
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA               VT 2010 

Sektionen för Management 

Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 Att skapa kunskap i informationshavet 

Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATARBETE I PEDAGOGIK 

Författare: Karin Andréasson Tegeman 

Handledare: Heléne Ivarsson 



2 

 

Blekinge Institute of Technology Section of Management  

Course: Thesis in Education 15 points 

Title:  Creating Knowledge in the Ocean of Information  

Author: Karin Andréasson Tegeman 

Tutor: Heléne Ivarsson 
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company creates many instructions to document their management systems, which often 

are presented through an intranet. This study examines how the text can be presented to 

make content understandable and give employees the knowledge to take action. An 

interview survey was made at Skanska Sweden and their management system "Vårt sätt 

att arbeta". The results show that it is mainly about creating an overview of the system 

and creating separations between different text sections. This study is based on concepts 

of Instructional Design and Legibility and interpreted from a communication and socio-

cultural perspective. The result showed that experience, acquaintance with the text and 

computer skills played a large role in how the user wants the text presented. It also 

discussed how to structure the text in such a way that an overview of the system could 

be created. A suggestion for further research is, a major study with an experimental 

method as a basis. 
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som presenteras via ett intranät. Studien undersöker på vilket sätt texten kan presenteras 

för att göra innehållet förståeligt och ge medarbetarna kunskap till handling. En 

intervjuundersökning gjordes på Skanska Sverige och deras ledningssystem ”Vårt sätt 

att arbeta”. Resultatet visar att det handlar till stor del om att skapa en överblick av 

systemet, och att texten skall struktureras på ett uppdelat sätt.  Den här studien utgår 

ifrån begreppen Instructional Design och Läsbarhet och tolkar resultaten ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Den visar att tidigare erfarenheter, bekantskap med texten 

och datorvana spelar en stor roll i hur användaren vill ha texten presenterad. Det 

diskuteras också om behovet av att strukturera texten på ett sådant sätt att en överblick 

av systemet skapas. Till vidare forskning föreslås en större studie med en experimentell 

metod som grund . 
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Inledning 

I dagens företag behövs det många instruktioner. Det ställs höga krav på den 

information som ges och speciellt hur den presenteras. För medarbetaren handlar det om 

att ta till sig stora mängder med information och göra den till sin egen kunskap. Det 

handlar inte endast om att ta till sig text utan även om att förstå den underliggande 

meningen, ”man skall kunna läsa en komplicerad instruktion och handla efter den” 

(Säljö 2005 s.218). På grund av mängden med information ifrån ledningen, skapas ofta 

olika ledningssystem som presenteras i intranät, för att kontrollera och leda.  Beroende 

på hur intranäten strukturerar och presenterar instruktionerna kan medarbetaren förstå 

innehållet, göra den till sin egen och arbeta efter den. Denna studie är genomförd på 

Skanska Sveriges ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta” som finns i ett intranät.  

Tidigare forskning på området textstruktur har gjorts och visat på intressanta resultat om 

hur strukturen påverkar förståelsen. Men frågan är, hur kan textens struktur skapa 

lärande som kan leda till handlingskraft? Vilka strukturformer är det som förekommer, 

som uppmuntrar till förståelse.  Denna studie tar sin utgångspunkt i begreppen 

Instructional Design och Läsbarhet ur ett sociokulturellt perspektiv och undersöker 

denna fråga vidare, hur kan texten struktureras så att medarbetarna kan förstå 

innehållets betydelse? 

Skanska Sverige 

Skanska är ett av världens största byggbolag med drygt 50 000 anställda i Europa, USA 

och Latinamerika. Skanska grundades år 1887 och affärsidén är att utveckla, bygga och 

underhålla den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i. Skanska Sverige 

AB är Skanskas byggverksamhet i Sverige och fokus för denna studie. Skanska Sverige 

AB har knappt 10 000 anställda och finns utspritt över hela landet. Verksamheten är i 

huvudsak indelad i tre delar: Asfalt & Betong, Väg & Anläggning samt Hus. 

I Skanska Sverige pågår ständigt ett antal tusen projekt i omfattningar som sträcker sig 

från Hallandsåsen till att flytta en innervägg. För att kunna skapa en samordning och 

integration av så diversifierade, mångskiftande, och decentraliserade delar i 

verksamheten är ledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta” (Vsaa) en viktig del. Vsaa är 

indelat i ett antal kapitel riktade mot olika delar i verksamheten t.ex. Projekt hus, 

Produktion asfalt och betong, Projekt väg och anläggning samt några övergripande t.ex. 

Medarbetare, Ledning, Kund – Marknad. 

Ledningssystemet Vsaa lanserades i slutet av 1990-talet och har sedan dess behållit 

samma format (dock har innehållet ständigt utvecklats). Vsaa har cirka 4 000 användare, 

det vill säga samtliga tjänstemän i Skanska Sverige AB (Åkesson, 2010). 
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Sidorna i systemet är ungefär lika uppbyggda. Här handlar det om att förmedla ett 

textinnehåll. Användaren har ingen möjlighet att interagera med systemet, förutom att 

läsa den text som presenteras. Se skiss nedan i figur 1. 

 

 

figur 1. Skiss över intranätet  

Ledningssystem  

Inom dagens företag, så som i Skanska Sverige, finns många varierande arbetsuppgifter. 

Dessa kontrolleras och styrs ofta genom någon sorts system så att ledningen kan 

förvissa sig om att arbetet blir gjort på det sätt som förelagts. Ett ledningssystem kan 

sägas vara ett företags sätt att arbeta på. Det finns många olika ledningssystem, men de 

mest kända är ISO-standarderna, som kommer ifrån organisationen ISO (International 

Standard Organization). Ordet ISO kommer ifrån latinets isos och betyder ungefär lika, 

och det är just målet med standarderna, att alla skall utgå från samma system. Det är 

ledningen på företagen som inför systemet som ofta är processinriktat och mycket 

strukturerat. För vissa företag är det något som är mer dokumenterat än för andra 

(Tegeman, 2010). 

På företagen används ledningssystem: ”för att en organisation skall fungera effektivt, 

måste den fastställa och styra ett flertal sammanlänkande aktiviteter” (Swedish 

Standards Institut, 2008, s. 2), vilket ledningssystemet gör och kontrollerar så att allt 

sker efter förutbestämda planer. Kravet på att organisationen skall styras på detta sätt 

finns från kunder, leverantör och de egna medarbetarna. Ett av de vanligaste systemen 

som företag också kan bli certifierade emot är ISO 9001. Det är standarden för kvalitet, 

där vägledande principer finns och vissa krav ställs på hur ett ledningssystem skall vara 

uppbyggt. Här finns exempelvis krav på att ledningssystemet skall vara väl 

dokumenterat (SS-EN ISO 9001:2008 4.2 s.2). Hur denna dokumentation sker väljer 

dock varje företag själv, och omfattningen varierar beroende på företagets storlek och 

verksamhet. Många företag dokumenterar ledningssystemet genom att skapa ett intranät 

där all information finns tillgänglig. Här kan medarbetarna se de olika processerna och 

de tillhörande verktygen, så som mallar, olika dokument eller kontaktpersoner. Målet 
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med systemet är alltid att alla skall arbeta på samma sätt och vara en hjälp eller ett stöd i 

arbetet (Tegeman, 2010). Inom Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta”, finns också 

detta mål och denna struktur, då företaget är ISO certifierat. 

Intranät 

I denna studie kommer ordet intranät att förekomma på flera ställen. Detta begrepp kan 

ha olika betydelser och kräver därför sin egen definition. I detta fall används ordet som 

en beskrivning på ”a private Internet-like network that is internal to a certain company” 

(Capron & Johanson, 2004 s.8:246). Detta betyder att ett företag kan ha ett eller flera 

olika intranät inom sin organisation. Dessa intranät kan användas för att skapa en portal 

där företaget kan föra ut information till alla anställda. Men även mer interaktiva 

exempel finns, med forum, chatt och interna e-post system. Beroende på vad systemet 

används till ser de lite olika ut (Tegeman, 2010). Jag kommer att referera till 

ledningssystemet i denna studie som ett slags intranät, då det har sin uppbyggnad på det 

sätt som överensstämmer med definitionen. Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta” 

används endast för att föra ut textbaserad information till medarbetarna eftersom det är 

ett ledningssystem. Användarna kan inte på något sätt interagera med detta system, 

vilket gör det till en enkelriktad kommunikation.  

Något som är viktigt när det gäller intranät, är att göra det så användarvänligt så möjligt, 

eftersom det i stort sett är den enda plats informationen presenteras på. Agarwal (2001) 

poängterar att detta inte bör vara ett alternativ utan ett krav, så att användarna kan 

integrera med systemet på ett bra sätt.  För att skapa ett användarvänligt intranät måste 

också strukturen organiseras. Johansson (2007) hävdar att det finns en makro- och 

microstruktur inom intranät. Makrostrukturen handlar om hur olika sidor relaterar till 

varandra (så som navigation). Detta påverkar hur lätt användaren har att hitta fram till 

innehållet. Medan mikrostrukturen istället handlar om hur sidan i sig ser ut, hur bilder, 

text och innehåll är strukturerat ”Om det grafiska språket är bra kommer användaren 

inte att märka det” som Antonsson (2005 s.19) uttrycker det . I denna studie fokuseras 

på mikrostrukturen vilket inverkar på hur fort och bra användaren kan ta till sig 

informationen på sidan, när den väl kommit fram dit. Vid utformning av denna 

microstruktur finns det många olika resurser att hämta hjälp ifrån exempelvis 

Shneiderman (2009) som poängterar tydlig och strukturerad text som ett gott exempel 

på användbarhet.  Nilsen (2006) visar på att inom intranät finns det ofta ett problem 

med inkonsekvent design av sidorna, exempelvis att varje avdelning har sin egen 

utformning. Detta kan skapa stora problem för användaren, som då hela tiden måste 

vara beredd på en ny struktur. Vidare poängterar Nilsen (2006) att en matchning av 

strukturen mot vad användaren förväntar sig, avgör hur lätt användaren kan använda 

sidan.  Det är också så för Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta”, då det är ett 

ledningssystem, är den huvudsakliga platsen där medarbetaren kan hitta informationen 

på.  
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Begreppsutredning 

Läsbarhet (Legibility) 

Enkelt förklarat betyder läsbarhet förmågan att enkelt se och förstå vad som finns på en 

sida (Watzman & Re, 2008). Läsbarhet kopplas ofta ihop med text, men går även att 

applicera på annan media så som bilder eller film, eftersom det är helheten som avgör. 

Stone, Fisher och Eliot (1999, s.22) klargör detta genom att beskriva läsbarhet som ”a 

function of clearly defined structural relations, and that this is most easily achieved by 

the consistent manipulation of space.” Ordet används ofta inom typografiområdet och 

det är där mycket forskning har sitt ursprung. Inom engelskan finns ordet, läsbarhet, 

uttryckt på två olika sätt: Legibility och readability. Dessa täcker i stor del samma 

område även om det finns vissa distinkta skillnader. Legibility hänvisar till hur lätt och 

snabbt det är att upptäcka bokstäverna och orden. Medan readability mer handlar om 

hur lätt det är att läsa texten och att skapa sig en förståelse av den.  

Instructional Design (ID) 

Instruktions design handlar att skapa instruktioner så att människor lättare kan lära sig 

och skapa en förståelse av innehållet. (Reigeluth 1999).  De flesta instruktioner som 

skapades i början på 1980-talet då instruktions design blev sin egen genre, var gjorda 

för hårdvaror som hade komplicerade funktioner och inte kommunicerade till så stor del 

som mjukvaror kan.  Wiess (2008) skriver att om det inte vore för den strida strömmen 

av mängder med nya funktioner i apparaterna vore instruktionsdokument onödiga. 

Designarna har tagit till sig kommentarer från användarna och gjort dagens interaktiva 

vägledning så bra att den oftast är tillräcklig. I vissa fall behövs det ändå ibland 

instruerande texter för att individen skall tillägna sig ny kunskap inom området. 

Struktur av text kan delas upp i två bitar, enligt Petterson (2002). Den första, Internal 

textual structure , handlar om meningsuppbyggnad och om hur ord används för att 

hjälpa läsaren förstå innehållet. Den andra, external textual structure är den som handlar 

om tekniker för att strukturera upp texten med hjälp av textblock, linjer, typografi och 

liknande. I denna studien läggs fokus på den externa strukturen till största delen, dock 

görs en avgränsning från typografi som är ett eget stort område. 

Tidigare forskning 

Läsbarhet 

Mycket av den forskning som skett på området läsbarhet, gjordes under 1940-60 talen 

och relaterade till tryckbaserad media, så som tidningar och magasin. Det var inte förrän 

datorn introducerades under 1980-talet som forskningen blev mer specialiserad och då 

även riktade in sig mot digitalmedia. Många studier gjordes, och för att få en översikt 

genomförde Dillon (1992) en granskning av det empiriska arbete som tidigare gjorts. 

Det framkom då att det fanns en skillnad i läsbarheten mellan tryck och skärmläsning. 



11 

 

Belmore, citerad i Dillion (1992), lät en grupp läsa en kortare text både på skärm och i 

tryck och det visade sig finnas en stor skillnad i snabbhet. Förvånade över detta 

undersökte de det hela vidare och fann att det i större utsträckning berode på dator-

ovana än problem med själva läsningen på en skärm. Senare studier bland annat av 

Muter & Maurutto (citerad i Dillion, 1992) upprepade försöket och fann då inte någon 

skillnad alls i läshastighet. Där fanns det även en antydning om att det var lättare att läsa 

på skärmen.  Detta menar också De Lange och Moremoholo (2009), att på grund av att 

skärmar och tekniken nu har blivit så förfinade, går det att använda de riktlinjer som 

kommit fram för tryck även för digital media. Stone, Fisher och Elito (2006) 

genomförde en undersökning som återupprepade större delen av de riktlinjer, som 

Tinker & Paternson (Thinker 1963) skapat under 60-talet för tryck, som undersökte 

både teckensnitt, textstorlek, marginaler och radavstånd och bevisar att de även går att 

använda för skärm. Studien kom också fram till att läsbarheten berodde på hur van 

personen är att läsa den sortens text (genrer), hur mycket personen läser (exempelvis per 

år) och tidigare erfarenhet av strukturen på texten (utseendet). 

Även om läsligheten handlar om maskinen och vilken prestanda den har, te.x. en stor 

skäm är troligtvis lättare att läsa på än en liten, visar nya studier som genomförts hur 

viktigt det är med struktur av innehåll vid läsaning från en skärm. Vaughan och Dillon 

(2006) lät personer läsa en webbaserad tidning och såg att det fanns stora skillnader i 

hur informationen togs emot. De personer som fick läsa innehåll som var väl 

strukturerat, kunde snabbare skapa sig en förståelse av innehållet gentemot 

kontrollgruppen som hade det svårare. Redan 1991 genomförde Dillion en studie om att 

läsa akademiska texter på skärm och såg att en känd struktur, som är anpassad för 

området, blir lättare att förstå för användaren. Dessa resultat bekräftas i nyare forskning 

både av Stone, Fisher och Eliot(1990) och Vaughan och Dillion (2006). Användare som 

mötte en miljö som liknade deras föreställningar, exempelvis att en nyhetssida hade en 

tidningsliknande struktur, hade lättare att både komma ihåg vad som stod på sidan, och 

skapa sig en förståelse av innehållet (Stone, Fisher och Eliot, 1990). Detta visar på hur 

viktigt det är att veta vilken publik som innehållet skapas för, och görs förändringar får 

sändaren räkna med en inlärningsperiod för mottagaren. Vaughan och Dillion (2006) 

ger rådet att skapa en konsekvent struktur, som låter användaren skapa sig mentala 

bilder av informationen, vilket underlättar för användaren att ta till sig innehållet. 

Instructional design  

Som beskrivits tidigare finns det två delar inom strukturering. Till den externa 

strukturen hör hur texten placeras på sidan. Baker (2005) undersökte hur kolumner kan 

användas för att hjälpa läsaren att lära sig texten. Han såg ett problem med stora 

datorskärmar som gav långa textrader. Resultatet, som studien kom framtill, var att 

förståelsen av text till stor del berodde på personens läshastighet. De snabbare föredrog 

två kolumner, medan de långsammare föredrog en. Detta gjorde att Baker (2005 s.7) 

drog slutsatsen ”there is not one best way to present text online” och föreslår att 

strukturen skall vara anpassbar av användaren. Det finns även studier som får fram 

motsägande fakta inom detta område. Chaparro, Baker, Shaikh, Hull, och Brady, (2004) 
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undersökte hur marginaler och radavstånd, påverkar läshastigheten och förståelsen av 

text. Resultatet visade att deltagarna, som läste texten utan marginaler, gjorde detta 

saktare, med hade efteråt större förståelse av innehållet. I motsatts till den text med 

marginaler och som gav snabbare läsning. Oftast är det inte heller snabbheten som är 

viktig, utan hur väl användaren förstår innehållet och kan ta det till sig. Urata (2004) 

genomförde en fallstudie där deltagaren med hjälp av en manual skulle lära sig ett 

datorprogram. Resultatet gav att en steg-för-steg-lösning oftast är bäst och mest omtyckt 

av användaren, då den hela tiden ges tillräckligt med information för att göra det möjligt 

att fortsätta framåt. Det både stärker självförtroendet och ger en viss direkt feedback. På 

det här sättet undvikes också att personen blir överväldigad. Det framkom även i 

studien, att bilder ofta hjälper till att ge en slags direkt återkoppling, så att individen kan 

se om den är på rätt väg (Urata, 2004). 

Problematisering  

Det är skillnad på information och kunskap, även om en individ överöses med 

information, kan det hända att den inte inhämtar någon kunskap ifrån den. Att skapa 

kunskap utifrån text kräver att individen har de verktyg, så som läskunnighet och 

tillräckligt med kunskap om den sociokulturella kontexten som texten förekommer i. 

Men det krävs även att texten har en sådan struktur att läsaren på ett effektivt sätt kan ta 

den till sig. Tidigare kunde Skanska Sveriges ledningssystem jämföras med en bok som 

skulle läsas och innehöll goda råd för ett bra arbete. Nu när arbetet anpassas efter ett 

mer processorienterat arbetssätt, som är mer styrande, krävs det mer tydlighet i 

instruktioner. Detta gör det extra viktig att den informationen, som finns, verkligen når 

fram. Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta” består av flera tusen textsidor, uppdelat på 

olika kapitel. Även om inte all text angår alla så har tjänstemännen mycket 

textinformation som de förväntas använda i sitt dagliga arbete. Med all denna 

information kan det vara svårt att sålla bland det som är viktigt och det som är mindre 

viktigt. För företaget blir det en utmaning att förmedla informationen, särskilt om den 

som kommunicerar den, inte finns närvarande utan det bara är texten som finns. 

Budskapet kan förvrängas eller komma bort på vägen till mottagaren. 

I detta fall, som i många andra, så finns Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta” i ett 

intranät som innehåller all text och hjälpmedel, vilket betyder att användaren först når 

och får  informationen via en dataskärm. Att skapa instruktioner som skall läsas från en 

dataskärm, kan kräva andra struktureringssätt än för den information som trycks, vilket 

är viktigt att tänka på. För företaget är det en vikig del i företagets ledningsarbete att 

framhålla texten i Vsaa, så att medarbetaren kan skapa sig en förståelse kring dem, det 

vill säga lära sig av instruktionerna, så att de kan handla och arbeta utifrån dem. Även 

om instruktionerna i sig kan verka tvingande, har varje medarbetare sin egen vilja och 

kan välja att gå ifrån instruktionerna. Kanske på grund av gamla vanor eller att 

användaren inte förstår vad instruktionen innehåller. Om detta sker finns det en fara att 

företaget egentligen inte arbetar efter de sätt de verkligen hävdar, och då kan kunder och 

leverantörer bli drabbade.  Medarbetarnas lärande blir därmed avgörande för företagets 
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utveckling.  Därför är det viktigt att undersöka både vad teorierna lägger fram och vad 

de verkliga användarna anser när det gäller presentation och struktureringen av 

innehållet i systemet.   

Syfte  

Syftet med den här studien är att söka kunskap om hur texten i Vsaa kan presenteras så 

att användaren kan lära, förstå innehållets betydelse, och arbeta utifrån den.  

Frågeställning 

1. Vad upplever användarna som kan öka tydligheten av hur texten presenteras? 

2. Vad finns det för hinder som kan göra att förståelsen uteblir? 

Teoretisk referensram 

Kommunikation människa - dator 

Kommunikation skulle kunna beskrivas, som Ricoeur sammanfattat det, som att ”någon 

hävdar något om någonting till någon” (Vikström, 2005 s.40). Även om uttalandet har 

sina poänger, blir det dock svårt att undersöka kommunikation närmare utifrån en så 

kryptisk summering. Shannon och Weaver skapade 1948 den matematiska 

kommunikationsmodellen (se figur 2) som till stor del består av olika matematiska 

formler. De insåg att ”The fundamental problem of communication is that of 

reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another 

point”  (Shannon, 1948 s.1). Därmed behövdes det en mer schematisk syn för att göra 

kommunikationsprocessen tydligare. För dem som inte är så insatta i matematiska 

formler, beskriver modellen översiktligt hur information flödar från en sändare till en 

mottagare. Just på grund av detta har den på senare tid blivit kritiserad för att vara för 

enkel och inte tar med i beräkningen den mänskliga kommunikationen som flödar fram 

och tillbaka (Segerstad, 2002). Dock har modellen ändå flera användningsområden. 

Exempelvis går modellen utmärkt att använda vid beskrivning av människa-maskin-

interaktion, då denna kommunikation till stor del är enkelriktad, och som här, vid 

studier av ett intranät som endast förmedlar textbaserad information.  

Figur 2. Kommunikationsmodell efter Shannon & Weaver (Shannon,1948) 

signal Informations-

källa 

Sändare Mottagare mål 

Störnings-

källa 

meddelande meddelande 

mottagen 

signal 
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I modellen är informationskällan utgångspunkten för all kommunikation, den kan vara 

en människa, en fotocell eller något helt annat. Viktigt är att den måste kunna välja att 

skapa något slags meddelande (så som öppna/stänga en dörr, av/på eller tänka ut en 

mening). Detta tänkta meddelande vidarebefordras sedan till en sändare som kodar 

budskapet till en signal. (Segerstad, 2002). När denna signal når mottagaren avkodas 

den till ett meddelande igen och når till slut informationsmålet. Informationsmålet är här 

det som informationskällan vill påverka eller föra fram budskapet till, exempelvis en 

människa eller sak. Något som ofta händer är att det uppkommer olika slags störningar 

som förvränger signalen eller gör den svår att tyda, det kan vara brus i ett telefonsamtal 

eller onödig text på en informationssida. Detta betyder att den mottagna signalen inte 

nödvändigtvis är den samma som sändes ut av sändaren (Shannon, 1948) vilket skapar 

problem för både sändaren och mottagaren. Här blir det tydligt att det i 

kommunikationen kan ske missförstånd och felaktiga instruktioner. 

Perspektiv på lärande 

Lärande omfattar två skilda processer som båda måste vara aktiva för att vi skall lära 

oss något, visar Illeris (2007). Dessa processer inträffar ofta samtidigt, men kan även 

vara åtskiljda. Den ena processen handlar om samspelet mellan individen och 

omgivningen, medan den andra behandlar själva tillgängelseprocessen, där den nya 

kunskapen knyts samman med tidigare kunskap. Dessa processer fungerar dock inte 

ensamma utan kan utvidgas och förklaras närmare. Illeris (2007) menar att allt lärande 

innehåller tre dimensioner, och för att förstå lärprocessen måste alla tas med. Dessa tre 

dimensioner är innehåll (läromålet) och drivkraft (den psykiska och fysiska energin), 

vilka finns i tillägnelse processen. Den tredje är omvärld vilken relaterat till hur 

individen samspelar med omgivningen. Utifrån dessa finns det olika typer av 

lärandeperspektiv.  

I det sociokulturella perspektivet på lärande är det individen själv, som är aktören och 

skapar sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella möjligheter, som finns 

tillgängliga (Säljö, 2000). Vygotsky (Säljö, 2000) utvecklade dessa tankar utifrån teorin 

om att lärande är något som ständigt kan ske. Vi kan i varje situation appropiera, ta till 

oss nya kunskaper genom de människor vi samspelar med. Detta gör att vi ständigt är i 

förändring och omformning. Kunskap är inte en ägodel, utan något som människan kan 

använda vid exempelvis problemlösning. Vanligen är det tidigare erfarenhet 

(förtrogenhet med kunskapen) som löser problemet. Dock är inte detta det enda sättet. 

Säljö (2000, s. 127) beskriver det så: ”Lärande är följaktligen inte en aktivitet som 

enbart går ut på att inhämta vad tidigare generationer skapat och använda det ’i 

verkligheten’.” Genom att användandet av kunskap i sig är en kreativ och skapande 

process (Säljö, 2000), finns det även felaktiga sätt att lösa en uppgift på, men ändå få 

det tänkta resultatet. Därmed är kunskapen att identifiera ett problem mycket viktig och 

kanske även viktigare än att inneha det korrekta tillvägagångssättet för att lösa det 

(Tegeman, 2008). 



15 

 

Inom det sociokulturella perspektivet visas också vikten av artefakter. Dessa beskrivs 

som verktyg, antingen intellektuella eller fysiska, som kan användas för att tillägna sig 

kunskap (Säljö, 2005). Här kan individer dra nytta av varandras kunskap, vilket leder 

till möjligheten för ett utökat lärande för individen. Säljö (2000, s. 120) beskriver det 

”Med lite handledning eller assistans i omgivningen kan vi ofta lösa problem som vi 

skulle ha svårt att klara av helt på egen hand”. Individen kan uppnå större resultat än 

vad som skulle varit möjligt för denne ensam. Datorer, mjukvaruprogram, texter och 

olika tillbehör är fysiska artefakter, som kan hjälpa individen till större kunskap 

(Tegeman, 2008).   

I läroprocessen använder individen också tidigare kunskap och erfarenheter för att tolka 

omvärlden. Erfarenheter kan också ligga till grund för hur man skall handla. Vad är då 

erfarenhet? ”När man har erfarenhet av något så har man direkt personlig kännedom om 

saken ifråga” (Illeris, s.151), detta är något mer än ”vanligt lärande”. Det första som 

utmärker erfarenhet är, att erfarenheten huvudsakligen har subjektiv betydelse. 

Begreppet erfarenhet är något personligt, ett helhetsorienterat begrepp och bildas av en 

sammanhängande process, där individen själv är aktiv och medveten om sitt samspel 

med omvärlden. Erfarenheten är också till viss del socialt och kollektivt förmedlad 

(Illeris, 2007). Detta gör att erfarenheten är djupt rotad inom individen och förändrar 

individens tänkande och inställning till omvärlden. Gustavsson (1996) beskriver också 

att erfarenhet inte bara ger ny kunskap, utan också en större öppenhet för nya 

erfarenheter. 

Allt lärande är situerat, vilket betyder att de yttre omständigheterna påverkar både 

lärprocessen och resultatet (Illeris, 2007). Inom organisationer är Argyris och Schöns 

modell om enkel-loops och dubbel-loops lärande aktuellt, eftersom denna modell kan 

både appliceras på individerna eller på hela organisationen hävdar Illeris (2007). Enkel-

loopslärande går ut på att man använder sig av redan befintliga kunskaper för att möta 

en ny situation eller problem, exempelvis som att korrigera ett problem med ett 

nuvarande verktyg, förslagsvis en skruvmejsel. Medan dubbel-loopslärandet kräver helt 

nya förhållningssätt och tankebanor.  Finns det inget verktyg måste det uppfinnas ett 

nytt. Det är dubbel-loops lärandet som Argyris och Schön menar är det optimala, för då 

utvecklas personen och skapar ny kunskap (Illeris, 2007).   

Text 

Skriften är något som är påhittat av människan, för att kunna tolka och förstå den måste 

individen ha tillräckligt med intellektuella redskap. Sådana får den genom den 

sociokulturella kontexten där individen finns i (Säljö, 2000). I dagens samhälle ställs det 

stora krav på läskunnighet, i den meningen att individerna förväntas själva tolka, 

reflektera och kritisera den information som ges. Dessa färdigheter, hävdar Säljö (2005), 

bygger i stor del på metakommunikativa insikter, förmågor som handlar om att avgöra 

vad som är relevant, och vad det är man skall förstå. Det handlar inte endast om att ta 

till sig text, utan även om att förstå den underliggande meningen, ”…man skall kunna 

läsa en komplicerad instruktion och handla efter den” (Säljö, 2005 s.218).  Dysthe, 
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Hertzberg och Hoel  (2002) visar på, att för att ta till sig en text måste användaren vara 

tydligt fokuserad på sitt syfte med läsningen och redan då börja att relatera den nya 

informationen till sin tidigare kunskap. 

Text är speciellt på det sättet att ”en text är skriven och kan svara bara i den 

utsträckning författaren förutsett de frågor eller intressen som kommer upp hos 

läsarkollektivet” (Säljö, 2000 s.191). Den är också speciell på det sättet, att ett samtal 

ansikte mot ansikte är mer en dialog, som är svår att uppnå, även om skribenten kan 

försöka formulera den som en sådan. Eftersom författaren av texten inte är nåbar, krävs 

det en tolkning av läsaren, ett försök att skapa sig en förståelse, utifrån vad författaren 

kan ha menat (Säljö, 2000). Detta gör att texten måste utformas på ett sådant sätt att 

budskapet når fram till läsaren utan direkt hjälp ifrån författaren.  Hur vi tolkar en text, 

beror till stor del på våra tidigare erfarenheter och vår sociala omgivning. En text 

skriven för en arkitekt kan vara mycket svårtolkad för en bilmekaniker, just eftersom de 

har olika bakgrunder, finns i olika miljöer och det förväntas finnas en viss 

grundkunskap om ämnet. Dysthe, Hertzberg och Hoel (2002) framlägger fem olika 

utgångspunkter för texter, som alla har betydelse för hur lättförstålig texten blir. 

Beroende på vad det är för text, måste den fokusera antingen på skribenten, läsaren, 

ämnet, situationen eller språket. I detta fall, gällande ett intranät, ligger troligen 

tyngdpunkten på ämnet och de andra kommer lite i bakgrunden. I de flesta fall förväntar 

sig användaren, då den vänder sig till en facktext, en lösning på det problem som den 

upplever. Att forma texten så att den är väl strukturerad är då mycket viktigt, eftersom 

läsaren troligen bara är ute efter vissa delar (Dysthe, Hertzberg och Hoel , 2002). 

När det finns väldigt mycket information ställs det högre krav på överblick och 

strukturering, skriver Säljö (2000). Det gäller också här att skilja på information och 

kunskap. Människan kan inte tillgodogöra sig all den information som finns inom 

området, utan man blir tvungen att rikta in sig på det viktigaste, vilket kanske begränsas 

till bara ett par få sidor av en bok. Kraven på förmågan att tolka och analysera 

informationen, texten, blir därmed ännu viktigare (Säljö, 2000). Säljö (2005) hävdar 

också, att det här kan här finnas en generationsskillnad. De som nu växer upp med den 

digitala världen, blir på något sätt experter på ”multitasking”, på grund av användandet 

av flera olika textbaserade källor samtidigt. I och med detta skapas också en inställning, 

där selektivitet är ett grundord, eftersom all textmassa inte kan bearbetas. 

Metod 

Vetenskapligansats  

En hermeneutisk ansats används för att genom en kvalitativ analys tolka, förstå och 

sedan besvara uppsatsens syfte. ”Hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på 

tolkning som främsta kunskapsform” (Ödman, 2004 s.71). Denna tolkning bygger på en 

förståelseprocess som Ödman (2004) menar består av fyra delar: tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring.  Tolkningen är den akt där forskaren presenterar sin 

förståelse av ett fenomen. En förståelse inom hermeneutiken är mer ingående än den 
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som finns generellt. Denna förståelse är något som förändrar och påverkar forskarens 

utgångspunkt. Förståelsen i sig kan förklaras som det tillfälle då det inträffar en insikt, 

en lösning på ett problem eller när forskaren inser fenomenets natur (Ödman, 2004). För 

att kunna skapa sig en förståelse kring ett fenomen krävs en förförståelse. Denna 

förförståelse bygger på tidigare erfarenheter, upplevelser, uppfattningar och känslor. 

Just genom detta är alltid förförståelsen riktad åt något håll, den är inte neutral. Den 

sista delen, som Ödman (2004) tar upp, är förklaring, som är nära sammankopplad med 

förståelse och tolkning. ”En tolkning innehåller mycket ofta förklaringar eller bygger på 

dem, det sammanhänger med att vi måste förklara för att förstå och omvänt” (Ödman, 

2004 s. 75). En förklaring inom hermeneutiken är dock inte samma som i 

naturvetenskaperna, som sysslar med direkta orsakssamband . Hermeneutikens 

förklaringar ligger på en teoretisk kunskap grundad tolkning (Ödman, 2004). 

I processen är det forskarens egna subjektiva tolkningar som används vid närmandet av 

problemet. Hermeneutiken kan symboliseras av en cirkel eller uppåtgående spiral, där 

forskaren går från del till helhet och med hjälp av sin förförståelse skapar sig en 

tolkning av materialet. Jag upplever hermeneutiken som en uppåtgående spiral, där det 

sker en pendling mellan förförståelse och tolkning vilket leder till en ökad förståelse av 

fenomenet. Vilket också kräver av forskaren en flexibilitet och en vilja till att öka sin 

förståelse. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver, att forskaren måste vara aktiv och 

ställa frågor till texten. Sedan undersöks svaret noga, man vrider och vänder på det och 

ställer samma fråga igen för att cirkeln skall bli sluten. Det är viktigt att komma ihåg att 

hermeneutiken bygger på, att varje företeelse endast kan förstås i sitt sammanhang, 

vilket kräver kunskap om kontexten där fenomenet förekommer (Ödman, 2004).  

För att en tolkning sedan skall gälla som godtagbar, behövs en kontroll av tolkningen. 

Det krävs att den både har en inre och en yttre logik (Ödman, 2007). Den inre logiken 

av det uttolkade kontrolleras genom jämförande med tidigare teorier, så att forskaren 

kan säkerställa att den inte varit för snäv i sin tolkning, vilket kan skapa feltolkningar. 

Vidare kontrolleras den yttre genom att bedöma tolkningen mot datamaterialet och 

kontexten. För att tolkningen skall få full verkan krävs även att deltolkningarna stämmer 

överens med helhetstolkningen (koherenskriteriet). De får inte motsäga varandra för då 

blir inte tolkningen giltig (Ödman, 2007). 

Att välja hermeneutiken och en kvalitativ analys var lämplig, eftersom syftet är att 

studera helheten kring textstrukturering inom intranät, och att undersöka på vilket sett 

denna kan formas för att stödja lärandet. Detta både utifrån tidigare studier kring ämnet 

och genom intervjuer vad dagens användare anser om det. Eftersom det endast är ett 

intranät som studeras går det att säga att detta är en fallstudie, vilket gör att 

hermeneutiken som vetenskapligmetod passar mycket väl in. Tolkningar av intranätet 

görs i nära samspel med kontexten där det finns. 

Forskarens förförståelse  

Forskarens förförståelse ger en utgångspunkt för hur denne ser på fenomenet. Detta är 

viktigt att redovisa, då den inom hermeneutiken ligger till grund för vidare förståelse. 
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Jag är medveten om, att min förförståelse är färgad av mina tidigare erfarenheter och 

upplevelser, vilket i sig inte är ett hinder därför att jag är medveten om att denna 

förståelse kan vara felaktig och kan komma att förändras under resans gång. Det är som 

Gadamers tankar om utfärd och återkomst (Gustavsson, 1996), man måste lämna det 

som är bekant och lära känna det som är olikt, för att öka förståelsen, och skapa sig en 

ny kunskapsgrund. Jag vill även vara öppen med, att den tidigare erfarenhet jag har 

inom området ledningssystem är begränsad, och därför utgår den till största delen ifrån 

teoretiskkunskap, som jag fått skapa mig min förståelsegrund från. Detta kan leda till att 

jag behöver förlita mig på den information jag fått och kan inte ifrågasätta lika väl, som 

om kunskapen varit mer praktisk. Då strukturen inom intranät i stort kan liknas vid 

webbsidor, anser jag att en tolkning baserad på teorier om webbsidor är godtagbar. Den 

interaktion som sker mellan människan och datorn är till största del liknande. Att 

försöka förstå webbsidors uppbyggnad har jag tidigare undersökt och ser denna studie 

som ett led i att försöka skapa en större förståelse för området.  

Datainsamling 

Beroende på forskningsobjektet väljs metod skriver Kvale och Brinkmann (2009). I den 

här studien är undersökningsmålet personers upplevelser och tankar kring Vsaa. Den 

metod som valdes för att samla in data var kvalitativa intervjuer. Just för att genom 

intervjuer kan kunskap om en individs livsvärld lättare. Men intervjun är mer än ett 

samtal, den är strukturerad och har ett tydligt mål som utgångspunkt. För forskaren 

gäller det att hålla sig till detta mål och inte blir allt för vänskaplig med respondenten 

(Kvale och Brinkmann, 2009) utan se det som ett professionellt samtal. Genom 

intervjuer som metod, hävdar Cohen, Manion och Morrison (2007), får forskaren också 

ett mer flexibel verktyg (än med enkäter), genom att det framkommer data på många 

olika nivåer, även djupare, som annars kanske skulle ha blivit missade. För att nå fram 

till denna kunskapsbaserade data, handlar det inte någon mekanisk process utan, mer 

om som ett samspel mellan respondenten och intervjuaren (Kvale och Brinkmann, 

2009).  

Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att urvalet när det gäller kvalitativa intervjuer, bör 

vara så stort, att det går att ta reda på vad man behöver veta. De menar också att ett färre 

antal intervjuer kan vara fördelaktigt då en djupare analys kan göras. Urvalet skedde 

genom kontaktpersonen på företaget, som hade kunskap om vilka som troligen kunde 

tänkas vara lämpliga för att delta i studien. De personer som slutligen valdes ut för 

intervjuer var chefer eller ansvariga personer med olika arbetsuppgifter som använde 

systemet. Detta just för att de var insatta i systemet och räknades med att använda det så 

gott som dagligen. Därmed skulle det skapas en bra bild av systemet. Det blev ett 

bekvämlighetsurval bland de personer som fanns tillgängliga, vilket resulterade i att det 

var totalt fem personer som deltog i studien. Ibland är det nödvändigt med denna sortens 

urval, hävdar Cohen, Manion och Morrison (2007 s.116), men det medför också, att 
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studien inte går att generalisera i någon vidare utsträckning till andra kontexter eller kan 

tänkas vara uppfattningen av hela populationen.  

Intervjusituation  

Intervjuguiden  

Det användes en intervjuguide (se bilaga 1) med temabaserade frågor som skapats 

utifrån forskningssyftet. I detta fall användes en halvstrukturerad guide, som försöker 

”få beskrivningar av intervjupersonens livsvärld /…/ på samma gång finns det möjlighet 

att göra förändringar vad det gäller frågornas form eller ordning” (Kvale och 

Brinkmann, 2009 s.140). Guiden innehöll vissa teman, och alla intervjuer utgick ifrån 

samma frågor, även om det varierade något beroende på vad respondenten svarade. I 

slutet av intervjun hade alla möjlighet att tillägga något, om de tyckte något missats. Att 

använda en halvstrukturerad intervjuguide gör att insamlingen av data kan bli tillräckligt 

djup på ett bra sätt, och att de följdfrågor som kan komma upp i intervjusituationen kan 

bli besvarade (Cohen, Manion och Morrison, 2007), även om det kan göra att 

respondenterna får frågorna lite olika formulerade för sig. En desto mer spontanare och 

inte så strikt intervjuprocedur kan skapa möjligheter för oväntade och livligare svar från 

respondenten (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Här följer en beskrivning av de intervjuteman som användes, och vad de försöker att 

besvara. De teman som guiden utgick från var användning, upplevelse av innehåll och 

utformning. Dessa tre sökte att besvara det två frågeställningarna genom att undersöka 

vad som ökade tydligheten och vad som minskade den. Användning skapades för att ge 

en god bild av vad respondenterna verkligen brukade systemet till. För även om man 

kan tänka sig att de ska använda systemet, är det inte säkert att de gör det i verkligheten. 

Upplevelse av innehållet gav respondenten möjlighet att närma sig en konkretare 

uppgift, vilket åter igen skapar en kontext för uppgiften, men även hur respondenten 

upplever dokumentet eller hjälpmedlet. Utformning ledde fokuset på strukturen av 

dokumentet, för att få en klar blick i vad och hur personen önskade att utseendet skulle 

vara. Framtidsfrågan gav deltagarna möjlighet att helt fritt associera, vilket kan hjälpa 

personen att släppa bindningarna i det nuvarande systemet, och utröna om det finns 

något mer som skulle kunna underlätta lärandet. Sista frågan skapade möjlighet och 

frihet för deltagaren att själv säga, om det var något som forskaren missat, eller om det 

var något annat den spontant ville uttrycka. Guiden i sin helhet går att se som bilaga. 

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes med varierande i tid mellan 35 och 55 minuter. Samtalet 

försiggick på respondentens arbetsplats där personen bokat ett avskilt rum, så att ej 

störande moment skulle uppstå. Respondenten hade möjlighet att visa på sin dator, om 

det var något speciellt den ville förklara. 
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Utskriften 

Att transkribera intervjuer är ett kritiskt moment, där både dataförlust och 

förvrängningar kan ske (Cohen, Manion och Morrison, 2007), därför är det av största 

vikt att berätta hur den har gått till väga. Transkriberingen av intervjuerna gjordes av 

forskaren själv och resulterade i 39 A4 sidor. Alla intervjuer skrevs ut så noggrant och 

ordagrant så möjligt, här gjordes inga språkliga ingrepp, utan respondentens egna talade 

ord nedtecknades. Dock förekom ingen transkribering av pauser, ljud eller andra 

liknande data, vilket skapar förlust av den dimensionen. Vid transkriberingen förekom 

inga namn utan endast en slumpvis vald bokstav fick symbolisera respondenten. Detta 

är viktigt, hävdar Kvale och Brinkmann (2009, s.79), för att säkerställa respondentens 

anonymitet. Att intervjuerna skrevs ut ordagrant, är för att få med varje nyans av vad 

personen hade att berätta. Vid presentationen av citat i rapporten är dock citaten ibland 

något redigerade, så att de lättare och tydligare framgår vad personen sa. Detta eftersom 

talspråket oftast är mer osammanhängande och repetitivt än skriftspråket (Kvale och 

Brinkmann, 2009), och det då i text kan framlägga personen på ett felaktigtsätt.  

Analysen  

Analysen börjar redan under intervjustadiet, genom att forskaren försöker (i tanken) 

verifiera sin tidigare kunskap och teorier, hävdar Kvale och Brinkmann (2009). Efter 

transkriberingen började dock den mer tolkande analysen. Genomläsningar av 

utskrifterna skedde och ett antal nyckelord skapades för att få en överblick och skapa 

kategorier. Ett nyckelord var tvunget att förekomma på mer än ett ställe för att kunna 

skapa en kategori och vara relevant för studiens syfte. För att genomföra analysen, 

användes programmet NVivo 8, som är ett program för organisering, kodning och 

analys av råmaterial. Där skedde kodning både manuellt och med hjälp av sökningar på 

de utvalda nyckelorden. Detta program skapade tidsvinster genom att alla 

intervjudokument kunde genomsökas samtidigt, baserad på vissa nyckelord. 

Programmet underlättade även genom att när kodningen skede i flera olika dokument, 

kunde det med en knapptryckning skapas ett separat dokument för varje kod. I 

presentationen av resultatet har i vissa fall flera kategorier slagits ihop för att de på ett 

tydligt sätt hängt ihop eller att de var väldigt snarlika varandra. Kategorierna delades 

sedan upp i tre delar som knyter analysen till de teman som valts, som i sin tur ger svar 

på studiens frågeställningar.  För att sedan i texten beskriva kategorierna valdes något 

eller några lämpliga citat ut per kategori som presenterades.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet skall forskaren ge respondenten information om studien och få 

dess samtycke till deltagande. Respondenten informerades innan intervjun började om 

att deras deltagande var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. De blev även 

informerade om att intervjun skulle spelas in på kassett. Respondenten fick detta även 

nedskrivet (se bilaga 2) med kontaktuppgifter till forskaren, om det skulle uppkomma 

frågor eller liknande. De fick även information om att allt källmaterial så som kassetter 
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och transkriberingar skall förstöras efter studiens avslutande och godkännande, för att 

undvika otillåten spridning. 

Innan intervjun genomfördes fick respondenten möjlighet att ställa frågor till forskaren, 

och vanligen berättades det lite om studien och vilket syfte den hade var. Intervjuerna 

skedde på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum, vilket säkerställer att personen 

känner sig trygg och fri till att säga vad den tycker  (Cohen, Manion och Morrison, 

2007). 

På grund av det lilla antal som deltog i studien, bestämdes det att tilldela varje 

respondent en kod direkt vid utskriften genom att använda en slumpvis vald bokstav för 

varje deltagare. Vid presentationen av valda citat i rapporten kommer fem slumpvis 

valda namn att användas, könen på deltagarna har också slumpvis ändrats så det finns 

ingen koppling mellan namnen och den som svarat. Det skall dock poängteras att det 

inte fanns någon skillnad i upplevelsen av systemet mellan männen och kvinnorna. Utan 

detta görs endast för att hålla identiteterna konfidentiella. Namnen som används är: 

Walter, Rikard, Tova, Ylva, Ulf. 

Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om att göra studien giltig, och sanningsenlig (Ödman, 2007). För att 

skapa validitet inom hermeneutiken krävs att koherenskriteriet är uppfyllt och att det 

finns en inre- och en yttre logik. Detta försökte säkerställas genom kontroll mot 

källmaterialet och att deltolkningarna stämde överens med helheten. För att vidare förstå 

vad validitet är visar, Cohen, Manion, och Morrison (2007) på att den består av många 

olika delar, exempelvis internvaliditet, teorietiska validitet och externvaliditet. Det finns 

många fler. Inom intervjustudier är det allt för vanligt att bara fokusera på det mest 

uppenbara att frågorna mäter vad som avsetts menar Cohen, Manion, och Morrison 

(2007). De framhåller att det är, för att nå största validitet, mer viktigt att undvika 

förutfattade meningar, både ifrån intervjuaren sida, karaktären på respondenten, och 

innehållet i frågorna. Detta kan göras genom att forskaren undertrycker sina egna åsikter 

och ser respondenten som den är och inte låter sina egna förutfattade meningar 

bestämma agendan för frågorna. Här ingår också faran av att sedan omtolka svaret från 

respondenten till sin egenfördel (Cohen, Manion, och Morrison, 2007). Andra faror som 

finns är också om respondenten inte känner förtroende för intervjuaren eller om 

intervjuaren ställer mycket ledande frågor. I studien försöktes det skapas ett förtroende 

genom att intervjun skedde på den plats där respondenten i vanliga fall arbetade, på 

deras hemma plan. Forskaren försökte att skapa en god stämning, vara tillmötesgående 

så mycket som möjligt, och ha ett öppet sinne för vad som skulle framkomma, så att 

forskarens förutfattade meningar inte skulle ligga som ett hinder. 

Andra saker som också kan sänka validiteten är, om urvalet är sedfördelat eller endast 

valt av forskaren själv (Cohen, Manion, och Morrison, 2007). Urvalet utfördes inte av 

forskaren utan av företagets kontaktperson, vilket både kan stärka och sänka validiteten. 

De personer som valdes ut, gjordes det i tron att de hade erfarenhet av systemet, men 

troligen fanns de också i kontaktpersonens omgivning. Eftersom urvalet till den här 
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studien endast baserades på bekvämlighet, och att det är så pass litet, finns det risk för 

att resultatet i stort är missvisande. Det kan även vara missvisande inom företaget, då 

det endast var 5 av 4000 medarbetare som använder systemet, som deltog i studien. 

Även om det inte går att skapa några generaliseringar utifrån denna studien gentemot 

andra ledningssystem, har det varit ett försök för att se, om det genom intervjuer går att 

förstå hur textstrukturen påverkar. Den har gjort att individer fått komma tilltals och 

uttrycka sina åsikter, något som i sin tur är bra för företaget, som kan ta hänsyn till 

resultatet och arbeta vidare på att skapa ett ledningssystem som är ett stöd för 

medarbetarna.   

Under intervjun ställdes i vissa fall ledande frågor för att förtydliga ett föregående 

resonemang eller för att uppmuntra respondenten till att uttrycka sig mer specifikt. Detta 

är ett godkänt sätt att använda ledandefrågor enligt Kvale (citerad i Cohen, Manion, och 

Morrison, 2007) som då uttrycker det som en reliabilitetskontrollerande fråga. Annars 

var det bara öppna och mycket vida frågor som gör att respondenterna, kan svara på sitt 

unika sätt, och forskaren kan få en god bild av hur de ser på världen (Cohen, Manion, 

och Morrison, 2007). 

Under tolkningsprocessen finns det faror, att materialet inte hanteras på ett varsamt sätt 

eller att kodningen av svaren inte görs på ett liknande sätt (Cohen, Manion, och 

Morrison, 2007). Materialet transkriberades så noggrant så möjligt för att behålla alla de 

nyanser som fanns, vilket säkerställer att materialet hanterats på ett gott sätt. Att koda på 

samma sätt var en utmaning, därför att respondenterna uttryckte sig alla på lite olika 

sätt, dock utgick kodningen ifrån de temaområden som skapats och ifrån 

frågeställningen.  

Reliabilitet handlar om stabilitet och intern konsekvens (Cohen, Manion, och Morrison, 

2007). En stor del av detta kan skapas genom att ha mycket strukturerade frågor och 

alltid använda samma ord vid intervjuandet, skriver Cohen, Manion, och Morrison 

(2007). Dock lägger de till, att det är viktigt att varje respondent verkligen förstår 

frågan, som ställs och det kanske inte i alla fall nödvändigt att använda samma ord.  I 

denna studie är intervjufrågorna mycket öppna och inte alls lika strukturerade, just för 

att följa respondentens svar och anpassa sig till situationen. Forskaren lade mycket stor 

vikt vid att respondenterna verkligen skulle förstå frågorna och därför varierades 

ordvalet beroende på person ibland. Även ordningen av frågorna varierade för att låta 

respondenten inte känna sig avbruten. Forskaren kan också på grund av bristande 

kunskap ha formulerat frågorna så vida, att respondenten besvarat något annat än tänkt. 

Ett problem var också, när det gäller generalisering, att inget ledningssystem är det 

andra likt (även om de kan ha generella drag), vilket gör att det inte heller går att 

generalisera dessa resultat så lätt till andra arbetsplatser. Skulle samma undersökning 

göras i ett helt annat företag (likställt dock) skulle resultatet kunna bli helt annorlunda, 

just för den skull och för att upplevelser av strukturen är subjektiva och troligen från 

individ till individ.  
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Metoddiskussion  

Att använda intervjuer som metod för datainsamling har fungerat mycket bra, dock 

kunde det lagts större tyngd vid att just använda sig av fallstudie, genom att gå djupare 

in på användandet och systemstrukturen. På grund av begränsningar av arbetets 

omfattning kunde inte flera intervjuer göras, vilket annars också hade varit värdefullt, 

och skapat en mer generaliserbar bild av upplevelserna av strukturen, och kunde ha gett 

en bättre överblick för företaget. Något som också upptäcktes var att forskaren under 

intervjuandets gång, insåg hur svårt det var för respondenterna att tydligt uttrycka, vad 

det var som de tyckte bättre eller sämre om. 

Eftersom studier om upplevelser av textstruktur i ledningssystemet är relativt ovanliga, 

skulle vidare forskning kunna inkludera både ett mer omfattande helhetsbegrepp, men 

också valda delar av de system som används. Större studier behövs för att kunna stödja 

det underlag som här framkommit. För att komplettera det som framkommit, bör även 

ett rent användbarhetstest av systemet göras för att säkerställa systemet ur 

användbarhetssynpunkt.  Det hade även varit intressant att mäta skillnaden mellan en 

grupp som mer aktivt hade arbetat med införandet (producerande av texter) av 

ledningssystem mot dem som arbetar ute i projekt.  

Resultat 

Användning av Vsaa 

För att få en bra bild av vad Vsaa i verkligenheten används till beskrivs här först 

användarnas egna upplevelser. Den innehåller som tidigare beskrivits både hjälpmedel 

och texter. Användarna går oftast in och skriver ut checklistor eller hjälpmedel för att 

klara av det dagliga arbetet  

”det är inte ofta jag går in och läser en text hur jag 

skall lösa ett problem eller så, det har nog aldrig 

hänt, utan där går jag in för att hitta något att skriva 

ut egentligen” (Rikard)  

Texten i Vsaa vet medarbetarna om, men det är inte ofta de använder den . Texten 

beskrivs som grundläggande eller att ”man läser den bara en gång” (Rikard), vilket gör 

att en grundläggande kunskap om vad som står i Vsaa förväntas av dem som använder 

det. När det gäller speciella områden, eller mer fördjupande texter, används dessa som 

referenser och tas endast fram vid direkta behov. Det kan liknas vid en stor databas med 

information, där man måste välja sitt område annars blir det förvirrande, att då använda 

systemet i alla lägen, även i de mindre projekten blir inte självklart  

”Man blir liksom lite skrämd utav det. Det är så 

stort, det är mycket, det är så tungt, och är det ingen 

som frågar efter det så skiter man i det” (Ylva) 
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 I användningen av systemet finns problemet med att hitta det som är relevant för just 

den aktuella uppgiften, på grund av den stora mängden med text och hjälpmedel måste 

användaren leta sig fram till det materialet som är aktuellt, vilket kräver en viss 

erfarenhet av systemet 

 ”det tar ett tag innan man förstår hur man skall 

navigera sig, och för att verkligen komma till just 

den där texten som man är ute efter” (Ulf) 

Ökar tydligheten av systemet 

Igenkänning av sidor 

När det gäller de mallar och hjälpmedel som finns tillgängliga är också tydlighet viktigt, 

mallarna är samordnade så att de ser likadana ut vilket hjälper användaren att känna 

igen sig. Tillsammans med detta och att de är ganska ”rena” i sin utformning gör också 

att användarna upplever dem som tydliga. 

 ”känner igen dem, man behöver inte fundera så 

mycket på dom, där är inte en massa extra på dom, 

som dubbelstreck eller tjocktext” (Ylva)   

Att dokumenten endast innehåller det allra nödvändigaste gör att mallarna eller texten 

kan vara så korta och koncisa så möjligt, ”en sida tror jag att alla läser och tar till sig, 

kan man hålla alla dokument till en sida är det bra tror jag” (Walter). 

Mellanrum i texten 

Det finns en tydlig relation mellan det antal sidor som ett dokument har och hur 

strukturen av varje sida är. Finns det mer vityta blir det större antal sidor, detta behöver 

dock inte vara något som är negativt  

”hellre ett stycke, ett litet mellanrum och nästa 

styck, sen kan det vara mycket eller många sidor, det 

är okej” (Ulf) 

En text som delas in i kortare bitar gör också, att användaren upplever en förmåga att 

klara utmaningen att gå igenom texten 

 ”det är precis som när man jobbar med vad som 

helst, man tar saker i etapper och man behöver lite 

delmål, det behöver man ju även med en text”(Ulf) 
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Att göra mellanrum och markera skillnaden mellan olika delar hjälper också till att 

skapa struktur. Hur man gör detta kan variera men ger samma resultat ”man kan 

exempelvis byta storlek på text och gör lite uppehåll, så man kan följa med” (Tova) 

Bilder skapar överblick  

I det nuvarande systemet finns inte många bilder, utan det består som tidigare beskrivits 

mest av text. Ändå är det tydligt att de bilder och illustrationer som finns upplevs som 

positiva, och fler skulle kunna vara förmånliga för förtydligande av texten. Poängen 

med bilden är att förstärka texten, som ett komplement, vilket gör att bilden i många fall 

inte klarar sig själv  

”bilder är till för att sätta saker i sitt sammanhang, 

och att kunna visa på ett annat” (Ulf) 

 I några fall, då det krävs tydliga instruktioner till användaren, kan bilden även användas 

för att skapa en klar översikt av vad som förväntas  

”det blir ju lättare att tolka bilden, än med en text, 

annars kan man läsa en text och så tolkar man det på 

sitt sätt ’de menar så här’ och så kanske man inte 

riktigt förstått ändå”(Walter) 

Även om bilder oftast inte klarar sig själva för att beskriva stora mängder text, kan det 

då det förekommer mycket siffror eller statistisk, vara en fördel att presentera ett 

diagram istället för att förklara det i text. 

”det kan vara ett rent diagram för att illustrera 

istället för att man har siffror i en text, det är också 

till hjälp för läsaren, för att få den att ta den till sig” 

(Ulf) 

Diagrammet gör då att användaren får en klar och tydlig bild av helheten, hur de olika 

delarna hänger ihop med varandra. 

Eftersom systemet är så stort krävs det att det skapas en överblick, både över hur sidor 

relaterar till varandra och hur innehållet relaterar till sig själv. Det digitala formatet gör 

att det är svårt att ha hela materialet framför sig, vilket gör att mycket text skrivs ut 

 ”jag vill ha den lite mer handgriplig och bläddra i, 

än att sitta och scrolla upp och ned” (Tova)  

Men det finns även försök att skapa överblick inom VSAA, vilket görs genom 

exempelvis illustrationer och flödesscheman,  
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”där har man lagt in en flödesbild, med lite boxar 

och så, det är ju ett sätt att skapa en överblick, inte 

bara där man är i första rubriknivån utan någon nivå 

ner. Du kan se direkt vart du är och kan klicka 

istället för att gå genom meny” (Ulf) 

Flödesbilden innehöll olika boxar som var klickbara, vilket gjorde att användaren direkt 

kunde komma till den del som de var intresserad av, men även se hur de olika delarna 

hängde ihop ”man får en sorts överblick, så här är det de hänger ihop” (Ulf). Genom att 

använda sig av bilder för att förklara minskar också mängden med text som måste läsas 

 ”Jag tror man kan förklara väldigt mycket med 

bilderna och flödena, då blir det inte så mycket text. 

Det är inte bara fyll i det här pappret och skicka in, 

utan man ser hela kedjan” (Walter)  

Hinder för förståelse av innehållet 

Stycke- och dokumentlängd 

Texten som presenteras måste vara strukturerad på något sätt, för att den skall bli 

kommunicerbar för mottagaren. Att texten inte skulle vara flytande (som i en bok) 

klargjordes tydlig ”jag vill inte att det skall vara ett och samma stycke, då tröttnar jag på 

en gång” (Ulf).  

Även mängden med text påverkar; texten skall helst presenteras kort och koncist med 

tydliga punkter om hur användaren skall agera  

”om man gör en hjälptext på fem sidor så är det 

ingen som läser den, då har man tröttnat till och med 

innan skrivaren har gått klart” (Walter) 

Men det skall ändå finnas utrymme nog så att de kan användas i verkigheten:  

”det känns som dom som skapar mallar har gett sig 

(svordom) på att det bara skall bli en sida… i de fält 

man har att skriva på, skriver man mer än två rader, 

så blir det automatiskt en ny sida. Då bryter Word 

precis som den vill och det ser verkligen oproffsigt 

ut, det hade varit bättre om man snyggt fördelat den 

på två sidor och gett mer skrivutrymme”(Rikard) 
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Även om de flesta som använder dokumenten i VSAA både har den formella 

utbildningen och en gedigen erfarenhet av texten som finns där i, kan strukturen påverka 

negativt:  

”många av dokumenten är kompakta, storlek 8, 

typsnitt Arial, kryssrutor och hänvisningar… man 

får nästan läsa dem ett par gånger upp och ner för att 

få med allting – och då är vi ändå vana vid dem” 

(Rikard)  

Lost in space 

Det största problemet och hindret för en förståelse för innehållet i systemet, tycks vara 

att hitta till den rätta informationen. ”Första gången man provar, kommer man 

garanterat inte att hitta”(Rikard), och det är inte bara första gångs användare detta 

problem verkar uppstå för 

”jag tror att det inte är jätte enkelt att hitta i 

systemet, det har man hört är väldigt många som 

tycker” (Ylva)  

Har man inte lärt sig att hitta i systemet måste man troligen ha någon som guidar en. 

Även om det finns en sökfunktion så fungerar den inte som den borde, för användarna 

hittar ändå inte den informationen de vill ha, ”sökfunktionen den tycker jag är helt kass, 

det borde finnas något mycket lättare sätt att söka” (Ylva). Problemet bestod i att 

relevansen på sökningen blev antingen för liten eller för stor vilket leder till endera 

ingen träff eller femhundra. 

När ändå en sökning lyckades och det kommer upp ett antal relevanta träffar 

uppdagades fler problem:  

”Det finns dubbletter, ganska mycket. Det kanske i 

och för sig är bra att man kan nå samma dokument, 

men då måste de vara samma. Det har vi upptäckt 

ibland att det är lite olika versioner, lite olika text, 

det gör ju att man tänker ’okej vilken skall jag 

använda nu?’”(Rikard).  

Att försöka söka efter informationen i systemet är ett stort hinder, och om en datorovana 

finns blir det ännu svårare ”jag tror att många har svårt att hitta, om de är helt ovana vid 

systemet eller datorer” (Ylva). 
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Visuellt utseende 

Det skapas en tydlig bild av att innehållet är bra och egentligen spelar inte utseendet så 

stor roll, förutom när det gäller att få nya eller fler medarbetare att använda systemet. 

Skulle systemet uppgraderas och få modernare utseende visar resultatet klart att det 

skulle hjälpa till  

 ”Trappsteget för att börja använda Vårt sätt att 

arbeta och sedan fortsätta med det blir ju helt klart 

lägre” (Ulf). 

 Något som också blir en följd av att utseendet, är att det skapas en bild av att systemet 

vore gammalt och skulle på något sätt ligga efter  

”det vore ju bra att det ser ut som det hänger ihop i 

alla fall, nu ibland tror man att man kommer till 

någon gammal sida där det är orelevant information” 

(Rikard). 

Genom att systemet kan tyckas ligga efter, kan även hela uppfattningen av Vsaa skadas 

av detta vilket gör att färre känner sig manade att använda det. 

 ”det kan påverka helhetsbilden av Vårt sätt att 

arbeta… nu är man ju så bortskämd med att allting 

skall gå så fort, och gör inte ett system det helt 

plötsligt, så är vi ganska snabba med att döma ut 

det” (Ulf)  

Sammanfattning av resultatet  

Vsaa används som en stor databas för att hämta information i det dagliga arbetet. 

Mallarna används mycket jämfört med de beskrivande textavsnitt som finns i systemet. 

Att hitta den information som eftersöks är bland de svårare uppgifterna, då navigationen 

och sökningen brister i sin funktionalitet. Storleken gör också att det är svårt att skapa 

överblick av informationen. Förslag om illustrationer och bilder samt mer mellanrum 

mellan i textavsnitten, läggs fram som möjliga vägar. Utseendemässigt är systemet inte 

de modernaste, vilket verkar påverka viljan till användandet mer än förståelse för 

innehållet.   

Tolkning 

Vad medarbetarna använder Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta” till, varierar 

beroende på vem som sitter vid datorn. Systemet blir som en stor databas med 

information, där användaren på något sätt skall försöka att sålla ut det viktiga och få en 
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förståelse av den information de hittar. Detta kan bli extra svårt eftersom vid läsning på 

en skärm, är svårt att skapa en bra överblick vilket resultatet visade på. 

Att det inte finns något enda bästa sätt att presentera text på, det är klart som Baker 

(2005) hävdar. Dock finns det riktlinjer bland annat inom instruktions design, som kan 

ge vägledning. En övergripande tolkning av resultatet är att systemet inte tillhandahåller 

tillräckligt med struktur för att presentera texten på ett bra sätt. De största problemen 

hittar vi i macro strukturen, hur sidorna relaterar till varandra. Relationen mellan sidorna 

är väldigt otydlig och det är svårt för användarna att hitta fram till de information de 

verkligen behöver. De får ingen överblick över vart de är, vart de ska, eller vart de kom 

från. Detta blir en störningskälla, ett hinder, så att budskapet inte når fram till 

användarna, det kan till och med bli så, att ett helt annat budskap når användarna än det 

som var tänkt(se figur 3). Är det en ny användare som söker efter information, hittar den 

oftast inte till det rätta dokumentet, eftersom den inte känner till att dokumentet finns, 

vilket gör att den aldrig kan skapa sig en förståelse av innehållet i texten. 

 

 

 

 

figur 3. Störningskälla som förvränger signalen 

Skulle detta hinder plockas bort skulle säkerligen många fler kunna skapa sig en 

förståelse av innehållet. Säljö (2000) menar att det finns felaktiga sätt att lösa en uppgift 

på och ändå nå samma resultat, för människor är kreativa och vill lösa problemen som 

de möter, men det tänkta lärandet kanske då uteblir. Även om instruktionerna är 

designade på fel sätt, så kan medarbetaren som finns ute i verkliga situationer, kanske 

istället använda tidigare kunskap eller erfarenheter för att hantera situationen. Låt säga 

att texten i detta sammanhang, kan liknas vi en artefakt eller ett verktyg som skall hjälpa 

användaren att nå sitt mål. Säljö (2005) visar att individen oftast kan nå längre och 

skapa sig en större förståelse med hjälp av en artefakt. En fara i att det skapas mycket 

förvirring kring texten är att det istället för en hjälpande hand, blir en stjälpande. En text 

med dålig läsbarhet kan göra större skada än ingen text alls. Det verkar ju ändå vara så 

att användarna har den drivkraft som Illeris (2007) talar om när de gäller att vilja lära 

sig och ta till sig informationen.  

Användarna själva presenterade många förslag på vad som skulle kunna hjälpa till att 

öka tydligheten, och läsbarhet. Exempelvis olika översiktsbilder som visar flera olika 

rubriknivåer, där användaren direkt kan klicka sig in i det område som den är 

intresserad av. Ett ytterligare förslag var att denna översiktsbild, på något sätt skulle 

följa med användaren som en illustration överst på sidan, eller i sidofältet. Det passar 

också in på det som Säljö (2000) visar på, att när det finns väldigt mycket information, 

så som det gör här, ställs det extra höga krav på överblick och strukturering. Dysthe, 
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Hertzberg och Hoel  (2002) visar också på detta, att användaren troligen endast är ute 

efter vissa delar av texten, och för att underlätta lärandet, måst det finnas en tydlig 

uppdelning mellan de olika avsnitten, så användaren får en chans att välja.  

Att skapa ett dokument med god läsbarhet och som alla förstår är svårt, eftersom alla 

personer tilltalas av olika saker. Ett av problemen som här verkar uppstå är vilken längd 

det skall vara på dokumenten. För att skapa riktigt korta dokument påverkas strukturen, 

texten blir mindre, mer ihoptryckt och koncentrerad. Det är förståeligt att anta att de 

flesta tror, att användaren vill ha korta dokument, det går ju fortare att läsa då, men får 

strukturen stryka på foten för kortheten, blir läsbarheten sämre och det stör bara 

användaren. Detta stämmer överens med både Vaughan och Dillion (2006) och 

Chaparro, Bake, Shaikh, Hull och Bradys (2004) forskning inom läsbarhet. De visar att 

om man behåller strukturen skapas en större förståelse för innehållet, emot ett mindre 

strukturerat dokument som kanske endast läses snabbare. För att dokumentet skall vara 

lätt att ta till sig krävs också en uppdelning. Steg för steg instruktioner som beskrivs av 

Urata (2004) som en bra struktur, bekräftas från uttalandet i intervjuerna om att 

uppdelningen av text i mindre stycken skapar möjlighet att arbeta mot mindre mål. 

Detta gör det lättare för personen att överblicka sitt arbete och motiverar, ökar 

personens drivkraft (Illeris, 2007), till att fortsätta.  

Erfarenheten (tidigare kunskap) av datorer och systemet kan också öka förståelsen av 

innehållet. Säljö (2005) menar att den yngre generationen har det mer i blodet att 

hantera stora mängder med text samtidigt, medan den som ej är så vana vid datorer 

lättare kan uppleva det som svårhanterligt. Det är alltid individen som skapar sig, den 

nya kunskapen, men finns det inte i den omgivande sociokulturella kontexten (hos 

vänner eller kollegor), något som uppmuntrar till användandet av datorer eller 

intranätet, ser kanske inte individen nyttan med lärandet (Illeris, 2007). Det är inte 

förrän användaren blir ”tvingad” som den försöker sig på systemet, vilket då skapar ny 

kunskap hos personen. Men detta beteende är reflexivt, ett enkel-loops lärande som bara 

går ut på att korrigera problem, vilket i slutändan inte leder till större förnyelse i 

tankebanorna kring nya företeelser. Individen (och organisationen) bör rikta in sig på att 

skapa förhållningssätt och en kultur som uppmuntrar till användande av Vsaa. 

Nilsen (2006) påpekar att en genomgående struktur i utformandet av materialet är 

viktigt, för att öka instruktionernas läsbarhet. Detta bekräftas av användarna, som ser 

det mycket positivt att mallar och liknande dokument har en liknande layout. Vaughan 

och Dillion (2006) menar att en konsekvent struktur gör det lättare för användaren att 

skapa mentala bilder av informationen vilket då skulle underlätta för individen att lära 

sig innehållet. Det blir då också lättare att ta till sig innehållet genom att texten är starkt 

fokuserade på ämnet, vilket stämmer överens med Dysthe, Hertzberg och Lokensgar-

Hoel (2002) som menar att användaren söker ofta efter och vill ha ett ”svar” när den 

använder sig av en facktext.  Att designa instruktionerna på ett sådant sätt är därmed 

mycket viktigt, vilket designerna tänk på i Vsaa. 
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Även om det visat sig att det visuella utseendet inte spelar så stor roll, just för förståelse 

av texten, är den mera avgörande när det gäller användandet av systemet. Detta kan 

tolkas som att användaren blir van vid utseendet, den skapar sig den erfarenheten, att så 

här ser det ut. Förstagångsanvändarna kanske jämför systemet med liknande de använt 

och ser att, det här stämmer inte överens med min tidigare kunskap. Som Illeris (2007) 

skriver är erfarenheter djupt rotade i individen och påverkar ofta hela individens 

uppfattning.  

Diskussion 

Det är vanligt att göra som Skanska Sverige och använda sig av intranät, för att hantera 

sitt ledningssystem. Eftersom ledningssystemet består av så mycket information är det 

dock viktigt att anpassa systemet och dess struktur så att användarna verkligen kan 

förstå innehållet i det. Det märks att innehållet i Skanska Sveriges ”Vårt sätt att arbeta” 

håller på att växa ur den nuvarande strukturen som finns i deras intranät, och att 

skapandet av en ny struktur för innehållshantering är bra tänkt. Det största hindret för 

lärande av innehållet, denna studie, är bristen på överblick.  Jag anser att har användaren 

ingen överblick av systemet, blir det också svårare för medarbetaren att ta till sig den 

kunskapen som finns i innehållet. Det blir som ett störande moln, som man inte kommer 

ifrån. Läggs det fokus på att skapa en god överblick kan texten bli ett mycket mer 

kraftfullt verktyg än det är nu. Som det kom fram i studien ”hittar man inte texten, vet 

man inte att den finns” gör det hela till ett moment 22, har jag inte erfarenheten kan jag 

inte få den heller. 

Inom instruktions design och läsbarhet finns det många viktiga poänger att komma ihåg 

när det gäller strukturering av text. De flesta är kanske till och med uppenbara, som att 

ha tillräckligt med utrymme mellan olika stycken eller att hjälpa användaren att förstå 

vilken text som är mer eller mindre viktigt. Av någon anledning är emellertid lätt att 

glömma bort det här när skapandet av ett företags intranät skapas, ’det skall ju bara 

innehålla text’. Nej jag menar att ju mer text desto viktigare är utformningen och 

speciellt för stora företag, som Skanska Sverige. Innehållet i systemet är alvarligt, 

viktigt och seriöst det är alla överens om, men det betyder inte att det går att strunta i 

utformningen, utan lägg hellre lite extra krut där för att göra att det viktiga verkligen ser 

viktigt ut. 

Utifrån diskussionen och tolkningen har det skapats rekommendationer (se bilaga 3) 

som lämnas till företaget. 

Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att en experimentell studie görs, undersöker olika sätt att 

presentera information och testar vilket som skapar störst förståelse. Här kunde 

experiment med olika variabler göras så som text, styckeindelning och påverkan av 

bilder, för att söka större förståelse. Även en undersökning med en jämförelse mellan 
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tjänstemännen ute i projekt och de som arbetar mer med textkonstruktion, skulle kunna 

vara värdefull.  

Referenser 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Antonsson, Karolina (2005) Intranät och dokumenthantering vid ett mindre till medelstort 

företag. Magisteruppsats, Högskolan i Borås, ISSN 1404-0891 

Agarwal, Sarah. (2001). Intranet usability – tackling the management issues around 

implementing usable design on an Intranet. VINE. 31(3), 17-19 

Baker, Ryan J. (2005) Is Multiple-Column Online Text Better? It Depends! Usability News, vol. 

7:2 Tillgänglig: http://www.surl.org/usabilitynews/72/columns.asp 

Capron, Harriet L. & Johanson, J. A. (2004) Computers – tools for an information age 8:e 

edition. New Jersy: Pearson Education 

Chaparro, Barbara., Baker, Randy J., Shaikh, Dawn A., Hull, Spring., & Brady, Laurie. (2004). 

Reading online text: A comparison of four whitespace layouts. Usability News, 6.2. 

Tillgänglig: http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/62/whitespace.asp 

Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research methods in education. 6 

ed. London: Routledge 

de Lange, Rudi W. &  Moremoholo, Tsekelo P., (2009 ) What  we can learn from visual literacy 

studies: a checklist and model for developing digital learning material. ICEM-CIME 

Conference Literacy and You in a Digital Age - October 6-8, 2009 pp.167-179 

Dillon, Andrew (1994) Designing Usable Electronic Text: Ergonomic Aspects of Human 

Information Usage. London: Tyler & Francis 

Dillon, Andrew. (1992) Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical 

literature. Ergonomics, 35(10), 1297-1326 

Dillon, Andrew. (1991) Readers' models of text structures. International Journal of Man-

Machine Studies, 35, 913-925 

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2002). Skriva för att lära: 

skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur 

Gustavsson, Bernt (1996). Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det 

moderna samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Hård af Segerstad, Peder (2002). Kommunikation och information: en bok om människans 

förmåga att tala, tänka och förstå. 1. uppl. Uppsala: Uppsala Publ. House 

Illeris, Knud (2007). Lärande. 2, [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Sofia (2007) Utveckling av intranät – med fokus på användbarhet, Opublicerad 

Kandidat uppsats  Växjö University Hämtad: 2010-05-03 [Tillgänglig]  

http://www.cil.se/data/files/Publikationer/Kandidat/Informationslogistik/Examensarbete_Sofia

Johnsson_Utveckling_av_intran_t.pdf 

http://www.surl.org/usabilitynews/72/columns.asp
http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/62/whitespace.asp
http://www.cil.se/data/files/Publikationer/Kandidat/Informationslogistik/Examensarbete_SofiaJohnsson_Utveckling_av_intran_t.pdf
http://www.cil.se/data/files/Publikationer/Kandidat/Informationslogistik/Examensarbete_SofiaJohnsson_Utveckling_av_intran_t.pdf


33 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Nielsen, Jakob & Loranger, Hoa (2006). Prioritizing Web usability. Berkeley, Calif.: New 

Riders 

Pettersson, Rune (2002) Information Design. An introduction. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company 

Reigeluth, Charles (1999) What is Instructional-Design Theory and How Is It Changning?  I 

Reigeluth, Charles (red.) Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of 

Instructional Theory, Volume II USA: Lawrence Erlbaum Associates 

Shannon, Claude  E. (1948) A Mathematical Theory of Communication. The Bell System 

Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October 

 Shneiderman, Ben (2009) Research-Based Web Design & Usability Guidelines. U.S. 

Government Washington DC: Printing Office 

Stone, Deborah B., Fisher, Sylvia K. & Eliot, Johan (1999) Adults’ prior exposure to print as a 

predictor of the legibility of text on paper and laptop computer. Reading and Writing: An 

Interdisciplinary Journal 11: 1–28, 1999. Netherlands: Kluwer Academic Publishers 

Swedish Standards Institut. (2008). Ledningssystem för kvalitet - krav (ISO 9001:2008) i 

[Quality management systems - requirements (ISO 9001:2008)]. Stockholm: SIS 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:Norstedts 

akademiska förlag 

Säljö, Roger. (2005). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det 

kollektivaminnet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Tegeman, Karin A. (2010) Tydligt men komplicerat – om upplevelser av ledningssystem. 

Opublicerad kandidatuppsats från Blekinge Tekniska Högskola 

Tegeman, Karin A. (2008) Kollaboration i Bloggar opublicerat manuskript 

Tinker, Albert M. (1963). Legibility of print. Ames, IA: Iowa State University Press 

Urata, Toshiyuki. (2004) Step-by-Step Visual Manuals: Design and Development Volume 48, 

Number 3 TechTrends 31. 

Vaughan, Misha W. & Dillon, Andrew. (2006) Why structure and genre matter for users of 

digital information: A longitudinal experiment with readers of a web-based newspaper Int. J. 

Human-Computer Studies 64  502–526 

Vetenskapsrådet, regler och riktlinjer för forskning http://www.codex.vr.se/ Hämtad: 2010-05-

31 

Vikström, Björn (2005). Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: 

Studentlitteratur 

Watzman, Susanne & Re, Margaret.(2008) Visual Design Principles for usable interfaces, 

Everything Is Design: Why we should thing before doing. IN. Andrew Sears (Editor), Julie A. 

Jacko (Editor) Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving 

Technologies, and Emerging Applications vol. 2 NY: Taylor & Francis 



34 

 

Weiss, Edmond H. (2008)  Maxims of User Documentation: Lessons from the Past Twenty Five 

Years [Elektronisk] Hämtad 28/4-2010 

http://www.edmondweiss.com/PDF/Maxims%20of%20User%20Documentation.pdf 

Åkesson, Erik, Handledare Skanska Sverige. E-post till forskaren 2010-05-24  

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., 

[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Ödman, Per-Johan (2004). Hermeneutik och forskningspraktik. I Gustavsson, Bengt (red) 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.edmondweiss.com/PDF/Maxims%20of%20User%20Documentation.pdf


35 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

En schematisk bild av hur intervjuguiden såg ut, efterföljande frågor varierade beroende 

på vad respondenten svarade 

 

(Tema: användning) 

Vad arbetar du med? 

Använder du VSAA I ditt arbete? 

Vad är VSAA till för? 

Hur använder du VSAA? 

 

(Tema: upplevelse av innehåll) 

Hur upplever du innehållet i [ dokument eller liknande som respondenten nämnt i tidigare fråga 

]? 

Vad är det som gör det så? 

Finns det något specifikt som skulle kunna göra det [ ] ? 

Om du inte förstår innehållet, vad gör du då? 

Diskuterar med dina kollegor? 

 

(Tema: utformning) 

Hur upplever du utformningen/layouten/strukturen av innehållet/texten/mallen? 

Varför/vad är det som gör så? 

Specifikt exempel 

 

Vad är det viktigaste i systemet? 

Vad skulle få fler att använda systemet?  

 

Egna tankar kring ett helt nytt system, hur skulle du vilja att det såg ut? 
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Bilaga 2 - Deltagarbrev 

Information till deltagare  

Jag heter Karin Andréasson Tegeman och genomför nu mitt examensarbete i pedagogik på Blekinge 

Tekniska Högskolan. Jag genomför ett antal intervjuer på Skanska Sverige AB för studien som handlar 

om strukturen av ”Vårt sätt att arbeta”. Ditt deltagande här är helt frivilligt och kan avbrytas på din 

begäran när som helst. Du är anonym i det avseendet att det inte kommer gå att avläsa vem som svarat 

vad i slutarbetet eller att just du deltagit.  Intervju här kommer att spelas in på kassett och transkriberas, 

dock kommer efter arbetets godkännande detta material förstöras.  

Har du några frågor eller är det något annat skall du känna dig fri att kontakta mig! 

Telefon: ---------------, ------  E-mail: ----------- 
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Bilaga 3– Rekommendationer 

Nålen i höstacken  

För att användaren skall kunna förstå innehållet måste den hitta det. Se till att 

navigationen fungerar perfekt, det skall inte finnas någon fråga om hur man hittar till 

materialet som man behöver. Detta gäller även sökmotorn, att den ger relevanta träffar, 

och inte för många. 

När användaren väl hamnat på sidan behöver den en klar bild av var den – vart den ska 

– och hur den kan komma tillbaka. Lägg gärna till illustrationer eller någon/några bilder 

för att skapa en överblick så att användaren lätt ser sina möjligheter.  

Enkelhet underlättar 

Lärandet kan underlättas genom att skapa tillräckligt med utrymme i texten, träng inte 

ihop text bara för att det skall få plats på en sida om det finns användaranpassade fält 

(textboxar) i mallen. Då slipper användaren själv i slutändan omskapa mallar (vilket ger 

tidsförluster). 

Genom att dela upp texten i mindre bitar får användaren en munsbit i taget och kan 

lättare ta till sig den information som finns i innehållet. Användaren blir också mer 

motiverad att läsa texten om den är uppdelad, då den känner att den får en överblick av 

området den just precis arbetar med. 

Utseende 

Som studien kommit fram till är inte utseendet det viktigaste för att medarbetarna skall 

förstå innehållet, utan utseendet spelar, i första hand, störst roll för att få medarbetare att 

använda det. En modern och ren struktur kan därmed öka chanserna att medarbetarna 

ser Vsaa som ett attraktivt hjälpmedel, något som hänger med i tiden. Därför 

rekommenderas att sidan på ett varsamt sätt uppdateras med ett modernare utseende, för 

att få många att använda det. 

 


