en mycket subjektiv uppfattning av 
det som utvärderas. När jag frågade de anställda i enkäten hur mycket de litade på 
att svaret de får från de undersökta källorna blir rätt, fick jag följande resultat: 
  

                                                 
138 Nielsen, J. (1993), Usability Engineering, s. 30. 
139 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
140 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
141 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
142 Intervju med Sanna, 2010-01-29. 
143 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25. 
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Figur 6: Genomsnittlig tillförlitlighet på en skala från ett till fem. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

Respondenterna fick ge betyg på samtliga källor där 1 var lika med inte alls säker 
och 5 var lika med mycket säker. Anmärkningsvärt är att ingen källa sticker ut 
speciellt mycket och att alla källor har relativt hög tillförlitighet hos de anställda. 
Alla värden ligger mellan 3,8 och 4,5. Beaktar man de små skillnaderna visar det 
att Intra har högst förtroende bland de anställda och att befintliga e-
postmeddelanden har lägst förtroende. Det mest intressanta är att de tre största 
opersonliga källorna Intra, Triton och Viking Lines webbplats har högre tillförlit-
lighet bland de anställda än de personliga källorna (kollegor och befintliga e-
postmeddelanden). Dock är skillnaderna som sagt ganska små och några allmän-
giltiga slutsatser är svåra att dra. 

Jämför man detta resultat med relativ användningsfrekvens ser man att Intra 
har både högst användningsfrekvens och högst tillförlitlighet. Kollegor i närheten 
har fått en hög användningsfrekvens (tredje mest använda källan) men har lägre 
tillförlitlighet hos de anställda än vad man skulle tro utifrån användningsfrekven-
sen (fjärde mest pålitliga källan). Också befintliga e-postmeddelanden, som an-
vänds ganska ofta (fjärde mest använda källan), har låg tillförlitlighet. Något som 
däremot visar på det motsatta förhållandet är Viking Lines externa webbplats, som 
är den femte mest använda källan men den andra mest pålitliga källan. Detta kan 
antagligen bero på att webbplatsen inte innehåller lika mycket information som 
exempelvis Intra, vilket gör att man kan använda källan i mindre omfattning. Där-
emot uppfattar användarna att webbplatsen uppdateras oftare än Intra, även om de 
menar att Intra innehåller mycket aktuell information.144 Användarna menar också 
att innehållet på webbplatsen är enklare att förstå eftersom informationen presen-
teras på ett tydligare sätt.145 Detta kan alltså förklara att webbplatsen har hög till-
förlitlighet bland de anställda. 

                                                 
144 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25. 
145 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25. 
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Relevans. Ingen information i någon utav källorna är helt irrelevant då alla in-
formationskällor används i någon utsträckning. Trots att källorna används i olika 
omfattningar finns det ingen grund att påstå att informationen i en källa är mer 
relevant än i en annan då de oftast innehåller olika information som kan bli rele-
vanta i olika situationer. Däremot kan man dra slutsatser när det gäller den mängd 
relevant information som finns i de olika källorna. Således finns det en större 
mängd relevant information i de mer använda källorna eftersom de anställda högst 
troligen använder källor som är relevanta och innehåller information som de be-
höver oftare än källor som innehåller information som de inte behöver. 

Exakthet. Intervjuinformanterna berättade att man alltid utgår ifrån att infor-
mationen på Intra är korrekt. Cecilia erkände att det kunde trots allt hända att hon 
hittade felaktig information (exempelvis angående priser) men att hon i sådant fall 
tog kontakt med den ansvarige informationsutlämnaren så att felet kunde korrige-
ras så fort som möjligt.146 Man kan också se en skillnad i tillförlitlighet mellan 
Triton och Intra trots att de används nästan lika mycket. Det kom fram i intervju-
erna att Triton i större omfattning än Intra kunde ge fel prisuppgifter. Det kan 
ibland exempelvis stå ett pris i Intra och ett annat pris i Triton när man har valt 
samma resa. I dessa fall litar mina intervjuinformanter mer på Intra eller den ex-
terna webbplatsen och ringer en ansvarig så att felet kan korrigeras.147 Trots att 
detta händer mycket sällan kan det vara förklaring till att Triton har mindre förtro-
ende än Intra hos de anställda. Högre förtroende kan också förklaras med att Intra 
innehåller mer information och ger svar till de anställdas frågor i större omfattning 
än Triton. Mina intervjuinformanter tog aldrig upp den externa webbplatsen som 
en källa som kan innehålla inkorrekt information vilket kan tyda på att de anställ-
da upplever att det inte finns några felaktigheter på den externa webbplatsen. 

Läglig. Triton, Intra och den externa webbplatsen innehåller alla läglig infor-
mation. Detta betyder att man kan nå informationen när man behöver det. Efter-
som dessa tre källor kan nås via en dator och Internetuppkoppling när som helst 
kan man påstå att informationen kan nås när man behöver den. Detta dock under 
förutsättningen att informationen man behöver finns i källorna. Att informationen 
man behöver alltid inte finns i källorna, kom fram under intervjuerna. Martina 
berättade att man ibland kunde få e-post istället för att informationen gjordes till-
gänglig på intranätet.148 Om man inte hade hunnit läsa alla e-postmeddelanden 
man hade fått kunde man gå miste om informationen. Att informationen ibland 
når kunderna före försäljarna är ett annat problem som avslöjas i enkätsvaren då 
en person har skrivit i förslagsrutan: ”Information ska alltid komma ut på AO:t 
innan kunderna får sina erbjudanden”. AO är en annan benämning på produktin-
formation, även kallat produktkod, där information om resor presenteras. En pro-
                                                 
146 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
147 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
148 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
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duktkod är ett elektroniskt dokument som man når via Intras sökmotor och som 
innehåller detaljrika beskrivningar om specifika resor. Oftast måste man veta den 
exakta benämningen på produktkoden som exempelvis ”SVCALL” eller ”SSOX” 
för att kunna hitta produktkoden. Ett exempel på en kort produktkod finns i bila-
ga 3 i slutet av uppsatsen. Även om informationen om resorna finns på Intra i pro-
duktkoderna kan man också få information via e-postmeddelanden om att en pro-
duktkod har tillkommit eller att innehållet i en produktkod har förändrats. Detta 
beteende kan i ett längre perspektiv skapa problem för företaget. En längre dis-
kussion om detta finns i nästa kapitel. 

Resultatet visar att Intra inte är mest tillgänglig utifrån de tre dimensionerna. 
Intra är svårare att förstå och använda än Triton och den externa webbplatsen. Det 
ska dock påpekas att de anställdas erfarenheter och kunskaper varierar och att Intra 
kan mycket väl vara den mest användbara källan för en del anställda som är vana 
med källan. Däremot litar de anställda mest på Intra och är mycket vana att använda 
källan, vilket kan vara anledningen till att källan används mest. Också menar an-
vändarna att om de fick välja enbart en källa att använda i sitt arbete, och om den 
källan gav alla svar till alla frågor, skulle majoriteten (45 av 78) vilja använda Intra. 

Både tillgänglighet och kvalitet är därmed viktiga faktorer som påverkar de an-
ställda vid val av Triton, Intra och den externa webbplatsen. Däremot påverkas käll-
val av dessa faktorer olika mycket. Intra används mycket eftersom informationen som 
finns i källan har högst relevans till de anställdas arbete, alltså är det kvalitet som på-
verkar. Viking Lines webbsida används mycket eftersom den är enklare att använda 
och förstå än Intra, således är det tillgänglighet som påverkar de anställda. 

6.4.3 Tillgänglighet: e-post 
I detta kapitel analyseras befintliga e-postmeddelanden utifrån användarnas upp-
fattningar om tillgänglighet. 

Alla anställda har en Outlook e-postinkorg där de får ett antal e-
postmeddelanden varje dag. Informationen i e-posten varierar, det är allt från per-
sonalinformation till information om resor och förseningar. 

Fysisk tillgänglighet. E-post är fysiskt lika tillgängligt som Triton, Intra och 
den externa webbplatsen. E-post är den fjärde mest använda källan efter Intra, 
Triton och kollegor i närheten. 

Användning. Hur enkelt det är att använda och förstå e-post är väldigt indivi-
duellt. Nedan följer en figur över användningsfrekvensen av e-post. 
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Figur 7: Användningsfrekvens av e-post. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

Enkätsvaren visade att 13 personer använder befintliga e-postmeddelanden sex 
gånger per dag eller mer medan de flesta svarade att de flera gånger i veckan eller 
en till fem gånger om dagen använde befintliga e-postmeddelanden. Man kan no-
tera att fler personer använder befintliga e-postmeddelanden oftare jämfört med 
att skicka e-post till kollegor. I figuren jämförs användningsfrekvensen av befint-
liga e-postmeddelanden med hur ofta man skickar e-post till kollegor, men analy-
sen i detta stycke behandlar enbart gamla mejl, det vill säga befintliga e-
postmeddelanden i inkorgen. Att skaffa sig information genom att skicka ett e-
postmeddelande till en kollega behandlas i kapitlet 6.3.5 Tillgänglighet: kollegor. 

Mats Heide skriver i sin avhandling Intranät: en ny arena för kommunikation 
och lärande (2002) som presenterades i inledningskapitlet att på företaget Erics-
son användes e-post oftare än intranätet för att hämta information. Anledningen 
till detta var att de anställda tyckte att e-postteknik hade fler fördelar framför int-
ranätet. Samtliga anställda kunde via e-post sprida och söka information och på 
detta sätt vara mer delaktiga.149 På Viking Line används e-post relativt mycket, då 
befintliga e-postmeddelanden är den fjärde mest använda källan på företaget, men 
e-post används mycket mindre i jämförelse med intranätet. Skillnaden mellan des-
sa två företag kan vara att de anställda på Ericsson inte är lika beroende av att få 
svaret direkt, vilket gör att de kan skicka ett e-postmeddelande och få svaret sena-
re när kollegan har haft tid att svara. På Viking Line är de anställda oftast beroen-
de av att få svaret snarast eftersom de inte vill att kunden ska få vänta.150 Det skul-
le bli för ineffektivt om en anställd skulle skicka e-postmeddelanden med frågor 
till sina kollegor varje gång hon eller han stötte på problem och sedan återkomma 
till kunden när den anställde fått svar. 

                                                 
149 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 193. 
150 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
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Man får enligt mina intervjuinformanter väldigt mycket e-post och det är svårt 
att ha överblick eller organisera informationen på ett vettigt sätt.151 Att få mycket 
e-post kan bli problematiskt för de anställda då man kan känna sig utmattad varje 
gång man kommer till jobbet.152 Martina berättade att hon upplever det stressigt att 
få så mycket e-post och uppskattade att minst hälften går till papperskorgen di-
rekt.153 Enligt mina informanter kan man många gånger få information om att nå-
got har ändrats eller lagts till på intranätet vilket gör att man har blivit alltmer van 
vid att få uppdateringar via e-post. Det är dock inte enbart uppdateringar man får 
per e-post utan det kan också vara viktig information som inte läggs upp på intra-
nätet. Petra tycker att viss information om exempelvis produktkoderna borde läg-
gas ut på Intra istället för att skickas per e-post till alla resesäljare. Hon menar att 
viktig information om resorna borde inte enbart förmedlas via e-post eftersom det 
kan lätt missas. Dock menar hon att det är bra att få information om att någonting 
har ändrats eller tillagts på Intra.154 

Att få många e-postmeddelanden kan bli problematiskt för organisations-
kommunikation då risken finns att de anställda blir vana att få information och 
blir mindre motiverade att själva hålla sig aktivt uppdaterade. Den så kallade pull-
metoden som intranäten frambringar kan försvagas av e-postmeddelanden om 
ändringar och nya produktkoder. Heide menar att en sådan kombination av infor-
mationsdistribution blir en form av dubbel- eller överkommunikation som försto-
rar informationsöverflödet.155 

Däremot skriver Heide att det också finns en positiv sida till många e-
postmeddelanden om uppdateringar och om nya poster, eftersom de anställda på 
det sättet får hjälp med att gallra ut relevant information.156 På samma sätt upp-
skattar de anställda på Viking Line den hjälpen, men informationen de anställda 
får via e-post ska också finnas tillgänglig via Intra, annars finns det risk att de 
anställda förlorar sitt förtroende för intranätet.157 

Enligt mina intervjuinformanter skickar de e-postmeddelanden till de andra 
anställda ganska sällan för att få information, eftersom det kan ta lång tid innan 
man får svar. Enkätsvaren visar att de anställda på fallföretaget skickar e-post till 
sina kollegor mindre än de använder befintliga e-postmeddelanden i inkorgen eller 
går till sina kollegor personligen. Det finns trots detta många fördelar med att 
skicka e-post till kollegor istället för att gå till dem personligen. Det känns enklare 
att skicka e-post till personer man är obekant med eller som har högre hierarkisk 

                                                 
151 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
152 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
153 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
154 Intervju med Petra, 2010-01-29. 
155 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 193. 
156 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 193. 
157 Intervju med Petra, 2010-01-29. 
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position.158 Eftersom e-post är ett mindre rikt medium kan inte mottagare se sända-
rens kroppshållning, ansiktsuttryck, harklingar, röstläge med mera och gör att de 
anställda kan känna sig tryggare.159 Däremot använder man e-post oftare för att 
meddela andra om någonting. Eftersom man har kort om tid är det enklare att skicka 
ett e-postmeddelande, speciellt om man ska meddela flera personer samtidigt. 

Förståelse. E-post kan ofta missförstås på grund av bristande kunskaper i hur 
man formulerar sig. Detta problem är inte frånvarande på Viking Line då flera 
personer har påpekat i enkäten att svaren i e-postmeddelanden lätt kan missupp-
fattas eftersom man ser texten utan ansikte. Svaret som har skrivits snabbt och 
kort kan uppfattas snorkigt eller otrevligt. Av denna anledning är förståelsegraden 
mycket individuell och beror mycket på erfarenhet när det gäller att förstå e-
postmeddelanden från andra kollegor. 

Heide menar att de goda möjligheterna som e-posttekniken skapar kan föra 
med sig förutom positiva också negativa konsekvenser för företaget och dess 
medlemmar. Precis som i Ericsson och i de andra företagen som Heide undersök-
te, kan den massiva användningen av e-post skapa både informationsöverflöd och 
stress. De anställda har svårt att omsätta all information till kunskap vilket gör att 
viktig information lätt missas.160 

6.4.4 Kvalitet: e-post 
I detta kapitel analyseras befintliga e-postmeddelanden som en informationskälla 
utifrån användarnas uppfattningar om kvalitet. 

Tillförlitlighet . I figur 6 kan man se att de anställda uppfattar tillförlitlighet 
hos befintlig e-post som lägst jämfört med alla andra källor. Detta kan bero på att 
informationen i e-postinkorgen med tiden blir ”gammal”. Enligt mina intervjuin-
formanter kan det ibland vara svårt att veta om informationen man har fått i ett e-
postmeddelande för två veckor sedan gäller även i stunden när man söker infor-
mation. Det kan hända att man har fått ett nytt e-postmeddelande med uppdaterad 
information som man av någon anledning inte har sett eller tagit bort i tro att in-
formationen varit irrelevant. Respondenterna kan också ha blivit påverkade av det 
ledande ordet ”gammal” i källan ”gamla mejl” när de svarade på enkäten, men 
eftersom yttrycket används flitigt inom företaget uppskattas denna risk vara låg. 

Relevans. Enligt mina intervjuinformanter kan e-postmeddelanden innehålla 
mycket värdefull information som kanske aldrig publiceras på intranätet. Detta 
kan gälla exempelvis ändringar i produktkoder, att det har precis tillkommit plat-
ser i en fullbokad avgång eller att vissa bussar är försenade på grund av väglag. 

                                                 
158 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 193. 
159 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 193. 
160 Heide, M. (2002), Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande, s. 195. 
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Det är med andra ord information som gäller för just den stunden eller dagen som 
e-postmeddelandet har skickats och är mycket värdefull för dem som jobbar då. 

Exakthet. E-postmeddelanden från andra kollegor uppfattas som korrekta och 
sanningsenliga ifall kollegan låter säker. Enligt min intervjuinformant utgår man 
ifrån att kollegan har rätt om denne låter säker på sin sak.161 Däremot kan kollegan 
många gånger låta osäker och mena att hon eller han tror att någonting är på ett 
visst sätt och/eller uppmanar kollegan att kolla upp informationen från annat håll. 
I dessa fall får den anställda fortsätta med att söka information från andra källor. 

Läglig. Om informationen som man får via e-post kommer lägligt är svårt att 
avgöra. När det är många som känner att de saknar information om någonting kan 
det resultera i att en säljledare skickar ut tydligare instruktioner till alla resesäljare 
via e-post. Sanna berättade att resesäljarna ibland kan få tydligare instruktioner 
via e-post om exempelvis hur man bokar en speciell resa som någon eller några 
har haft problem med. I sådana fall kommer informationen för sent eftersom in-
formationen inte var tillgänglig då den personen behövde det, men finns nästa 
gång den personen får en liknande situation. För många andra, som inte har kom-
mit i kontakt med problemet förut, kommer däremot informationen i tid. 

6.4.5 Tillgänglighet: kollegor  
I detta kapitel analyseras kollegorna utifrån de anställdas uppfattningar om till-
gänglighet. 

Kollegor som en informationskälla delades upp i tre delar när frågan om an-
vändningsfrekvens ställdes: kollegor i närheten, att ringa kollegor och att skicka e-
post till kollegor. Detta för att se ifall de anställda föredrar ett sätt att ta kontakt 
framför andra. Kollegor i närheten använder alla respondenter i någon utsträck-
ning då inga personer har svarat att de aldrig använder kollegor i närheten som 
informationskälla. Dock använder inte respondenterna andra kollegor i närheten 
lika ofta som de använder Intra. Det är enbart 17 personer som uppgav att de an-
vänder kollegor i närheten sex gånger per dag eller mer. Majoriteten (34 av 78) 
använder kollegor i närheten en till fem gånger per dag. Nedan är en figur över 
kollegornas användningsfrekvens. 

                                                 
161 Intervju med Sanna, 2010-01-29. 
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Figur 8: Användningsfrekvens kollegor. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

Kollegor i närheten används oftare jämfört med att ringa eller skicka e-post till 
kollegor vilket kan betyda att de anställda tycker om direktkontakter. Säljledaren 
som jag pratade med erkände att direktkontakter på kontoret många gånger görs i 
onödan, då säljaren vill bekräfta någonting hon eller han redan vet eller som hon 
eller han kan kolla upp på Intra. Dock menade säljledaren att denna kontakt be-
hövs och är uppskattad i företaget. Man kan också dra en parallell till minsta an-
strängningsteori då det kräver mindre ansträngning att fråga en kollega som sitter 
bredvid jämfört med att leta upp någon man ska skicka ett meddelande till och 
vänta på svaret. 

Fysisk tillgänglighet varierar mycket i dessa källor. Kollegor i närheten är 
kollegorna som sitter på samma arbetsplats och som man kan ta kontakt med ge-
nom att skapa ögonkontakt. Trots detta kan man inte säga att dessa kollegor är 
fysiskt tillgängliga under hela arbetsdagen eftersom de oftast är upptagna i telefon 
eller sysslar med andra ärenden.162 Även om kollegor i närheten används relativt 
mycket, är de fysiskt inte lika tillgängliga som exempelvis Intra. Möjligheten att 
ringa eller skicka e-post till kollegor finns under hela arbetsdagen. Dock är graden 
av så kallad fysisk tillgänglighet mycket varierande beroende på om personen på 
andra sidan av tråden har möjlighet att svara eller om personen som har fått e-
postmeddelande är på plats. 

Användning och förståelse. Andra dimensioner av tillgänglighet, det vill säga 
graden av enkelhet och förståelse beror mycket på personliga egenskaper och er-
farenheter hos både den som är i behov av information och den som delar infor-
mation. Dock har tidigare forskning visat att individer föredrar personliga källor 
framför opersonliga källor och att det oftast beror på att personliga källor är enkla-

                                                 
162 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25, Petra, 2010-01-29. 
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re att använda och förstå.163 Fördelen med att fråga en kollega är att man kan ha en 
dialog och fråga ytterligare om något har blivit oklart, vilket man inte kan göra 
direkt med de datorbaserade källorna. 

6.4.6 Kvalitet: kollegor 
I detta kapitel analyseras kollegorna som informationskälla utifrån de anställdas 
uppfattningar om kvalitet. 

Tillförlitlighet . Kollegor är den fjärde mest pålitliga källan på företaget (se figur 
6). De anställda litar mer på Intra, Triton och den externa webbplatsen som är oper-
sonliga källor. Enligt mina intervjuinformanter litar man på sina kollegor om kollegan 
säger att han eller hon är helt säker på svaret, men man vill kolla upp informationen 
från andra källor om kollegan låter det minsta osäker. En anledning till att de anställ-
da inte använder sig av sina kollegor i större utsträckning kan just vara att de litar på 
andra källor mer. Cecilia berättade att även om det kan kännas bekvämt att fråga en 
kollega känns det säkrare när man ser svaret nedskrivet.164 En annan anledning kan 
vara att kontakten med en kollega kan innebära fler risker än att uppsöka andra källor. 
En diskussion om dessa risker finns i kapitlet 6.5 Arbetssituationen. 

Exakthet. Hur exakt är informationen som man får från en annan kollega per-
sonligen eller via telefon får den anställde själv bedöma utifrån hur säker kollegan 
låter. Hur exakt information man får från kollegor varierar således från fall till 
fall. Flera av mina intervjuinformanter menade att de litar på att informationen är 
exakt om kollegan är säker på sin sak.165 

Relevans. Informationen man får från kollegor kan vara mycket relevant. Om 
den anställde får information om någonting hon eller han har frågat om, har in-
formationen högst relevans. 

E-postmeddelanden som kan vara av hög relevans för några anställda kan vara 
utan relevans för andra. Företaget har skapat e-postgrupper för att bland annat 
minska antalet onödiga e-postmeddelanden. Istället för att skicka ett e-
postmeddelande till alla anställda kan man avgränsa ganska enkelt till en viss av-
delning (exempelvis ”Alla Uppsala” eller ”alla Västerås”) eller viss arbetsgrupp 
(exempelvis ”resesäljare Sverige”, ”incheckare Stockholm”).166 Samtidigt som det 
kan minska onödiga e-postmeddelanden kan det också öka densamma. De perso-
ner som inte vet vem de ska vända sig till eller skicka informationen till kan 
många gånger välja en hel grupp anställda och på så sätt försäkra sig att informa-
tionen når rätt person även om det är många andra som också får informationen. 
Ett exempel på detta beteende är när en kund har pratat med en viss resesäljare om 

                                                 
163 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek in-
formation”, s. 132. 
164 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
165 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25, Petra, 2010-01-29. 
166 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
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något han har glömt på båten. Resesäljaren har lovat att återkomma efter att ha 
pratat med kollegorna på båten. Att kolla upp ifall saknade värdesaken har återhit-
tats kan ta tid och kunden har inte många gånger tålamodet, utan ringer ganska 
snart igen eftersom kunden tror att resesäljaren har glömt bort ärendet. Den nya 
resesäljare som tar emot samtalet skickar därefter ett e-postmeddelande till alla 
resesäljare i Sverige med en påminnelse till denna resesäljare som pratade med 
kunden angående glömd värdesak. Det kan bli ganska många e-postmeddelanden 
av liknande art och för många resesäljare saknar det relevans och tar extra tid att 
gå igenom. 

Läglig. Informationen är läglig de gånger man får information. När den an-
ställde är i en situation där hon eller han behöver information och frågar en kolle-
ga i samma stund är informationen han eller hon får mycket läglig. Då får den 
anställde information precis när den behövs. Har en anställd skickat e-post till en 
kollega med en förfrågning är informationen mycket läglig de gånger den anställ-
de får sitt svar direkt. Det händer dock ofta att kollegan är upptagen och det kan ta 
tid innan man får svar på sitt e-postmeddelande. Många gånger väljer de anställda 
bort det alternativet eftersom det tar för mycket tid att få svar.167 

6.4.7 Tillgänglighet: broschyrer  
I detta kapitel analyseras broschyrer och annat tryckt material som informations-
källa utifrån de anställdas uppfattningar om tillgänglighet. 

Det finns inte lika mycket att analysera när det gäller broschyrer eftersom käl-
lan används minst i jämförelse med alla andra källor. Endast fyra personer har an-
gett att de använder broschyrer eller annat tryckt material sex eller fler gånger om 
dagen. Nästan alla använder dock dessa källor in någon utsträckning då enbart fem 
personer har svarat att de inte alls använder broschyrer eller annat tryckt material. 

Fysisk tillgänglighet. Broschyrerna finns tillgängliga vid alla avdelningar och 
delas dessutom ut till alla försäljare. Hur fysiskt tillgängliga broschyrerna är kan 
skifta från individ till individ då vissa personer kan ha en bunt broschyrer i sin 
närhet medan andra har lagt undan de så att de behöver anstränga sig mer för att ta 
fram dem. 

Förståelse. Eftersom broschyrerna oftast riktar sig till kunderna kan man anta 
att dessa är formulerade på bästa möjliga sätt för att minska risken för missför-
stånd. Inga av mina intervjuinformanter nämnde några problem i samband med 
broschyrer eller annat tryckt material. 

Användning. En intervjuinformant berättade att det är trevligt att kunna an-
vända broschyrer vid tillfällen där kunden pratar om en specifik resa från en spe-
cifik broschyr eftersom man kan då på ett mycket enklare sätt ta reda på vad kun-
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den pratar om.168 Hur enkelt det är att använda broschyrer och annat tryckt materi-
al kan vara mycket individuellt då vissa kan föredra att läsa på papper medan 
andra kan föredra samma information på datorskärmen. 

6.4.8 Kvalitet: broschyrer 
I detta kapitel analyseras broschyrer och annat tryckt material som informations-
källa utifrån de anställdas uppfattningar om kvalitet. 

Tillförlitlighet . Broschyrer och annat tryckt material har fått medelbetyg 3,9 
av bästa fem i tillförlitlighet. Betyget är högre än medelvärdet tre, men tillförlit-
ligheten ligger på näst lägst nivå jämfört med alla andra källor. 

Exakthet. Eftersom de flesta broschyrer riktar sig till kunderna kan man utgå 
ifrån att innehållet är kontrollerat av flera aktörer innan tryckning, vilket förstär-
ker exaktheten. 

Relevans. Relevansen för de anställda kan diskuteras utifrån användningsfre-
kvensen vilken är relativt låg då dessa används minst jämfört med alla andra käl-
lor. Anledningen till att källan saknar större relevans för de anställda kan vara att 
samma information finns tillgänglig via andra källor som Viking Lines webbsida 
och intranätet.169 Däremot kan konstateras att källan inte är överflödig då bara fem 
personer angivit att de aldrig använder broschyrer och annat tryckt material. 

Läglig. Informationen från broschyrer är läglig när den anställde hittar rätt 
broschyr i rätt stund, vilket kan ibland vara svårt då det finns många broschyrer.170 

6.5 Arbetssituationen 

Enligt mina intervjuinformanter gör man alltid en bedömning av situationen då en 
fråga uppstår. När man inte vet svaret själv, eller är osäker, väljer man att konsul-
tera med en källa. Vilken källa det blir beror mycket på situationen man befinner 
sig i. Samma observationer görs av uppsatsförfattarna Olof Stenlund och Malin 
Andersson som kommer fram till samma slutsatser i sina masteruppsatser.171 

Källornas tillgänglighet och kvalitet kan också påstås vara beroende av ar-
betssituationen, men dessa är inte lika föränderliga som andra faktorer kan vara. 

Situationsbetingade faktorer som påverkar källval är, enligt mina intervjuin-
formanter, hur mycket tid man har, vilken källa som har gett bästa resultat i lik-
nande situationer och hur osäker man är på var man kan hitta svaret på frågan.172 
                                                 
168 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
169 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
170 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
171 Stenlund, O. (2009), Intranät från ett användarperspektiv: en fallstudie om hur en grupp bibliotekarier 
upplever och använder sig av intranät i deras yrkesroll , s. 42; Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg 
för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea, s. 43. 
172 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25; Sanna, 2010-01-29. 
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De anställda har oftast bråttom när de söker information, då 73 personer av 78 
instämmer helt eller delvis med påstående ”jag har oftast bråttom när jag letar 
efter svar”.173 De anställda jobbar således många gånger under tidspress och måste 
hitta sina svar relativt fort. Ett vanligt samtal där man ska hinna få information 
från kunden, hitta information man behöver från källor, ge information till kunden 
samt boka en resa varar mellan tre och fyra minuter. Det blir oftast inte mer än en 
minut åt informationssökningen.174 Eftersom de anställda ofta har bråttom, har de 
inte råd att förlora tid på källor som inte kan ge de anställda svaren de söker. De-
ras första val av källa visar troligtvis att de har gjort en bedömning av situationen 
och tror att de kan få svaret från den källan. Tidspressen analyseras mer ingående 
i nästa kapitel. 

När Allen undersökte ingenjörernas val av källor gjorde han en beräkning på 
vilka källor som skulle användas som första källa utifrån den totala användnings-
frekvensen. Han förutsatte att ingenjörerna först skulle konsultera en kollega för 
att sedan fortsätta söka information i skriftliga källor. Han utgick ifrån principen 
av minsta ansträngning och menade att det innebar mindre ansträngning att fråga 
en kollega. Förklaringen till att resultaten visade sig vara det omvända var att in-
genjörerna inte ville verka okunniga framför sina kollegor.175 

Xu Yunjie med flera menar att arbetssituationen och hur man blir bemött i var-
dagen kan påverka ens val av källor.176 Social risk kan innebära att bli generad, ris-
ken att tappa ansikte eller att bli avslöjad som inkompetent. Har en anställd exem-
pelvis jobbat på arbetsplatsen länge borde den anställde veta alla regler som gäller 
och det kan innebära en social risk för den anställde att fråga andra, kanske nyan-
ställda om regler. Har den anställde blivit negativt bemött då han eller hon ändå har 
vågat fråga kan det påverka den anställdes framtida informationssökning. Även om 
mina intervjuinformanter övertygade mig om att de alltid blivit väl behandlade på 
arbetsplatsen och att det råder en uppfattning om att ingen fråga är för dum att stäl-
las, bestämde jag mig ändå för att ställa en fråga i enkäten om bemötande. 

Att 30 personer av 78 hade blivit negativt bemötta då de personligen, via e-
post eller i telefon frågat en kollega är mycket förvånande. Majoriteten, 48 av 78 
hade aldrig blivit negativt bemötta. De 30 som hade blivit negativt bemötta fick 
också fritt förklara vad det var som de hade upplevt negativt. Flera personer skri-
ver i enkäten att de har blivit ”[...] dumförklarade”, fått ”[...] snäsiga svar”, fått 
höra ”[...] att svaret på frågan är självklar” eller att man får ”[...] kolla upp själv på 
något annat vis”. Bristande kunnighet i hur man utrycker sig i e-post och svårighe-
ten att tolka svaren i e-post är något flera personer tar upp och skriver: ”Ibland 
                                                 
173 23 personer instämmer helt, 50 personer instämmer delvis, 1 person vet ej, 3 personer instämmer inte och 1 
person instämmer inte alls. 
174 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
175 Allen, T.J. (1977), Managing the flow of technology: technology transfer and the dissemination of techno-
logical information within the R&D organization, s. 191. 
176 Yunjie X. m.fl. (2006), ”Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking”, s. 1669. 
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kan bristande kunskap i hur man uttrycker sig i e-post uppfattas som snorkigt och 
irriterande när man får svar” samt ”oviljan att hjälpa till eller otrevlig skrivteknik 
[...]”. En annan person skriver att ”man kan tolka varandra fel via e-post eftersom 
ton, kroppspåk mm försvinner [...]”. 

Hur man blir bemött när man frågar en kollega kan ha stora konsekvenser. En 
person har exempelvis skrivit i enkäten att hon blev negativt bemött vilket gjorde 
att hon kände sig som en stor idiot som ens frågade. Detta kan leda till att perso-
nen inte vågar fråga nästa gång utan försöker lösa problemet på egen hand, med 
en större risk att det tar mer tid eller ännu värre, att det blir fel. Cecilia berättade 
att ett problem på företaget är att kunder ibland får höra olika saker från olika re-
sesäljare. Hon menar att kunder kan klaga att de har fått höra andra uppgifter från 
någon annan försäljare på företaget vilket kan betyda att kunden har fått bristfällig 
eller fel information.177 Att resesäljare inte lyckas hitta relevant information och 
som konsekvens av detta ger vag eller bristfällig information till kunderna är såle-
des ett stort problem som existerar på företaget. 

6.5.1 Tidsaspekten 
Tidspressen genomsyrar de anställdas informationssökning eftersom det ställs 
stora krav på dem. De anställda ska klara av att hitta informationen de behöver 
under en begränsad tid samt hjälpa så många kunder som möjligt. Har man inte 
hittat informationen man behöver i sin första källa fortsätter tiden att vara en vik-
tig faktor, inte minst eftersom man redan har förlorat mycket av sin värdefulla tid. 

O’Reilly skriver att tidspress är bland annat en faktor som många studier har 
ignorerat och som påverkar användarna att använda mer tillgängliga källor.178 Han 
anser att svagheten med många organisationsstudier som grundat sig på laborato-
riska experiment har varit att man har ignorerat hur informationssökning går till i 
verkliga organisationer. O’Reilly skriver vidare att organisationskommunikation 
är mycket mer komplicerad än vad man påvisat och menar att information i orga-
nisationer kan vara motsägelsefull eller vag, att man kan nå samma information 
från olika källor med varierande tillförlitlighet.179 

 Att det är bland annat tidspressen som påverkar de anställda på Viking Line 
är högst troligt. Cecilia berättade exempelvis att det är tiden och typen av informa-
tionsbehov som avgör hennes källval. Om det är en svårare fråga och hon vet att 
det skulle ta lite längre tid att söka i Intra och om kollegan bredvid är ledig, kan 
hon ibland vända sig till kollegan först. Kollegan kanske inte kan svaret men kan 
ge henne råd om exempelvis var i Intra eller i någon annan källa hon kan hitta 

                                                 
177 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
178 O’Reilly, III, C.A. (1982), ”Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: the Impact of 
Quality and Accessibility of Information”, s. 757. 
179 O’Reilly, III, C.A. (1982), ”Variations in Decision Makers' Use of Information Sources: the Impact of 
Quality and Accessibility of Information”, s. 757 f. 
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svaret. Eftersom man inte vill låta kunden vänta för länge kan ett sådant beslut 
spara tid. 180 Dock berättade Sanna att hon nästan alltid börjar leta information på 
Intra eftersom informationen högst troligtvis finns där även om det kan vara svårt 
att hitta. Många gånger vill hon inte fråga en kollega även om den är ledig efter-
som kollegan kan låta osäker och då får hon gå till Intra ändå. Dessutom poängte-
rade hon lärandeaspekten och menade att det är bra att kunna söka fram svar på 
Intra då det underlättar sökningen nästa gång.181 Martina menade också att hon inte 
ville störa andra kollegor för mycket i onödan och att hon frågar efter hjälp när 
hon inte ser någon annan utväg.182 

Faktum att Intra kan vara svårt att använda samt att svaren måste hittas fort 
gör att många ”onödiga” frågor ställs till säljledarna. Onödiga eftersom svaren 
oftast finns på Intra. Säljledarna har många arbetsuppgifter, men en av dem är att 
hjälpa resesäljare med deras frågor. Många gånger kan det gälla saker som en säl-
jare inte har behörighet att göra, men lika många gånger handlar det om saker som 
säljaren skulle kunna ta reda på egen hand. När jag frågade en säljledare om detta 
fick jag höra att säljledarna ofta används som uppslagsböcker då den anställda 
som ringer eller kommer med en fråga har ont om tid och behöver svaret snarast. 
Säljledaren berättade också att resesäljarna får, förutom informationen, också väg-
ledning om var denna information finns.183 

Att många ringer i onödan kan bli ett stort problem för företaget i ett längre 
perspektiv eftersom istället för att lära sig hitta på egen hand vänder de anställda 
sig till säljledaren, vilket kan bli en ineffektiv vana. I ett kort perspektiv kan bete-
endet vara positivt eftersom det sparar tid just då. Detta är något som också Malin 
Andersson skriver i sin masteruppsats som kom fram till att de anställda i många 
gånger föredrar att fråga kollegor istället för att söka på intranätet. Andersson me-
nar att det skulle vara mycket mer effektivt om de anställda lärde sig hitta på int-
ranätet eftersom det underlättar deras informationssökning nästa gång de får ett 
liknande problem.184 

6.6 Intranätets användbarhet 

Intranätet används i mycket hög grad och majoriteten av de anställda litar på att 
svaret de får från Intra är korrekt. Uppsatsens syfte har bland annat varit att under-
söka intranätets användbarhet. Resultatet har hittills visat att Intra används i 

                                                 
180 Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
181 Intervju med Sanna, 2010-01-29. 
182 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
183 E-post från en säljledare, 2010-02-01. 
184 Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea, s. 44. 
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mycket hög grad på företaget men detta behöver inte betyda att källan är mest 
användbar. Detta kapitel diskuterar intranätets användbarhet. 

Det finns tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna 
prata om en användbar webbplats. Webbplatsen ska vara stabil, skyddad från obe-
höriga och tillgänglig när användarna vill använda den.185 Eftersom intranät byg-
ger på samma teknik som webbplatser utgår jag från samma förutsättningar. Alla 
dessa förutsättningar är uppfyllda på Viking Lines intranät vilket gör att man kan 
prata om dess användbarhet.186 

Enligt Molich är en användbar webbplats lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, 
effektiv att använda, begriplig och tillfredställande att använda. Vad innebär dessa 
fem kriterier? Molich definierar lätt att lära sig som den tid det tar en användare 
att lära sig att lösa vissa bestämda uppgifter med webbplatsen. Lätt att komma 
ihåg definieras som återinlärningstid, det vill säga som den tid det tar en använda-
re, som har varit borta från webbplatsen under en tid eller som sällan använder 
webbplatsen, att lösa vissa bestämda uppgifter.187 Dessa två kriterier ligger alltså 
mycket nära varandra i betydelse och är viktiga när användare besöker en webb-
plats sällan, till exempel där användare kan teckna enkla försäkringar. De två kri-
terier är alltså inte så viktiga för de anställda på fallföretaget eftersom de är myck-
et frekventa besökare av intranätet. 

En webbplats är enligt Molich effektiv att använda om användaren lyckas lösa 
vissa bestämda uppgifter snabbt. Detta kriterium är allra viktigast, enligt Molich, 
när användare utnyttjar webbplatsen ofta, till exempel en webbplats för informa-
tionssökning.188 Effektivitet är alltså ett av de viktigaste användbarhetskriterier för 
de anställda på fallföretaget. Begriplighet definierar han som användarens förmå-
ga att ge rätta svar på frågor om hur webbplatsen fungerar efter att ha arbetat med 
den. Begriplighet kan också syfta till innehållet på webbplatsen. Slutligen är en 
webbplats tillfredställande att använda om användaren själv tycker det utifrån 
egna preferenser.189 

Molichs användbarhetskriterier är mycket lika till Jakob Nielsens förutom att 
Nielsen också menar att ett system ska innehålla få fel och därmed inte tillåta an-
vändarna att göra stora misstag när de använder systemet.190 Eftersom några av 
Molichs kriterier ligger ganska nära varandra i betydelse och dessutom är irrele-
vanta eftersom användarna är frekventa besökare av webbplatsen, formulerade jag 
om dessa i min enkät till följande kriterier: 

→ Lätt att lära sig  
                                                 
185 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 24. 
186 Intervju med Andersson, Anna, 2009-10-15; Intervju med Cecilia, 2009-12-18. 
187 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 24. 
188 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 24. 
189 Molich, R. (2002), Webbdesign med fokus på användbarhet, s. 24. 
190 Nielsen, J. (1993), Usability Engineering, s. 26. 
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→ Bra sökmotor (effektiv) 

→ Enkel och snabb navigering (effektiv) 

→ Tydlig information (begriplig) 

→ Välorganiserad och lättöverskådlig 

Enkätrespondenterna fick ge betyg på Intra utifrån dessa fem kriterier i en skala 
från ett till fem. Nedan finns en figur över respondenternas svar. 

Figur 9: Intras användbarhet ur olika kriterier på en skala från ett till fem. 

Källa: Enkätsvar. Total svarade 78 av 78. 

Från resultatet kan man se att alla dessa fem användbarhetsfaktorer får ganska 
höga betyg från användarna då det lägsta betyget 3,2 är högre än medelvärdet tre. 
Ser man återigen på de små skillnaderna som finns kan man se att det lägsta bety-
get ges egenskaperna ”tydlig information” och ”enkel och snabb navigering”. 
Man kan säga att Intra inte är maximalt begriplig och tillfredställande för de an-
ställda. Inte heller uppskattar användarna sökmotorn och strukturen i Intra till ful-
lo. Detta syns ännu tydligare i fritextsvaren där många anställda har skrivit om sitt 
missnöje med de olika delarna. En person har exempelvis skrivit: ”Jag tycker int-
ranätet borde efterlikna Viking Lines hemsida mer, hemsidan är mer användar-
vänlig i fråga om struktur och navigering.” 

Produkterna på den externa webbplatsen presenteras så att nyast kommer först 
samt att man kan söka via resmålsorter. I situationer där en kund pratar om en resa 
hon eller han har sett erbjudande på är det enklast att använda den externa webb-
platsen. På Intra måste man oftast veta produktkoden, som kunder många gånger 
inte vet, för att få relevanta träffar. Detta ställer högre krav på den anställde som 
måste ta reda på produktkoden för att kunna hitta informationen som gäller för 
denna specifika resa. Eftersom det finns väldigt många olika produktkoder är det 
omöjligt för de anställda att kunna alla produktkoder utantill.191 

                                                 
191 Intervju med Martina, 2010-01-25. 
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Intra är enligt mina intervjuinformanter inte lika användbart eftersom sökmo-
torn inte hittar relevanta svar, innehållet i texten kan vara svårtillgängligt och 
strukturen i exempelvis produktkoderna kan vara svår att förstå.192 Dessa problem 
noteras också i förslagsrutan i enkäten: ”Fritextsökningen på Intra är dålig. Man 
hittar oftast inte det man söker.” 

Man kan också märka att de anställda efterlyser mer användarvänliga sökmo-
torer: ”Sökmotorn på Intra borde kunna ’känna av’ vad man söker, t.ex. som på 
Google som frågar ’menar Du xxx’. Nu måste man veta exakt hur ordet stavas i 
Intra för att hitta rätt.” 

Ett problem med sökmotorn som flera personer skriver om är att den inte ger 
relevanta träffar. Eftersom intranätet på företaget är gemensamt för alla anställda i 
alla länder får man vanligtvis upp träffar som gäller för olika länder och sökmo-
torn känner inte av att man söker i Sverige. Istället måste man avgränsa sökträffar 
till svenskt marknadsområde för att få upp träffar som enbart gäller i Sverige. 
Dock tar det extra tid i sökningen och det kan hända att många inte ens reflekterar 
över att det går att avgränsa (se bilaga 1). En person som har problem med detta 
har exempelvis skrivit: ”Enklare sökmotor, att man bara får upp dokument gällan-
de Sverige i första hand.” En annan skriver: ”Sökmotorn på Intra är inte bra. Hur 
effektivt är det att få över 10 alternativ på en enkel fråga, där hälften av svaren har 
finska bokningskoder som jag 98% säkerhet inte är ute efter?” 

Det är inte enbart sökmotorn som försvårar informationssökning för de an-
ställda, det är också strukturen på Intra som gör att det ibland kan vara svårt och 
ineffektivt att söka. Petra berättade exempelvis att det ibland kan innebära många 
”klick” innan man får den önskade informationen. Hon gav ett exempel på när 
man vill få fram dukningstider på båtar på intranätet. Innan man kommer fram till 
informationen får man ”klicka” sig fram sex gånger.193 Vägen till informationen 
ser ut enligt följande: Startsidan → Ombordsinfo → Dukningstider → Länk (till 
dukningstider) → Länk (till dukningstider) → Länk (till den externa finska webb-
sidan på svenska med dukningstider) → Informationen om dukningstider. Det kan 
vara irriterande och förvirrande att behöva gå igenom alla dessa länkar för att se-
dan komma fram till informationen som inte ens är lagrad på intranätet, utan på 
den finska webbplatsen för Viking Line. Det finns många liknande exempel där 
man får länka sig fram till information som finns på en extern webbplats. Att man 
sammankopplar intranätet med externa webbsidor kan också vara förvirrande för 
användaren som möter sidor med annorlunda utseende. Dessa lösningar har knap-
past haft användaren i åtanke eftersom det tar mer tid för användaren att hitta in-
formation och skapar förvirring när informationen presenteras på ett avvikande 
sätt. 

                                                 
192 Intervju med Cecilia, 2009-12-18; Martina, 2010-01-25; Sanna, 2010-01-29. 
193 Intervju med Petra, 2010-01-29. 
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Ett annat problem som intervjuinformanterna pratade om är att de så kallade 
produktkoderna är mycket svårlästa.194 Detta kan vara anledningen till varför de 
anställda tycker att informationen på Intra inte är tydlig. En produktkod innehåller 
all information om en specifik resa och det finns information för olika grupper, 
både för resesäljare och för de som jobbar med prissättningar. Något som gör det 
svårare för de anställda att tyda informationen från produktkoderna är att det sak-
nas konsekvens i struktur. Informationen kommer inte alltid i samma ordning utan 
kan variera och då måste man skumma genom hela dokumentet för att hitta det 
man söker. Två personer skriver i enkäten: ”Intranätet när det gäller olika pro-
duktkoder är mycket, mycket oklart och svårsökt.” och ”Upplagd info bör vara i 
samma ordning vad gäller information om olika typer av koder så det blir lättare 
att hitta.” 

Trots en stor skillnad i användbarhet, är Intra mycket mer använd än Viking 
Lines webbplats, den senare används fler än sex gånger per dag av enbart 11 per-
soner. Detta kan bero på att Intra innehåller mycket mer information än Viking 
Lines webbplats. En respondent skrev exempelvis: 

Det finns all information man söker men ingen tid att hitta all info man söker när man behö-
ver snabba svar. Jag går ibland hellre in på www.vikingline.se där infon som går ut till kun-
derna ibland är lättare att tyda än på Intra och efter det kan jag gå tillbaka in i Intra för närma-
re detaljer. 

Faktum att källorna används parallellt med varandra kan påverka de anställdas 
tillförlitlighet för Intra eftersom de anställda kan utveckla en irritation över att de 
måste leta efter information från flera olika källor, som tar dubbelt så mycket tid. 

Slutligen kan man konstatera att intranätet på företaget inte uppfyller alla an-
vändarnas krav på användbarhet eftersom det har visat sig vara svårt att använda 
och förstå. 
  

                                                 
194 Intervju med Sanna, 2010-01-29. 
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6.7 Hög användningsfrekvens 

En frågeställning som presenterades tidigare i uppsatsen var ifall det kan finnas 
något samband mellan högkvalitativ information och hög användningsfrekvens 
alternativt mellan tillgänglighet och hög användningsfrekvens. Tidigare forskning 
har visat att ju mer tillgänglig en källa är desto mer används den.195 Det kan vara 
problematiskt att referera till äldre litteratur (Gertsberger och Allen) då förutsätt-
ningarna för informationssökningen var mycket annorlunda för bara tio år sedan, 
men det finns även nyare forskning som kunnat bevisa samma samband. Ander-
son med fleras studie är en av de som fortfarande förespråkar för källans tillgäng-
lighet.196 Det har visat sig vara svårt att visa på ett liknande mönster i denna under-
sökning då den mest använda källan Intra i många avseenden brister i användbar-
het. Däremot har användarna en stor vana med källan, något som Gertsberger och 
Allen menar höjer användbarhet då källor som används oftare med tiden blir enk-
lare att använda och uppfattas mer tillgängliga.197 Också Malin Andersson, som 
skrev sin uppsats om Nordeas intranät, menade att användningsfrekvensen och 
användbarheten är sammankopplade. Andersson förklarade att det blev en ond 
cirkel för de anställda som använde intranätet sällan eftersom de tillfällen de an-
ställda valde att använda intranätet blev det desto svårare för dem.198 

Viking Lines Intra har visat sig vara svår att använda och förstå men ändå har 
den högst tillförlitlighet bland de anställda. Resultatet visar således på ett positivt 
samband mellan tillförlitlighet och användningsfrekvens. Det finns forskning som 
menar att högkvalitativ information påverkar användarna, vilket resulterar i att 
källor som innehåller information av högre kvalitet används i högre grad än källor 
som innehåller information av lägre kvalitet.199 Intra har visat sig innehålla hög-
kvalitativ information då den är av högsta relevans för användarna. Informationen 
är också mycket exakt då användarna litar på att svaret då får från Intra är korrekt. 
Informationen nås från Intra när den behövs under förutsättningen att informatio-
nen är upplagd. Således fyller Intra alla kvalitetskriterier. Nedan är en figur över 
relativ användningsfrekvens och tillförlitlighet.  

                                                 
195 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
196 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek in-
formation”, s. 148. 
197 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
198 Andersson, M. (2003), Intranät som verktyg för organisationskommunikation: en fallstudie på Nordea, s. 44.  
199 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in studies 
of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”, s. 142. 
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Figur 10: Relativ användningsfrekvens och tillförlitlighet. 

Källa: Enkätsvar. Totalt svarade 78 av 78. 

Källorna presenteras i figuren i fallande ordning där den mest använda källan står 
först (till vänster) och minst använda källan sist (till höger). Den relativa tillförlit-
ligheten har beräknats från respondenternas svar och anges i procent där 
100 procent står för mycket pålitlig källa och 0 procent för mycket opålitlig källa. 
Tillförlitligheten visas i figuren med bollar där linjerna mellan de fyller enbart 
illustrativa syften. De fyra första källorna verkar följa en ordning där den mest 
använda källan har mest tillförlitlighet och ju mindre man använder källan desto 
mindre litar man på den. De följande källorna verkar dock inte följa samma möns-
ter. Dessa källor litar man på mer i förhållande till deras användande. Det bör ock-
så noteras att skillnader i tillförlitlighet är mycket små då den minst pålitliga käl-
lan gamla e-postmeddelanden får 77 procent och den mest pålitliga källan Intra får 
89 procent. Av den anledningen kan man inte uttala sig med säkerhet att val av 
källor på fallföretaget får stöd av cost/benefit-modellen. 

Hög användningsfrekvens av Intra och Triton kan bero på både högkvalitativ 
information och källornas fysiska tillgänglighet. 
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7 Slutdiskussion 

Här diskuteras resultaten i undersökningen utifrån de övergripande teorierna som 
presenterades i början av uppsatsen. 

7.1 Principen om minsta ansträngning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka de underliggande faktorer för källval och 
se ifall dessa låter sig förklaras med principen om minsta ansträngning eller 
cost/benefit modellen. Resultaten från undersökningen visar på ett komplicerat 
beteende bland de anställda där många olika faktorer har betydelse för källval. 
Tidigare forskning har visat starka samband mellan tillgänglighet och val av källa 
och menat att tillgänglighet är det enda avgörande kriteriet.200 Relevansen av tidi-
gare forskning har diskuterats och ifrågasatts då en stor del av detta har skett före 
datorer och Internet tillkom till organisationer. Dock finns det fortfarande nyare 
studier som argumenterar för källans tillgänglighet.201 Resultaten i denna under-
sökning saknar detta direkta samband då intranätet, som är den mest använda käl-
lan, inte uppfyller alla användbarhetskriterier. Intra finns fysiskt tillgängligt under 
hela arbetsdagen via en dator och Internet-uppkoppling, men de två andra dimen-
sionerna av tillgänglighet, det vill säga enkelheten i användning och förståelse 
uppfyller inte användarnas krav. Både intervjuerna och enkätsvaren avslöjade att 
användarna har svårt att hitta information i Intra, att sökmotorn fungerar dåligt 
och att produktkoderna kan vara förvirrande. Däremot har Viking Lines webbplats 
visat sig vara mer tillgänglig, eftersom den uppfyller alla tillgänglighetskriterier 
enligt användarna. Dock visade resultatet att webbplatsen, som är mer användbar 
än Intra, används i mycket mindre omfattning än Intra, högst troligen eftersom det 
finns mycket mindre relevant information på webbplatsen. Resultatet får inte hel-
ler direkt stöd från principen om minsta ansträngning när det gäller kollegor som 
en källa. Kollegor som är en av de mest tillgängliga källorna i fråga om förståelse 

                                                 
200 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 279; Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how 
engineers and scientists seek information”, s. 148. 
201 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek in-
formation”, s. 148. 
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och användning, används i mycket mindre omfattning jämfört med Intra och Tri-
ton. Intervjuerna kunde belysa att de anställda inte vill förlora tid genom att fråga 
kollegor eftersom dem många gånger kan låta osäkra. De anställda föredrar att gå 
till en säkrare källa direkt, även om det kan kräva mer ansträngning. En anställd 
påpekade också lärandeaspekten och menade att om hon lär sig hitta i Intra istället 
för att fråga någon annan kan det underlätta för henne nästa gång hon får en liknan-
de situation. Detta överensstämmer med George Zipf’s förklaring till principen om 
minsta ansträngning där individer beräknar hela sin framtida ansträngning när de 
står inför ett beslut. Att den anställde väljer att söka på Intra istället för att vända sig 
till sin kollega kan tolkas med Zipfs förklaring som en tillfällig metod för att uppnå 
minsta ansträngning i framtiden. 

Undersökningen kunde också visa att användarna är mycket vana vid Intra, 
något som Gertsberger och Allen menar höjer användbarheten hos källan.202 Av de 
anställda har 35 av 78 jobbat på företaget längre än 5 år, vilket bidrar till att 
många är vana vid källorna och har lärt sig komma förbi dess brister. Detta kan 
vara en förklaring till att Intra är den mest använda källan. 

Tidigare forskning har också visat att personliga källor föredras och samband 
till tillgänglighet har dragits med slutsatser att kollegor oftast är enklare att förstå 
och använda samt att de alltid finns fysiskt tillgängliga.203 Denna undersökning 
visar på ett annorlunda beteende då kollegor i närheten är den tredje mest använda 
källan och som första källa föredrar användarna opersonliga källor. Användnings-
frekvensen visar också att opersonliga källor som Intra, Triton och Viking Lines 
webbplats är mer använda än personliga källor. Att resultatet skiljer sig från tidi-
gare forskning kan bero mycket på skillnaderna i organisationskommunikationer 
där kollegornas tillgänglighet kan variera. Undersökningen får till viss del stöd 
från principen om minsta ansträngning där tillgänglighet är den avgörande fak-
torn. Empirin har således visat att kollegor, som inte är lika tillgängliga som ex-
empelvis Intra eller Viking Lines webbplats, inte används i lika stor omfattning 
som opersonliga källor. 

7.2 Cost/benefit-modellen 

Det finns en motsättning till principen om minsta ansträngning inom forsknings-
fältet och en del forskare menar att det är högkvalitativ information som driver 
individernas val av källa.204 Man ska dock inte glömma att de refererade studierna 
                                                 
202 Gertsberg, P.G. & Allen, T.J. (1968), ”Criteria used by research and development engineers in the selec-
tion of an information source”, s. 277. 
203 Case, D.O. (2002), Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and 
behavior, s. 142. 
204 Bronstein, J. & Baruchson-Arbib, S. (2008), ”The application of cost-benefit and least effort theories in 
studies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish studies scholars in Israel”. 
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där kvalitet visade sig vara av större vikt grundade sig på ganska speciella yrkes-
grupper, nämligen flygingenjörer och akademiker. Det är mycket möjligt att dessa 
yrkesgrupper är mer benägna på att försäkra sig om högkvalitativ information än 
andra yrkesgrupper. Det är min uppfattning att det finns likheter mellan dessa 
yrkesgrupper även om arbetsuppgifterna är mycket olika. Flygingenjörer, akade-
miker och resesäljare på Viking Line är mycket beroende av aktuell och korrekt 
information. Stor del av deras arbete består av informationssökning antingen via 
personliga kontakter eller via Internetuppkoppling. Kvalitet har visat sig ha bety-
delse vid val av källa vilket framkommer speciellt tydligt när de anställda väljer 
bort andra kollegor som källa eftersom de är osäkra ifall de kan få svaret från 
andra kollegor. Mina informanter berättade att det var bättre att gå direkt till Intra 
eftersom de visste att informationen fanns där, även om informationen var svårare 
att hitta. Även resultatet från enkätundersökningen visar liknande mönster då de 
anställda föredrar opersonliga källor. 

Eftersom kvalitet är en subjektiv uppfattning har undersökningen grundat sig 
på användarnas personliga preferenser. Ett positivt samband mellan högst pålitliga 
källor och mest använda källor har kunnat bevisas då den mest använda källan har 
högst tillförlitlighet bland de anställda. Dock är inte sambandet tydligt när det 
gäller alla källor eftersom de mindre använda källorna, det vill säga webbplatsen, 
broschyrer samt e-postmeddelanden och telefonsamtal till kollegor, fick större 
förtroende än väntat utifrån användningsfrekvensen (se figur 10). Trots detta litar 
de anställda mindre på kollegor än Intra och Triton. 

Resultatet har således visat att användarens val av källor på fallföretaget får 
stöd av både principen om minsta ansträngning och cost/benefit-modellen. 

7.3 Andra faktorer 

Förutom tillgänglighet och kvalitet finns det andra faktorer som påverkar de an-
ställda i deras val av källa. En viktig del av vardagen är det sociala samspelet mel-
lan kollegorna. Resultaten i undersökningen visar att en stor del av respondenterna 
har upplevt att de blivit negativt bemötta av en kollega. Detta kan mycket väl på-
verka de anställda till att använda opersonliga källor framför personliga. Trots 
detta används kollegor i närheten som en informationskälla relativt ofta, då den 
tredje mest använda källan efter Intra och Triton är kollegor i närheten. Däremot 
används möjligheten att ringa andra kollegor eller skicka e-postmeddelanden till 
kollegor i mycket mindre omfattning. 

Undersökningen har också visat att tidspress är en viktig faktor som påverkar 
de anställda. Eftersom de anställda oftast har bråttom när de söker information 
väljer de en källa som är fysiskt tillgänglig och som högst troligtvis har informa-
tionen som de är i behov av. 
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Hur van man är vid källan har också visat sig spela betydelse vid de anställdas 
val av källor. De anställda som har arbetat på företaget länge har lärt sig hitta i 
Intra och vet hur man kommer förbi dess brister. Ju mer man använder en källa 
desto mer van blir man vid den och källans svårigheter blir med tiden något man 
kan överkomma. Dessutom kan tidigare erfarenheter påverka de anställda, speci-
ellt om dessa erfarenheter har varit negativa. Således finns det större risk att an-
ställda som blivit negativt bemötta av andra kollegor inte vänder sig till kollegor i 
samma omfattning som andra gör. 

7.4 Problematiken kring tillgänglighet och kvalitet 

Många studier som har tillämpat cost/benefit-modellen och principen om minsta 
ansträngning på val av källor har haft stora skillnader i utbudet av källor. Ander-
son med flera som studerade amerikanska flygingenjörernas och forskares källval 
jämförde både organisationsinterna och externa källor, det vill säga både kollegor, 
rapporter och tidskrifter som fanns att tillgå på arbetsplatsen, men också bibliote-
karier och forskare i andra organisationer.205 I detta fall finns det skillnader i alla 
tre dimensioner av tillgänglighet: fysisk tillgänglighet, hur enkelt det är att använ-
da källan och hur enkelt det är att förstå källan. Då skillnader i källorna är uppen-
bara och man väljer mellan källorna med olika tillgänglighetsdimensioner blir 
resultatet mer tydligt. Det är exempelvis enklare att påvisa att de undersökta väljer 
källor enligt principen om minsta ansträngning, om källorna som användarna har 
att välja mellan finns på fysiskt olika platser och har olika svårighetsgrader när det 
gäller förståelse och användning. 

I denna undersökning är inte skillnaderna i tillgänglighet lika stora. Det finns 
inga skillnader i fysisk tillgänglighet då alla källor som undersökts är organisa-
tionsinterna och finns på arbetsplatsen. Det enda som man inte kan få tillgång till 
direkt är kollegor på andra avdelningar, men även då behöver personer inte för-
flytta sig för att få tillgång till ”källan”, utan kan ringa den personen från sin ar-
betsplats. Samma sak gäller kontakter via e-post. Däremot finns det större skillna-
der i hur enkelt det är att förstå och använda informationen i källorna. Informatio-
nen i Intra har således enligt användarna visat sig vara svårare att använda och 
förstå än Viking Lines webbplats. 

Också källornas kvalitet är problematisk i denna undersökning då inga stora 
skillnader har hittats. Undersökningen visar att Intra har mest tillförlitlighet men 
att skillnader mellan olika källor är ganska små. 

                                                 
205 Anderson, C.J. m.fl. (2001), ”An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek in-
formation”, s. 139.  
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Denna undersökning har trots små skillnader i tillgänglighet och kvalitet för-
sökt att ta reda på vad det är som styr individernas val av källa. Resultatet har vi-
sat att det är en mängd olika faktorer som spelar roll. 

7.5 Reflektioner och framtida forskning 

Svarsfrekvensen i uppsatsen kan tolkas som låg då enbart 78 av 151 anställda sva-
rade på enkäten. Däremot består undersökningen också av fem intervjuer och ett 
antal e-postmeddelanden som har bidragit med värdefull kunskap. Undersökning-
en har genomförts i form av en fallstudie och man kan ifrågasätta resultatets gene-
raliserbarhet eftersom fallstudier enbart kan ses som indicier. Trots detta är det 
mycket troligt att informationssökning kan se ut på samma sätt i företag som har 
liknande förutsättningar. Med liknande förutsättningar menar jag faktorer som att 
intranätet är en viktig del av de anställdas informationssökning, att de anställda är 
beroende av aktuell och lättförståelig information samt att de anställda har mycket 
lite tid för att hitta svar på sina frågor. Faktum att jag har varit timanställd på före-
taget sedan 2008 har enligt mig påverkat undersökningen positivt då jag har kun-
nat använda mina förkunskaper för att bättre förstå mina intervjuinformanter samt 
för att konstruera en väl fungerande enkät. Förhoppningen med denna uppsats har 
varit att bidra med ett annat, mer komplext perspektiv i val av källor. 

Mina slutsatser är att företaget skulle spara mycket pengar om intranätet för-
bättrades utifrån de kriterier som användarna prioriterar vid val av informations-
källor. Informationssökning från andra källor måste minska vilket man kan åstad-
komma genom att förbättra intranätet. Detta skulle också effektivisera de anställ-
das arbete som istället för att söka information från flera olika källor enklare kan 
hitta den på intranätet. Det är en ond cirkel som skulle upplösas då resesäljarna 
som hittar relevant information snabbare, kan hjälpa kunder direkt och hinner 
dessutom hjälpa fler kunder. Detta skulle i sin tur innebära fler besvarade samtal 
och fler bokade resor. Min uppfattning är dessutom att Viking Line har väldigt bra 
förutsättningar till att förbättra intranätet i och med att intranätet redan används i 
så stor omfattning och att användarna hyser stor tilltro till källan. Förbättring av 
intranätet skulle i mitt tycke förenkla och effektivisera mångas arbete. 

Även om det har forskats länge om källval finns det fortfarande många obe-
svarade frågor. Tekniken och förutsättningar för informationssökningen är i stän-
dig förändring vilket gör att ämnet kanske aldrig blir uttömt. Det vore exempelvis 
intressant att veta hur val av källor ser ut i andra företag under annorlunda förut-
sättningar, det vill säga där också källor utanför organisationen används. Att fors-
ka mer om val av källor bidrar med att förstå användaren och hjälper att konstrue-
ra riktlinjer till effektiva källor. Man skulle också kunna göra statistiska jämförel-
ser mellan företag som har lyckats med sina intranät i olika omfattningar för att 
kunna se hur stor påverkan effektiva intranät har på organisationers framgång. 
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8 Sammanfattning 

Undersökningens syfte har varit att förklara de anställdas källval på fallföretaget 
samt att diskutera intranätet utifrån ett användarperspektiv. Tidigare forskning har 
gett motsägelsefulla resultat och förklarat användarnas källval antingen med prin-
cipen om minsta ansträngning eller med cost/benefit-modellen. Denna undersök-
ning har fått stöd från båda dessa teorier samt hittat några andra viktiga faktorer 
som har betydelse när användarna på fallföretaget söker information. Undersök-
ningen grundar sig på fem intervjuer, ett antal e-postmeddelanden från flera per-
soner på företaget samt enkätsvar från 78 anställda. 

 Resultatet visar att det finns ett flertal olika källor att tillgå under arbetet: 
bokningssystemet Triton, intranätet Intra, e-post, kollegor och broschyrer med 
annat tryckt material. Intra och Triton, som är opersonliga källor, används mest på 
företaget och det är också Intra som anses ha högst tillförlitlighet bland de anställ-
da. Tillgänglighet har visat sig vara en viktig faktor som påverkar de anställda 
eftersom opersonliga källor föredras framför personliga, som inte är lika tillgäng-
liga. Användandet av dessa källor ökar i sin tur tillgängligheten eftersom ju mer 
man använder en källa desto mer van blir man vid den. Också kvalitet påverkar de 
anställda då ett samband mellan de mest pålitliga och de mest använda källorna 
har bevisats. Samtidigt pekar undersökningen på en rad andra situationsbetingade 
faktorer som påverkar de anställda. Tidspressen kan påverka de anställda att ringa 
en säljledare istället för att söka på intranätet. Negativt bemötande är inte frånva-
rande på företaget och kan leda till att dessa personer i mindre omfattning använ-
der sig av kollegor som informationskälla. Intranätets användbarhet har under-
sökts utifrån användarnas perspektiv och resultatet har visat att även om intranä-
tets olika delar får ganska höga betyg av användarna, är det många som är miss-
nöjda med intranätet. 

Resultatet har visat att även om intranätet tycks fylla sitt syfte på fallföretaget 
används också andra källor i ganska stor omfattning. Detta kan vara ett tecken på 
att intranätet inte uppfyller alla användarens behov. De anställda får dessutom 
väldigt mycket e-post som de förväntas ta del av. Dessa mängder av e-
postmeddelanden kan försvaga intranätets grundsyfte som är att användarna själv 
aktivt letar efter information. Undersökningen genomfördes på fallföretaget Vi-
king Line men min förhoppning har varit att resultatet går att applicera på även 
andra företag där intranät är en viktig informationskälla. 
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Bilaga 1: Sökbild i Intra 
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Bilaga 2: Säljinfo startsida i Intra 
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Bilaga 3: Exempel på produktkod 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

 
 
Inledande frågor  
1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du varit anställd?  
 
Informationssökning allmänt 
3. Vilka typer av frågor återkommer ofta? 
4. Hur går du tillväga när du söker information? Beror det på informationsbeho-
vet? Hur? 
5. Vilka källor använder du? Blir du styrd/tillsagd av andra att använda vissa ka-
naler för vissa problem? 
6. Finns det något som är jobbigt med att söka information? 

 
Val av källor 
7. Vilka källor föredrar du?  
8. Vart vänder du dig i första hand? (viktigaste/mest använda informationskana-
len)?  

o Varför väljer du den ena framför den andra?  
o Bekvämt? 
o Vet att du får rätta svaret fastän det är svårare?  
o Spelar tiden roll?  
o Lärandeaspekt? 
o Kvalitet av information vs bekvämlighet/tid(effort)? 

9. Har du mer tillit för en källa än för en annan? Litar du på kollegan eller intranä-
tet? 
10. Vilken typ av information söker du på intranätet? I vilka sammanhang använ-
der du intranätet? 
11. Hur ofta använder du intranätet i förhållande till hur mycket du skulle kunna 
använda det?  
12. Hur ofta (hur många gånger per dag/vecka) använder du intranätet?  
13. När använder du andra kanaler som e-post och kollegor? Varför? 
14. När är det bäst att fråga någon istället för att leta upp själv? När är det mindre 
bra att göra det? 
 
Aktualitet & Tillförlitlighet  
15. Hur pålitlig tror du att informationen på intranätet är?  
16. Överensstämmer informationen på intranätet med information som ges via 
andra informationskanaler? Exempelvis med e-post? 
17. Hur aktuell (uppdaterad) tror du att informationen på intranätet är?  
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Användarvänlighet  
18. Vilka problem kan du stöta på i din informationssökning på intranätet? 
19. Är det svårt/enkelt att hitta den information du söker efter? På vilket sätt? (In-
formationen finns ej, Dålig struktur, För mycket information)  
20. Hur väl tycker du att informationen presenteras på intranätet? (Struktur)  
21. Är informationen lättförståelig eller svårförståelig?  
22. Har du koll på all information som finns att ta fram på Intra? 
23. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att på bästa sätt kunna söka 
information på intranätet?  
24. Har du fått någon utbildning/introduktion i hur intranätet fungerar? (Hur det är 
strukturerat, vilken typ av information som finns att tillgå, sökteknik etc.)  
 
Tankar om förbättringar  
25. Vad är bra respektive mindre bra med dagens intranät?  
26. Vad skulle du vilja ändra på för att göra intranätet bättre?  
27. Finns det ytterligare information som du skulle vilja ha tillgång till via intranä-
tet? Vad?  
28. Finns det information på intranätet som du inte tycker är relevant? Vad?  
 
Övrigt  
29. Ytterligare tankar eller synpunkter från respondenten.  
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Bilaga 5: Enkäten 
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