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Abstract: The purpose of this case study is to examine how 

the employees perceive the usability of RISE 

intranet, Medarbetarportalen, and their attitude 

toward using it. Semi-structured interviews were 

used as a method to gather empirical data. A 

theoretical framework was made based on the 

selected usability components Relevance, 

Efficiency, and Learnability in combination with the 

Technology Acceptance Model (TAM). The 

theoretical framework was then used to analyse the 

empirical findings. The study shows an overall 

average, with a tendency towards low attitude 

against the usability of the intranet.  
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1  Introduktion 

I detta kapitel presenteras en inledning med fokus på studiens huvudområden 

intranät och användbarhet då vi utfört en fallstudie på RISE Research Institutes 

of Sweden AB (RISE) intranät, Medarbetarportalen. Kapitlet presenterar även 

de problem som legat till grund för studiens syfte och framtagna frågeställning.   

1.1 Inledning 

Revolutionen av informationsteknologin har genom åren bidragit till en kraftig 

ökning av den information som finns tillgänglig i digitala informationsmiljöer. 

Användbarhet är därför en essentiell aspekt för att tillgodose användarens behov. 

För att uppnå en god användarupplevelse bör webbplatser vara effektiva att 

använda, lätta att lära sig och tillfredsställande utifrån användarens perspektiv 

(Sharp, Preece & Rogers, 2015). Utöver det måste webbplatser även vara av 

relevans för användaren och på så sätt bidra med någon form av nytta i det 

sammanhang produkten används. Om användaren inte finner webbplatsen 

relevant fallerar produktens huvudsakliga uppgift. Det krävs därför en god 

förståelse för användarna och deras informationsbehov för att säkerställa en 

användbar upplevelse (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

Intranät är ett arbetsverktyg som används av företag och organisationer             

som informations- och kommunikationskanal. Med informations- och 

kommunikationskanal menas i denna studie en källa för informationshämtning 

och en digital plats för internkommunikation. Enligt Nielsen (2012b) har dagens 

intranät vuxit till att bli allt mer komplexa i jämförelse med de tidiga intranäten. 

Mängden av funktioner och information har kraftigt ökat för att kunna möta de 

behov som finns hos företag och organisationer, vilket har stärkt de krav som 

ställs på intranätens användbarhet. Nielsen (2012a) menar att användbarhet på 

intranät handlar om de anställdas produktivitet, vilket är en nödvändig 

förutsättning för att nå framgång.  

1.2  Bakgrund 

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt statligt forsknings-institut 

som samverkar med såväl företag, akademi och offentlig sektor både nationellt 

och internationellt. RISE genomgår sedan 2017 en omorganisationsprocess där 

fyra forskningsinstitut har gått samman med RISE. I och med sammanslagningen 

uppstod ett behov av en gemensam plattform för kommunikation och 

informationshämtning varpå intranätet Medarbetarportalen skapades.  

 

Inför studien tog vi kontakt med RISE intranäts kommunikatör för att fråga om 

en undersökning av Medarbetarportalens upplevda användbarhet hade varit 

genomförbar. Förfrågan om att genomföra en undersökning blev positivt bemött 

och vi fick genom kommunikatören en grundlig genomgång om hur 

Medarbetarportalen ser ut och fungerar. Vi fick även möjlighet att ta del av en 

förstudie som genomförts. 

 

Medarbetarportalen var till en början planerad som en tillfällig lösning tills en 

upphandling av ett nytt intranät genomförts. Syftet med förstudien var att 
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identifiera förutsättningar för framtagning av ett nytt intranät vilket resulterade i 

ett beslut att inte upphandla en extern lösning utan istället utveckla 

Medarbetarportalen till en permanent lösning. Medarbetarportalen är den enda 

koncerngemensamma plattformen för intern kommunikation men har i dagsläget 

vissa begränsningar då den fortfarande är under utveckling. De institut som 

slagits samman med RISE har sedan tidigare egna bolagsstrukturer med 

tillhörande system och intranät vilket har försvårat den interna samverkan. Detta 

har i sin tur påverkat avvecklingen av de tidigare intranäten och bidragit till 

svårigheter i övergången till Medarbetarportalen.  

 

Målet med Medarbetarportalen är att skapa en gemensam kanal för 

kommunikation där medarbetare inom RISE känner sig delaktiga och levererar 

enligt RISE mål och strategier. Medarbetare ska också kunna hitta de verktyg 

och stöd som behövs för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt. I framtiden ska 

varje enskild användare kunna anpassa innehållet efter behov för att skapa en 

effektivare digital arbetsplats. Då Medarbetarportalen är under utveckling och 

har vissa begränsningar kopplat till användbarheten fann vi det både intressant 

och viktigt att ta reda på användarnas upplevelser av intranätets användbarhet.  

1.3  Problembeskrivning 

Utvecklingen med fokus på användarupplevelsen har på den offentliga webben 

gått snabbt framåt till skillnad från interna intranät inom företag och 

organisationer där denna utveckling skett relativt långsamt (Nielsen, 2012b). 

Medarbetarportalen har en hierarkisk struktur där innehållet är allmän för alla 

medarbetare och publiceras av ansvariga administratörer och kommunikatörer, 

vilket är en struktur som enligt Bark (2002) kallas för traditionellt intranät. I 

dagsläget har Medarbetarportalen vissa begränsningar i funktionalitet, 

användbarhet och struktur samt saknar vissa verktyg för gemensamma processer 

och andra interna system.  

 

Problemet med många traditionella intranät är att de tenderar bli bristfälliga i sin 

struktur där användare har svårt att hantera och finna den information som söks, 

vilket har en negativ påverkan på systemets användbarhet (Etches-Johnson & 

Baird, 2010; Sharpe & Vacek, 2010; Tredinnick, 2006). Dessa användbarhets-

brister har visat sig hämma de anställdas effektivitet och produktivitet i arbetet 

samt den interna kommunikationen (Bennett, Owers, Pitt & Tucker, 2010; Lee 

& Kim, 2009). Etches-Johnson och Baird (2010), Sharpe och Vacek (2010) och 

Tredinnick (2006) menar att traditionella intranät inte tar hänsyn till 

användarupplevelsen och att det bör läggas ett större fokus på användarna i 

utvecklingsprocessen. Detta är varför Medarbetarportalen i denna studie 

undersökts för att ta reda på hur de anställda upplever användbarheten. 

1.4  Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att ta reda på vilken attityd RISE anställda har 

användningen av Medarbetarportalen och hur de upplever intranätets 

användbarhet utifrån de valda användbarhetskomponenterna: Relevance, 

Efficiency och Learnability. 

Följande frågeställning har formulerats för att motsvara studiens syfte: 
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• Hur upplevs användbarheten av Medarbetarportalen utifrån Relevance, 

Efficiency och Learnability? 
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2  Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom de ämnen som är relevanta för 

studien i syfte att bygga upp en förståelse för intranät och dess roll inom företag 

och organisationer.  

2.1  Intranät 

Intranät är en intern webbplats som används av företag och organisationer för att 

underlätta den interna kommunikationen. Intranät är dolda från den allmänna 

webben genom brandväggar och kan endast nås av behöriga personer med 

lösenord (Bark, 2002; Lundgren, Strandh & Johansson, 2012). Intranät är ett 

arbetsverktyg som används av företag och organisationer som informations- och 

kommunikationskanal. Med informations- och kommunikationskanal menas i 

denna studie en källa för informationshämtning och en digital plats för 

internkommunikation.  

 

Intranät kan i många fall beskrivas som en ren informationskanal likt en 

elektronisk anslagstavla. Den information som publiceras är relativt allmän i sin 

karaktär och förmedlas till de anställda från ledningen genom envägs-

kommunikation. Intranät med denna hierarkiska struktur kallas för traditionella 

intranät (Bark, 2002). Traditionella intranätet förknippas ofta med de tidiga 

intranäten men är en struktur som fortfarande är vanlig bland dagens intranät. 

Dagens intranät har däremot ett betydligt modernare utseende än de tidigare 

intranäten trots att den hierarkiska struktur som utgör traditionella intranät 

kvarstår (Nielsen, 2012b). 

2.2  Intranätets roll på företag  

Behovet av ett intranät som informations- och kommunikationskanal varierar 

mellan företag och det finns flera faktorer som spelar in när det kommer till hur 

stort behovet är. Två betydelsefulla faktorer är företagets storlek och geografiska 

spridning. Ett större företag består oftast av fler avdelningar och anställda vilket 

bidrar till ett större informationsbehov då all information ska nå ut till alla på 

företaget. I ett företag där anställda har en stor geografisk spridning är behovet 

av ett intranät större då kommunikationen mellan individer minskar när det 

geografiska avståndet är större och ökar när det är mindre, vilket i sin tur ställer 

högre krav på den interna kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett 

intranät är inte beroende av var personer arbetar och anställda kan befinna sig 

över hela världen men ändå kommunicera med varandra på en gemensam 

plattform (Sharpe och Vacek, 2010). 

 

Sharpe och Vacek (2010) menar att ett intranät bör fungera som en gemensam 

kontaktpunkt för den interna kommunikationen. All kommunikation som sker 

mellan anställda på ett företag identifierar Welch och Jackson (2007) som 

internkommunikation och kan innefatta alla former av kommunikation från 

informell till formell, från fysisk till virtuell. 

 

Marques (2010) och Popescu och Crenicean (2016) beskriver att kommunikation 

är grunden till en framgångsrik mänsklig interaktion samt vikten av att direkt 

kunna utbyta information inom företaget. Författarna menar att intern-
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kommunikation har visat sig vara en viktig aspekt för framgång inom företag 

och organisationer. En effektiv internkommunikation kan leda till ökad 

prestanda hos företaget, vilket i sin tur leder till nöjda kunder, motiverad 

personal, lönsamma strategier, positivt klimat och möjligheter till utveckling av 

företaget. 

  

Både Welch (2012) och White, Vanc och Stafford (2010) hävdar att en effektiv 

internkommunikation ger medarbetare på alla nivåer i företaget känslan av att 

höra saker i första hand, vilket skapar gynnsamma relationer mellan ledning och 

anställda. Welch och Jackson (2007) menar att bristfällig internkommunikation 

är ett stort problem inom företag och organisationer eftersom det leder till 

ineffektivitet på arbetsplatsen. Om anställda på företag upplever en bristande 

internkommunikation kan det utmynna i en känsla av att inte vara delaktiga 

vilket in sin tur kan leda till en sämre arbetsmiljö. Lee och Kim (2009) menar att 

ett intranät som upplevs effektivt och relevant bland anställda skapar möjligheter 

för en förbättrad internkommunikation, vilket i sin tur kan förbättra samarbetet 

mellan anställda.  

2.3  Brister i intranät 

Etches-Johnson och Baird (2010) och Sharpe och Vacek (2010) har genomfört 

fallstudier på olika universitetsbibliotek och deras intranät i syfte att 

åstadkomma förbättringar. De befintliga intranäten som undersöktes var text-

tunga webbsidor med dålig informationsarkitektur och föråldrad information 

som gjorde intranäten oanvändbara. Fallstudierna visar liknande resultat där 

användarna förmedlade ett behov av ett effektivt och lätthanterligt intranät, där 

innehållet ska vara relevant och lätt att förstå. Studierna visar även att intranät 

bör fungera som ett hjälpmedel för att förbättra den interna kommunikationen 

och organisera institutionernas information. 

 

Etches-Johnson och Baird (2010), Sharpe och Vacek (2010) och Tredinnick 

(2006) hävdar att informationsstrukturen av de traditionella intranäten är långt 

ifrån lätthanterliga och istället för att fokusera på användarna har strukturen 

blivit statisk och centraliserad i hanteringen. Framtida intranät bör enligt 

författarna vända sig från de centraliserade tendenserna och istället lägga fokus 

på de enskilda användarna och deras roll för att bidra till en användbar 

informationsmiljö. Bennett et al. (2010) menar att de traditionella intranäten 

håller på att dö ut och att implementering av sociala intranät som arbetsverktyg 

blir allt mer efterfrågat. Dessa sociala intranät skapar möjlighet för användarna 

att kontrollera innehåll, material och information som delas istället för att endast 

ta emot information från företagets ledning. 
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3  Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras först en övergripande beskrivning av begreppet 

användbarhet, för att fastställa den definition av användbarhet som ligger till 

grund för denna studie. Därefter presenteras Löwgrens (1993) modell REAL 

som består av användbarhet i digitala miljöer. Denna modell delar in 

användbarhet i fyra användbarhetskomponenter. Utifrån Medarbetarportalen 

som fall och studiens problemområde har vi plockat ut tre användbarhets-

komponenter från modellen för att utgöra en del av studiens teoretiska ramverk.  

 

För att kunna mäta användarens upplevelser och attityd till användning av 

Medarbetarportalen har vi i denna studie valt att använda Technology 

Acceptance Model (TAM). För att avgränsa studiens omfång till valda områden 

inom användbarhet har vi satt samman ett teoretiskt ramverk där 

användbarhetskomponenter i REAL kombineras med upplevelser och attityder i 

modellen TAM.  

3.1  Användbarhet 

Nielsen (2012a), Quesenbery (2003) och Ottersten och Berndtsson (2002) menar 

att användbarhet är ett kvalitetsattribut som anger hur enkel en informations-

produkt är att använda. Quesenbery (2003) påpekar även att användbarhet 

handlar om hur bra en informationsprodukt är på att göra information tillgänglig 

och användbar.  

 

International Organization for Standardization (ISO 9241-11, 2018) definierar 

begreppet användbarhet som: “The extent to which a product can be used by 

specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 

satisfaction in a specified context of use." 

 

Användbara produkter och system ska enligt Sharp et al. (2015) vara effektiva 

att använda, lätta att lära sig och tillfredsställande utifrån användarens 

perspektiv. Begreppet användbarhet handlar även om att optimera de 

interaktioner som människor har med interaktiva produkter och system för att de 

effektivt ska kunna utföra aktiviteter i arbetet eller i vardagen. Nielsen (2012a) 

beskriver användbarhet på intranät som en viktig aspekt när det kommer till 

anställdas produktivitet och att det är en nödvändig förutsättning för att nå 

framgång.  

 

Ottersten och Berndtsson (2002) menar att användbarhet är en egenskap som 

uppstår i produkten eller systemets användning. I utvecklingen av en användbar 

produkt bör hänsyn tas till användaren, nyttan och sammanhanget i vilket 

produkten används. Ottersten och Berndtsson (2002) betonar vikten av att utgå 

från den förväntade nyttan för att säkerställa en produkts användbarhet. Om den 

inte uppfyller den förväntade nyttan anses produkten inte uppnå en hög 

användbarhet. En användbar produkt eller system förväntas ge någon form av 

effekt och på så vis bidra med nytta för användaren. En produkts användbarhet 

visar sig därför i interaktionen mellan användaren och produkten (Ottersten & 

Berndtsson, 2002).   

3.2  Användbarhetsmodellen REAL 
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Löwgren (1993) har genom modellen REAL brutit ner begreppet användbarhet 

i fyra användbarhetskomponenter bestående av Relevance, Efficiency, Attitude 

och Learnability, därav namnet REAL. Författaren har format REAL i syfte att 

kunna mäta användbarheten av ett system inför eller under en 

utvecklingsprocess. Modellen kan användas i kombination med olika 

utvärderingsmetoder, där metoden kan variera beroende på situation och 

utvecklingsfas. Istället för att sätta systemet i huvudrollen vid utvärdering av 

användbarhet menar Löwgren (1993) att utvecklare bör fokusera på att sätta 

användaren och deras attityd i fokus. Modellen REAL är därför utvecklad med 

stort fokus på användarens upplevelser av ett system i en viss 

användningssituation (Löwgren, 1993).  

 

Ett systems utformning har enligt Löwgren (1993) en betydelsefull roll i hur väl 

användare kan utföra sina uppgifter. Systemet bör vara enkelt att använda då det 

i högsta grad avgör användarens attityd till dess användning. Modellen lyfter 

följande element och beskriver hur dessa bör beaktas i utvecklingen av ett system 

för att uppnå högre användbarhet: 

 

• Relevance - Hur relevant systemet är för användaren och dennes behov. 

• Efficiency - Hur effektivt användaren kan utföra sina uppgifter med hjälp 

av systemet.  

• Attitude - Hur användarens känslor är gentemot systemet. 

• Learnability - Hur lätt det är för användaren att lära sig systemet och hur 

väl användaren kommer ihåg färdigheterna över tiden. 

3.3  Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) är en modell utvecklad av Fred D. Davis 

i syfte att förklara användaracceptans och varför användare väljer att använda ett 

särskilt system. I Davis (1993, s. 476, Figur 1) artikel visas den första versionen 

av TAM som även är den mest använda modellen för användaracceptans. 

 

Modellen består av två huvudfaktorer, Perceived Usefulness och Perceived Ease 

of Use som används för att förklara användaracceptans. Perceived Usefulness 

handlar om i vilken grad användaren upplever att användningen av ett system 

kan förbättra dennes produktivitet i arbetet. Perceived Ease of Use innebär i 

vilken grad användaren upplever att användning av ett system kommer ske utan 

större ansträngning (Davis, 1993). Enligt Davis (1985) har Perceived Ease of 

Use en betydelsefull effekt på Perceived Usefulness då ett system som är lätt att 

använda även resulterar i en ökad arbetsprestanda. 

 

Davis (1993) menar att användarens upplevelse av användbarheten och hur 

enkelt ett system är att använda påverkas av olika externa faktorer som 

exempelvis systemets relevans i arbetssammanhang, användarens tidigare 

erfarenheter och systemets olika designfunktioner. Hur användaren upplever 

användbarheten av ett system påverkar dennes attityd och den faktiska 

användningen. Om användaren upplever att ett system inte tillför någon nytta 

spelar det ingen roll hur enkelt det är att använda. Om systemet istället upplevs 

tillföra nytta i arbetet kan användaren ha viss överseende med användbarheten 

(Davis, 1985).  
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Modellen TAM visar hur externa faktorer påverkar Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use, som i sin tur påverkar användarens Attitude Toward 

Using. Användarens attityd har sedan en inverkan på Actual System Use (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989).  

3.4  Sammansatt teoretiskt ramverk  

Utifrån den presenterade teorin har vi i denna studie satt samman ett teoretiskt 

ramverk, se Figur 1. I sammansättningen har vi utgått ifrån Davis (1993, s. 476, 

Figur 1) första version av modellen TAM som sedan kompletterats med externa 

faktorer i form av tre användbarhetskomponenter från Löwgrens (1993) modell, 

REAL. Genom en kombination av TAM-modellen och användbarhets-

komponenterna kan vi undersöka användarnas upplevelser av intranätets 

användbarhet utifrån Relevance, Efficiency och Learnability. 

 

 

 
 

Figur 1. Studiens sammansatta teoretiska ramverk. 

 

De tre användbarhetskomponenter som valdes ut från Löwgrens (1993) modell 

REAL är Relevance, Efficiency och Learnability. Dessa komponenter 

inkluderades sedan som externa faktorer i TAM-modellen, se Figur 1, då dessa 

faktorer har en betydande effekt på Perceived Usefulness och Perceived Ease of 

Use.  

 

Relationen mellan de olika faktorerna i TAM-modellen illustreras med hjälp av 

pilar, se Figur 1. Komponenten Efficiency har en relation till både Perceived 

Usefulness och Perceived Ease of Use eftersom hur effektivt ett system är att 

använda påverkar både produktiviteten i arbetet och användarens ansträngning 

vid användning av systemet. Komponenten Relevance har en relation till 

Perceived Usefulness då relevansen av ett system påverkar användarens 

produktivitet i arbetet. Komponenten Learnability har sedan en relation till 

Perceived Ease of Use då det påverkar användarens ansträngning vid användning 

av systemet, vilket även har en indirekt påverkan på produktiviteten vilket 

symboliseras med en pil från Perceived Ease of Use till Perceived Usefulness. 

Perceived Ease of Use och Perceived Usefulness har sedan en koppling till 

Attitude Toward Using som i sin tur påverkar Actual System Use.  

 

Modellerna TAM och REAL är ursprungligen utformade för andra 

datorbaserade system än webben, men har även kommit att bli väletablerade vid 
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utvärdering av webbplatser. TAM är en formbar modell som möjliggör ändringar 

utefter vad som ska undersökas. Vi har funnit flertal studier som sedan tidigare 

använt olika versioner och kombinationer av TAM för att undersöka intranät och 

dess användaracceptans, med lovande resultat. REAL är en välkänd modell för 

att mäta användbarhet vars användbarhetskomponenter går i enlighet med ISO 

9241-11 (2018) allmänna riktlinjer för användbarhet, vilket är en av 

anledningarna till varför modellen är passande för utvärdering och utveckling av 

användarcentrerade webbplatser. Utifrån vad vi har kunnat se är kombinationen 

av TAM och användbarhetskomponter från REAL en unik version som inte 

utformats och använts i tidigare studier.  

 

Vi är medvetna om att det finns fler externa faktorer som kan påverka 

användarens upplevelse och attityd gentemot användningen av ett system. Men 

för att förhålla oss till studiens syfte och huvudämnet informationsarkitektur har 

vi valt att avgränsa oss till ovannämnda användbarhetskomponenter. 
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4  Metod  

I detta kapitel presenteras semistrukturerade intervjuer som är den metod som 

tillämpats i studien för att ta fram empiri. Kapitlet lyfter även de tankar och 

resonemang som ligger till grund för metodvalet. Sedan diskuteras även fördelar 

och nackdelar med metoden kopplat till studiens syfte. Därefter presenteras 

tillvägagångssättet för utförandet av de semistrukturerade intervjuerna samt 

analysmetoden som användes för att analysera empirin. Till sist diskuteras de 

etiska överväganden som undersökningen tagit hänsyn till.  

4.1  Val av metod 

För att tillgodose uppsatsens syfte analyserades olika metoder för att se över 

möjligheterna och fastställa den metod som var lämpligast för studien. De 

metoder som analyserades i denna process var enkäter, intervjuer eller en mixad 

metod med båda delarna.  

 

Den datainsamlingsmetod som tillämpats i studien är kvalitativ i form av 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är enligt Denscombe 

(2018) en kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju där en 

utformad intervjuguide med samtalsämnen och frågor används för att säkerställa 

att samtliga ämnen behandlas under varje intervjutillfälle. De samtalsämnen och 

frågor som intervjuguiden innehåller är däremot flexibla i sin ordningsföljd för 

att tillåta informanten att tala fritt och utveckla sina svar inom varje ämne.  

 

Semistrukturerade intervjuer som metod lämpar sig bra för denna studie då 

metoden enligt Patel och Davidson (2011) med fördel används för att förstå och 

tolka människors attityder och upplevelser om ett fenomen. Det har också visats 

i tidigare forskning att intervjuer som metod är särskilt lämplig och passande för 

forskningsfrågor som utforskar anställdas synpunkter och upplevelser (Welch, 

2012; White et al., 2010). De semistrukturerade intervjuerna användes för att ta 

reda på och få en djupare förståelse för hur de anställda upplever 

Medarbetarportalens användbarhet. 

 

Enkäter är passande för att undersöka en bred urvalsgrupp men anses mindre 

lämplig när det efterfrågas djupare svar. Det finns också begränsade möjligheter 

till en tvåvägskommunikation i denna typ av metod vilket kan leda till att 

väsentlig information om människors uppfattningar och åsikter går förlorade 

(Sharp et al., 2015). På grund av detta kommer en enkät på egen hand innebära 

svårigheter i att besvara studiens frågeställning på ett tillräckligt djupt och 

utförligt sätt. En enkät hade kunnat kombineras med intervjuer, i form av en 

mixad metod, för att få fram en bredare och mer generaliserad empiri. Studiens 

syfte är däremot att skapa en djupare förståelse för anställdas åsikter och 

inställning till ett specifikt intranät. Av denna anledning har enkäter uteslutits i 

denna undersökning.  

4.2  Metodreflektion 

Fördelar med att använda semistrukturerade intervjuer är att informanten ges 

möjlighet att fritt utveckla sina åsikter och erfarenheter om ämnet, där 
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användning av följdfrågor bidrar till en ökad förståelse av informanternas 

synpunkter och resonemang (Fejes & Thornberg, 2015).  

Metoden gjorde det möjligt att föra ett mer djupgående samtal, vilket en 

strukturerad intervju med stängda frågor eller en enkät inte hade kunnat 

åstadkomma. En annan fördel med intervjuer framför enkäter är att det blir 

svårare för informanten att hoppa över frågor. Intervjuaren har även möjlighet 

att direkt se om informanten missuppfattar någon fråga och kan då förklara och 

reda ut eventuella missuppfattningar.  

 

I studien genomfördes både personliga intervjuer och videosamtal via Skype. 

Personliga intervjuer är enligt Denscombe (2018) den vanligaste typen av 

intervju då den är relativt lätt att arrangera och kontrollera. Fördelar med 

personliga intervjuer är chansen att skapa en relation med deltagarna, vilket 

medför en mer förtroendeingivande dialog. Detta visade sig vara fallet i både de 

personliga intervjuerna samt de intervjuer som genomfördes via Skype. 

 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är svårigheten att uppnå konsistens 

då resultatet till en viss del påverkas av den specifika kontexten och studiens 

deltagare (Denscombe, 2018). Intervjuer utförs även på ett mindre antal personer 

vilket begränsar undersökningens svar, vilket gör att resultatet inte går att 

generalisera på samma sätt som exempelvis enkäter (Patel & Davidson, 2011). 

Enligt Denscombe (2018) utgår intervjuer från vad människor säger att de gör, 

vilket inte alltid stämmer överens med vad de faktiskt gör. Resultaten kan därför 

inte per automatik förmodas återspegla sanningen. Denscombe (2018) skriver 

även att utförandet av semistrukturerade intervjuer är en tidskrävande process, 

vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke i planeringen av studien.  

4.3  Urval 

RISE har flera institut runt om i Sverige där alla anställda använder samma 

intranät vilket medför en stor undersökningspopulation. Utifrån studiens tidsram 

och geografiska aspekter har vi valt att begränsa studiens urvalsram till anställda 

på RISE i Borås.  

 

Alla anställda på RISE är användare av Medarbetarportalen vilket gör att alla i 

urvalsramen är relevanta för studien. Eftersom hela urvalsramen är av relevans 

utfördes ett icke-sannolikhetsurval där både självurval och strategiskt urval 

tillämpades. Med hjälp av kontaktpersoner på RISE kunde vi nå ut till de 

anställda med information om undersökningen, varpå tre personer anmälde sig 

intresserade av att delta. Detta kan enligt Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2016) ses som ett självurval då informanterna var självsökande till 

studiens undersökning. De resterande tre deltagarna valdes ut baserat på 

information från en av kontaktpersonerna, vilket enligt Christensen et al. (2016) 

avser ett strategiskt urval. Alla deltagare kontaktades via telefon där vi 

presenterade oss och arbetet samt bestämde tid och plats för intervjun.  

 

Intervjuer är en omfattande process där bearbetning av insamlad data tar lång tid. 

Därav hävdar Trost (2010) att antalet informanter bör begränsas till ett mindre 

antal, detta då ett fåtal väl utförda intervjuer är mer av värde än ett flertal mindre 

väl utförda. Utifrån författarens inrådan samt studiens omfång och tidsram valde 
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vi att genomföra intervjuer med sex informanter. De sex informanter som deltog 

i studien har alla olika arbetsuppgifter. 

4.4  Intervjuguide  

Intervjuguiden utformades utefter vårt teoretiska ramverk i syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Intervjuguiden består av en inledning och en 

efterföljande del där guiden är uppdelad i olika teman med tillhörande 

intervjufrågor, se Bilaga A.  

 

Intervjuguidens inledande del består av enklare frågor som behandlar 

informanten i allmänhet och dennes roll i förhållande till RISE intranät. På så 

sätt ges informanten möjlighet att börja intervjun med ett välbekant område, 

vilket enligt Denscombe (2018) ger informanten utrymme att slappna av och 

finna sig tillrätta. Efter inledningen är guiden uppdelad i tre teman: 

Relevance,  Efficiency och Learnability som är tagna direkt från studiens 

teoretiska ramverk. Denna tematisering skapade en struktur för intervjufrågorna 

och underlättade för analysarbetet av den insamlade empirin. Intervjufrågorna är 

inspirerade från tidigare forskning av Davis (1985) för att förhålla oss till 

användarens upplevelse av intranätets användbarhet. Frågorna anpassades 

däremot efter studiens syfte för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Som komplement till intervjufrågorna användes även utvecklade följdfrågor för 

att få en djupare förståelse och mer nyanserad bild av informantens åsikter. 

Utöver de färdiga följdfrågorna användes även vad Denscombe (2018) kallar för 

“intervjuknep” för att få deltagarna att klargöra och utveckla sina svar. Exempel 

på intervjuknep som användes var, “Kan du ge ett konkret exempel?”, “På vilket 

sätt?”, “Förklara gärna mer” och “Hur gick det till?”. Sharp et al. (2015) och 

Denscombe (2018) menar att detta tillvägagångssätt är gynnsamt för att få fram 

maximal information från informanten. 

4.5  Genomförande 

Tanken var att alla intervjuer skulle hållas på plats i RISE lokaler för att erbjuda 

en bekväm miljö för informanten. Men på grund av tidsbrist genomfördes två av 

de sex intervjuerna via mötesrum i Skype. De två Skype-intervjuerna utfördes 

via videosamtal där intervjuaren och intervjupersonen kunde se och höra 

varandra genom hela intervjun.  

  

Enligt Bryman (2011) är det vanligt att tidsspannet för intervjuer varierar 

beroende på hur mycket information och åsikter som informanten yttrar. 

Intervjuerna planerades däremot att ta som mest en halvtimme, vilket är ett 

tidsspann som informerades till informanterna vid förfrågan om deltagande. 

Denscombe (2018) menar att en bestämd tidslängd är viktigt att komma överens 

om innan intervjutillfället för att deltagaren ska känna sig tillfreds.  

 

Innan intervjuerna påbörjades presenterades studiens syfte och informanten fick 

en kort förklaring angående vad deras svar kommer användas till. För att försäkra 

samtycke till deltagande i studien fick informanten även fylla i en 

samtyckesblankett där studiens syfte och behandling av personuppgifter står 

beskrivit i detalj, se Bilaga B. Inför de två intervjuer som genomfördes via Skype 
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skickades samtyckesblanketten i förväg till informanten via mail. Informanten 

kunde då läsa igenom blanketten innan intervjutillfället. Båda informanterna 

skrev under samtyckesblanketten och skickade sedan tillbaka den till oss via 

mail.  

 

Intervjuerna genomfördes av en ansvarig intervjuare för att föra en tydlig 

konversation. Däremot informerades informanten om att den som inte var 

ansvarig även kunde flika in med följdfrågor vid behov. Intervjuaren hade en 

opartisk och neutral roll under intervjusessionerna, vilket Patel och Davidson 

(2011) menar är viktigt för att inte riskera att leda informanten mot ett förväntat 

svar. Under samtliga intervjuer användes även ljudinspelning i syfte att inte 

missa viktiga utlåtanden, samt för att tillåta intervjuaren att fokusera på 

uppgiften utan att behöva fånga alla ord som yttras. Användandet av 

ljudinspelning var även något som redogjordes för i samtyckesblanketten. 

4.6  Databearbetning 

Enligt Backman (2016) och Trost (2010) måste empiri som samlats in i ett 

forskningsarbete organiseras, struktureras och tolkas. Empirin som samlats in i 

denna studie har i bearbetningsprocessen transkriberats, vilket betyder att det 

inspelade materialet har översatts till en skriftlig text. Patel och Davidson (2011) 

och Denscombe (2018) menar att detta tillvägagångssätt med fördel används för 

att kunna bearbeta och analysera empiri som samlats in genom intervjuer. För att 

förhålla oss till dataskyddsförordningen (GDPR) har varje informant i 

transkriberingsprocessen tilldelats ett ID i form av Deltagare 1 (D1), Deltagare 

2 (D2) och så vidare. 

 

Transkribering är en tidskrävande process och Denscombe (2018) beskriver att 

mängden rådata som behövs transkriberas beror på hur datan ska användas. I 

transkriberingsprocessen översattes intervjuerna näst intill ordagrant men 

onödiga ord, oavslutade meningar och stakningar exkluderades för att skapa en 

text som är enklare att analysera. Det som exkluderades var skratt, stakningar 

samt ord så som “eeh” och “öh”. 

 

I transkriberingsprocessen menar Patel och Davidson (2011) och Denscombe 

(2018) att det ofta sker en mer eller mindre påverkan på underlaget, då talspråk 

och skriftspråk skiljer sig åt. Författarna hävdar att det är viktigt för 

undersökningens validitet och kvalité att forskaren är medveten och reflekterar 

över de val som görs i hanteringen av datan. Transkriberingen har därför gjorts 

med försiktighet för att inte förändra eller vinkla informantens utlåtande. 

4.7  Analys med TAM 

I denna studie har vi förhållit oss till ett deduktivt förhållningssätt, vilket enligt 

Patel och Davidson (2011) är teoribaserad där teman i förväg bestämts utifrån 

befintliga teorier. För att analysera empirin delades resultatet in i teman efter 

kategorierna Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use och Attitude Toward 

Using utifrån modellen TAM. På så sätt kan vi analysera användarens 

upplevelser av Medarbetarportalen utifrån de externa faktorerna som utgör vårt 

resultat. Exempelvis har de externa faktorerna Efficiency och Relevance båda en 
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påverkan på Perceived Usefulness, och har därför sammanställts och analyserats 

under samma kategori.  

 

I tidigare forskning har TAM-modellen ofta tillämpas i kombination med 

kvantitativa datainsamlingsmetoder. Davis (1985) som är grundare av TAM har 

genom enkäter i sin studie använt en likertskala, vilket författaren benämner som 

“attitydskala”, för att mäta användarens attityder till olika kategorier. Vi har med 

inspiration från Davis (1985) tillvägagångssätt valt att utveckla en egen 

attitydskala för att förtydliga användarnas upplevelser och attityder till 

Medarbetarportalen och på så sätt ge ett mer konkret svar på studiens 

frågeställning.  

 

Attitydskalan innehåller de tre kategorierna Relevance, Efficiency och 

Learnability där nivåerna i skalan har olika betydelser beroende på kategori. 

Nivåerna som utformades sträcker sig från låg till medel och upp till hög. Vad 

varje attitydnivå har för betydelse inom respektive kategori visas nedan under 

rubrik 4.7.1 Attitydskala. Efter att resultatet presenterats analyserades svaren på 

samtliga intervjufrågor varpå informanterna placerades på attitydskalan utefter 

beräknad attityd till de olika kategorierna.  

4.7.1  Attitydskala 

Relevance 

Hög: En hög attityd i denna kategori innebär att personen anser att användningen 

av intranätet är en stor del av dennes dagliga arbete med tillhörande 

arbetsuppgifter. Personen anser även att arbetet i princip inte kommer kunna 

utföras på en acceptabel effektivitetsnivå utan stöd från intranätet. 

 

Medel: En attityd på medelnivå innebär att personen anser att dennes arbete inte 

är helt beroende av användningen av intranätet men att den fortfarande anses 

som en betydelsefull tillgång i arbetet.  

 

Låg: En låg attityd indikerar att personen anser att intranätet inte har någon 

större betydelse i det dagliga arbetsutförandet.  

 

Efficiency 

Hög: En hög attityd gällande effektiviteten innebär att intranätet anses intuitivt 

och att personen enkelt kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter utan större 

ansträngning.  

 

Medel: En attityd på medelnivå innebär att personen finner intranätet relativt 

enkelt att använda och att personen kan utföra dagliga arbetsuppgifter med få 

problem. Däremot kan mindre frekventa arbetsuppgifter vara svåra att utföra.  

 

Låg: En låg attityd innebär att personen finner det tidskrävande och svårt att 

finna den information som behövs i dennes arbetsutförande. Personen finner 

även vissa svårigheter i att navigera på intranätet.  

 

Learnability 

Hög: En hög attityd i denna kategori innebär att personen finner intranätet lätt 

att lära sig och lätt att komma ihåg hur denne ska gå tillväga för att utföra 

uppgifter på intranätet.  
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Medel: En attityd på medelnivå innebär att personen anser att intranätet är 

relativt lätt att lära sig och kan utföra sitt dagliga arbete utan större ansträngning. 

Däremot finner personen att denne måste leta sig fram till information som inte 

används frekvent.     

  

Låg: En låg attityd innebär att personen finner intranätet svårt att lära sig och 

svårt att komma ihåg hur den ska användas. Personen anser att det kräver en 

större ansträngning för att finna information denne söker.   

4.8  Etiska överväganden 

Under en forskningsprocess finns det vissa etiska aspekter som forskare måste 

förhålla sig till. Vid studier som involverar människor betonar Denscombe 

(2018) samt Patel och Davidson (2011) vikten av ett informerat samtycke, vilket 

betyder att väsentlig information och studiens syfte tydligt ska presenteras för att 

deltagaren ska kunna göra en förnuftig bedömning att delta i studien. 

Deltagandet ska alltid vara frivilligt och deltagaren ska informeras om 

möjligheten att dra sig ur studien när helst önskas. Denscombe (2018) menar att 

ett informerat samtycke inte är tillräckligt vid behandling av personuppgifter, 

samtycket måste även vara skriftligt för att uppfylla kraven för GDPR.  

 

Denscombe (2018) beskriver även vikten av att presentera vilka 

säkerhetsåtgärder som vidtas för att garantera konfidentiell hantering av data 

samt hur deltagarnas identitet kommer skyddas från att identifieras. För att följa 

ett forskningsetiskt förhållningssätt i studien har en samtyckesblankett använts 

där det tydligt framgår vilken typ av data som kommer samlas in, hur datan 

kommer hanteras och analyseras, samt vad den insamlade datan kommer 

användas till. Vi har även valt att avidentifiera deltagarna i studien för att det inte 

ska gå att göra kopplingar mellan person och uttalande. Deltagarna benämns i 

studien med ett tilldelat ID, som exempelvis Deltagare 1 (D1).  

 

För att säkerställa en konfidentiell hantering av deltagarnas personuppgifter har 

vi sparat data som ljudinspelningar, transkriberingar och andra uppgifter i den 

privata hemkatalogen på Högskolans nätverk. All data kommer sedan att raderas 

när studien är genomförd och godkänd. 

 

Enligt Denscombe (2018) är det viktigt att samla in och bearbeta data på ett ärligt 

och lagenligt sätt och endast använda data till det ursprungliga syftet. Detta är 

två principer som vi utgått ifrån för att säkerställa att studien uppfyller standarder 

för datasäkerhet.  
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5  Resultat 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in genom studiens intervjuer. 

Resultatet presenteras i tre olika kategorier utifrån de externa faktorerna i TAM-

modellen som illustreras i studiens sammansatta teoretiska ramverk, se Figur 1.   

5.1  Relevance 

Hur ofta Medarbetarportalen används i arbetet ser olika ut bland deltagarna i 

studien men majoriteten, fyra av sex deltagare, uppger att de använder 

Medarbetarportalen dagligen. En deltagare uppger att denne använder intranätet 

varannan dag, medan en annan uppger att denne använder intranätet väldigt 

sällan. De deltagare som använder Medarbetarportalen dagligen eller varannan 

dag har en enad åsikt om att intranätet är ett viktigt verktyg för att hitta 

information som de behöver i sitt arbete. Deltagaren som använder 

Medarbetarportalen väldigt sällan upplever däremot att denne inte behöver 

intranätet för att utföra sitt dagliga arbete och att intranätet inte bidrar till någon 

större nytta.  

 

På frågan om hur viktigt det är att ha tillgång till Medarbetarportalen uppger fem 

av sex deltagare att det är väldigt viktigt att ha tillgång till en gemensam kanal 

för information och kommunikation. Deltagarna uttrycker vikten av ett 

gemensamt intranät där alla har tillgång till samma information för att främja ett 

gemensamt arbetssätt.  

 

“Jag tycker att det är jätteviktigt, det är a och o för att vi ska göra rätt. Att alla 

medarbetare ska ha samma information för att vi ska göra på rätt sätt” – D1 

 

En av sex deltagare uttrycker att möjligheten att ta del av information och 

nyheter inom företaget via Medarbetarportalen är av nytta men upplever att det 

sällan berör dennes arbete. Följande citat illustrerar deltagarens inställning till 

innehållet på Medarbetarportalen:  

 

“Det är ju nyttigt såklart om man säger så men kanske inte så många gånger det 

har berört mig och mina arbetsuppgifter” – D4 

 

Angående deltagarnas inställning till hur deras arbetsutförande hade påverkats 

om de inte hade haft tillgång till Medarbetarportalen råder det delade meningar. 

Flertalet deltagare upplever att deras arbetsutförande hade påverkats till det 

negativa om de inte hade haft tillgång till Medarbetarportalen. Två av deltagarna 

beskriver Medarbetarportalen som en samlingsportal för information och andra 

verktyg. De menar att avsaknaden av en sådan samlingsportal skulle påverka 

deras produktivitet och arbetsutförande. 

 

“Ja, det hade det gjort eftersom mycket information finns ju att hitta där. Jag 

ser det som en väg in också för att hitta dokument som hör till ledningssystem 

och det är en samlingsportal för att hitta olika verktyg som finns länkat den 

vägen. Det är inte bara informationen på själva Medarbetarportalen utan också 

genom att det är länkar till andra viktiga delar. Det är ett jätteviktigt verktyg 

tycker jag, för mig.” – D5 
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Två andra deltagare uttrycker att det hade medfört svårigheter både i deras egna 

arbete men också för andra medarbetare om de inte hade haft tillgång till 

Medarbetarportalen. De menar att en sådan situation hade medfört en stor 

arbetsbörda för de själva om de inte kan hänvisa andra medarbetare till 

information på intranätet. En av de två uttrycker även att det hade blivit kaos då 

intranätet är en viktig plats för gemensamma riktlinjer och regler.  

 

“Vi hade ju fått jättemycket frågor. /.../ vi vill ju ändå att medarbetaren själv ska 

kunna hitta information. Så det hade varit väldigt mycket annorlunda för oss, 

sen kan det fortfarande bli bättre såklart men det hade varit annorlunda, mycket 

större arbetsbörda.” – D6 

 

Medarbetarportalen är inte helt färdigställd och saknar därav viss information 

som ligger kvar i de gamla intranäten. Som Medarbetarportalen ser ut i dagsläget 

uttrycker två deltagare att de inte hade påverkats speciellt mycket av att inte ha 

tillgång till intranätet då de saknar väsentlig information för att kunna utföra sitt 

arbete fullt ut.  

 

“Såhär kan man väl säga att med den Medarbetarportal som vi har idag så tror 

jag inte att det hade påverkat jättemycket, för man hade kunnat komma åt alla 

nyhetshändelser på typ Linkedin och Yammer. Sen så har vi ju ett gammalt 

intranät där jag tycker att mycket dokumentation finns kvar som är mer 

värdefull.” – D3 

 

Att det saknas mycket information och verktyg för att Medarbetarportalen ska 

vara fulländad är en gemensam inställning som går att finna bland alla deltagare 

i studien. Följande citat speglar deltagarnas övergripande åsikter: 

 

“Det jag saknar är bättre nyhetsflöde och bättre kommunikation, men 

framförallt processbeskrivningar och rutiner som jag tror många personer i 

organisationen behöver som projektledare, controllers, administratörer, 

forskare och ingenjörer, bara något så enkelt som hur ska vi resonera nu när vi 

ska debitera tid, väldigt enkla grejer som jag hade velat ha där, som ett 

bibliotek.” – D3 

 

Två deltagare uttrycker även att informationen som finns i nuläget är alldeles för 

grund och att det behövs mer djupgående information för att underlätta deras 

arbetsutförande.  

 

“Jag tycker att informationen är alldeles för grund. Jag tycker det har blivit 

mycket mer glättigt och grunt. På förra intranätet var det mycket mer djupare 

och användbar information.” – D2 

5.2  Efficiency 

Åsikterna gällande Medarbetarportalens effektivitet är mycket samstämmiga. De 

flesta av deltagarna upplever att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter fullt ut 

med den information och de verktyg som finns tillgängliga på 

Medarbetarportalen i dagsläget.  

 

“Jag skulle säga 50 % av fallen så hittar jag inte det jag vill.”  – D2 
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En av sex deltagare upplever däremot att denne hittar mycket av den information 

som behövs i sitt arbete. Även om deltagaren har en annan inställning än de andra 

deltagarna påpekar denne likt de andra en avsaknad av information. 

 

“Jag hittar mycket av den informationen som jag behöver i mitt arbete. Jag 

kanske inte hittar allt men en hel del som sagt, allting är inte på plats ännu 

heller.” – D5 

  

Då viss information saknas på Medarbetarportalen tvingas de anställda att gå till 

det gamla intranätet för att ta del av vissa funktioner och information. Många 

deltagare uttrycker en viss frustration över att behöva gå mellan intranäten för 

att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

“Det ju lite fånigt att behöva gå till en gammal sida när det liksom finns något 

nytt. Det kan man ju inte hålla på att göra hur länge som helst, det känns ju lite 

löjligt.” – D4 

 

På frågan om hur effektiv Medarbetarportalen är att använda uttrycker flertalet 

deltagare att intranätet upplevs svårnavigerat och att det kan vara både svårt och 

tidskrävande att finna den information som behövs.  

 

“Det är ju när jag inte hittar saker som jag vill ha då blir jag lite frustrerad, det 

måste jag ju villigt erkänna! och kan tänka fasen, hade det nu funnits här hade 

det gått mycket fortare!” – D1 

 

Hälften av deltagarna upplever att Medarbetarportalen inte är helt logisk, där 

namn på vissa kategorier är otydliga och viss information är placerad under 

felaktiga kategorier. Många deltagare upplever också att det krävs lite för många 

steg för att nå den information som söks.  

 

“/…/ det krävs ju också ett system som är lättanvänt, det får inte vara att du ska 

klicka för många gånger utan du ska lätt kunna komma in och det är ju inte 

riktigt så idag. Idag när man går in och börjar leta på vissa saker så har vissa 

sidor eller funktioner konstiga namn kan jag säga och då är det inte helt logiskt 

att det är det man söker.” – D1 

 

Vid svårigheter att finna information nämner flera av deltagarna att de vänt sig 

till sökfunktionen och det råder delade meningar kring hur effektiv den 

uppfattas. De flesta upplever att sökfunktionen fungerar dåligt medan en 

deltagare upplever att den fungerar bra. De deltagare som upplever att 

sökfunktionen fungerar dåligt anser att den inte levererar de svar som söks.  

 

“Jag har använt sökfunktionen ibland men jag tycker inte jag får upp det jag 

vill.” – D2  

 

Den deltagare som upplever att sökfunktionen fungerar bra anser att denne finner 

mycket av den information som söks den vägen. 

 

“Jag använder sökfunktionen mycket för att hitta om jag tycker det är svårt att 

hitta. /.../ sen kan det säkert förbättras med ytterligare metadata och liknande 
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för olika saker, men hittills har jag hittat det jag behöver den vägen iallafall.” – 

D5 

 

Flertalet av deltagarna uttrycker att de upplever att nyhetsflödet på 

Medarbetarportalen är intressant och det är kul att se vad som händer inom 

företaget. Däremot upplever fyra av sex deltagare att det är svårt att få en 

överblick av innehållet och att de behöver scrolla mycket för att se allt innehåll.  

 

“Om man jämför den nya [Medarbetarportalen] och den gamla [det gamla 

intranätet]. Den nya är ju visuellt tilltalande men den är mindre effektiv. I den 

gamla fanns det en ruta med ny information och då kunde man snabbt skanna 

över flera inlägg eller nyheter och det tilltalade mig då det var effektivt. På det 

nya är det istället små och stora bilder. Jag tycker bilderna rör till det och de 

tar för mycket plats.” – D2 

 

“/.../ jag kan tycka att man kanske kunde haft nyheter lite mer tydligt på sidan 

eller något så det blir lite mer överskådligt. /…/ Man ska inte behöva scrolla 

tycker jag för att få se det senaste.” – D6. 

 

Hälften av deltagarna beskriver att de brukar ta kontakt med en kollega när de 

har svårt att finna den information de söker på Medarbetarportalen. Deltagarna 

upplever att det påverkar deras produktivitet i arbetet då det blir mer 

tidskrävande att ta reda på de svar som behövs. 

 

“Oftast behöver man lite djupare information om något och då får man ju ringa 

eller kontakta någon som vet. Då tappar ju Medarbetarportalen sitt syfte och 

den har blivit sämre att vara det den är till för, jämfört med det tidigare 

intranätet.” – D2 

5.3  Learnability 

Det råder delade meningar bland deltagarna angående hur lätt intranätet är att 

lära sig. Tre olika attityder gå att urskilja i frågan om Medarbetarportalen var lätt 

eller svår att lära sig. Två av deltagarna uttrycker att Medarbetarportalen var lätt 

att lära sig och de kände igen sig i strukturen. Tre deltagare menar att 

Medarbetarportalen inte var svårt men att den var ovan att använda. En av 

deltagarna upplever att Medarbetarportalen är svår att lära sig när det kommer 

till att hitta information som behövs i arbetet samt att den är svårnavigerad. Dessa 

tre attityder kan illustreras enligt följande citat: 

  

“Jag tyckte det var lätt! Det har nog att göra med att jag har jobbat med 

Sharepoint innan, jag kände igen mig väldigt mycket.” – D5 

 

“Nja, svårt och svårt, men det blir ju annorlunda när man ska börja navigera 

på ett annat sätt. För den ser ju så vitt skild ut jämfört med vårt gamla intranät 

/.../ det är ju så mycket mer komplext idag än vad det var tidigare.” – D1 

 

“Det var svårt att hitta information men då pratar vi inte såhär nyheter, 

kommunikation och kontaktuppgifter, men sen när det kom till 

verksamhetsstyrande dokument, processer och rutiner då är det ju svårt. Och det 
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är ju någonstans också det som är mest viktigt för mig för att jag ska kunna 

utföra mitt arbete.” – D3 

 

Även på frågan om hur lätt det är att komma ihåg hur de ska använda 

Medarbetarportalen skiljer sig deltagarnas upplevelser. Fyra av sex anser det lätt 

att komma ihåg, medan de resterande två upplever att det är svårt. De deltagare 

som upplever att Medarbetarportalen är lätt att komma ihåg menar att det är lätt 

att komma ihåg hur den ska användas men att viss information som inte används 

frekvent kan vara svår att hitta.   

 

“Det kan väl vara ibland ‘vart hittar jag det där nu igen?’ /.../ så kan det vara 

under sidor man inte är inne på så ofta. Men generellt sett så säger jag nog ändå 

att den är hyfsat lätt att komma ihåg”. – D6 

 

De deltagare som upplever det svårt att komma ihåg hur de ska använda 

Medarbetarportalen finner det rent generellt svårt att komma ihåg var 

information finns. 

 

“/.../ framförallt tycker jag det är jobbigt om jag gör något idag och ska göra 

det om en vecka igen, då har jag redan glömt. Jag tycker inte det är logiskt och 

jag tycker det är alldeles för många steg och hitta.” – D3 

 

Deltagarna uppger att de inte fått någon genomgång om hur Medarbetarportalen 

fungerar, huruvida det hade behövts eller inte råder det delade meningar om. 

Några av deltagarna upplever att det inte hade behövts medan andra upplever att 

det hade behövts, däremot uttrycker två av dessa deltagare att en genomgång inte 

ska behövas för att förstå en sådan typ av webbplats. De deltagare som upplever 

att en genomgång inte hade behövts menar att Medarbetarportalen som 

webbplats är tillräckligt bekant i sin struktur. 

 

“Generellt sätt så säger jag nog ändå att den är hyfsat lätt. Är man datavan och 

van vid internet så är det inte helt konstig att klicka sig runt.” – D6 

 

De deltagare som upplever att en genomgång hade behövts menar att det hade 

underlättat då de har svårt att hitta den information som söks.  

 

“Jag tycker inte en medarbetarportal ska behöva ha någon genomgång. Jag 

hade behövt det, för den är ju inte logisk, men jag tycker inte man ska behöva 

det.” – D3 
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6  Analys 

I detta kapitel analyseras den empiri som presenterats i studiens resultat med 

koppling till det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Först 

presenteras diagrammen som illustrerar attityderna för kategorierna Relevance, 

Efficiency och Learnability. Analysen har sedan kategoriserats efter de 

huvudfaktorer i TAM-modellen som är av relevans för att besvara studiens 

frågeställningar, vilket är Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use och 

Attitude Toward Using. De externa faktorerna i TAM-modellen som ligger till 

grund för tematiseringen av resultatet har enligt modellen en påverkan på 

huvudfaktorerna och kommer därav sammanställas och diskuteras under 

respektive kategori.   

6.1  Diagram för attityd 

Diagrammen som presenteras nedan illustrerar deltagarnas attityd till de tre 

kategorierna Relevance, Efficiency och Learnability. Genom att analysera 

deltagarnas svar har de placerats på attitydskalan med nivåerna låg, medel och 

hög. Nivåernas betydelser för varje kategori förklaras under rubriken 4.7.1 

Attitydskala. Attityderna för varje kategori har sedan analyserats och diskuterats 

under analysens kommande avsnitt: 6.2 Perceived Usefulness, 6.3 Perceived 

Ease of Use och 6.4 Attitude Toward Using. 

 

  

.  

Figur 2. Illustrerad attityd för Relevance 
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Figur 3. Illustrerad attityd för Efficiency. 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrerad attityd för Learnability. 
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6.2  Perceived Usefulness 

Perceived Usefulness handlar om i vilken utsträckning användaren upplever att 

ett system förbättrar dennes produktivitet i arbetet. För att analysera deltagarnas 

upplevelser har de externa faktorer som enligt den sammansatta TAM-modellen 

påverkar Perceived Usefulness sammanställts och analyserats. De externa 

faktorer som har en påverkan på användarnas inställning till intranätets 

Perceived Usefulness är Efficiency och Relevance. Learnability har genom 

påverkan på Perceived Ease of Use en indirekt påverkan på Perceived Usefulness 

och har därför presenterats och analyserats med kopplingar till kategorin 

Perceived Usefulness under nästa avsnitt 6.3 Perceived Ease of Use. 

 

Resultatet visar delade meningar angående hur relevant Medarbetarportalen 

upplevs. Generellt visar resultatet från deltagarna en medelnivå, med en tendens 

till hög attityd till den externa faktorn Relevance, vilket betyder att 

Medarbetarportalen upplevs som en betydelsefull tillgång men att de flesta 

deltagare inte är helt beroende av den i sitt dagliga arbete. Det varierande behovet 

av att använda intranätet kan bero på deltagarnas yrkesroll, om den information 

som behövs finns tillgänglig eller inte, även huruvida personen är intresserad av 

att ta del av vad som händer inom företaget.  

 

Även om behovet av att använda Medarbetarportalen och den bidragande nyttan 

varierar mellan användarna går det att se ett tydligt gemensamt mönster i hur 

viktigt deltagarna anser att ett gemensamt intranät är som plattform för 

information och kommunikation. Det går däremot att konstatera att det idag 

saknas väsentlig information och funktioner för att Medarbetarportalen ska 

uppfattas som relevant och bidra med nytta för alla anställda på RISE. 

Avsaknaden av information speglar sig även i deltagarnas attityder angående hur 

effektiv Medarbetarportalen upplevs. På attitydskalan för den externa faktorn 

Efficiency har fem av sex deltagare en identifierad låg attityd, vilket betyder att 

de anser det tidskrävande och svårt att finna den information som behövs. Denna 

attityd till effektiviteten kan delvis bero på att mycket väsentlig information ännu 

inte är överförd från det gamla intranätet till Medarbetarportalen men också att 

intranätet kan upplevas som svårnavigerad och stundtals ologisk i sin struktur. 

Resultatet från Efficiency pekar på att de flesta deltagare inte på ett tillräckligt 

effektivt sätt kan utföra vissa uppgifter med hjälp av Medarbetarportalen, vilket 

har visat sig påverka deltagarnas upplevda produktivitetsnivå till det sämre. Om 

vi endast tittar på Efficiency och bortser från de andra externa faktorerna som 

påverkar Perceived Usefulness kan vi fastställa att Medarbetarportalen inte 

motsvarar de förväntningar som deltagarna har på dess effektivitet. 

 

Resultatet visar även att flera deltagare upplever frustration över att behöva gå 

mellan Medarbetarportalen och det gamla intranätet för att finna information. 

Flera deltagare uttrycker även att de behöver kontakta andra kollegor när de inte 

hittar information. Detta är både tidskrävande och hämmar de anställdas 

produktivitet i arbetet. Återigen visar resultatet att intranätet i dagsläget inte 

förbättrar deltagarnas produktivitet då de måste gå andra vägar för att finna den 

information som behövs. På grund av detta har Medarbetarportalen även svårt 

att uppfylla sitt syfte som är att anställda ska kunna hitta de verktyg och stöd de 

behöver för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. 
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6.3  Perceived Ease of Use 

Perceived Ease of Use handlar om i vilken utsträckning användaren upplever att 

denne kan utföra uppgifter utan större ansträngning. För att ta reda på detta har 

resultatet från de externa faktorerna Efficiency och Learnability som påverkar 

Perceived Ease of Use sammanställts och analyserats.  

 

Learnability har en direkt påverkan på Perceived Ease of Use som i sin tur har 

en indirekt påverkan på Perceived Usefulness, detta eftersom hur lättanvänt 

intranätet upplevs har en påverkan på hur produktivt användaren upplever att 

denne kan utföra sina uppgifter. Resultatet visar en blandad inställning till hur 

lätt Medarbetarportalen är att lära sig och komma ihåg, men överlag visar 

attitydskalan för den externa faktorn Learnability en medelnivå med en viss 

tendens till hög attityd. Detta innebär att Medarbetarportalen upplevs relativt lätt 

att lära sig men att många av deltagarna finner att de måste leta sig fram till 

information som används mindre frekvent.  

 

Många deltagare uttrycker sig vara vana dator- och internetanvändare, vilket kan 

vara en anledning till varför Medarbetarportalen överlag upplevs som lätt att lära 

sig. Flertalet uttrycker även en viss vana med att navigera på sådana typer av 

webbplatser. Deltagarna upplever däremot vissa svårigheter med att komma ihåg 

var de ska hitta information. Utifrån resultatet kan vi se att de svårigheter som 

deltagarna upplever i att lära sig och komma ihåg inte har med intranätets 

visuella design att göra utan snarare hur informationen är strukturerad och 

placerad. 

 

Davis (1985) menar att ett system som är lätt att lära sig resulterar i en ökad 

produktivitet i arbetet. Hur lätt Medarbetarportalen är att lära sig påverkar därför 

den upplevda användbarheten och har en stark koppling till intranätets upplevda 

effektivitet. Även om detta stämmer till en viss del så kan vi utifrån resultatet av 

Learnability och Efficiency däremot se stora skillnader i attityder trots att de har 

en koppling till varandra. Vi kan utefter detta resultat konstatera att ett intranät 

som upplevs lätt att lära sig inte är tillräckligt för att förbättra produktiviteten i 

arbetet, den måste även vara effektiv. Även om de flesta deltagare anser det svårt 

att finna information visar resultatet från Learnability att majoriteten av 

deltagarna anser att en genomgång om hur intranätet fungerar inte hade hjälpt 

dem att finna information snabbare. Även detta visar att ett intranät som är lätt 

att använda inte avgör hur effektiv den upplevs då flera faktorer spelar in.  

 

Medarbetarportalens effektivitet påverkar användarens produktivitet vid 

användning men även hur lätt den upplevs att använda, vilket förklarar varför 

Efficiency påverkar både Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use. Som 

nämnt tidigare visar resultatet från Efficiency att deltagarna upplever svårigheter 

i att hitta den information som behövs. Detta kan bero på flera orsaker, vilket går 

att se i resultatet där bland annat brister i sökfunktionen, dålig överblick av 

nyhetsflödet och ologiska namn på kategorier nämns. Dessa orsaker påverkar de 

anställdas inställning till den upplevda användbarheten av Medarbetarportalen 

till det sämre.  
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6.4  Attitude Toward Using 

Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use är två huvudfaktorer i studiens 

TAM-modell som tillsammans förklarar Attitude Toward Using. För att avgöra 

deltagarnas attityd till användning av Medarbetarportalen har attityderna till de 

externa faktorerna som påverkar Perceived Usefulness och Perceived Ease of 

Use sammanställts. Utifrån sammanställningen av attityderna anses de anställda 

ha en medelnivå, med tendens till låg attityd gentemot användningen av 

Medarbetarportalen.  

 

En återkommande åsikt som speglas genom hela resultatet är avsaknaden            

av information på Medarbetarportalen, vilket påverkar den upplevda 

användbarheten. Detta är viktigt att ta hänsyn till för att förstå deltagarnas 

inställning och attityd, då det har visat sig dra ner den totala attityden till 

användningen av intranätet. Trots att attityden till användningen av 

Medarbetarportalen är relativt låg är det viktigt att poängtera att deltagarna ändå 

upplever att det är en viktig tillgång i arbetet trots att det i dagsläget inte uppfyller 

sitt syfte fullt ut. 
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7  Diskussion  

I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och reflektioner kring 

resultatet, samt en kritisk reflektion kring de val som tagits angående studiens 

metod och genomförande. Avslutningsvis presenteras även förslag till vidare 

forskning. 

7.1  Reflektion kring resultatet 

Hur deltagarna upplever användbarheten av Medarbetarportalen utifrån 

användbarhetskomponenterna Relevance, Efficiency och Learnability visar på 

olika inställningar och attityder bland deltagarna. Den första slutsatsen som kan 

dras är att den låga attityden till Efficiency, som påverkar både Perceived Ease 

of Use och Perceived Usefulness, drar ner den generella attityden till 

användningen av intranätet. Utifrån detta kan vi konstatera att 

Medarbetarportalens effektivitet har en stor påverkan på hur de anställda 

upplever användbarheten. Den låga attityden till hur effektivt intranätet upplevs 

påvisar en missnöjdhet över att inte kunna vara tillräckligt produktiva i 

arbetsutförandet. Produktiviteten i arbetet är enligt Nielsen (2012a) en betydande 

aspekt för intranät och dess användbarhet. Utifrån detta kan vi konstatera att 

Medarbetarportalen brister i sin användbarhet. Resultatet från vår studie styrker 

även tidigare forskning inom ämnet där både Etches-Johnson och Baird (2010) 

och Sharpe och Vacek (2010) har kommit fram till liknande resultat där 

effektiviteten har visat sig ha en betydelsefull påverkan på anställdas 

produktivitet i arbetet.  

 

Etches-Johnson och Baird (2010), Sharpe och Vacek (2010) och Tredinnicks 

(2006) teorier om att traditionella intranät tenderar brista i användbarheten, har 

kommit att stärkas genom vårt resultat som visar att deltagarna finner det 

tidskrävande och svårt att hitta den information de söker på Medarbetarportalen. 

Trots den upplevda svårigheten att hitta bland den information som finns 

tillgänglig på Medarbetarportalen i dagsläget visar studiens resultat att den 

främsta bristen är avsaknaden av information som hade varit av relevans för 

deras arbetsutförande. Detta tyder på att attityden till användbarheten av 

Medarbetarportalen utifrån användbarhetskomponenten Relevance kan komma 

att bli högre än den generella medelnivå som visas i dagsläget till följd av 

överföringsprocessen av information från de gamla intranäten. Även attityden 

till intranätets användbarhet utifrån användbarhetskomponenten Efficiency kan 

komma att påverkas, men om det är till det bättre beror helt på hur informationen 

som överförs struktureras.  

 

Genom analysen av resultatet kan vi även konstatera att attityden till 

användbarhetskomponenten Learnability har en medelnivå med viss tendens till 

hög attityd. Ett system eller webbplats ska enligt Sharp et al. (2015) och Nielsen 

(2012a) vara lätt att lära sig och lätt att komma ihåg. Användare vill inte lägga 

ner tid på att lära sig hur en webbplats fungerar, därav påpekar Nielsen (2012a) 

att det första användaren gör när svårigheter uppstår på en webbplats är att    

lämna och istället leta upp det denne söker på annat håll då det finns                

många andra webbplatser tillgängliga som kan uppfylla användarens behov. 

Medarbetarportalen är däremot den enda koncerngemensamma plattformen för 

information och kommunikation vilket betyder att de anställda måste vända sig 
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dit för att finna information, kraven på dess lärbarhet är därför extra viktigt för 

att främja anställdas produktivitet. Den upplevda användbarheten av 

Medarbetarportalen utifrån Learnability pekar på att deltagarna inte är fullt 

tillfredsställda med hur intranätet möter de förväntningar som finns på dess 

lärbarhet. 

 

Attityden till Medarbetarportalens användbarhet visar en medelnivå, med 

tendens till låg attityd bland deltagarna. Denna slutsats kan dras utifrån 

sammanställningen av Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use 

tillsammans med de tillhörande externa faktorerna. Resultatet gällande den 

generella attityden till användningen av Medarbetarportalen blev ungefär som 

förväntat då vi genom vår kontaktperson på RISE fick information om att 

Medarbetarportalen är under utveckling och fick därigenom indikation om att 

attityden till intranätets användbarhet kan vara generellt låg bland de anställda.  

 

Studiens resultat visar att deltagarna upplever Medarbetarportalen som modern 

i sin design men visar även upplevda svårigheter och problem gällande dess 

användbarhet. Enligt Nielsen (2012b) är detta ett vanligt förekommande problem 

för intranät överlag. Dagens intranät har ett betydligt modernare utseende men 

dess användbarhet förblir ett problem. Nielsen (2012b) beskriver hur intranät har 

svårigheter med att utvecklas i enlighet med den ständigt ökande informationen, 

utbudet av nya funktioner och komplexiteten inom dagens företag och 

organisationer, vilket även framträder i denna studiens resultat. 

 

Att utvärdera den upplevda användbarheten av ett intranät med TAM har i denna 

studie gett goda insikter i användarnas behov, upplevelser och attityder kring 

olika delar av användbarheten. Eftersom REAL är en etablerad modell som är 

passande vid utvärdering av system och informationsprodukter kan studiens 

sammansatta TAM-modell med fördel användas av andra företag och 

organisationer som befinner sig i utvecklingen av intranät eller andra interna 

system. TAM-modellen kan också utvecklas och anpassas till olika situationer 

beroende på syftet med utvärderingen och utvecklingen.  

7.2  Reflektion kring metod och genomförande 

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer har bidragit till en betydelsefull 

insikt i deltagarnas upplevelser och åsikter, vilket har varit nödvändigt för att 

uppfylla studiens syfte. Valet att använda intervjuer i samband med TAM-

modellen istället för enkäter som vanligtvis används har varit till en stor fördel i 

denna studie. Intervjuerna har bidragit med ett djupare resultat angående 

deltagarnas upplevelser och attityder till skillnad från vad exempelvis en enkät 

hade resulterat i.  

 

I en kritisk granskning av studien hade antalet deltagare kunnat vara något fler 

för att bidra med ett bredare resultat, vilket skulle kunna ge en bättre och mer 

generaliserad representation av urvalsramen. Med ett högre antal deltagare hade 

det även varit önskvärt att sprida ut intervjuerna på fler områden inom 

verksamheten. Att inkludera fler deltagare hade däremot varit väldigt 

tidskrävande och svårt att genomföra inom tidsramen för arbetet.  
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En negativ aspekt med att genomföra intervjuer som metod för att samla in data, 

vilket även har problematiserats i metodavsnittet, är att det har varit svårt att 

sammanställa och tolka resultatet utifrån ett objektivt förhållningssätt. Vi har 

behandlat datan med försiktighet men trots detta är vi medvetna om att det mer 

eller mindre sker en viss påverkan på materialet när det sammanställs och tolkas.  

7.3  Förslag till vidare forskning 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på användarupplevelsen av 

Medarbetarportalens användbarhet har vi valt att endast fokusera på den delen 

av TAM-modellen som behandlar upplevelser och attityder gentemot ett system. 

Förslag till vidare forskning kan vara att fokusera på den sista delen av TAM-

modellen som handlar om Actual System Use, där förslagsvis användartester 

med anställda kan utföras för att ta reda på hur användarna faktiskt använder 

intranätet. De intervjuer som genomfördes utgår ifrån vad deltagarna säger att de 

gör och hur de upplever Medarbetarportalen vilket enligt Denscombe (2018) inte 

alltid stämmer överens med vad de faktiskt gör. Att utföra användartester hade 

därför kunnat ge en djupare inblick i hur användarna faktiskt använder 

Medarbetarportalen och hur de går tillväga för att hitta information. 

Användartester kan även vara en viktig tillgång för att bibehålla ett 

användarcentrerat perspektiv genom hela utvecklingsprocessen. I studien har vi 

endast utfört sex intervjuer vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Inför 

fortsatta studier kan förslagsvis fler intervjuer utföras i kombination med 

användartester för att få en djupare förståelse för användarna och ett bredare 

resultat. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

MP = Medarbetarportalen (intranätet) 

Intervjun startar med en presentation av oss och undersökningen. 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad arbetar du med? (område/befattning) 

• Hur länge har du arbetat på RISE? 

• Hur ofta använder du MP? 

 

Relevance  

• Berätta om hur du använder MP som verktyg i ditt arbete? 

Följdfrågor: 

• Kan du ge ett konkret exempel på vad du använder MP till? 

• Hur tror du att det skulle se ut om du inte hade tillgång till ett 

gemensamt intranät? Upplever du att det hade påverkat ditt 

arbetsutförande? 

• Berätta om hur viktigt det är för dig att ha tillgång till MP i ditt 

arbete? 

 

• Anser du att informationen och funktionerna som finns tillgängliga på 

MP uppfyller sitt syfte? 

Följdfråga: 

• Upplever du att MP innehåller information och funktioner som är 

irrelevant? Alltså inte bidrar med någon nytta för dig i ditt arbete. 

 

• Finns det någon information eller funktioner du saknar i MP som hade 

varit relevant för dig i ditt arbete? 

 

• Baserat på din uppfattning av MP, hur tror du det är utvecklat för att 

hjälpa dig och dina kollegor? 

 

Efficiency  

• Berätta om hur effektivt du upplever att MP är att använda? 

  Följdfrågor: 

• Upplever du att MP är krävande eller lätt att använda? På vilket 

sätt? 

• Upplever du att du kan utföra det du ska med hjälp av MP? 

 

• Berätta om hur du upplever att MP påverkar din förmåga att utföra ditt 

jobb? 

Följdfrågor: 

• Förklara på vilket sätt MP påverkar ditt dagliga arbete på ett 

positivt sätt?  

• Förklara på vilket sätt MP påverkar ditt dagliga arbete på ett 

negativt sätt? 

• På vilket sätt upplever du att MP förbättrar eller försämrar ditt 

arbetsutförande? 
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Learnability 

• Berätta om hur det var att använda MP för första gången? 

Följdfrågor: 

• Upplever du att MP var svårt eller lätt att lära sig?  

o Varför?  

o Finns det något speciellt som du haft svårigheter med? 

 

• Har du fått någon utbildning eller genomgång om hur MP fungerar?  

Följdfrågor: 

• Om ja:  

o Hur gick det till?  

o Vad för sorts utbildning/genomgång?  

o Upplever du att det var behövligt? Varför? 

 

• Om nej:  

o Upplever du att det hade behövts? Isåfall varför? 

 

• Anser du att det är lätt eller svårt att komma ihåg hur du skall använda 

MP? 

  Följdfrågor: 

• På vilket sätt anser du att det är lätt/svårt att komma ihåg? 

 

Avslutning 

Känner du att du fått tillfälle att utveckla dina svar tillräckligt eller är det något 

du vill tillägga? 
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Bilaga B: Samtyckesblankett 

    
  

    

 

Högskolan i Borås 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
 
Johan Eklund, Fil. dr. och Veronica Johansson, Fil. Dr., 

Universitetslektor   

 

2019-04-29

   

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om 

dig 

  

Som en del av kursen Examensarbete vid Högskolan i Borås 

utför vi en studie med syftet att undersöka anställdas 

upplevelser av intranätets användbarhet.  

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa 

uppgifter om dig själv, närmare bestämt ditt namn, röst vid 

ljudinspelning samt svar på frågor gällande din anställning. 

 

Uppgifterna kommer att användas som hjälpmedel vid 

bearbetningen av den insamlade datan i syfte att strukturera 

och hålla isär deltagarnas utlåtanden. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av det i enlighet med gällande lagstiftning 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje 

land som EU-kommissionen beslutat har en skyddsnivå 

som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas 

när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i 

avidentifierad form och presenteras så att inga uppgifter kan 

spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt 

frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta 

tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 

att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock 

vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och 

behandlas enligt ovan.  
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Ort och datum 
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Kursansvarig (namn, avdelning) 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 

 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i 

Borås. Därför är vi angelägna om att all behandling av 

personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i 

överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. 

Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all 

behandling av personuppgifter inom högskolans 

verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina 

personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur 

högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att 

kontakta ansvarig för den aktuella kursen med frågor. 
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Dina rättigheter 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina 

personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter 

som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång 

per år begära ett utdrag med information om detta (ett 

så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran 

om registerutdrag på högskolans webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. 

• Om du lämnar samtycke (godkännande) till behandling 

av dina personuppgifter kan du när som helst ta tillbaka 

samtycket. Vi kommer då inte att fortsätta att behandla 

dina personuppgifter. Uppgifter som har offentliggjorts 
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På grund av lagkrav kan vi även vara förhindrade att 

omedelbart radera uppgifterna. 
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Högskolan fattar inte sådana beslut. 

• Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter 

begränsad. 

• Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller 

kompletterade om de skulle visa sig vara felaktiga eller 

ofullständiga.  

• Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter 
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använt format för att överföra dessa till en annan 
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