
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institution för informatik 
 

 

Studenters användaracceptans vid 

införing av SharePoint som intranät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik  
 

Framlagd:   Juni, 2010 

 

 

 

Författare:   Carolina Kongstad 

Anita Suta 

 

 

Handledare:   Carl Cederström 

 

 

Examinatorer: Agneta Olerup 

  Lars Fernebro 

 



 

 

Abstrakt 
 
Titel:  Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som 

intranät 

 

Författare:  Carolina Kongstad 

  Anita Suta 

 
Utgivare:  Institution för infomratik, Lunds Universitet 

 

Handledare:  Carl Cederström 

 

Examinatorer: Agneta Olerup 

  Lars Fernebro 

 

Publiceringsår: 2010  

 

Uppsatstyp:  Kandidatuppsats 

 

Språk:  Svenska 

 

Nyckelord:  användaracceptans, TAM, intranät  

 
 
 
 
 

Abstrakt 
 

På vårterminen 2010 startades ett pilotprojekt för att införa ett gemensamt intranät på 

Ekonomihögskolan i Lund. Vi har studerat denna implementation med fokus på 

användaracceptans genom en enkätundersökning som tar stöd i tidigare 

användaracceptansteorier och enkätundersökningen fick en svarsprocent på 60 %.  

Syftet med undersökningen är att finna vad som påvekar studenterna till en positiv eller 

negativ inställning till användandet av detta intranät. Informanterna är studenter från 

Ekonomihögskolan i Lund och tekniken består av ett gemensamt intranät med SharePoint som 

programvara. I studien fann vi att acceptans har uppnåtts trots att alla bakomliggande 

faktorerna inte har påverkat positivt mot användaracceptansen. 
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1 Introduktion 
 

 

 

Inom ämnet informatik talas det mycket om vad som behöver göras för att en implementering 

av ett informationssystem ska bli lyckad. Viktiga faktorer här som är kända men som 

fortfarande glöms bort eller ignoreras, är vikten av att slutanvändarna accepterar och är villiga 

och positiva till att använda det nya informationssystemet (Berndtsson & Ottersten, 2002). De 

menar att trots att insatser görs för att påverka användarna i denna riktning, kan det vara svårt 

att veta hur användningen egentligen kommer att se ut och varför. Ljung & Allwood (1999) 

beskriver att ett vanligt problem är, att systemutvecklare underskattar tiden det tar att 

uppmuntra acceptansen av ett system som utvecklas.    

 

När det kommer till att undersöka vilka faktorer det är som påverkar användaracceptans av IS 

har de flesta undersökningar använt sig utav Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) Technology 

acceptance model (TAM) (Lee & Kim, 2009).  King & He (2006) har utfört en statistisk 

undersökning av TAM där de har använt sig utav 88 publicerade studier. I undersökningen 

kom de fram till att TAM är en robust modell som har använts i stor utsträckning, men som 

har potential att användas ännu mer. Horton, Buck & Waterson (2001) konstaterar att TAM 

har använts med framgång på ett antal olika teknologier sedan den utvecklades. En av 

teknologierna där TAM har använts är intranät. Horton et al.(2001) har undersökt 

intranätsanvändning med TAM. Där testades modellen i två organisationer och studiens 

resultat visar på vilka variabler i TAM som påverkar acceptansen av intranät. Det finns även 

en del studier som har gjort utökade versioner av TAM. Lee & Kim (2009) och Robinson, 

Marshall & Stamps (2005) är exempel på de undersökningar som har gjort utökningar av 

TAM, där har de lagt till någon eller några faktorer i modellen som de anser är relaterade till 

acceptans av en teknik.   

 

Denna studie har utförts på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet som nyligen genomfört 

ett pilotprojekt med ett nytt gemensamt intranät med SharePoint som programvara. 

Informanterna i studien är studenter från de tre olika ämnesområdena informatik (kurs 

INFX24), ekonomisk historia (kurs EKH02) och företagsekonomi (kurs MGTM04) 

och alla läser på Ekonomihögskolan. Denna studie fokuserar på att analysera faktorer som 

påverkar användares acceptans och utgår därmed huvudsakligen från Davis et al.(1989) 

Technology acceptance model och Robinsons et al.(2005) revidering av denna. Detta eftersom 

denna modell visar hur kombinationen av användarens tidigare erfarenheter, ledningens 

agerande samt den sociala kontexten samverkar med den upplevda användbarheten och nyttan 

av systemet. Detta visar slutligen på användarens intention till att använda systemet. Studien 

har fokus kring studenters användaracceptans för intranät.  
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1.1 Problemställning 

 

För att gå djupare på användaracceptansen för dessa studenter har vi formulerat 

forskningsfrågan: 

 

Vad påverkar studenter till en positiv eller negativ inställning till användandet av SharePoint 

som intranät? 

 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom en empirisk studie belysa vad som kan påverka en 

student till en positiv eller negativ användaracceptans för användande av intranät med 

programvaran SharePoint. Vi vill därmed finna faktorer från olika områden som kan påverka 

studenter på detta sätt. Vi vill även se hur dessa faktorer samverkar eller motverkar varandra 

och vilka som är de viktigaste för att uppnå användaracceptans. 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Denna studie är avgränsad till att behandla studenters användaracceptans för intranät och 

kommer inte att gå djupare in på själva programvaran SharePoint. Studien kommer inte heller 

att behandla andra användningsområden av SharePoint, än som intranät. Det är endast 

studenter med ekonomisk och systemvetenskaplig inriktning som ingår i studien.   
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2 Teori 
 

 

 

Detta kapitel inleds med att användare och användaracceptans presenteras, sedan går fokus 

mot denna studies informanter nämligen studenter. Slutligen presenteras huvudmodellen för 

studien ”Technology acceptance model” och en revidering av denna. 

 

 

 

2.1 Användaracceptans 

 

I sin studie tar Ljung & Allwood (1999) upp att idag blir det allt vanligare att i större grad 

placera användaren i centrum vid utveckling av ett informationssystem. De menar att dessa 

behov inte alls prioriterades tidigare än i början av 1980-talet. Den största orsaken till detta 

var att spridningen av datoranvändandet började först i slutet av 1970-talet. En annan orsak 

till att slutanvändarna inte prioriterades, var för att många stora företag som arbetade med 

systemutveckling, hade en organisationsstruktur som var utformad långt innan de började 

lägga fokus på användarna. Författarna argumenterar också kring, att det vid 

utvecklingsprojekt av informationssystem idag är vanligt att det finns en person som agerar 

medlare mellan användarna och utvecklarna. Detta innebär att utvecklingsprojekt bedrivs på 

ett sådant sätt som gör det svårt att utveckla användbarheten, då det inte är användaren som 

placeras i centrum (Ljung & Allwood, 1999). 

 

I undersökningen tar Ljung & Allwood (1999) också upp tre faktorer som de anser viktiga för 

att ett informationssystem ska ha hög användbarhet. Dessa faktorer är användarvänlighet 

(user friendliness), användarkompetens (user competence) och användaracceptans (user 

acceptance). Användarvänlighet innebär att systemet ska vara tillgängligt för användaren när 

denne behöver det, systemet ska stödja de arbetsmoment som användaren har och erbjuda 

hjälpmedel av god kvalitet. Användarkompetens innebär att användaren ska få tillräcklig 

träning av systemet för att kunna interagera med det på ett effektivt sätt. Användaracceptans 

innebär att användaren är motiverad och har en positiv inställning till att använda systemet. 

Detta har visat sig ha en viktig betydelse för vilket sätt systemet används. (Ljung & 

Allwood,1999) 

 

Ljung & Allwood (1999) förklarar att det som påverkar användaracceptans av ett system är 

användares syn på systemet, om de ser systemet som ett hot eller som en resurs. De menar att 

användaren till exempel kan tro, att dennes arbete är i fara eller att arbetet kommer att bli 

enformigt efter införandet. Det finns även de användare som oroar sig för att deras 

arbetsuppgifter kommer att vara komplicerade efter att det nya systemet införts (Ljung & 

Allwood, 1999). Lee & Kim (2009) beskriver att acceptans av datorteknik beror på själva 

tekniken i sig eller på användarens expertis till att använda tekniken. De visar på att 

användarträning och erfarenhet är relaterat till användares tro och användning. Möjligheten 

till att få erfarenhet med hjälp av datorer och informationssystem har visat sig förbättra 

användares tro om systemet (Lee & Kim, 2009). 
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2.2 Användare och deras medverkan 

 

Termen användare definierar Ljung & Allwood (1999) som individer som använder 

informationssystem men som inte har kompetens att designa systemen. King & He (2006) tar 

upp att det finns olika typer av användare. I sin studie har de kommit fram till att studenter är 

användare som ligger mitt i mellan professionella och generella användare. Lee & Kim (2009) 

menar att oerfarna användare kan ha orealistiska övertygelser om tillämpningen av intranät 

när det angår deras arbete, medans erfarna användare kan anpassa sina jobbövertygelser på en 

mer realistisk nivå. Författarna anser att när användare blir mer erfarna av 

webbanvändningen, kan de hantera användarsvårigheter i intranät och är mer medvetna om 

fördelar till att använda intranätet (Lee & Kim, 2009).        

 

Ljung & Allwood (1999) anser att användarens medverkan i en utvecklingsprocess påverkar 

deras attityd till informationssystem och deras engagemang av det. Användare som deltar i 

utvecklingsprocessen kan påverka systemet efter deras egna behov och värderingar, detta kan 

leda till att systemet uppfattas som något positivt (Ljung & Allwood, 1999).   

 

Allwood & Thomée (1998) tar i sin studie upp problem som kan uppstå när användare ska 

engageras i ett projekt. De har studerat ett projekt som utvecklade nya datorsystem till 

arbetsförmedlingen som var designat för 12,000 användare. I detta projekt prioriterades 

användares deltagande och mycket resurser gick till seminarier, referensgrupper och 

möjligheter för användarna att ge förslag. Trots detta kände många av användarna att ingen 

lyssnade på dem. Vilket i detta fall berodde på att det var svårt att administrera användarnas 

deltagande i ett projekt av den storleken. (Allwood & Thomée, 1998)    

 

Ett informationssystem kan implementeras i en frivillig eller obligatorisk miljö, Sørebø & 

Eikebrokk (2008) diskuterar i sin undersökning, skillnaden mellan obligatorisk användning 

och frivillig användning. De förklarar att frivillig användning innebär att slutanvändaren har 

frihet att avgöra om de vill använda ett informationssystem eller inte. Medan de beskriver att 

obligatorisk användning innebär att användaren inte har denna frihet, eftersom denne tvingas 

att använda systemet eller tekniken. Författarna tar upp att obligatorisk användning är 

utmärkande för större system, som Enterprise resource planning systems. Eftersom systemet 

är tätt integrerat med flera andra utförande av arbetsuppgifter, får de anställda inte besluta 

något i frågan om användning. Författarna säger att i takt med att vårt samhälle blir allt mer 

automatiserat av tekniken, finns det mindre frihet för individen att besluta att inte använda 

denna nya teknik. I undersökningen som författarna utförde var deras mål att undersöka 

informationssystemets varaktighet i en obligatorisk miljö. Här visar de på att det är 

tillfredställelse som är nyckeln till ett lyckat långvarigt informationssystemsanvändande. De 

kom även fram till att det är användarvänligheten som ligger bakom tillfredställelsen, vilket 

skiljer sig från ett system i en frivillig miljö där det är fler faktorer som påverkar (se kap 2.4). 

(Sørebø & Eikebrokk, 2008) 
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2.3 Unga och teknik 

 

En vanlig föreställning om unga är, att de är mottagliga för ny teknik och har väldigt lätt för 

att ta till sig och lära sig den. De flesta studenter är unga och kan därför anses tillhöra denna 

kategori. Men en studie av McMahon, Gardner & Mullhern (1999) visar att även studenter är i 

behov av utbildning när de ska använda ny teknik. De kan bli mycket oroliga när det förväntas 

av dem, att de ska lära sig den nya tekniken på egen hand. En annan stor barriär som påvisas i 

studien mellan studenterna och användandet av den nya tekniken är, studenternas möjlighet 

att vid behov, få hjälp med användningen av den nya tekniken från personal och inte bara 

behöva fråga andra studenter (McMahon et al., 1999). Dessa faktorer återfinner vi i modellen 

av Robisnon et al.(2005) (figur 2:2) som support services. Faktorer som denna påverkar den 

upplevda nyttan och användbarheten, som i sin tur påverkar attityden till att använda den nya 

tekniken.  

 

 

 

2.4 Technology acceptance model 

 

Davis et al.(1989) presenterade technology acceptance model (TAM), som är utformad för att 

utvärdera användares acceptans till att använda ett informationssystem (se figur 2:1). De 

förklarar att TAM är en bearbetning av Fishbein & Ajzens Theory of Reasoned Action (TRA) 

från 1975 som kommer från socialpsykologin och som försöker förklara mänskligt beteende. 

Författarnas syfte med TAM är att spåra vilken effekt externa variabler har på interna 

övertygelser, attityder och avsikter. För att uppnå dessa mål identifierade Davis et al. (1989) 

ett antal grundläggande variabler som tidigare forskning behandlat. Det handlar om kognitiva 

och känslomässiga faktorer som styr acceptansen av informationssystem där TRA används 

som teoretisk bakgrund för att beskriva relationen mellan upplevd nytta, upplevd 

användarvänlighet och användares attityder, avsikter och beteende till att använda 

informationssystemet (Davis et al.,1989).  

 

Davis et al. (1989) tar upp att TAM förutsätter att upplevd nytta (perceived usefulness) och 

upplevd användarvänlighet (perceived ease of use) är grunden för användaracceptans. 

Upplevd nytta definierar författarna som tendensen till att människor använder eller inte 

använder en teknik, i den utsträckning de tror att den kommer att hjälpa dem, att utföra sitt 

arbete bättre. Davis et al. (1989) refererar upplevd användarvänlighet till den grad som 

användaren förväntar sig kunna använda systemet, utan ansträngning. 

 

King & He (2006) anser att TAM har blivit den mest använda modellen inom IS, främst för 

sin förståelighet och enkelhet. De menar dock att den är bristfällig då alla TAM-relationer inte 

stöds i alla studier, eftersom det finns en stor variation i de förväntande effekterna, för olika 

studier, som har olika typer av användare och system. King & He (2006) kom i sin studie 

fram till att den upplevda användarvänligheten har en direkt påverkan på avsikten till 

användning, som är mycket viktig i internetapplikationer. 
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Figur 2:1 Technology acceptance model (Davis et al., 1989, s. 985). 

 

 

2.4.1 Intranät och TAM 

 

Horton et al. (2001) definierar intranät som ett nätverk baserat på Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) som är ett kommunikationsprotokoll för Internet. 

Författarna beskriver att ett intranät tillhör en organisation och är lokaliserad inom dess 

brandvägg och kan endast nås av organisationens medlemmar. De menar att i många fall 

används termen endast för att hänvisa till system för lagring och åtkomst av data via 

webbläsare. Undersökningen som Horton et al. (2001) genomfört handlar om att undersöka 

tillämpningen av TAM och dess användning för ett intranät i två olika organisationer. De fann 

att användbarhet, användarvänlighet och avsikt är de variabler som påverkar acceptans av ett 

intranät. I undersökningen kom de också fram till att variablerna varierade mellan de två 

organisationerna och att TAM visar sig vara mer passande för modellering av intranät i 

organisationer som har begränsad information och en strukturerad arbetsorganisation (Horton 

et al., 2001). 

 

Lee & Kim (2009) påstår att teknisk support är speciellt relevant i situationer där ett intranät 

inte är helt utvecklat. Därför anser de att teknisk support till intranät ökar användningen av 

det. Författarna har i sin studie presenterat en utökning av TAM för att komma fram till vilka 

faktorer som påverkar användningen av intranät. Utökningen har de gjort genom att ha med 

olika typer av externa variabler och subjektiva normer som påverkar upplevd nytta, upplevd 

användarvänlighet och användning av det. Denna studie är baserad på 333 intranätsanvändare 

från 10 stora Koreanska företag. I undersökningen kommer de fram till att webberfarenhet 

påverkar upplevd nytta, upplevd användarvänlighet och användning av intranät. Detta 

förklarar författarna genom att användare blir mer erfarna av att använda intranät vilket gör att 

de upplever mer nytta och mindre svårigheter, som leder till mer användning av det. I 

undersökningen anses upplevd nytta vara en viktig variabel för avgörande av 

intranätsacceptans. Författarna argumenterar för att upplevd användarvänlighet har en stark 

effekt på upplevd nytta som stödjer TAM i samband med intranät. De hävdar att den upplevda 

användbarheten inte påverkar användningen av intranät eftersom det anses vara lätt att lära sig 

att använda det (Lee & Kim, 2009).  
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2.4.2 Revidering av TAM 

 

Robinson et al. (2005) har gjort en revidering av TAM. Det som skiljer Davis et al. (1989) 

och Robinson et al. (2005) åt är den externa variabeln i TAM modellen. Davis et al. (1989) 

beskriver de externa variablerna som en samlad mängd variabler som han inte specificerar, 

medan Robinson et al. (2005) har valt att dela upp de externa variablerna som olika 

individuella variabler (individual difference variables) och variabler i omgivningen 

(environmental variables) (se Figur 2:2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2 Reviderad version av Technology acceptance model (Robinson et al., 2005, s.1624). 

 

Nedan beskrivs de externa variablerna av den reviderade versionen av TAM som Robinson et. 

al. (2005) utformat i sin undersökning. 

 

Olika individuella variabler består av tre nyckelvariabler som är upplevd kontroll (perceived 

control), arbetslivserfarenhet (lenght of service/work experience), och personens kreativitet 

(personal innovativeness).  

 Upplevd kontroll refererar till en individs tro angående hans eller hennes kontroll på 

varierande delar av organisationens omgivning. Användarens intention att använda 

tekniken påverkas positivt när den upplevda kontrollen ökar.  
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 Teorin från Robinson et al. (2005) menar att personer med en lång arbetslivserfarenhet 

är mindre benägna att ta sig an ny teknik och de med mindre arbetslivserfarenhet är 

mer villiga till förändring av ny teknik och är därför mer motiverade att acceptera den.  

 Personens kreativitet definieras som personens frivillighet till att pröva ny teknik.  

Variabler i omgivningen består av supportservice (support service) och organisationens 

kreativitet (organizational innovativeness).  

 Supportservice kan hjälpa till att minska motstånd till teknik genom att göra 

inlärningsprocessen lättare, öka den upplevda nyttan och den upplevda 

användarvänligheten.  

 Organisationskreativitet innebär organisationens öppenhet för nya idéer som är en 

aspekt av företagskulturen, därmed är företagskulturen central för framgångsrik 

implementering av innovationer.  

Vi har valt att presentera skillnader på de externa variablerna hos Davis et al. (1989) och 

Robinson et al. (2005) nedan.  

 

 
Tabell 2:1 Påverkan för användarens intention. Jämförelse av modell av Davis et al. (1989) och 

Robinson et al. (2005)  

Davis et al. (1989) Robinson et al. (2005) 

Externa variabler I individuella variabler ingår:  

 Upplevd kontroll (percived control) 

 Arbetslivserfarenhet (length of service/work 

experience) 

  Personens kreativitet (personal innovativeness) 

I variabler i omgivningen ingår:  

 Supportservice (support service)  

 Organisationens kreativitet (organizational 

innovativeness). 

Upplevd nytta Upplevd nytta 

Upplevd användbarhet Upplevd användbarhet 
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3 Metod 
 

 

 

I detta kapitel presenteras metodvalet enkätundersökning, hur denna utformats och hur 

problem har tacklats. Sedan beskrivs datainsamling och dataanalys samt studiens validitet och 

etiska aspekter. 

 

 

 

3.1 Enkätundersökning 

 

Studiens empiri består av en enkätundersökning. Beslutet om att genomföra en 

enkätundersökning är baserat på Denscombes (1998/2000) resonemang kring i vilka 

sammanhang det är lämpligt att göra en enkätundersökning. Denscombe (1998/2000) 

fokuserar på att det bör vara ett stort antal informanter som ska nås, frågorna och svaren bör 

hållas korta och okomplicerade, klimatet måste vara tillräckligt öppet för att ge ärliga svar, 

inkommen data ska standardiseras och informanterna måste ha förmåga att läsa och förstå 

frågorna. Alla dessa faktorer ser vi att studien uppfyller och därmed har vi valt metoden 

enkätundersökning.  

 

I studien vill vi specifikt se hur studenters användaracceptans för SharePoint ser ut. Studien är 

i en liten skala och kommer därför inte ge möjlighet till en generalisering för studenter i 

allmänhet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Svarsprocenten i studien är 60 % och därför 

kan vi få en överblick hur det ser ut just i detta fall. De studenter som är med i studien 

studerar vid Lunds universitet på olika nivåer inom ämnena informatik (kurs INFX24), 

ekonomisk historia (kurs EKH02) och företagsekonomi (kurs MGTM04). 

 

Tillvägagångssättet att utföra en enkätundersökning valdes för att få en översiktlig bild 

(Denscombe, 1998/2000). Enkäterna distribuerades förhand i pappersform i den mån det var 

möjligt, och skickades ut elektroniskt till de övriga. Enkäten utformades lika i pappers- och 

elektronisk form och totalt delades 89 enkäter ut.  

 

Urvalet av studiens informanter kommer från de tre kurser från Ekonomihögskolan som vi 

erbjöds att tillfråga för denna studie, vilket gav oss ett begränsat antal informanter. Vi valde 

därför att ta med alla i denna grupp för denna studie. Gruppen av informanter bestod av både 

svenska och utländska studenter och därför valde vi att göra enkäten både på svenska och på 

engelska, för att få ett så enkelt och lättförståeligt språk som möjligt till informanterna 

(Jacobsen, 2002). De svenska studenterna fick därigenom enkäten på svenska, sitt modersmål. 

De utländska studenterna på engelska, vilket inte borde ha lett till några svårigheter att förstå 

enkäten eftersom de läser alla sina kurser på Ekonomihögskolan på engelska. Urvalet i 

studien är därmed dessa tre tilldelade kurser och inom detta första urval har inte några fler 

urval gjorts. Sist i enkäten frågades informanterna om de var intresserade av att ställa upp på 

en intervju där vi kunde få djupare kunskap om deras tankar kring användaracceptansen. 
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Eftersom antalet frivilliga informanter för detta endast var en, beslutade vi att fokusera på 

enkätundersökningen och inte genomföra några individuella intervjuer. 

 

Eftersom enkäterna fylldes i individuellt av informanterna gav detta oss möjlighet till en viss 

distans. Detta kan ha gett fördelar, då vi inte kunnat påverka informanterna under 

enkätundersökningen på samma sätt som vid personlig intervju (Jacobsen, 2002).  

 

Vi reducerade enkäten i så stor utsträckning som möjligt, detta för att öka svarsprocenten 

(Denscombe, 1998/2000) vilket i sin tur har lett till att vi har kunnat komprimera enkäten. 

Denna komprimering har även bidragit till att enkäten blivit mer inriktad på att svara på vår 

forskningsfråga och överflödiga och icke relevanta frågor har skalats bort.  

 

 

 

3.2 Utformning av enkätfrågorna 

 

Frågorna i enkäten (Bilaga 1) utformades efter en översiktlig intervju med en samordnare 

inom pilotprojektet samt med hjälp av modellen av Robinson et al. (2005) från teorikapitlet. 

Denna modell har visat på ämnesområden som ska innefattas av enkätfrågorna och den 

översiktliga intervjun har sedan gett vägledning till att utforma frågorna mer specifikt för just 

denna studie. Frågornas ordning har delats upp så att enkäten börjar med allmänna och väldigt 

enkla frågor för att sedan gå på djupet med mer specifika och komplexa frågor så som 

rekommenderat i Denscombe (1998/2000).  

 

Vi har redovisat tydligt både på själva enkäten och i följebrev att deltagandet i 

enkätundersökningen är frivilligt och att svaren kommer att hållas anonyma. Vi har även 

testat formuläret så att vi i följebrevet kunde ge informanterna en ungefärlig tidsram för hur 

lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. 

 

 

 

3.3 Hantering av bortfall 

 

Eftersom vi delade ut en del av enkäterna på plats kunde det förekomma att inte alla 

studenterna var närvarande vid utdelningstillfället. För att inte bortfallet skulle bli för stort 

och påverka studien delades enkäterna även ut till övriga studenter vid ett senare tillfälle. Till 

de studenter som vi skickade ut elektroniska enkäter har vi även skickat ut påminnelse för att 

minska bortfallet. 
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3.4 Datainsamling 

 

En del av enkätundersökningen gjordes online där informanterna fick ett e-mail med följebrev 

och sedan möjligheten att fylla i enkäten via en länk. Detta gjordes för de informanter som var 

svåra att nå, eftersom deras gemensamma kurs var avslutad och därmed kunde vi inte göra 

undersökningen med dem på plats. De andra informanterna vars kurser fortfarande gick mötte 

vi upp i ett klassrum i samband med en föreläsning och där delade vi ut pappersblanketter 

som samlades in när studenterna gick ut från föreläsningen. Vi utnyttjade denna möjlighet då 

informanterna var samlade. Detta då risken för bortfall av dem som inte orkar eller glömmer 

att fylla i enkäten och behöver påminnas många gånger minskar, eftersom att vi kunde fånga 

intresset och informanterna kunde fylla i enkäten direkt på plats (Jacobsen, 2002). En fördel 

med att dela ut och samla in enkäten på plats var även att vid det bortfall som kan bli i form 

av att informanterna väljer att inte fylla i enkäten fick vi möjlighet att fråga informanten 

varför denne valt att inte fylla i enkäten. Vi kunde även förklara om någon skulle vara 

tveksam och behövde fråga om något på enkäten. Vi tror därmed att denna metod för 

datainsamling gav oss en större svarsprocent än om vi enbart hade skickat ut enkäten 

elektroniskt till alla. 

 

 

 

3.5 Dataanalys 

 

Eftersom enkäten består av tre olika sorters svar måste också svaren hanteras på tre olika sätt. 

Frågorna med svarsalternativ 1-5 ger inga större problem och kan enkelt visas med 

procentantal för varje fråga. Dessa frågor kan även enkelt jämföras med varandra men 

eftersom de är riktade åt olika håll, positivt och negativt, måste detta uppmärksammas då 

olika frågor jämförs med varandra. Enkäten innehåller även frågor med fasta svarsalternativ 

som innehåller ord eller fraser, dessa redovisas med procentenheter för de olika 

svarsalternativen och även med modalvärde (Jacobsen, 2002). Något svårare blir det att 

jämföra dessa olika frågors svar med varandra eftersom de inte alltid har samma värde eller 

betydelse. Slutligen innehåller enkäten öppna frågor som inte kan redovisas som de 

ovanstående med procentenheter, där måste i stället nyckelorden finnas för att representera 

svaren. Även frekvensen av nyckelorden, alltså om något nyckelord förekommer oftare än 

något annat ska uppmärksammas.  

 

Alla svar redovisas i tabeller, med den aktuella frågan, svar med procent, nyckelord och även 

mer detaljerat fråga för fråga. Svaren diskuteras där även var för sig. En del svar redovisas 

med hjälp av cirkel- och stapeldiagram för att få en bättre översikt (Jacobsen, 2002). 

Stapeldiagram används främst för att presentera frekvenser (Denscombe, 1998/2000). För att 

visa på skillnad i proportioner mellan olika svar används cirkeldiagram. I alla diagram ska 

proportionerna övervägas på exempelvis x- och y-axeln så att inte olika proportioner 

förvränger svaret och ger läsaren ett felaktigt intryck (Denscombe, 1998/2000). Utöver 

tabeller och diagram presenteras resultatet även i andra former som visar på medelvärde, 

median, typvärde och variationsvidd. 
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3.6 Studiens validitet 

 

Urvalet av studenterna för enkätundersökningen har vi inte själva kunnat påverka fullt ut, utan 

erbjöds att dela ut enkäter till studenter från tre kurser, med olika ämnesområden, men inte 

fler. Detta gör givetvis att studien inte ger möjlighet att generalisera för alla olika studenter, 

eftersom undersökningen är av liten skala och urvalet inte representerar alla olika typer av 

studenter från till exempel flera olika ämnesområden. Däremot har inga fler urval inom denna 

grupp som vi blivit tilldelad gjorts och därmed har inte urvalet påverkats ytterligare.   

 

Eftersom att de utländska studenterna läser alla sina kurser vid Ekonomihögskolan på 

engelska tolkade vi detta som att förstå en enkät på engelska inte skulle medföra några 

problem. De inkomna svaren har däremot delvis visat på något annat då en del frågor har 

missförståtts. I efterhand kan vi alltså se att några informanters studier på engelska inte 

nödvändigtvis försäkrar att det är helt oproblematiskt att förstå enkätfrågor skrivna på 

engelska. Även bland de svenska studenterna har några missuppfattningar kring frågornas 

betydelse uppstått men eftersom majoriteten av dessa fel uppstått kring enkäterna på engelska 

belyser vi detta problem mer. Att problemet uppkommit behöver inte endast bero på 

informanternas oförmåga att förstå frågorna på engelska utan även våra begränsningar att 

formulera frågor på ett språk annat än vårt modersmål. Detta kan naturligtvis påverka studiens 

validitet men missuppfattningarna har verkat vara små och inte påverkat studiens resultat i 

någon större utsträckning. 

 

Vissa frågor har uppfattats inneha en annan betydelse än vad som var tänkt och i vissa fall har 

flera studenter feltolkat frågan på samma sätt, till exempel fråga 6b (se Bilaga 3). Vi frågar på 

fråga 6a om informanten använt något intranät tidigare och om det givna svaret blivit ”Ja” då 

frågat på fråga 6b ”Vilket var det senaste?” Den senare frågan (6b) har många av 

informanterna uppfattat som ”Var använde du det senaste intranätet?”. Nu i efterhand förstår 

vi att denna fråga borde ha formulerats på ett annat sätt eftersom så många av informanterna 

uppfattat frågan felaktigt. Det intressanta i detta fall är att så många har missuppfattat frågan 

på samma sätt, som att vi hade frågat efter var informanten senast använt ett intranät. Detta 

leder oss till att fundera kring om informanterna egentligen inte missuppfattat frågan utan inte 

vetat vad intranätet de använt hetat och därför angett var de använde intranätet i stället. 

 

Överlag i enkäten har vi försökt betona att det är så som SharePoint använts i pilotprojektet på 

Ekonomihögskolan som är relevant för studien och inte hur SharePoint kan användas rent 

allmänt på andra ställen. Trots detta är det många framförallt av dem som tidigare hört talas 

om SharePoint som på många frågor svarat mer om SharePoint generellt än om hur det 

fungerat just inom det aktuella pilotprojektet. Informanterna har alltså påverkats av tidigare 

erfarenheter av SharePoint så att det blivit svårt att svara endast för användningen på 

Ekonomihögskolan. 

 

Det visade sig att informanterna var dåligt informerade om att de var med i pilotprojektet att 

använda SharePoint på Ekonomihögskolan. Detta gjorde att vi blev tvungna att förklara mer 

om hela pilotprojektet för informanterna, för att de skulle förstå studiens ämne och mening 

med deras deltagande i denna studie. Om informanterna varit bättre informerade om deras 
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situation kanske de hade kunnat svara bättre på frågorna då de hade haft mer tid att fundera 

kring frågor som berörde pilotprojektet. 

 

Bland enkätfrågorna har två felaktigheter av samma karaktär uppstått som vi inte upptäckt 

innan svar på enkäterna inkommit. Dessa felaktigheter berör fråga 7: Jag anser att det 

föregående intranätet uppfyllde mina behov och fråga 20: Jag tycker att SharePoint är bättre 

än föregående intranät. De inkomna svaren från dessa frågor är svårtolkade då vi tidigare 

frågat om informanter tidigare använt något intranät men sedan inte tagit hänsyn till de 

informanter som svarat nej på den frågan. Detta medför att vi kommer presentera fråga 20 

men samtidigt vara kritiska och uppmärksamma de felaktigheter som kan ligga i svaret på 

frågan och även helt bortse från fråga 7. 

 

 

 

3.7 Etiska aspekter 

 

För att se till de etiska aspekterna för undersökningen har fokus huvudsakligen legat på full 

information, kompetens, frivillighet, förståelse och anonymitet (Jacobsen, 2002). Under 

enkätundersökningen har alla deltagare informerats om vad studien behandlar antingen i ett 

följebrev eller muntligen på plats. Även på själva enkäten fanns information om studien och 

att deltagandet var helt frivilligt. Information har även utgivits om att svaren ska hållas 

anonyma. I slutet av enkäten där det frågats efter frivilliga för individuella intervjuer, har 

dessa uppgifter sparats separat före sammanställningen av enkäterna, så att de inte kunnat 

kopplas till de övriga uppgifterna.  Eftersom att det endast är studenter som är med i 

undersökningen har kompetensen inte varit något problem då alla kunnat förstå och värdera 

informationen om undersökningen. Vi har funnits tillgängliga för frågor på plats och via mail 

har vi kunnat svara på ytterligare frågor och funderingar kring undersökningen. 

 

Anonymiteten har krävt vidare eftertanke då studien inte berör mer än 89 studenter och de 

flesta är i åldern 21-26 år. Detta innebär att det kan vara lätt att identifiera någon som skiljer 

sig mycket från denna åldersgrupp. För att behålla informanternas anonymitet har vi varit 

noga med att inte koppla personliga egenskaper så som ålder och kön tillsammans med andra 

uppgifter så att informantens anonymitet gått förlorad.  

 

I övrigt är frågorna till informanterna inte särskilt personliga och vi har heller inte sett några 

tendenser till att informanterna tyckt att frågorna är känsliga. Vi redovisar öppet resultaten av 

studien med alla svar (se Bilaga 2) så att grundmaterialet för den empiriska studien finns 

tillgängligt. 
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4 Resultat  
 

 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen. Empirin redovisas genom att först 

ta upp bakgrundsfrågorna och därefter kategoriseringen av forskningsfrågan. Empiriresultatet 

kommer därmed delas upp i fyra underrubriker som sedan kommer avslutas med en 

sammanfattning. För att ge en bättre förståelse beskrivs först studieobjektet och informanterna 

som deltog i undersökningen. 

 

 

 

4.1 Studieobjekt och informanter 

 

Studieobjektet är studenter som använt ett intranät med SharePoint som programvara som 

provats i ett pilotprojekt på Ekonomihögskolan i Lund. I detta projekt har en del kurser 

deltagit men inte alla. Informanterna i denna studie är de studenter som har läst de kurser som 

deltagit i pilotprojektet och som vi fått möjlighet att undersöka. Dessa studenter kommer från 

tre olika ämnesområden informatik, ekonomisk historia och företagsekonomi. Det är både 

svenska och utländska studenter som deltagit i undersökningen och studenterna har även 

studerat olika lång tid vid universitetet.  

 

Anledningen till att detta nya intranät införs är att Ekonomihögskolan är EQUIS (European 

Quality Improvement System) certifierat. EQUIS besökte Ekonomihögskolan och anmärkte 

på att de inte hade en gemensam plattform. För att behålla denna certifiering bestämde rektorn 

på Ekonomihögskolan att starta ett pilotprojekt där målet var att implementera en gemensam 

studentportal. Ett stort problem som upplevdes i pilotprojektet var det motstånd från de olika 

institutionerna som uppstod, mest för att de redan hade ett eget intranät som de styrde över 

och att det nya systemet medförde att de var tvungna att samarbeta med alla andra 

institutioner på Ekonomihögskolan. Olika kurser från Ekonomihögskolan valdes ut för att 

prova testversionen av SharePoint. Användarna för denna testversion var både studenter och 

lärare från de utvalda kurserna. Implementeringen av SharePoint ska vara klart för 

användning augusti 2010.  

 

 

 

4.2 Bakgrundsfrågor 

I enkätundersökningens början frågades vilket område informanterna utbildade sig inom. Där 

inkom 54 svar då en informant utbildade sig inom två områden. Av dessa svar utbildade sig 

majoriteten inom informatik och fördelningen mellan de övriga ämnen var ganska jämn 

(Figur 4:1).  
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Figur 4:1 Huvudområde för utbildning. 

  

Av informanterna var 60 % män och 40 % kvinnor, de inkomna svaren för ålder var mellan 

19 till 40 år. På frågan om ålder (Figur 4:2) svarade endast 48 personer och av dem var 

majoriteten mellan 21 till 26 år och medelåldern 23 år.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:2 Ålder 

  

Sammanfattningsvis är de främst representerade informanterna i studien studenter som 

studerar informatik, män och i åldern mellan 21 till 26 år. 
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4.3 Studenternas erfarenheter och tidigare teknologiska upplevelser  

 

I påståendet om att informanterna använde datorn mycket i sitt skolarbete svarade 87 % (av 

52 svar) att det stämde mycket väl. I nästa påstående om informanterna använde datorn 

mycket på sin fritid svarade 79 % (av 53 svar) att det stämde mycket väl. Detta visar tydligt 

på att en stor andel av studenterna har god datorvana och använder datorn mycket i skolan 

såväl som på sin fritid. 

 

Vidare frågades informanterna om deras tidigare upplevelser av intranät som inleddes med 

frågan om de hade använt andra intranät tidigare. Där svarade 71 % ja (av 52 svar), av dem 

svarade 21 informanter på frågan om vilket intranät som de använt senast. Av dessa 21 

svarade 71 % First Class och resterande var för sig olika intranät. 

 

På fråga 7: ”Jag anser att det föregående intranätet uppfyllde mina behov” svarade fler med en 

siffra som svarsalternativ än det antal som svarade ja på om de använt något intranät tidigare. 

Detta gör att det är väldigt problematiskt att veta vilka svar på denna fråga som är relevanta 

eller inte då en del informanter svarat på denna fråga trots att de tidigare inte använt något 

intranät. Därför kommer denna fråga att bortses från i resultatet. 

 

Informanterna frågades även om de tidigare varit med om att ett nytt intranät införts, där 

svarade 75 % nej och 25 % ja (av 51 svar). Av dem som svarade ja (13 informanter) svarade 

sedan 69 % (9 informanter) att de upplevt att införandet fungerat bra, övriga informanter var 

ganska jämnt förelade över de resterande svarsalternativen (Figur 4:3). Endast på 

svarsalternativet mycket dåligt var det ingen informant som svarade. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:3 Hur informanter upplevt tidigare införande av intranät. 

 



Studenters användaracceptans vid  Kongstad & Suta 

införing av SharePoint som intranät  

17 

 

Slutligen i denna del frågades informanterna om de tidigare hade hört talas om SharePoint. 

Här svarade 47 % ja men av dessa hade bara 20 % (fem informanter) använt SharePoint 

tidigare. Detta visar på att åtminstone själva användandet av SharePoint som intranät var nytt 

för de flesta när de använde SharePoint för första gången på Ekonomihögskolan. 

 

 

 

4.4 Den sociala kontexten och ledningens agerande gällande 

implementeringsåtgärder  

 

När informanterna frågades om hur de uppfattade omgivningen i påståendet ”Jag upplever att 

de övriga studenterna ser positivt på införandet av SharePoint” (fråga 11) svarade 50 % ”Vet 

ej”. Detta tyder på att många av informanterna inte uppfattat hur studenterna omkring dem 

sett på införandet av SharePoint, ingen svarade ”Instämmer inte alls” på denna fråga (Figur 

4:4). Detta kan ha samhörighet med att det kanske inte diskuterats så mycket kring införandet 

av SharePoint, misstankar som nämnts tidigare då vi upplevde det som att många av 

studenterna inte visste mycket om själva införandet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:4 Informanternas uppfattning om den  sociala kontexten 

 

Här har informanterna även frågats om deras uppfattning av deras möjlighet att påverka och 

vi började med att fråga om informanterna upplevde att det var frivilligt att använda 

SharePoint. Här svarade 30 % av informanterna ja och 70 % nej (av 47 svar). Övervägande av 

informanterna kände alltså att det inte var frivilligt att använda SharePoint. När informanterna 

sedan frågades i öppna frågor om vad som gjorde att de kände sig tvingade att använda 

SharePoint eller vad som gjort att de valt att använda SharePoint (Figur 4:5), kretsade de 
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vanligast förekommande svaren på båda frågorna kring samma variabler. Dessa variabler 

bestod av information och informationsåtkomst. 
 

Figur 4:5 Varför informanterna valde eller kände sig tvingade att använda SharePoint.  
 

Vidare frågades informanterna om de fått möjlighet att påverka beslutet om införandet av 

SharePoint och om de fått möjlighet att lämna synpunkter på användandet av SharePoint. På 

dessa frågor (12 och 13) kom 52 svar in på vardera fråga. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:6 Informanternas möjlighet att påverka införandet 

 

 

 

 

 

 



Studenters användaracceptans vid  Kongstad & Suta 

införing av SharePoint som intranät  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 4:7 Informanternas möjlighet att påverka användandet 

 

Trots spridningen på svaren här kan man se att en övervägande del av informanterna inte 

ställer sig positivt till detta utan många anser att de inte fått så stora möjligheter att påverka 

införandet och lämna synpunkter om användandet (Figur 4:6 och 4:7).  

 

För att fånga upp ledningens agerande gällande implementeringsåtgärder fick informanterna 

svara på två påståenden. Det första var ”Jag har fått tillfredställande hjälp/utbildning med hur 

SharePoint ska användas”.  Det vanligaste svaret här var att informanterna inte alls instämde 

med påståendet. Det andra påståendet var ”Jag har möjlighet att vid behov ställa frågor och få 

hjälp med användandet av SharePoint”. Här blev de vanligaste svaren ”Vet ej” och en trea 

som är mitt på skalan och visar på att informanterna varken instämmer helt eller inte 

instämmer alls.  I sin helhet visar det att många av informanterna inte var helt nöjda med de 

implementeringsåtgärder som vidtagits. (Figur 4:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4:8 Implementeringsåtgärder  
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4.5 Studenternas upplevda nytta och användarvänlighet med systemet 

 

Denna del började med att fråga informanterna om den användbarhet de upplevt, de fick då 

svara på påståendet ”Jag upplevde att det var svårt att lära mig att använda SharePoint”. Här 

var svaren väldigt spridda, men informanterna svarade svarsalternativ ett och två mer än fyra 

och fem (Figur 4:9). Detta visar på att det var fler som upplevde att det inte var svårt att lära 

sig använda SharePoint än som upplevde att det var svårt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:9 Informanternas uppfattning om huruvida det var svårt att lära sig använda SharePoint. 

 

De inkomna svaren från fråga 16 har jämförts med svaren på fråga 14 och 15 för att se 

huruvida implementeringsåtgärderna påverkade studenternas upplevelse av hur svårt det var 

att lära sig använda SharePoint (Tabell 4:1). Vänsterspalten representerar informantens svar 

på fråga 16. Medelvärdet av informantens svar har gett antingen ett negativt 1-2, neutralt 3 

eller positivt 4-5 svar på implementeringsåtgärderna från fråga 14 och 15. Tomma svar och 

”Vet ej” har inte räknats med i tabellen. 

 
Tabell 4:1 Informanternas upplevelse av hur svårt det var att lära sig använda SharePoint i 

samvariation med implementeringsåtgärder 

  Negativ 1-2 Neutral 3 Positiv 4-5 Totalt antal 

Instämmer inte alls 25% 13% 63% 8 

Instämmer i någon 
mån 50% 21% 29% 14 

Varken - eller 100%     8 

Instämmer delvis 50% 13% 38% 8 

Instämmer helt 33% 33% 33% 3 
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Tabell 4:1 visar att det inte finns något tydligt samband eller samvariation mellan 

implementeringsåtgärderna och hur lätt eller svårt informanterna upplevde att det var att lära 

sig använda intranätet. Endast för de som upplevde intranätet som lätt att lära sig kan man se 

ett samband med att majoriteten också tyckte att implementeringsåtgärderna hade varit 

tillfredställande. 

 

För att sedan få en uppskattning på hur frekventa användare informanterna var fick de svara 

på hur ofta de använde SharePoint. Detta visade på att få använder SharePoint varje dag och 

många använder det så sällan som någon gång per månad. Det vanligaste förekommande 

svaret låg däremellan ”någon gång per vecka” vilket visar på att de flesta användarna alltså 

inte kan räknas till högfrekventa användare. (Figur 4:10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:10 Frekvens av användandet 

 

Eftersom en så stor del svarat ”Vet ej” på fråga 16 ”Jag upplevde att det var svårt att lära mig 

att använda SharePoint” har detta undersökts i samband med fråga 17 ” Hur ofta använder du 

SharePoint?”. Detta för att se om det fanns ett samband mellan hög- eller lågfrekventa 

användare och informanternas upplevelse om hur svårt det var att lära sig använda 

SharePoint. Denna samvariation visas i tabell 4:2. 

 
Tabell 4:2 Samvariation mellan fråga 16 och hur ofta informanterna använder SharePoint 

 

  

 Instämmer inte 
alls och 
Instämmer i 
någon mån 

Varken - eller Instämmer delvis 
och Instämmer 
helt 

Vet ej 

Varje dag 75 % 0 % 25 % 0 % 

Någon gång per 
vecka 

56 % 6 % 34 % 0 % 

Någon gång per 
månad 

27 % 40 % 20 % 7 % 
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Tabell 4:2 visar på en samvariation att bland de informanter som använder intranätet oftare, är 

det också större del som inte instämde alls eller bara delvis på att det var svårt att lära sig 

använda SharePoint. Mittenalternativets andel ökar också för de informanter som sällan 

använder intranätet. Dock visar Tabell 4:2 också på att det inte är de mest lågfrekventa 

användarna som svarade att de instämde helt eller delvis på att det var svårt att lära sig 

använda SharePoint.  Det är i stället de informanterna som endast använder SharePoint någon 

gång per vecka som dominerar. I kolumnen ”Vet ej” finns endast ett fåtal informanter 7 % av 

dem som svarat att de använder SharePoint endast någon gång per månad vilket motsvarar en 

informant. De resterande som på fråga 16 svarat ”Vet ej” är alltså de informanter som även 

svarat ”Vet ej” på fråga 17 eller låtit bli att svara på fråga 17 helt. Detta medför att vi inte 

säkert kan visa på att det höga antalet ”Vet ej”-svar på fråga 16 beror på lågfrekvent 

användning av SharePoint. Övriga tabeller som visar mer detaljerat på denna samvariation 

finns i Bilaga 2. 

 

Efter mätning av användarfrekvens fångades de fria orden upp med en fråga ”Vilket 

upplever/upplevde du som det största problemet i användandet av SharePoint?”. 

Informanterna kunde här svara fritt, men det var bara 22 informanter som nämnde något 

problem. Problemet som nämndes mest var, att det var rörigt med dålig struktur och ordning, 

att det var avancerat och svårt att komma igång.  

 

Vid frågor om upplevd nytta fick informanterna svara på påståendet ”Jag anser att SharePoint 

fungerar effektivt som intranät”. Fler svarade positivt än negativt, men det var fortfarande stor 

andel som valde mittenalternativet och många som svarade ”Vet ej” (Figur 4:11).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:11 Hur effektivt SharePoint fungerar som intranät 

 

Informanterna fick även frågan om de tyckte att SharePoint var bättre än föregående intranät. 

Men eftersom att endast 37 svarat att de använt intranät tidigare och 51 svarade på denna 

fråga är det något svårt att tolka svaren. En möjlighet kan vara att många av svaren ”Vet ej” är 

från dem som svarat att de inte använt intranät tidigare. Om så är fallet är resultatet ganska 

jämnt fördelat mellan svarsalternativen men mittenalternativen förekommer något oftare än 

övriga, men detta kan vi inte vara säkra på grund av felaktigheterna i enkätutformningen. 
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På den sista frågan ”Vilka områden anser du kan förbättras vid användning av SharePoint?” 

fick informanterna möjlighet att markera flera svarsalternativ och därmed inkom totalt 62 svar 

(Figur 4:12).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:12 Områden som förbättras vid användning av SharePoint. 

 

Övrigt bestod av uppdatering av kurser och hantering av information. 
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4.6 Sammanfattning av resultat  

 
Tabell 4:3 Sammanfattning av resultat 

Bakgrundsfrågor  Informanterna bestod av 60 % män och 40 % 

kvinnor. 

 Medelåldern för informanterna är 23 år. 

 57 % av informanterna studerar informatik 

övriga är jämnt fördelade på ekonomisk 

historia, företagsekonomi och ”annat” som 

innebär andra ekonomiska inriktningar 

Studenternas erfarenheter och tidigare 

teknologiska upplevelser 
 Studenterna har god datorvana och använder 

datorn mycket både i skolan och på fritiden. 

 Majoriteten hade använt andra intranät tidigare, 

men bara några få hade använt SharePoint 

tidigare. Däremot hade ca hälften hört talas om 

SharePoint. 

 Ungefär en fjärdedel hade tidigare varit med om 

att ett intranät införts och de flesta av dem 

upplevde att införandet fungerat bra 

Den sociala kontexten och ledningens 

agerande gällande implementeringsåtgärder 
 Hälften av informanterna visste inte hur 

studenterna omkring dem upplevt införingen av 

SharePoint men resterande upplevde att 

omgivningen var positiv. 

 70 % av informanterna upplevde att det inte var 

frivilligt att använda SharePoint. Både de som 

upplevde användandet som frivilligt och inte 

frivilligt svarade övervägande att det var för att 

nå information som de ville använda eller kände 

sig tvingade att använda SharePoint. 

 Majoriteten upplevde att de inte fått vara med 

att påverka införandet av SharePoint. I frågan 

om de fått möjlighet att lämna synpunkter på 

användandet var det mer jämnt fördelat men det 

var fortfarande fler som såg det negativt än 

positivt. 

 Majoriteten ansåg att det inte fått 

tillfredställande hjälp/utbildning med hur 

SharePoint ska användas medan det är mer 

jämnt fördelat på frågan om de vid behov fått 

möjlighet till hjälp och att ställa frågor. Däremot 

är det vanligaste svaret vet ej på den sistnämnda 

frågan. 

Studenternas upplevda nytta och 

användarvänlighet med systemet 
 Informanterna instämde till största del inte om 

att det var svårt att lära sig använda SharePoint 

 Informanterna är inte högfrekventa användare, 

vanligast är att de använder SharePoint någon 

gång per vecka eller per månad. 

 De problem som nämndes flest gånger var dålig 

struktur och att det var svårt att komma igång. 

 Kommunikation och informationsspridning var 

de områden informanterna tyckte kunde 

förbättras mest vid användning av SharePoint 
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5 Analys och Diskussion 
 

 

 

I detta kapitel återanknyts tidigare nämnda studiers resultat från teorikapitlet med resultatet 

från denna studie. Resultaten från olika frågor i enkätstudien diskuteras även med fokus på 

hur de förhåller sig till varandra och hur de påverkar varandra. 

 

 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 

 

De tre första frågorna i enkäten som berör informanternas studiers huvudområde, kön och 

ålder ger i sig själva inte svar på frågan om användaracceptans men är mycket viktiga för att 

få en bild av informanterna. Dessa frågor ger även några attribut att jämföra andra faktorer 

med som är mer inriktade på att mäta användaracceptansen. Med hjälp av resultaten från 

dessa frågor ges även möjlighet att analysera hur detta kan ha påverkat det slutliga resultatet. 

 

De flesta som deltagit i undersökningen studerar informatik. Vi har inte gjort några 

jämförelser mellan studenterna från de olika ämnesområden då vi anser att studien är för liten 

för detta. Däremot har vi i tankarna att den stora andelen informatikstudenter kan ha en 

positiv inverkan på användaracceptansen då dessa under sina studier läst mycket om 

informationssystem. Därmed är de själva i högre grad medvetna om problematiken vid 

införande av nya informationssystem. Som tidigare nämnts i teorikapitlet menar även King & 

He (2006) att studenter ligger mitt emellan generella och professionella användare och vi tror 

att den stora andelen informatikstudenter kan ses som ytterligare ett steg närmare de 

professionella användarna. Den unga åldern på informanterna där de flesta är mellan 21 och 

26 år kan ha påverkat resultatet i den mån det överensstämmer med föreställningen om att 

unga lättare tar till sig ny teknik än de som är lite äldre. Urvalet kan alltså ha påverkat 

utgången på användaracceptansen positivt jämfört med en studie där informanterna varit 

studenter jämnt fördelade på fler ämnesområden. 

 

 

 

5.2 Studenternas erfarenheter och tidigare teknologiska upplevelser  

 

Hur påverkar studenternas erfarenheter och tidigare teknologiska upplevelser positivt eller 

negativt till inställningen till användningen av SharePoint? Undersökningen visar att de flesta 

informanterna har god datorvana eftersom de använder datorn mycket både i skolan och på 

sin fritid. Lee & Kim (2009) menar på att acceptans av datorteknik till viss del beror på hur 

erfarna användarna är till att använda tekniken. God datorvana hos användare kan därmed 

medföra att de accepterar datortekniken lättare och ger därför en mer positiv inställning till 

användandet av tekniken. Undersökningen visade även att de flesta studenterna hade använt 
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andra intranät tidigare. Detta kan därmed tolkas som att de är erfarna användare både av att 

använda datorn och intranät. Det faktum att många av studenterna använt andra intranät 

tidigare kan alltså ha hjälpt dem att hantera svårigheter med det nya intranätet och även gett 

dem möjlighet till att lättare acceptera det nya intranätet.  

 

Cirka en fjärdedel av studenterna svarade att de varit med om införande av ett intranät 

tidigare. Dessa informanter har fått ytterligare erfarenheter inom intranät och specifikt i 

införande av ett intranät, vilket kan ha lett till att de haft en ökad acceptans vid införandet av 

SharePoint. Eftersom det inte var en majoritet, utan 25 % av informanterna, har det troligtvis 

inte påverkat mycket att det gett betydande utslag för resultatet. 

 

 

 

5.3 Den sociala kontexten och ledningens agerande gällande 

implementeringsåtgärder  

 

Resultatet visar på att majoriteten kände sig tvingade att använda SharePoint. Detta gör att 

användarvänligheten kan bli en viktigare faktor för användaracceptansen. Sørebø och 

Eikebrokk (2008) har visat på att användarvänligheten är den vikigaste faktorn för 

användaracceptans då ett informationssystem implementeras i en obligatorisk miljö. Vad man 

även kan se i resultatet i denna undersökning är att de flesta studenterna valde att använda 

intranätet SharePoint eller kände sig tvingade till det för informationsåtkomsten. Av dem som 

såg sig frivilliga till användandet svarade en mycket mindre andel att de använt intranätet för 

användarvänligheten eller liknande. Detta stämmer överrens med vad Lee & Kim (2009) 

diskuterat i sin studie då de visat på att fokus kring ett intranät oftast i första hand ligger på 

användning av funktionerna. Detta medför att användarvänligheten kommer i andra hand.  

Som visas i tabell 2:1 har Robinson et al. (2005) utökat TAM med en extern variabel som 

heter upplevd kontroll. Denna variabel står för att användaren får en positiv inställning till att 

använda tekniken när den känner att den upplevda kontrollen ökar. Resultatet av 

enkätundersökningen visade att många studenter upplevde att de inte fick vara med och 

påverka varken beslutet av införandet eller användningen av SharePoint. Detta kan ha gett 

dem en känsla av minskad kontroll i stället för ökad vilket kan ha påverkat studenternas 

inställning till användandet av intranätet negativt. 

 

 

5.3.1 Omgivningen 

 

På fråga 11 ”Jag upplever att de övriga studenterna ser positivt på införandet av SharePoint” 

gav majoriteten av informanterna svaret att de inte hade någon uppfattning om hur de övriga 

studenterna såg på införandet. Bland de övriga svarade de flesta att de upplevde införandet 

positivt. Eftersom majoriteten av informanterna inte haft någon uppfattning om hur de övriga 

studenterna sett på införandet, har de troligen heller inte blivit påverkade av den faktorn. Den 

lilla andel som upplevt att de övriga studenterna sett positivt på införandet kan möjligtvis ha 

påverkats positivt av detta. Men de var så få att den totala utgången troligtvis inte har 

påverkats av detta. 
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5.3.2 Implementeringsåtgärder 

 

Vid frågorna om implementeringsåtgärder upplevde många att de inte fått tillfredställande 

utbildning. Även i frågan om de upplevde att de fått möjlighet att ställa frågor och få hjälp vid 

behov var det få som var positiva. Lee & Kim (2009) visar i sin studie att teknisk support är 

viktigt i utvecklingsprojekt av ett intranät då det kan leda till ökad användningen av intranätet. 

Avsaknaden av utbildning och möjlighet till hjälp kan därmed ha påverkat studenterna 

negativt i deras inställning till att använda det nya intranätet. Om informanterna fått bättre 

utbildning hade implementeringsåtgärderna som helhet kunnat påverka informanterna i en 

positiv riktning för användning av det nya intranätet, vilket även hade kunnat leda till ökad 

användning. 

 

Vi har tidigare i kap 2.3 ”Unga och teknik” tagit upp föreställningen om att yngre har lättare 

att ta till sig ny teknik och denna föreställning stöds även delvis i vår undersökning. Som visas 

i figur 4:9 ansåg en större andel att det var lätt att lära sig att använda SharePoint än antalet 

som ansåg att det var svårt. Detta i kombination med att de flesta informanterna upplevt att 

stödet och hjälpen för att komma igång med att använda SharePoint varit litet. Detta resultat 

kan även tyda på att intranätet var relativt användarvänligt. 

 

I tabell 4:1 kan vi se att undersökningen inte visar på en tydlig samvariation mellan att 

informanterna upplevt tillfredställande implementeringsåtgärder och att det därigenom var 

lättare att lära sig använda intranätet. Detta visar på att denna studie inte helt kan stödja teorier 

om att teknisk support direkt bidrar till att användaren upplever att det är lättare att lära sig 

använda informationssystemet som studien av McMahon et al. (1999) visar på. 

 

 

 

5.4 Studenternas upplevda nytta och användarvänlighet med systemet 

 

 

5.4.1 Användarvänligheten 

 

På fråga 16 ” Jag upplevde att det var svårt att lära mig att använda SharePoint” svarade en 

stor andel ”Vet ej”. Det förvånade oss att så stor andel av informanterna inte kunde ta 

ställning till detta påstående. Vi trodde att alla som använt SharePoint skulle ha en uppfattning 

om hur lätt eller svårt de upplevde att det var att lära sig använda SharePoint. För att 

undersöka detta närmare tittade vi på samvariation mellan fråga 16 och fråga 17 som 

behandlade användningsfrekvensen. Denna samvariation som visas i tabell 4:2 kunde inte 

påvisa att ”Vet ej”-svaren kom från dem som svarat att de var lågfrekventa användare. Det 

visade sig nämligen att de flesta ”Vet ej”-svaren kom från dem som även svarade ”Vet ej” på 

användarfrekvensen eller inte alls svarade på denna fråga. Detta kan diskuteras om dessa 

informanter bara struntat i att svara eller om de använder intranätet så sällan att de inte ens 

kan specificera hur ofta det är. Om det är det sistnämnda som är fallet kan detta även vara svar 

på varför dessa informanter inte kunnat ta ställning till frågan om de upplevde att det var svårt 

att lära sig använda intranätet.  
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5.4.2 Nyttan 

 
I fråga 19 som behandlar om informanterna ansåg att SharePoint fungerade effektivt som 

intranät kunde vi till viss del mäta den upplevda nyttan. En mycket större andel svarade att de 

instämde i att SharePoint fungerar effektivt som intranät än andelen som svarade att de inte 

instämde. Detta är en faktor som också kan ha påverkat informanterna positivt till 

användandet av SharePoint. Dock svarade många mittenalternativet ”Varken eller” och ”Vet 

ej” vilket gör att dessa informanter inte upplevt samma nytta och därmed inte påverkats 

positivt till användningen av intranätet. 

 

För att undersöka ytterligare aspekter av nytta som användarna kunde se i SharePoint, 

frågades ”Vilka områden anser du kan förbättras vid användning av SharePoint?” (fråga 21). 

Denna fråga genererade många svar eftersom en del informanter angav mer än ett 

svar/område, vilket kan visa på upplevd nytta, åtminstone inom vissa områden. Det område 

som gav flest svar var informationsspridning men även andra områden som kommunikation 

och inlärning var svar som gavs. Här kan man se ett samband med tidigare fråga 10b och 10c 

om varför informanterna valt att använda SharePoint eller känt sig tvingade till användning då 

det vanligaste svaret i båda frågorna kretsade kring information och åtkomst till denna. 

 

 

 

5.5 Teoriernas applicering på denna studie 

 

Resultatet av båda samvariationerna från tabell 4:1 och tabell 4:2 kan följaktligen inte stödja 

Lee & Kims (2009) påstående om att teknisk support till ett intranät ökar användningen av 

det. Vår studie kan heller inte styrka deras påstående, om att teknisk support är speciellt 

relevant i situationer där ett intranät inte är helt utvecklat. Denna studie visar således, att den 

utifrån teorin förväntade utgången av samvariationen inte stämmer, vilket kan vara på grund 

av att det kan finnas fler inverkande faktorer, än vad teorin hittills visat. Vilka dessa faktorer 

kan vara och hur de kan ha påverkat resultatet är dock inget som denna undersökning kan visa 

eller ge svar på. Eftersom det inte tidigare har forskats i någon större skala kring sambandet 

mellan studenters användaracceptans och intranät, kan svaret på vilka dessa faktorer är, 

eventuellt inte ännu vara klargjort. Det kan också vara urvalet av svarande i denna studie som 

frågorna 1-3 visar på, där det bland annat är en stor andel informatikstudenter, som gör att 

dessa mer generella och företagsorienterade teorierna inte fullt täcker för denna studie. 
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5.6 Sammanfattning av analys och diskussion 

 

De faktorer för användaracceptans som framkommit efter analys och diskussion sammanfattas 

i tabell 5:1. Dessa faktorer är uppdelade i vad som påverkade användaracceptansen bland 

studenterna positivt och vad som påverkade den negativt. 

 
Tabell 5:1 Sammanfattning av vad som påverkade studenterna positivt och negativt till användningen 

av SharePoint som intranät 
Vad som påverkade positivt: 
 

Vad som påverkade negativt: 
 

God datorvana 
 

De fick inte vara med att påverka införande och 
användning 
 

Många hade använt andra intranät tidigare 
 

Implementeringsåtgärder: 

 Ej fått tillfredställande utbildning  

 Ej möjlighet till att vid behov ställa frågor 
och få hjälp med användandet 

 

De är studenter och därmed närmare 
professionella användare 
 

 

Upplevd nytta  

 En del upplevde det effektivt 

 Många svar på vilka områden som kan 
förbättras vid användning av SharePoint 

 

 

Relativt användarvänligt  
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6 Slutsatser 
 

 

 

Vad påverkar studenter till en positiv eller negativ inställning till användandet av SharePoint 

som intranät? 

 

 Studenternas erfarenheter och tidigare teknologiska upplevelser 

 

Studenternas goda datorvana och tidigare erfarenheter av andra intranät verkar ha haft en stor 

positiv inverkan på deras inställning till användandet av SharePoint som intranät. Detta har 

troligtvis varit den största bidragande faktorn till användaracceptans. 

 

 Den sociala kontexten och ledningens agerande gällande implementeringsåtgärder  

 

Den sociala kontexten har inte påverkat studenterna i någon större utsträckning. Avsaknaden 

av implementeringsåtgärderna kan ha påverkat studenternas användaracceptans negativt. 

 

 Studenternas upplevda nytta och användarvänlighet med systemet  

 

Den upplevda nyttan verkar ha påverkat studenterna positivt, samma sak gäller 

användarvänligheten men kanske inte i samma grad som nyttan. 

 

Att det förefaller som om studenterna har accepterat det nya intranätet, kan förmodas bero på, 

att det som påverkat studenterna till en positiv inställning har varit kraftfullare, än det som 

påverkat studenternas inställning negativt. 

 

Följaktligen har: 

 En god datorvana  

 Tidigare erfarenhet av andra intranät 

 Studenterna är närmare/mer som professionella användare än generella  

 Studenternas upplevda nytta av intranätet 

 Att SharePoint som intranätet är relativt användarvänligt 

 

Påverkat studenterna mer än: 

 Att studenterna inte fått vara med att påverka införande av intranätet 

 Att studenterna inte fått vara med att påverka användning av intranätet 

 Avsaknaden av implementeringsåtgärder.  

 

Denna studie visar alltså att alla faktorer inte behöver uppfyllas för att användaracceptans ska 

uppnås. Om detta gäller generellt för studenters användaracceptans eller inte, kan vi inte 

säkert med denna studie svara på, då den är i för liten skala för att visa på en sådan 

generalisering. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Undersökningsinstrument 

 
Enkätfrågor 

I tabell 3.1 visar vi hur vi med hjälp av forskningsfrågorna kommit fram till olika ämnen som vi sedan utformat 

frågor inom, vi har valt detta tillvägagångssätt för att få en jämvikt mellan forskningsfrågorna och enkätfrågorna 

samt att inte missa ett relevant ämne inom en forskningsfråga. 

 

 

Forskningsfråga Ämne Enkätfråga 

 Bakgrund Jag utbildar mig inom området 

Informatik 

Ekonomihistoria 

Företagsekonomi 

Annat: 

Kön? 

Ålder? 

Studenternas erfarenheter och 

tidigare teknologiska 

upplevelser 

 

Datorvana Jag använder datorn mycket i mitt skolarbete 

Kreativitet Jag använder daton mycket på min fritid 

Tidigare upplevelse av 

intranät 

Har du använt andra intranät tidigare? 

 

Om ja, vilket var det senaste? 

 

Jag anser att det föregående intranätet uppfyllde 

mina behov 

 

Har du tidigare varit med om att ett nytt intranät 

införts?  

 

Om ja, hur upplevde du att införandet fungerade? 

Hade du hört talas om SharePoint innan du fick 

använda det på Ekonomihögskolan? 

 

Om ja, har du tidigare använt SharePoint? 

Den sociala kontexten och 

ledningens agerande gällande 

implementeringsåtgärder  

 

Omgivningen Jag upplever att de övriga studenterna ser positivt 

på införandet av SharePoint 

Möjlighet att påverka Var det frivilligt att använda SharePoint? 

 

Om ja, vad gjorde att du valde att använda 

SharePoint? 

 

Om nej, vad gjorde att du kände dig tvingad att 

använda SharePoint? 

 

Jag har fått möjlighet att påverka beslutet om 

införandet av SharePoint 
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Jag har fått möjlighet att lämna synpunkter om 

användandet av SharePoint. 

 

Ledningens hantering 

av implementerings-

support 

Jag har fått tillfredställande hjälp/utbildning med 

hur SharePoint ska användas. 

 

Jag har möjlighet att vid behov ställa frågor och 

få hjälp med användandet av SharePoint. 

Studenternas upplevda nytta 

och användarvänlighet med 

systemet  

 

Användarvänlighet Jag upplevde att det var svårt att lära mig att 

använda SharePoint. 

 

Hur ofta använder du SharePoint? 

Vilket upplever/upplevde du som det största 

problemet i användandet av SharePoint? 

Nytta Jag anser att SharePoint fungerar effektivt som 

intranät. 

Jag tycker att SharePoint är bättre än föregående 

intranät. 

 

Vilka områden anser du kan förbättras vid 

användning av SharePoint? 

Kommunikation 

Informationsspridning 

Inlärning 

Övrigt 
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Enkät på svenska 
 

Enkätundersökning för kandidatuppsats i informatik vid Lunds universitet.  

Uppsatsämne: Användaracceptans vid införande av SharePoint. 

Enkäten är frivillig och alla svar hålls anonyma. 

 

Författare: 

Carolina Kongstad   Kontakt: Carolina.Kongstad@hermes.ics.lu.se 

Anita Suta  Kontakt: Anita.Suta@hermes.ics.lu.se 

 

Ringa in ditt svarsalternativ. De frågorna med svarsalternativ 1-5 innebär 

1: instämmer inte alls och 5: instämmer helt. 

 

1. Jag utbildar mig inom området: 

 

Informatik Ekonomisk historia Företagsekonomi Annat:……....................... 

 

 

2. Kön: 

 

Man Kvinna 

 

 

3. Ålder:…………………… 

 

 

4. Jag använder datorn mycket i mitt skolarbete. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

5. Jag använder datorn mycket på min fritid. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

6a. Har du använt andra intranät tidigare? 

 

Ja Nej 

 

 

6b. Om ja, vilket var det senaste? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

7. Jag anser att det föregående intranätet uppfyllde mina behov. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

8a. Har du tidigare varit med om att ett nytt intranät införts?  

 

Ja Nej 

 

 

8b. Om ja, hur upplevde du att införandet fungerade? 

 

 Mycket dåligt  Dåligt  Bra  Mycket Bra  Vet ej 
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9a. Hade du hört talas om SharePoint innan du fick använda det på Ekonomihögskolan? 

 

Ja Nej 

 

 

9b. Om ja, har du tidigare använt SharePoint? 

 

Ja Nej 

 

 

10a. Var det frivilligt att använda SharePoint? 

 

Ja  Nej 

 

 

10b. Om ja, vad gjorde att du valde att använda SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10c. Om nej, vad gjorde att du kände dig tvingad att använda SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Jag upplever att de övriga studenterna ser positivt på införandet av SharePoint. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

12. Jag har fått möjlighet att påverka beslutet om införandet av SharePoint 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

13. Jag har fått möjlighet att lämna synpunkter om användandet av SharePoint. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

14. Jag har fått tillfredställande hjälp/utbildning med hur SharePoint ska användas. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

15. Jag har möjlighet att vid behov ställa frågor och få hjälp med användandet av SharePoint. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

16. Jag upplevde att det var svårt att lära mig att använda SharePoint. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 
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17. Hur ofta använder du SharePoint? 

 

Varje dag Någon gång per vecka  Någon gång per månad  Vet ej 

 

 

18. Vilket upplever/upplevde du som det största problemet i användandet av SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. Jag anser att SharePoint fungerar effektivt som intranät. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

20. Jag tycker att SharePoint är bättre än föregående intranät. 

instämmer inte alls instämmer helt 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

 

21. Vilka områden anser du kan förbättras vid användning av SharePoint? 

Kryssa för de alternativ som stämmer. 

 

 Kommunikation 

 

 Informationsspridning 

 

 Inlärning 

 

 Övrigt:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att berätta mer om din upplevelse av SharePoint? 

Skriv ditt namn och din mailadress nedan så kontaktar vi dig så att vi kan få veta mer om just din upplevelse! 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Enkät på engelska 

 
Survey for bachelor thesis in informatics at the University of Lund. 

Subject: User acceptance in the implementation of SharePoint. 

The questionnaire is optional and all the answers are anonymous. 

 

Authors: 

Carolina Kongstad   Contact: Carolina.Kongstad@hermes.ics.lu.se 

Anita Suta  Contact: Anita.Suta@hermes.ics.lu.se 

 

Mark your answer with a circle. The questions with a range from 1-5: 1 is don’t agree at all and 5 is fully 

agree  

 

 

1. The main subject of my studies is: 

 

Informatics  Economic history Business economics  Other:…………………….. 

 

 

2. Gender: 

 

Male Female 

 

 

3. Age:…………………… 

 

 

4. I’m using a computer a lot in my studies. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

5. I’m using a computer a lot in my spare time. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

6a. Have you been using any other intranet before? 

 

Yes No 

 

 

6b. If yes, what was the latest one? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

7. I think the previous intranet satisfied my needs. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

8a. Have you previously experienced a new intranet being implemented?  

 

Yes No 

 

 

8b. If yes, how did you think the implementation went/worked? 

 

 Very bad  Bad  Good  Very good  Don’t know 
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9a. Have you heard of SharePoint before you got to use it in the school of economics?  
Yes No 

 

 

9b. If yes, have you previously used SharePoint? 

 

Yes No 

 

 

10a. Was it optional to use SharePoint?  

 

Yes  No 

 

 

10b. If yes, what made you choose to use SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10c. If no, what made you feel forced to use SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

11. I feel that the other students are positive to the implementation of SharePoint. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

12. I have been given the opportunity to affect the decision of the implementation of SharePoint. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

13. I have been given the opportunity to give my comments about the use of SharePoint. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

14. I have been given satisfying help/education of how to use SharePoint. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

15. I have the possibility to ask questions and get help with the use of SharePoint when needed. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

16. I felt that it was hard to learn how to use SharePoint. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 
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17. How often do you use SharePoint? 

 

Every day Sometime every week  Sometime every month  Don’t  know 

 

 

18. What did/do you experience as the biggest problem while using SharePoint? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. I think that SharePoint woks efficient as an intranet. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

20. I think that SharePoint is better than the previous intranet. 

don’t agree at all fully agree 

1 2 3 4 5 Don’t know 

 

 

21. What areas do you think can be improved by the use of SharePoint? 

Mark the answers you believe are true. 

 

 Communication 

 

 The spread of information 

 

 Learning 

 

 Other:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you interested in telling us more about your experience of SharePoint? Please write your name and your 

email and we will contact you so that we can find out more about your experience. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your participation! 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 

 
De frågorna med svarsalternativ 1-5 innebär: 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt 

I de öppna frågorna samlar vi de vanligaste svaren och kategoriserar dem, annat är de olika svar som endast 

förekommit vid enstaka tillfällen 

 

Fåga1: Jag utbildar mig inom området 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Informatik 31 57 %  

Ekonomisk historia 7 13 %  

Företagsekonomi 8 15 %  

Annat 8 15 %  

   54 

 

Olika öppna svar på annat: 

Sustainable business leadership 6 

Management 1 

Business administration 1 

 

En student läste två ämnen 

 

 

Fråga 2: Kön 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Man 32 60 %  

Kvinna 21 40 %  

   53 

 

 

Fråga 3: Ålder 

Svar Antal svar Procent Totalt antal svar 

19 1 2 %  

20 1 2 %  

21 9 19 %  

22 5 10 %  

23 7 15 %  

24 8 17 %  

25 4 8 %  

26 5 10 %  

27 1 2 %  

28 2 4 %  

29 2 4 %  

31 1 2 %  

36 1 2 %  

40 1 2 %  

   48 

Medelålder: 23 

Median: 24 

Typvärde: 21 

Variationsbredd: 21 
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Fråga 4: Jag använder datorn mycket i mitt skolarbete 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1    

2    

3    

4 5  10 %  

5 45 87 %  

Vet ej 2 4 %  

   52 

 

 

Fråga 5: Jag använder datorn mycket på min fritid 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1    

2 1 2 %  

3 2 4 %  

4 8 15 %  

5 42 79 %  

Vet ej    

   53 

 

 

Fråga 6a: Har du använt andra intranät tidigare? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Ja 37 71 %  

Nej 16  31 %  

   52 

 

 

Fråga 6b: Om ja, vilket var det senaste? 

Kategoriserade svar Antal svar Procent Totalt antal svar 

FirstClass 15  71 %  

Annat  6  29 %  

   21 

Annat är: Intranet.grontmij.se, Fuenture, SAP, Fronter, It's Learning, Lotus Notes 

 

 

Fråga 7 Jag anser att det föregående intranätet uppfyllde mina behov 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 3 6 %  

2 5 10 %  

3 11 22 %  

4 15 30 %  

5 6 12 %  

Vet ej 10 20 %  

   50 

 

 

Fråga 8a: Har du tidigare varit med om att ett nytt intranät införts? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Ja 13  25 %  

Nej 38 75 %  

   51 
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Fråga 8b: Om ja, hur upplevde du att införandet fungerade? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Mycket dåligt    

Dåligt 1 8 %  

Bra 9 69 %  

Mycket bra 1 8 %  

Vet ej 2 15 %  

   13 

 

 

Fråga 9a: Hade du hört talas om SharePoint innan du fick använda det på Ekonomihögskolan? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Ja 25 47 %  

Nej 28 53 %  

   53 

 

 

Fråga 9b. Om ja, har du tidigare använt SharePoint? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Ja 5 20 %  

Nej 20 80 %  

   25 

 

 

Fråga 10a: Var det frivilligt att använda SharePoint? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Ja 14 30 %  

Nej 33 70 %  

   47 

 

 

Fråga 10b: Om ja, vad gjorde att du valde att använda SharePoint? 

 

 

Fråga 10c: Om nej, vad gjorde att du kände dig tvingad att använda SharePoint? 

 

Kategoriserade svar Antal svar Procent Totalt antal svar 

Smidigheten 2 18 %  

Allt kursmaterial och info 

fanns där 

4 36 %  

Hade tidigare erfarenhet 

av SharePoint 

2 18 %  

Nyfikenhet/eget intresse 2 18 %  

Vet ej 1 9 %  

   11 

Kategoriserade svar Antal svar Procent Totalt antal svar 

informationsåtkomst 17 85 %  

Inget annat intranät 1 5 %  

Kursplanen 1 5 %  

All kommunikation kring 

kursen gjordes på 

SharePoint 

1 5 %  

   20 
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Fråga 11: Jag upplever att de övriga studenterna ser positivt på införandet av SharePoint 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1    

2 2 4 %  

3 12 23 %  

4 9 17 %  

5 3 6 %  

Vet ej 26 50 %  

   52 

 

 

Fråga 12: Jag har fått möjlighet att påverka beslutet om införandet av SharePoint 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 25 48 %  

2 5 10 %  

3 8 15 %  

4 3 6 %  

5 1 2 %  

Vet ej 10 19 %  

   52 

 

 

Fråga 13: Jag har fått möjlighet att lämna synpunkter om användandet av SharePoint 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 14  27 %  

2 9 17 %  

3 5 10 %  

4 6 12 %  

5 10 19 %  

Vet ej 8 15 %  

   52 

 

 

Fråga 14: Jag har fått tillfredställande hjälp/utbildning med hur SharePoint ska användas 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 18 35 %  

2 8 16 %  

3 8 16 %  

4 8 16 %  

5 5 10 %  

Vet ej 4 8 %  

   51 

 

 

Fråga 15: Jag har möjlighet att vid behov ställa frågor och få hjälp med användandet av SharePoint 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 7 14 %  

2 3 6 %  

3 13 25 %  

4 5 10 %  

5 6 12 %  

Vet ej 17 33 %  

   51 
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Fråga 16: Jag upplevde att det var svårt att lära mig att använda SharePoint 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 8  16 %  

2 14 28 %  

3 8 16 %  

4 8 16 %  

5 3 6 %  

Vet ej 9 18 %  

   50 

 

 

Fråga 17: Hur ofta använder du SharePoint? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Varje dag 4 8 %  

Någon gång per vecka 18 36 %  

Någon gång per månad 15 30 %  

Vet ej 13 26 %  

   50 

 

 

Fråga 18: Vilket upplever/upplevde du som det största problemet i användandet av SharePoint? 

 

I annat ingår: Brist på flexibilitet, säkerhet och access control, inga ikoner för snabb navigation finns, 

kapacitetsproblem, dåligt uppdaterat, försenad implementering, för få funktioner 

 

 

Fråga 19: Jag anser att SharePoint fungerar effektivt som intranät 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 1 2 %  

2 2 4 %  

3 15 29 %  

4 10 19 %  

5 10 10 %  

Vet ej 13 25 %  

   51 

 

 

Fråga 20: Jag tycker att SharePoint är bättre än föregående intranät 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

1 5 10 %  

2 4 8 %  

3 11 22 %  

4 9 18 %  

5 4 8 %  

Vet ej 18 35 %  

   51 

 

 

Kategoriserade svar Antal svar Procent Totalt antal svar 

Rörigt dålig 

struktur/ordning 

8 30 %  

Svårt att komma 

igång/avancerat 

5 22 %  

Upplevde inget problem 3 13 %  

Buggar/fel 2 9 %  

Annat 7 26 %  

Vet ej 1   

   26 
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Fråga 21: Vilka områden anser du kan förbättras vid användning av SharePoint? 

Svarsalternativ Antal svar Procent Totalt antal svar 

Kommunikation 20 32 %  

Informationsspridning 23 37 %  

Inlärning 14 23 %  

Övrigt 5 8 %  

   62 

    

Övrigt bestod av: uppdatering av kurser och hantering av information 

 

 

Samvariation mellan fråga 16 och informanter som använder SharePoint varje dag 

De informanter som svarat att de använder SharePoint varje dag 
har även svarat såhär på fråga 16: 
 

svarsalternativ antal informanter procentandel 

Instämmer inte alls 2 50 % 

Instämmer i någon mån 1 25 % 

Varken - eller 0 0 % 

Instämmer delvis 0 0 % 

Instämmer helt 1 25 % 

Vet ej 0 0 % 
 

 Samvariation mellan fråga 16 och informanter som använder SharePoint någon gång per vecka 

De informanter som svarat att de använder SharePoint någon 
gång per vecka har även svarat såhär på fråga 16: 
  

svarsalternativ antal informanter procentandel 

Instämmer inte alls 3 17 % 

Instämmer i någon mån 7 39 % 

Varken - eller 1 6 % 

Instämmer delvis 5 28 % 

Instämmer helt 1 6 % 

Vet ej 0 0 % 

Inget svar 1 6 % 
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Samvariation mellan fråga 16 och informanter som använder SharePoint någon gång per månad 

De informanter som 
svarat att de använder 
SharePoint någon gång 
per månad har även 
svarat såhär på fråga 16:     

svarsalternativ antal informanter procentandel 

Instämmer inte alls 3 20 % 

Instämmer i någon mån 1 7 % 

Varken - eller 6 40 % 

Instämmer delvis 3 20 % 

Instämmer helt 0 0 % 

Vet ej 1 7 % 

Inget svar 1 7 % 
 

Samvariation mellan fråga 16 och informanter som inte vet hur ofta de använder SharePoint 

De informanter som svarat att de inte vet hur 
ofta de använder SharePoint har även svarat 
såhär på fråga 16: 
  

svarsalternativ antal informanter 

Instämmer inte alls 0 

Instämmer i någon mån 4 

Varken - eller 1 

Instämmer delvis 0 

Instämmer helt 0 

Vet ej 7 
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