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Abstract 
 
Internet has given possibilities to a whole new world within communication. Nowadays the 
communication inside organisations and companies takes place through the Internet. The idea 
of this paper arose when one of the authors discussed the general involvement of the tenant-
owner’s association in the committee. Providing a new channel for communication through a 
homepage could affect the attitude of the tenants. We were curious of what effect on 
communication introducing a homepage would give. Also how you would reach the proposed 
effect, which is to increase the communication in the association. Through feasibility study we 
examined the way of how the members communicated. After the production of the homepage 
we could see the effect of communication by having personal interviews. 
 Our conclusion is that the communication has been simplified for members and for the 
committee. Unfortunately not all members have used the new service, this has been analysed. 
We think that a more intensive marketing would lead to more interest. The user must be 
motivated and see the benefit of the product.  
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Förord 
 
Intresset för bostadsrättsföreningars kommunikationsflöde växte fram tidigt under idéarbetet. 

Detta är till stor del på grund av att en av oss sitter i en bostadsrättföreningsstyrelse. På så sätt 

har vi insikt i hur styrelsearbetet fungerar samt det problemområde vi valt att belysa. En 

underliggande vilja fanns samtidigt att vi ville träna våra kunskaper i webbdesign och 

interaktionsdesign. Vi vill tacka Brf Häckelfjäll 8 som har låtit oss utföra denna studie på 

föreningen. Dessutom vill vi tacka Björn Johansson som hjälpt oss som handledare under 

uppsatsen. 
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1. Inledning 
 
Som en inledning ges en kortfattad bakgrund samt genomgång av tidigare studier. Sedan 

presenteras syftet och frågeställningen som C-uppsatsen har till uppgift att besvara. Efter det 

redogörs de avgränsningar som tagits, definitioner på komplexa ord presenteras. Slutligen 

visas hur uppsatsens disposition är uppbyggd. 

 

1.1  Bakgrund 
 
Med den nya digitala tekniken har nya möjligheter uppstått vilket har lett till att 

informationsspridning har tagit nya former. IT är idag en förutsättning för att företag och 

organisationer ska fungera och vidareutvecklas. IT används för att styra och kontrollera 

verksamheten, samarbeta eller för att sälja varor osv (Ottersten, Balic, 2004, s.11). Flera grupper har 

inte acklimatiserat sig till det digitala samhället utan väljer ett mer traditionellt 

tillvägagångssätt, exempelvis när det gäller betalning av räkningar eller rapportskrivning 

(Svenska dagbladet, Var tredje vuxen svensk utan Internet hemma). 

       Genom förstudien konstaterades att många styrelser använder sig av olika 

informationsmetoder, men att den mest förekommande var någon form av portal för att 

informera medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Främst undersöktes HSB: s portaler, hur 

dessa är uppbyggda och hur kommunikationen genomförs. Det visade sig att alla medlemmar 

inte använder portalen.  

 Det finns tidigare studier i människors användande av IT-produkter, som belyser hur väl 

användbarheten och användarvänligheten har anpassats till målgruppen. Ingrid Ottersten och 

Mijo Balic diskuterar i ”Effektstyrning av IT” hur viktigt det är att nya IT-projekt har ett 

utstakat mål. Det handlar om att produkten eller tjänsten ska generera nytta åt användaren 

annars finns risken att produkten inte användas. De går även in på hur viktigt det är att 

produkterna är utformade på ett sådant sätt att användaren känner sig bekväm och trygg i 

användandet. 
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1.2 Syfte 
Vårt huvudsakliga syfte är att studera hur kommunikationen i en liten bostadsrättsförening 

påverkas genom införandet av en Internetportal. Fokus ligger på vad som krävs för att 

människor ska ta till sig nya IT-tjänster.  

 

1.3 Frågeställning 

– Vilken effekt för kommunikationen får införandet av en Internetportal? 

– Vilka kvalitéer är viktiga för att uppnå effektmålet? 

1.4 Avgränsningar 
 
En medveten avgränsning på grund av tidsbrist har varit att vi endast utfört studien på en 

mindre bostadsrättsförening. Genom två intervjuer har vi dock fått insikt i hur det fungerar i en 

större förening som redan har en portal. Hade vi genomfört studien på fler 

bostadsrättsföreningar skulle tiden för analys och reflektion bli alltför kort. Därför ligger fokus 

endast på en förening i denna uppsats. 

 

1.5 Definitioner 
 
SQL: (Structured Query Language) är ett dataspråk som används som ett gränssnitt mellan 

databas och användare (Elmasri, Navathe, 2004 s. 208). 

Session: är en PHP-funktion som möjliggör att variabler sparas över flera sidor. Används ofta 

för att kontrollera att besökare har varierande behörighet till databaser (Tigzag, PHP sessions - 

overview). 

 

1.6 Disposition 
 
I bakgrundskapitlet presenteras en kort redogörelse över hur en bostadsrättsförening fungerar 

samt hur styrelser traditionellt sett arbetar. Anledningen till detta är för att läsaren ska förstå 

uppsatsen i ett större sammanhang. I teoridelen redovisas de anknytningar till teorier som finns. 

I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som använts under arbetets gång. Under 

resultatkapitlet presenteras alla resultat som kommit fram från den datainsamlade 
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informationen. Efter detta sker en sammanfattning samt en analys av den insamlade 

informationen. Den avslutande diskussionen är indelad i tre delar. Först konstateras 

konsekvenser för forskning, individ och samhälle, sedan presenteras metodkritik och slutligen 

behandlas framtida forskningsfrågor. Avslutningsvis listas källor och bilagor. 
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2. Kontext 
 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av hur en bostadsrättsförening är uppbyggd och vilka 

regler som gäller inom de flesta bostadsrättsföreningarna. Här ges även en kortfattad 

redogörelse för den valda bostadsrättsföreningen ”Häckelfjäll 8”. 

 

2.1 Allmänt om bostadsrättsföreningar 
 
En bostadsrättsförening måste alltid ha en styrelse samt minst tre medlemmar. En 

lägenhetsinnehavare, det vill säga en "bostadsrättsägare" äger inte, utan nyttjar lägenheten. 

Bostadsrättslagen reglerar vad som får förändras, men större ombyggnationer och 

planförändringar måste godkännas av föreningens styrelse. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för 

det inre underhållet, och s.k. yttre underhåll ansvarar förening för. Styrelsen får inte heller 

företa större ombyggnationer eller förändringar utan godkännande från föreningsstämman. 

Lägenhetsinnehavarens inflytande utövas på föreningsstämman och beslut med majoritet 

bifalles. För vissa frågor krävs kvalificerad majoritet (3/4 eller 2/3). Före ett visst datum efter 

kalenderårets utgång ska styrelsen se till att ordinarie föreningsstämma äger rum. Genomförs 

inte denna så kan en lägenhetsinnehavare begära att länsstyrelsen skall kalla till ordinarie 

föreningsstämma. 

 

2.2 Bostadsrättsförening Häckelfjäll 8 
 
Häckelfjäll 8 är den bostadsrättsförening som vi använt för analysen. Föreningen består i 

dagsläget av 22 lägenheter och ligger på Södermalm i Stockholm. Det är en privat förening som 

är ansluten till Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation och Fastighetsägarna 

Stockholm AB. 
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3. Teori 
 
I denna del presenteras och motiveras studiens teoretiska anvisningar för hur en användbar 

hemsida skapas. Kommunikationens villkor när människor kommunicerar med varandra över 

Internet. Vidare tas det upp skillnaden mellan IT-användare hur de motiveras och anser en 

produkt vara nyttig.  

 

3.1 Kommunikationsteori 
 
Kommunikationsteori är ett brett teoriområde där vi avgränsat oss till de områden som är 

intressant ur vårt forskningsperspektiv. Det finns begrepp som förklarar hur kommunikation 

mellan människor fungerar. Det man skiljer mellan är envägs- och tvåvägskommunikation.  

 Envägskommunikationsbudskap skickas iväg utan att man är förvissad om att det kommer 

fram eller tolkas rätt (Hallin, Hallström, 2003, s. 217). Exempel på medier som använder sig av detta 

är tv, radio, tidningar och email.  

 Tvåvägskommunikation är kommunikation från en person till en annan och det 

huvudsakliga syftet är att budskapet når rätt mottagare. Sändaren och mottagaren står i kontakt 

med varandra. Typiska traditionella mediekanaler för tvåvägskommunikation är telefon och 

telegraf (Medievärlden, Termsökning). Detta är alltså en dubbelriktad handling där en reaktion från 

mottagaren uppstår. Detta bygger på en ömsesidighet och en gemensamhet mellan mottagaren 

och sändaren av budskapet (Hallin, Hallström, 2003, s. 217). 

 Inom föreningar används interna tidningar som en tvåvägskommunikationskanal. Den 

binder samman en förening och skapar gemenskap samt är ett forum för medlemmarna (Hallin, 

Hallström, 2003, s. 217). 

 

3.2 Kommunikation över Internet 
 
Möjligheter till kommunikation människor emellan ser annorlunda ut i och med de möjligheter 

som Internet skapar för kommunikationen (Dahlgren, 2002, s.89). Utvecklingen har lett till nya 

tekniker som E-post och Chat där kommunikationen sker oavsett den geografiska placeringen 

av personerna. I fallet med bostadsrättsföreningen Häckelfjäll 8 sker kommunikationen genom 

ett diskussionsforum. 
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 Det finns två typer av samtal över nätet, den ena är asynkron och det är exempelvis när man 

skickar ett mail som mottagaren kan ta emot och läsa senare. Det andra samtalssättet är synkron 

och det är exempelvis när man chattar med någon, då tar mottagaren mot meddelandet direkt 

(Dahlgren, 2002, s.90).  

 Människor som vardagligt kommunicerar i en datorstödd miljö med varandra, kommer att 

skapa en egen språkstil. (Dahlgren, 2002, s.109) Språkstilen kan leda till att personer stängs utanför 

och kan på så sätt inte ta del av samhörigheten (Dahlgren, 2002, s.113). 

 Intranät har brett ut sig inom de flesta större företagen i världen. Företagens och 

organisationernas tryckta information är snart ett minne blott. Det nya sättet att sprida 

information är genom datoriserade anslagstavlor eller löpsedlar (Hallin, Hallström, 2003, s.218). 

Detta är något som även tillämpas i en bostadsrättsförening där styrelsearbetet sker i allt större 

utsträckning över Internet (Sveriges Bostadsrätts Centrum, Egen hemsida för föreningen). 

 

3.3 Skillnader mellan användare av IT-produkter 
 
Alla människor är inte villiga att ta till sig ny teknik eller har helt enkelt inte möjligheten. Det 

kan bero på brister av olika slag, såsom demografiska förutsättningar samt motivation. Det är 

fler äldre än yngre som upplever obehag och tycker att de har bristande kontroll över tekniken. 

Det är också fler bland de äldre som misstror tekniken och är skeptiska till om den verkligen 

fungerar (Svenska dagbladet, Var tredje vuxen svensk utan Internet hemma). 

 Även teknikmognad skiljer sig mellan olika teknikprodukter. Begreppet teknikmognad 

handlar om människors möjlighet och vilja att ta till sig och använda ny teknik. Det är svårt att 

mäta människors möjlighet att kunna ta till sig ny teknik. Forskning vid Karlstads universitet 

visar att det finns stora demografiska skillnader mellan individer med hög teknikmognad och 

individer med låg teknikmognad. Generellt sett är de som har hög teknikmognad yngre, mer 

välutbildade, har ofta teknisk utbildning och är män. Eftersläntrarna finns på mindre orter, de 

har lägre inkomster och lägre utbildning (Karlstads universitet, Stora skillnader i teknikmognad).   

 

3.3.1 Motivation 
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Individer har beroende på skillnader i tidigare erfarenheter och aktuell livssituation ett skiftande 

intresse för olika saker (Allwood, 1998, s.51). Man skiljer på inre och yttre motivation. Yttre 

motivation för en aktivitet skapas t.ex. genom att individen belönas för att utföra aktiviteten. 

Inre motivation uppkommer genom att individen finner aktiviteten i sig belönande att utföra. 

Om man vill att individen ska fortsätta att upprepa aktiviteten har det visat sig att inre 

motivation ger bättre resultat än yttre (Allwood, 1998, s.52).  

 Vad det handlar om är att vid användning av en ny IT-produkt krävs interaktion med datorn 

genom ett gränssnitt. För att personen ska göra detta krävs motivation, en slags belöning för den 

ansträngning som krävs när användare undersöker nya möjligheter. Problemområdet är de 

personer som är ovana datoranvändare som behöver komma över en tröskel för att våga 

använda sig av ny teknik. Detta var något som vi var fullt medvetna om innan studiens 

införande och är därför ett av de centrala områdena i vår forskning. 

 

3.4 Nytta/effekt/effektstyrning 
 
Nytta, effekt och effektstyrning är begrepp som Ottersten och Balic diskuterar i sin bok 

”Effektstyrning av IT”. Deras teorier pekar på hur man påverkar användandet av IT-produkter 

för att nå önskade effekter. Att uppnå nyttan i det här fallet handlar om att tillfredställa ett 

behov hos användaren. 

 Varje designbeslut avgör hur väl produkten kommer att tillgodose den förväntande nyttan. 

Det finns många sätt att utforma produkter på, medan det är endast ett fåtal av dessa 

utformningar som ger bidrag till de önskade effekterna. De tillsynes mest banala designbeslut 

kan få ödesdigra konsekvenser. IT-produkter måste accepteras av användare, annars uppnås inte 

önskad effekt vilket blir bortkastade investeringar (Ottersten, Balic, 2004, s.13).  

 Så här sammanfattar Ottersten och Balic förutsättningarna för att en produkt ska användas 

och nå önskade effekter: 

1. Hög användningsgrad. Personen måste känna till produkten, vara motiverad att använda 

den, annars undviker personen produkten. 
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2. Smidig att använda, värdefull och effektiv, dvs tillräckligt hög användningskvalitet. Detta 

betyder att produkten innehåller sådana funktioner som användaren behöver och att den 

är utformad så att den fungerar i den situation användaren befinner sig i. 

 

3.5 Användbarhet 
 
Ottersten och Berndtsson skriver i sin bok ”Användbarhet i praktiken” att en användbar 

produkt är en produkt som kan användas av det människliga systemet. De aspekter av 

mänskliga systemet som är viktiga vid användning av IT-produkter är hur vi ser, uppfattar och 

minns information. Relevant är också att användbarhet kopplas alltid till den miljön där 

produkten används (Löwgren, Stolterman, 2004, s.6). Detta tillgodosågs vid skapandet av Brf 

Häckelfjälls hemsida. 

 Vad man vidare behöver tänka på är att miljön där produkten används innefattar även det 

psykiska sammanhanget. Ett psykiskt sammanhang kan vara stress vilket kan vara lätt att hamna 

i ifall man besöker en hemsida när man befinner sig på en allmän plats (Löwgren, Stolterman, 2004, 

s.6).  

 Nyttan hos en hemsida är väldigt viktig i användbarhetsperspektiv, för att användbarheten 

inte kan påstås vara hög hos en hemsida som inte används. Detta gäller även ifall hemsidan är 

väl lämpad för det mänskliga systemet samt sammanhanget den ska användas i (Ottersten, 

Berndtsson, 2004, s.16).  

 Faktorer som kan påverka användargraden är kunskap, förståelse samt motivation. (Ottersten, 

Berndtsson, 2004, s.19) Vi valde att ha en introduktion för Brf Häckelfjälls hemsida under 

årsstämman där vi visade för medlemmarna hur hemsidan används. Anledningen till detta var 

att öka kunskapen och förståelse hos medlemmarna. 

 

3.6 Interaktionsdesign 
 
Ottersten och Berndtsson menar att resultatet av en interaktiondesignprocess kan ses som en 

arkitektur över en hemsidas förmåga att kommunicera med användaren. Arkitekturen är 

fundamental och används sedan som underlag åt programmerare och grafikdesigners som ska 

skapa hemsidan. Användaren ska förstå hur man interagera med olika element på en hemsida 

(Ottersten, Berndtsson, 2004, s.78). 
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 Tankeställningen som man har under interaktionsdesignarbetet är det att användaren ser 

inte det som en hemsida erbjuder, utan användaren ser hemsida på det sätt som hon tar emot 

det, alltså på det sätt hon urskiljer det (Hernwall, 2006, s.13). Med detta i åtanke var det självklart 

att om en användare inte kan integrera med bostadsföreningens hemsida är det 

interaktionsdesignen som brister och inte den enskilde användaren. (Ekström, Larsson, s.178) 

 När man utformar en hemsida måste man ta hänsyn till att snygga bilder och trevlig 

färgsättning inte kan ersätta logisk interaktion. Däremot kan en god formgivning förstärka och 

förtydliga en bra logik för en hemsida (Ottersten, Berndtsson, 2004, s.32). 

 Interaktionsdesignen kan användas för att beskriva lösningen som tas fram för hemsidan för 

en utomstående beställare (Ottersten, Berndtsson, 2004, s.78). Vi har använt vår interaktionsdesign 

för att förklara för varandra hur vår lösning ska se ut för hemsidan.  

 

3.6.1 Kognitionsteori 
 
Kognition är en psykologisk term och kan förklaras kortfattat som en samlingsterm för våra 

olika tankeprocesser. Kognition och perception, det vill säga de psykologiska processer som är 

aktiva då vi mottar och tolkar sinnesintryck, är inte två helt skilda områden utan överlappar 

varandra något. Kognition är det mönster som hjärnan följer efter när den bearbetar 

informationen och perception är att vi tar in information från omvärlden genom våra sinnen 

(Gärdenfors, Johansson, 2005, s.7). 

 Vid användning av en hemsida måste navigeringen vara förståelig för användaren för att 

kunna tillgodose sig informationen (Krug, 2002, s.54). Precis som i verkligheten när man ska 

navigera sig runt i en stad för att finna det som söks behöver man veta hur navigeringssystemet 

fungerar. Navigeringssystemet på en hemsida kan bestå av menynavigeringen samt eventuell 

brödsmulnavigering. Ifall menysystemet är tydligt förstår man varje länkförflyttning (Krug, 2002, 

s.72,74-76). 
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4. Metod 
 
I denna del motiveras metodvalet i studien. En genomgång av den personliga intervjuns faser 

presenteras för att visa på metoden som används vid intervjusituationerna. Vidare beskrivs 

urvalet och sedermera valet av testobjekt för studien. Slutligen motiveras 

datainsamlingsmetoder, metodkritik samt källkritik.  

 

4.1 Metodval 
 
Metodsval hamnade på en kvalitativ metod för vår forskning. Anledningen till detta är att vi ska 

tolka, analysera och förstå en företeelse. Då är en kvalitativ metod rätt att använda sig av 

(Ekström, Larsson, 2000, s.50).  

 Intervjuer är i första hand det mätinstrument som använts som datainsamlingsmetod. 

Ytterligare datainsamlingsmetoder är en kvantitativ enkätundersökning, insamlade loggböcker 

och registrerad trafik i en databas.   

 

4.1.2 Tillämpning av metod 
 
Valet föll på att använda kvalitativa forskningsintervjuer. Professionsintervjuer genomfördes 

vilket betyder att man håller en personlig intervju med någon yrkesgrupp och inte ”mannen från 

gatan”, i detta fall styrelsemedlemmar. Utöver detta intervjuades även föreningsmedlemmar av 

en bostadsrättsförening (Ekström, Larsson, 2000, s.49). 

 Genom att upprätta en fungerande bostadsrättsföreningsportal på Internet har 

kommunikationen analyserats samt det allmänna nyttjandet studerats genom att data registrerats 

i en databas varje gång en användare loggar in. Dessutom uppmanades testpersonerna att 

använda loggböcker över deras användande av portalen. 

 En förstudie genomfördes där en styrelseordförande som är webbmaster och en medlem i en 

bostadsrättsförening intervjuades samt en enkätundersökning där det besvarades ifall 

bostadsrättsinnehavare var intresserade av en Internetportal för deras förening. (Se bilaga 2) 

Anledningen till detta var för att få förkunskaper inför professionsintervjuer med 

respondenterna. Detta är viktigt innan man genomför professionsintervjuer (Ekström, Larsson, 

2000, s.69). Utöver det så var syftet med detta att få en bild över hur kommunikationen fungerar 



Alexander Ståhl 

Ali Akbari 

Kandidatuppsats VT07 

Institutionen för kommunikation, medier och it  
Södertörns högskola 

 

16 
 

där, men även ta lärdom av eventuella problem som uppstått. Dessutom ville vi få reda på hur 

användaren ser på nyttjandet av bostadsrättsföreningsportalen. Det är viktigt att få en 

uppfattning dels från styrelsen men också från de övriga medlemmarnas syn. 

 

4.1.3 Tillvägagångssätt 
 
Den valda metoden bygger mycket på intervjuer, därför tillämpades Ekströms och Larssons 

teorier i boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap” som beskriver hur en personlig intervju 

skall genomföras. Härefter följer en redogörelse över hur teorierna har tillämpats och hur dessa 

fungerade i intervjusituationerna. 

 Inför intervjuerna formulerades frågor och det huvudsakliga syftet klargjordes. Frågorna 

har formulerats så att de anknyter till teorierna om motivation, teknikmognad, åldersskillnader 

och användbarhet.  

 Intervjuerna genomfördes i respondenternas egna bostäder. Mötena bokades in via mail 

eller genom föreningsportalen. 

 Inledningsvis under intervjun presenterades kortfattad information om studien. 

Anledningen till detta var för att respondenterna skulle bli mer insatta i studien. Detta kan, 

enligt Ekström och Larsson, stärka kvaliteten på en undersökning då respondenterna är mer 

kunniga.    

 Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare, efter godkännande av respondent, för 

att senare kunna analyseras och dokumenteras. Intervjun skrevs sedan ut där alla ord, pauser 

och skratt noterades. Fullständiga sammanställningar och inspelningar av intervjuerna finns till 

förfogande hos författarna. 

 

4.2 Urval 
 
Åtkomst till den upprättade portal gavs till en början åt fem styrelsemedlemmarna samt till nio 

medlemmar i föreningen. Urvalet grundades på att få en överblick över vilka kategorier av 

personer som kommer att använda sig av Internet-portalen. Istället för att slumpmässigt tilldela 

åtkomlighet gjordes en handplockning av testpersoner. Detta minskar inte värdet av 

utprövningen på ett avgörande sätt eftersom kommunikationen studeras i första hand. (Allwood, 
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1998, s.68) Valet att använda sig av ett mindre antal användare visar sig ofta ge väldigt mycket 

nyttig information. Det är inte alltid ett tillskott av ytterligare personer ger en utdelning värd 

besväret (Allwood, 1998, s.69). 

 

4.2.1 Val av studieundersöknings objekt 
 
Anledningen till valet av bostadsförening grundar sig på att en av författarna till denna uppsats 

sitter som suppleant i styrelsen och har på så sätt insikt i hur arbetet och kommunikationen 

fungerar. Inom styrelsen har frågor uppkommit, innan denna studie, om varför engagemanget 

för styrelsearbetet men även det generella engagemanget inom föreningen har ifrågasatts. 

 

4.3 Datainsamlande och bearbetning 
 
Informationskällorna till denna C-uppsats kommer från intervjuer, enkätundersökning, 

loggböcker och registrerad datatrafik. 

 

4.3.1 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen var en del av förstudien som genomfördes. För att få ut mätvärdiga 

resultat och siffror som kan hjälpa oss se ett mönster valdes att genomföra undersökningarna på 

de personer vi vet bor i bostadsrätter. På så sätt gjorde vi ett urval av de tillfrågade personerna. 

 Studiens utformning inkluderar alla åldersgrupper samt kön. Intresse fanns av vilken 

åldersgrupp de tillfrågade tillhör för att fastställa att samtliga åldersgrupper har varit 

representerade i enkätundersökningen. Storleken av urval ramen hölls på en nivå där alla 

tillfrågade var av intresse för vår studie (Ekström, Larsson , 2000, s.82).  

 

4.3.2 Intervjuer 
 
Alla intervjuer och respondenter behandlas konfidentiellt genom hela C-uppsatsen. Det innebär 

att inga privata uppgifter om undersökningspersonerna kommer att presenteras. I resultatdelen 

av intervjuerna har respondenterna fått fiktiva namn. Man bör ge så god anonymitet som 

möjligt i all forskning (Ekström, Larsson, 2000, s.71). 
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4.3.3 Loggböcker 
 
I samband med utdelningen av användaruppgifterna samt adressen till hemsidan fick deltagarna 

även en loggbok. Alla deltagare uppmanades att, i loggboken, beskriva sina ärenden samt 

anteckna tidpunkterna för besöken på Internetportalen. 

 

4.3.4 Registrerad datatrafik  
 
Genom SQL-satser finns en funktion som registrerar när någon loggar in på hemsidan. På så 

sätt kunde vi studera när en viss person loggade in. Anledningen till att vi även använde oss av 

denna metod var för att människor har en tendens att överdriva eller missköta bokföringen 

vilket leder till att informationen blir oanvändbar. Det som händer rent tekniskt är att en session, 

som är en PHP-funktion, startas när en person loggar in med sina användaruppgifter. Denna 

session stängs inte förrän personen väljer att logga ut eller stänger applikationsfönstret. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet  
 
För att nå bäst resultat inom forskning krävs det att bearbeta materialet på ett forskningsmässigt 

korrekt sätt. Det som eftersträvas är ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, ett 

fullödigt material och en god analys (Ekström, Larsson, 2000, s.73). Som mätinstrument har vi valt 

att använda oss av i första hand intervjuer. För att öka giltigheten och tillförlitligheten i vår 

uppsats har vi dessutom låtit testpersonerna föra loggböcker samt registrera deras inloggningar. 

Detta kallas inom forskning för triangulering. Triangulering är att kombinera en intervjustudie 

med någon annan metod till exempel observation (Ekström, Larsson, 2000, s.75). De registrerade 

inloggningarna är garanterat av hög reliabilitet eftersom dessa fakta inte kan manipuleras.  

 Våra intervjuer studerar respondenternas inställning och värdering av 

bostadsrättsföreningsportaler. Att de intervjuade hade något att tillföra och uttala sig om 

angående ämnet var viktigt. Detta krävs för att få information som är användbar, tillräckligt 

inträngande, korrekt och uppriktig (Ekström, Larsson, 2000, s.74). 
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4.4.1 Källkritik 
 
Källkritik handlar om kritisk granskning av information som inhämtas för en vetenskaplig 

undersökning. Det bör göras en distinkt skillnad mellan fakta, åsikter och förklaringar. 

Dessutom bör det klarläggas var informationen har sitt upphov och vem som står bakom det 

som konstateras (Svenning, 2003, s. 289).  

 Vi anser att våra respondenter har varit tillförlitliga. Vid våra intervjutillfällen har samtliga 

respondenter angett hur mycket de använt hemsidan. Deras angivelser har alltid stämt med den 

registrerade trafiken som visar hur ofta en användare varit inloggad på hemsidan. 
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5. Resultat 
 
I denna del presenteras först de resultat som förstudien genererat genom intervju och 

enkätundersökning, därför presenteras resultaten av hela studien i förhållande till teorin. 

 

5.1 Förstudieresultat 
 
Under denna rubrik presenteras de resultat som vår förstudie genererade. Förstudiens resultat 

används även som analysmaterial i våra slutsatser. 

 

5.1.1 Enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen genomfördes som en förstudie där det studerades om det generella 

intresset för en bostadsrättsföreningsportal. Dessutom undersöktes vad som bör tänkas på inför 

en lansering av en bostadsrättsföreningsportal. När denna enkätundersökning genomfördes ville 

vi även få en bild över vilka tjänster som kan tänkas efterfrågas i en bostadsrättsföreningsportal. 

Undersökningen utfördes på åtta personer i vår närmaste bekantskapskrets. Kravet på 

respondenterna var att de måste bo i en bostadsrätt eftersom frågorna är inriktade på dessa 

personer. 

 Efter insamlandet av enkäterna konstaterades att två frågor inte hade besvarats av alla 

deltagare. ”Skulle du vilja få ett introduktionstillfälle där du får lära dig hur man använder 

denna Internetportal?”, och ”Skulle du delta mer i din förening ifall möjligheten att kunna 

engagera sig i frågor gällande föreningen skulle diskuteras i ett forum på Internet-portalen?”. En 

anledning till detta kan vara att de tillfrågade förstod inte innebörden av termen 

”Internetportal”, vilket ledde till att de inte svarade på frågan. Utöver detta kan det även vara så 

att personen redan har en Internetportal i sin förening och behöver på så sätt ingen introduktion. 

I förstudien deltog inga personer som var över 65 år, det hade dock varit intressant att studera 

deras intresse för den här typen av lösningar. Svaren vi fick av personerna mellan 55-65 år, som 

var 30 % av de tillfrågade, pekade på att de skulle uppskatta denna Internetportal. Även 30 % av 

de tillfrågade anser inte att tvättstugebokningen fungerar bra i dagens läge och samtidigt anser 

att det vore bra att kunna boka tvättstugan hemifrån. 60 % av de tillfrågade anser att de skulle 
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delta mer aktivt i föreningen om möjligheten fanns att kunna engagera sig i specifika frågor 

genom ett Internetforum.  

5.1.2 Intervju med styrelseordförande och webbmaster 
 
 Respondenten vid namn Peter sitter som ordförande i en annan bostadsrättsförening än den vi 

utfört vår C-uppsatsstudie på.  

 Anledningen till att vi valde att intervjua honom var för att han är både webbmaster och 

ordförande i föreningen. På så sätt har han både insikt i hur föreningsportalen fungerar 

samtidigt som har underhåller hemsidan. Det är han och de andra i styrelsen som har 

befogenheter att göra ändringar på hemsidan, såsom att lägga till nyheter och dokument. 

Peter vet inte i vilken utsträckning portalen används men eftersom tvättstugan bokas genom 

portalen uppskattar han att hälften av medlemmarna är inne någon gång i månaden. När 

bokningar av tvättstugan ska genomföras hamnar man automatiskt på förstasidan där alla 

nyheter är listade vilket gör att man samtidigt kan se de senaste nyheterna. Tvättstugan kan även 

bokas genom en dator som finns i tvättstugan. 

 Peter kan inte svara på frågan ifall han tycker kommunikationen har blivit bättre efter 

införandet av bostadsföreningsportalen som funnits i 5-6 år. Anledningen till detta är för att han 

då inte var medlem i föreningen. 

 Informationen utöver den som finns tillgänglig på hemsidan ges ut i pappersformat i form 

av en tidning till allas brevlådor. Han tycker att det är svårt att få medlemmarna aktiva trots att 

en del reaktioner framförs på anslagstavlan på hemsidan. Däremot tycker han inte att det är 

svårt att få in nya medlemmar till styrelsen. 

 Den grafiska utformningen på Internetportalen är utformad av HSB:s egna hårt 

mallbaserade användarverktyg. Därför kunde han inte ge några förslag om eventuella problem 

som uppstått som man bör ta lärdom av och föredra i den grafiska utformningen. 

 Kontakten mellan medlemmarna och styrelsen sker främst via E-post samt telefon. 

 

5.1.3 Intervju med användare av annan bostadsrättsföreningsportal 
 
Kristoffer är 29 år och bor i den bostadsrättsförening där Peter, som vi också intervjuat, är 

styrelseordförande och webbmaster. Anledningen till att även intervjua Kristoffer var för att få 
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en helhetsbild av hur kommunikationen och användandet genom Internetportalen fungerar i 

föreningen. 

Kristoffer använder portalen minst en gång i veckan då han bokar bastu, tvättstugan och 

övernattningslägenheten. Han uppskattar att sidan är enkel, tydlig att använda samt att 

informationen på hemsidan var relevant för det som intresserar honom. Respondenten menar 

även att navigationen både är lätt och överskådlig.  

 Kristoffer är egenföretagare och säger sig ständigt vara upptagen i olika projekt. Detta 

märks när han svarar på frågan vad som gör honom motiverad till att använda sig av portalen.  

”Det är grymt smidigt att kunna boka saker vid matbordet, eller på jobbet om man glömt det.”  

– Kristoffer 

Vår gissning är att många fler uppskattar denna funktion mycket på grund av smidigheten. 

Kristoffer använder däremot aldrig portalen till att kommunicera med vare sig styrelse eller 

andra medlemmar. 

 

5.2 Intervju med Lena styrelseledamot i Brf Häckelfjäll 8 
 
Lena är 65 år och är styrelseledamot i Brf Häckelfjäll 8. 

Hon har varit inloggad varje dag när hon varit hemma. 

Under en period var hon bortrest och då fanns ingen 

möjlighet att besöka portalen. När hon är inloggad går 

hon igenom de olika diskussionsforumen och ser ifall 

någon medlem eller någon i styrelsen har skrivit något 

nytt. I samband med årsstämman uppmanande hon alla i 

föreningen att komma in med motioner eller förslag till 

punkter som bör tas upp på årsstämman. 

 På frågan ifall hon anser att informationen är 

relevant svarar hon att den är det av allra högsta grad. 

T.ex. när en utomstående person intresserar sig för att 

köpa en bostad i området kan denna hitta värdefull 

information på hemsidan. Hon anser att det är viktigt att 

Figur 1: Diskussionsforumet på portalen 
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få fram att de har en historia bakom huset. Värdefull information i det här fallet är att besökare 

kan få fram verksamhetsberättelsen och årsredovisningen trots att de inte är medlemmar i 

föreningen.  

Hon anser att sidan är mycket logiskt uppbyggd och att det är lätt att hitta den information 

som söks. Enda kravet på användaren är en grundläggande datorvana för att kunna förstå 

upplägget på sidan. Själv är hon en aktiv användare av Internet och förstod omgående hur de 

olika funktionerna på hemsidan fungerar. 

 Hon uppskattade att informationen var centrerad i fönstret samt att det inte finns något 

distraherande element på sidan. Hon visade ett exempel på en dåligt utformad hemsida som hon 

själv använder sig av. Det var reklam med rörliga bilder som drog till sig mer uppmärksamhet 

än själva innehållet på hemsidan.  

 Det som motiverar Lena att använda portalen är möjligheten att öka och förbättra 

kommunikationen med medlemmarna. Ett exempel hon ger är att fastigheten kan ha haft ett fel 

under en längre tid utan att det åtgärdats. Ifall detta meddelas över portalen kan 

styrelsemedlemmarna eller vem som helst hjälpa till och åtgärda felet. Innan portalen skrevs 

sådana ärenden in i en förslagsbok i tvättstugan vilken styrelsemedlemmarna inte hinner titta i 

varje dag.  

 Ett problem hon märkt är att hon inte får någon reaktion på diskussionsinlägg från 

medlemmarna och även delar av styrelsen. Lena har enligt vår registrerade trafik varit inloggad 

mest av alla i föreningen och har även engagerat sig mest i diskussionsforumen. Hon tror att 

vissa behöver hjälp för att komma igång samt påminnelser då det finns så mycket annat som tar 

upp ens tid under våren. 

 Hon skulle uppskatta att styrelsen endast skulle ha denna kommunikationskanal mellan 

varandra istället för E-post. Däremot tycker hon att diskussionssidan för styrelsen borde 

utarbetas så att man kan se ifall det har kommit in nya meddelande som man inte har läst. 

Dessutom skulle respondenten vilja ha en funktion som indikerar hur många 

styrelsemedlemmar som läst meddelandet användaren skickat. 

 Hon hoppas på att så många som möjligt kommer börja använda sig av portalen i 

framtiden. Hon tror inte att alla har tagit till sig portalens möjligheter. 
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5.3 Intervju med Kristina styrelseledamot i Brf Häckelfjäll 8 
 
Kristina är 61 år och sitter som styrelseledamot i föreningen. Hon har knappt varit inne på 

hemsidan förklarar hon i början av intervjun. Problemet har varit att hon inte har haft tillgång 

till bredbandsuppkoppling utan endast modem. Kristina påstår sig bli ”utkastad”, dvs. 

nedkopplad, från Telia när hon laddar ner alldeles för stora bilder. Hon förklarade att hon därför 

inte har orkat sätta sig vid datorn samt att hon och hennes man även har målat om hemma 

senaste tiden. Det har alltså inte funnits tid över säger hon. 

 På frågan ifall hon tycker innehållet känns relevant var hon tvungen att gå igenom alla 

delarna på hemsidan för att kunna uttala sig. Det framgick tydligt att hon inte hade tagit sig tid 

att utforska hemsidan på egen hand. Detta var något som vi hade på känn redan innan studien 

påbörjades. Vid tilldelandet av användaruppgifter och introduktionen till hemsidan såg hon 

allmänt förskräckt ut och påpekade endast hinder för att hon skulle kunna lyckas medverka.  

Kristina kom dock med bra synpunkter på diskussionssidan ämnad för styrelsen. Eftersom hon 

inte hade varit inne tidigare fanns det många meddelanden som hon inte tagit del av. Problemet 

då är att man är tvungen att ”skrolla” sig igenom alla meddelanden som hamnar på en lång rad. 

Hon kritiserade att det var svårt att få grepp om vad som egentligen diskuterades eftersom alla 

inlägg radas upp efter varandra. 

”Det handlar om allting nu, det hela verkar omständligt, så känner jag. När det gäller beslut 

tycker jag vi kan ta det över email. Sånt som man ska ta ställning till snabbt. Jag har inte tid 

med att hålla koll på alla sidor. Jag kollar mail och det tycker jag tar tillräckligt med tid. Det 

tar lite tid att orka engagera sig.” 

– Kristina 

 Hon uttrycker frustration över att behöva ändra sina dagliga rutiner. Hon tolkar sidans syfte 

mer som en möjlighet för medlemmarna att kunna rapportera in felanmälningar och förslag till 

styrelsen. Hon står fast vid att hon tycker styrelsen bör fortsätta kommunicera över E-post. 

På frågan gällande hur hon kontaktar styrelsemedlemmar svarar hon per E-post. 

Medlemmarna når hon genom diskussionsforumet samt genom nyhetssidan, säger hon. I slutet 

på intervjun då frågan om hur hon ser på framtiden för portalen tar hon fram att det finns bra 

möjligheter att påminna de medlemmar som använder portalen. 



Alexander Ståhl 

Ali Akbari 

Kandidatuppsats VT07 

Institutionen för kommunikation, medier och it  
Södertörns högskola 

 

25 
 

”Det finns alltid de som inte läser lapparna som läggs i brevlådorna så då kan detta vara ett 

bra sätt att informera om t.ex. årsstämma och städdagar”. 

– Kristina 

Hon kommer även in på att hon inte är så förtjust i datorer. Hennes förklaring till detta är att 

hon tvingas använda sig av datorer på jobbet men när hon kommer hem och sätter sig vid datorn 

känns det som att hon jobbar. Respondenten sitter hellre med ett papper i handen.  

 Vi kommer in på hennes allmänna syn på IT-samhället och hon har en konservativ syn på 

det mesta som idag kan utföras med hjälp av Internet.  

”Jag känner ett allmänt motstånd mot t.ex. E-legitimation och tjänster där man behöver lämna 

ut sitt kontonummer. Jag använder mig av traditionella betalningsmetoder.” 

– Kristina  

 När intervjun avrundas förklarar hon att hemsidan bör fortsätta finnas kvar, även om hon 

känner sig lite osäker på vad hon ska skriva där. 

 

5.4 Intervju med Robert föreningsmedlem i Brf Häckelfjäll 8 
 
Robert är 52 år och är medlem i Brf Häckelfjäll 8. Robert har endast varit inne ett fåtal gånger 

på hemsidan. Anledningen till att han inte varit inne oftare är att han just nu arbetar mycket 

intensivt med egen forskning parallellt med att han jobbar.  Informationen på sidan tycker han 

absolut är relevant, t.ex. att det finns telefonnummer till fastighetsservice och liknande 

information. Att slippa bläddra i massa papper tycker han underlättar otroligt mycket. 

 På frågan vad han tycker om användarvänligheten påpekar han att han dagligen jobbar med 

att läsa igenom tidningar på Internet och sammanställer informationen på uppdrag av kunder. 

Han brukar använda sig av ”trial and error-metoden” och lärde sig snabbt hur navigationen 

fungerar och var viss information återfinns. Han tycker att rubrikerna är självklara vilket gör att 

man förstår deras innebörd. Så här uttrycker sig Robert samtidigt som han visar 

diskussionsforumet:  

”Jag tycker det är ett jättebra sätt att ta kontakt med styrelsen istället för att lämna ett papper i 

brevlådan eller skriva något i förslagsboken i gäststugan. Här kommer man ju direkt i kontakt 

med styrelsen. Är det så att man vill föra diskussion inom förening är det ju skitbra att ha en 

sån här grej.” 
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 Svaret på frågan gällande vad som skulle motivera honom att använda portalen var hans 

egna behov. Det som intresserar honom mest är möjligheten att man kan komma i kontakt med 

styrelsen snabbt, skicka in felanmälningar och komma med andra synpunkter. Han gjorde här 

en liknelse med en gammal funktion som användes förr i tiden i förening, då fanns en brevlåda 

där man kunde lägga material. 

 Förslag som Robert gav på förbättringar var att det skulle kunna finnas en exklusiv sida 

under sidan diskussion där man kan skicka in synpunkter eller förslag som inte är synligt för 

andra medlemmar. Det vore bra tycker han att även ge ytterligare information om Comhem, 

t.ex. hur man ansluter sig, telefonnummer och kontaktuppgifter. 

 Roberts framtidsutsikter för portalen ser ut som följande: ”Om den är kvar och alla som 

har möjlighet att använda sig av den gör det så kommer det bli en mycket användbar tillgång åt 

föreningen. Samtidigt finns det ju de som inte har dator och då får användning av 

pappersmetoden fortsätta.” 

 

5.5 Intervju med Ann-Britt föreningsmedlem i Brf Häckelfjäll 8 
 
Ann-Britt är 62 år och är medlem i Brf Häckelfjäll 8. Hon har varit inloggad minst en gång om 

dagen. Då har hon gått igenom samtliga sidor för att se ifall något hade förändrats. 

 När det gäller relevansen av innehållet anser hon att all information är viktig för boende i 

huset. Hon väljer att gradera relevansen och påpekar att nyhetssidan är viktigast. Sedan tycker 

hon att bilderna är jätteintressanta och ger en god uppfattning om den omgivning man bor vid. 

Ann-Britt ger ett förslag: ”Denna del kan utökas tycker jag, speciellt den historiska delen. Man 

får känslan att man bor i ett historisk kvarter vilket synliggörs genom bilderna.”  

Möjligheten att kunna kontakta styrelsen uppskattar hon. Även att protokoll och andra 

handlingar finns tillgänglig är smidigt så att man slipper hålla reda på det själv, anser hon. 

 Ann-Britt berättar generellt om sitt användande av Internet och säger sig vara en relativt 

ovan användare. 

”Jag försöker så gott jag kan, men när något strular blir jag direkt nervös och slutar försöka.”  

– Ann-Britt 
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 Hon har jämfört hemsidan med andra sidor som hon brukar besöka och hon anser att 

strukturen på de olika block som finns på hemsidan är mycket lätta att hitta i. Hon uppfattar 

föreningens hemsida mycket enklare att navigera sig igenom jämfört med andra sidor som hon 

använder sig av. Hon anser att många hemsidor är hopplösa att använda. Att det inte finns så 

många underrubriker på hemsidan gör att det går snabbt och smidigt att gå igenom sidan varje 

dag vilket hon menar är bra. 

”Texten är tydlig och knapparnas text är väldigt synliga för oss äldre vilket jag tycker är bra.” 

– Ann-Britt 

 Hon anser sig vara mycket motiverad men har konstaterat att alla inte har tillgång till dator 

i huset. Hon pekar även på att alla inte är vana datoranvändare, så länge det är fallet måste det 

traditionella arbetssättet och informationen distribueras som förut. 

 Hon påtalar att hon har kontaktat styrelsen via portalen genom att skicka in ett förslag till 

en övrig punkt på årsstämman. Dessutom uppmanade hon styrelsen att åtgärda ytterporten som 

slår igen så hårt så att hon vaknar mitt i natten. Detta åtgärdades snabbt så det tycker hon var 

bra uppmärksammat av styrelsen. 

När vi diskuterar hennes syn på framtiden för portalen kommer hon med förslag på 

förbättringar. Hon påtalar att hon skulle vilja ha en aktuell lista över boende i huset, med 

lägenhetsnummer och namn. Dessutom tycker hon det skulle vara bra att veta vilka som bor i 

andra hand. Utöver det skulle hon uppskatta att information ges när en lägenhet är aktuell för 

försäljning i huset. Efter en stunds eftertanke kommer hon på ytterligare en möjlighet, att det 

vore intressant att ha ritningar på huset, dels för att kunna bevara dessa säkert, samt att det kan 

vara bra att ha åtkomligt för medlemmar och styrelse. 

 

     5.6 Loggböcker 

Efter insamlade av loggböcker konstaterades att det var endast en av deltagarna som genomfört 

bokföring av inloggningar och ärende. Denna informationsinsamlingsmetod gav oss tyvärr inget 

resultat som går att använda i vår forskning. 
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5.7 Registrerad trafik 

Denna metod fungerade utmärkt och alla inloggningar registrerades dagligen på databasen. Det 

var ett bra sätt att följa upp hur väl portalen användes och hur ofta deltagarna loggade in. Exakt 

vad de gjorde under besöket går dock inte att studera då loggböckerna inte användes i den grad 

det var tänkt. Inloggningslistor finns att tillgå hos författarna av denna uppsats. 

 

6. Sammanfattning och analys 
 
I detta kapitel reflekterar vi över det resultat som vi fått fram genom informationskällorna. 

Frågeställningarna testas sedan mot det vi kommit fram till. Vi blickar även framåt och 

analyserar över framtiden för portalen. 

 

6.1 Förstudiens betydelse   
 
Att förstudien genomfördes har för oss betytt mycket för det genomgående arbetet med 

forskningen. Att få reda på att det finns efterfrågan av bostadsrättsföreningsportaler var något 

som uppmuntrade oss i ett tidigt stadium. Intresset väcktes över varför inte fler föreningar 

använder sig av portaler. Sedan drogs parallellen mellan hur kommunikationen förändras 

genom införandet av en Internetportal.  

 Enkätundersökningen indikerade på att ett stort intresse fanns över möjligheten till att 

kunna engagera sig inom föreningen genom ett diskussionsforum på Internetportalen. Det var 

något som visade sig vara missvisande efter vår studie vilket kommer behandlas senare i detta 

kapitel. 

 Intervjuerna med styrelseordförande och medlemmen av den andra föreningen gav oss inte 

så uttömliga svar även om det ändå gav oss en generell uppfattning över hur 

bostadsrättsföreningsportalerna utnyttjas. Kristoffer använde aldrig portalen till att 

kommunicera utan hans intresse var användandet av bokningstjänsterna. Det är enligt 

respondenten dessa tjänster som motiverar honom till att besöka hemsidan. Anser man sig 

belönas av att utföra en aktivitet kommer man upprepa handlingen. (Allwood, 1998, s.52) I det här 

fallet måste det vara så att nyttjandet av tvättstuga bokningen ger en belöning i form av att man 

slipper gå ner till tvättstugan i onödan endast för att upptäcka att den redan är bokad.  
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 Peter som administrerar sidan är införstådd med problemet att få medlemmarna mer 

engagerade. Däremot verkar inte föreningen försöka åtgärda eller förbättra relationen med 

medlemmarna. Kristoffers beteende att inte välja att delta i kommunikationsutbytet på hemsidan 

visar brist på motivation att engagera sig i föreningen. Djupare analyser av denna förening kan 

vi inte genomföra på grund av otillräckligt med kunskap och insikt. 

 

6.2 Analys kring deltagarna i studien 
 
Resultatet av hur väl styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar tagit till sig portalen påvisar 

att det finns skillnader i åsikt. Lena som är styrelseledamot i Brf Häckelfjäll är mycket positivt 

överraskad över de möjligheter som Internetportalen har skapat. Dessvärre har hon inte sett 

någon större förändring i kommunikationen mellan medlemmarna och föreningen. Anledningen 

till detta är att de flesta medlemmarna inte har tagit del av Internetportalen trots information på 

städdagen, årsstämman och två lappar i brevlådorna. Styrelsen däremot har kontinuerligt 

kommunicerat över portalen, frånsett Kristina till en början. 

  Lena tillhör den del av befolkningen som inte har något emot att ta till sig ny teknik utan 

anpassar sig efter samhällets förändring. Den raka motsatsen i vår studie har visat sig vara 

Kristina som har en tendens att motsäga sig lanseringen av nya IT-tjänster. Hon är ett bra 

exempel på hur teknikmognaden skiljer sig mellan personer. Trots att hon utsätts för ny teknik 

på jobbet känner hon skepticism mot hela utvecklingen inom IT. Kristina kan kategoriseras till 

den del av befolkningen som anses vara eftersläntrare.(Karlstads universitet, Stora skillnader i 

teknikmognad) Hon visar även tecken på stress inför användandet av IT trots att hon befinner sig i 

hemmiljö vilket Löwgren och Stolterman påvisar i boken ”Design av informationsteknik” ska 

vara en lugn plats för att ta till sig ny teknik.  

 Hon är konservativ i sitt bemötande när vi går igenom Internetportalens olika delar. Hennes 

brist på motivation och konservatism är tydlig när hon gång på gång påtalar att hon tycker att 

kommunikationen inom styrelsen ska fortsätta föras över email. Kristina tycker att det är 

alldeles för krångligt att behöva besöka bostadsrättsföreningsportalen utöver att behöva läsa E-

post varje dag. Angående diskussionsforumet för styrelsen har den visat sig vara svår att 

använda ifall det finns alldeles för många meddelanden som man inte har läst förut. Det krävs 
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att man håller sig uppdaterad för att kunna delta i diskussionen. Detta var något Kristina hade 

synpunkter på och försvårade användandet för hennes del. Vad vi märkte på Kristina så verkade 

hon främmande inför sidan vid intervjumötet, hon påtalade att hon ville undersöka sidan för att 

kunna svara på frågan ifall hon tycker informationen är relevant.  

Bilderna på hemsidan väckte mycket intresse från både 

medlemmar, styrelse samt utomstående besökare. Det äldre 

bildmaterialet skickades in till oss efter förfrågan ifall någon 

i föreningen hade intresse att dela med sig av information 

eller bilder.  Efter denna händelse ökade intresset något för 

portalen och fler insåg olika möjligheter för 

vidareutveckling. En av styrelsemedlemmarnas män erbjöd 

sig scanna in gamla bilder på huset innan det renoverades på 

70-talet. Det var tecken på en önskan att dela med sig av sitt 

material. Båda dessa handlingar styrker teorin om att 

människor söker inre och yttre motivation i sina handlingar 

(Allwood, 1998, s.52). Båda dessa medlemmar vill dela med sig 

av eget material och på så vis få komplimanger och feedback 

på sina prestationer. 

 Ann-Britt och Lena är överens om att det är viktigt att informera besökarna och även 

medlemmarna om att det är en historisk omgivning de lever i. Lena har mer en syn ur 

försäljningssynpunkt medan Ann-Britt tycker det är viktigt att inte glömma att man lever i ett 

historiskt kvarter. Att även utomstående besökare ska få tillgång till bilderna står alla fast vid. 

Alla intervjuade är stolta över det historiska värdet av huset. 

 Trots att kommunikationen på hemsidan har varit måttlig går det ändå att tolka en 

positivism för framtiden för portalen bland deltagarna. De intervjuade tycker alla att portalen 

ska kvarstå och underhållas kontinuerligt. Flera respondenter påtalar att det kommer krävas mer 

marknadsföring för att medlemmarna i föreningen ska ta till sig portalen och dess innehåll. Det 

vi märkt under studiens gång är att det krävs påminnelser till människor för att de ska ta till sig 

uppmaningen och sätta sig framför datorn och besöka hemsidan. Något som framgick av 

förstudien var att det fanns en efterfrågan på ett introduktionstillfälle av en möjlig Internetportal 

Figur 2. Bilder från bildarkivet 
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till föreningen. Någon direkt introduktion har dock inte genomförts förutom en beskrivning av 

studien och hemsidan på städdagen och på årsstämman, då en guide även delades ut. Det har 

dock visat sig att detta inte var tillräckligt för att motivera medlemmarna att delta i studien. 

Detta framgick även under intervjuerna med Lena och Ann-Britt som ansåg att vissa säkerligen 

behöver hjälp och påpassning för att ta till sig den nya tjänsten. Har man detta i åtanke och 

samtidigt funderar över teknikmognaden och skillnaderna mellan användare av IT-produkter är 

det inte konstigt att en del deltagare har valt att ställa sig utanför. Antagligen har inte 

medlemmarna känt till produkten eller varit motiverade att använda den, och enligt Ottersten 

och Balic undviker personer i så fall produkten. Utifrån intervjuerna har det däremot framgått 

att produkten har varit värdefull och effektiv med hög användbarhet. Detta spelar dock ingen 

roll ifall inte motivationen uppnås. 

 Vi förlitade oss på att ungdomarna i föreningen skulle delta mer. Inledningsvis under denna 

studie förutsåg vi att ungdomarna ”automatiskt” skulle ta till sig den här nya möjligheten att 

kommunicera eftersom ungdomar ofta tar åt sig ny teknik snabbt. (Malmös högskola, Ny doktorand i 

medie- och kommunikationsvetenskap ska studera ungdomskultur och crossmedia) Detta var en felaktig 

antagelse från vår sida, det har istället visat sig att deltagarna mellan 60-70 år har engagerat sig 

mest i kommunikationsutbytet. 

 Att ungdomarna var sämst på att ta till sig portalen var förvånande. Det kan bero på flera 

saker och går endast att spekulera i. Antingen finns inget intresse för föreningen och 

kommunikationsutbytet eller så prioriteras annat före. Det handlar därför om att väcka en 

nyfikenhet inför portalen. Självklart kan det bero på motivation och insikten av vad den 

egentliga nyttan av portalen är. Det är något som har eftersträvats under testperioden genom att 

kontinuerligt informera om portalen genom lappar och genom direkt diskussion med 

medlemmarna.  

 Att det skulle bero på språkstilen som använts på portalen anser vi vara en felaktig teori då 

språket har varit ledigt och lättförståeligt. Därför tror vi inte människor har känt sig utstötta på 

grund av språkstilen vilket Dahlgren varnar för (Dahlgren, 2002, s.113). 
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6.3 Svar på frågeställningar 
 
Våra två frågeställningar var: ”Vilken effekt för kommunikationen får införandet av en 

Internetportal?” och ”Vilka kvalitéer är viktiga för att uppnå effektmålet?”. 

 Effekten för kommunikationen har påverkats eftersom det har tillkommit en ny möjlighet 

att kommunicera inom föreningen. Nu kan medlemmar och styrelse kommunicera över en 

gemensam kommunikationskanal genom ett diskussionsforum. Innan införandet av portalen 

fanns det endast en förslagsbok i tvättstugan där medlemmarna kunde skicka in sina synpunkter 

eller förslag till styrelsen. En av skillnaderna nu är att det kan ske en gemensam diskussion på 

Internet vilken även främjar kommunikationen och öppenheten inom föreningen. Alla kan 

komma till tals och ordet är alltid fritt. Även kommunikationen inom styrelsen har förändrats 

under studiens gång. Nästintill all kommunikation har förts genom portalen, problem uppstod 

däremot när reaktioner från en styrelsemedlem uteblev. Denne deltagare valde att avstå från 

engagemang på grund av personliga förhållanden. Vår tolkning efter intervjun med deltagaren 

var att det fanns en motsättning mot förändringar i invanda beteenden. I det här fallet ville 

personen fortsättningsvis enbart kommunicera över mail med styrelsen. Däremot ansåg alla 

andra deltagare att det nya sättet att kommunicera och dela med sig av sina åsikter var en 

mycket bra möjlighet. 

 Vår andra frågeställning behandlar de kvalitéer som är viktiga för att uppnå effektmålet. 

Det har visat sig att det krävs tålamod och god insikt i hur produkter ska presenteras för att 

användare ska inse nyttan i användandet. De gäller att produkten ska vara användbar, smidig att 

använda och vara motiverande att använda. Motivation har visat sig vara det mest centrala i vår 

forskning och bristen på motivationen i föreningen har varit utbredd. I efterhand borde mer vikt 

ha lagts på marknadsföringen av Internetportalen inom föreningen samt som tidigare nämnts, ett 

introduktionstillfälle där vi hjälper de som har svårt med att komma igång. Detta påpekar 

Ottersten och Balic och det har visat sig stämma, en medlem som inte känner till produkten 

kommer inte att använda sig av den vilket kommer leda till ett lågt användareantal. 
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6.4 Framtidsutsikter för portalen 
 
Trots bristande deltagande och engagemang från de boende ser vi ändå ljust på framtiden för 

portalens del. Styrelsen och de medlemmar vi intervjuat anser och hoppas på att hemsidan ska 

fortsätta existera även efter studiens avslut. De åsikter som kommit fram under intervjuer ska 

undersökas och avvägas ifall det är möjligt att tillämpa detta på portalen. Den historiska delen 

ska utökas vilket har efterfrågats för att ytterligare understryka relevansen att det är ett historiskt 

område föreningen tillhör. En möjlighet som vi diskuterat genom denna uppsats är att 

genomföra ett introduktionstillfälle för medlemmarna som ännu inte har börjat använda sig av 

portalen. Portalen kommer däremot fortfarande kompletteras genom pappersmetoden så länge 

alla i huset inte har dator.  

 Att öka motivationen anses för oss vara det centrala målet för att portalen ska i framtiden 

användas i en större utsträckning. Att medlemmarna skaffar dator endast för att ta del av 

Internetportalen låter relativt orimligt. Däremot kan det ses som ett av många argument varför 

man ska skaffa en dator. 
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7. Avslutande diskussion 
 
Vi kan nu i efterhand kritisera gällande valet att studera ett område som en av oss har stor 

delaktighet i. Risk finns att detta påverkar resultatet men det är samtidigt en mycket viktig 

tillgång för analysen i hur styrelsearbetet fungerade innan portalens tillkomst.  

 Våra erfarenheter av denna studie tänkte vi nu redogöra för samt ge förslag och tips till 

ytterligare forskningar inom detta område. Större vikt borde ha lagts på att marknadsföra 

möjligheten att ta del av hemsidan i ett tidigare stadium under studien. Allt arbete 

koncentrerades åt att bygga upp hemsidan under en period. Vi borde ha påbörjat 

marknadsföringen redan innan hemsidan var färdigställd så att medlemmarna fick tid att sätta 

sig in i sammanhanget i tid. Nu sjösattes hemsidan och information gick ut i samband med 

årsstämman. Där medverkade endast en mindre skala människor så det var många som inte fick 

någon riktig förklaring över hemsidans innehåll och syfte. Nu i efterhand borde lappar ha satts 

upp i trappuppgångarna i god tid före och en gemensam genomgång av hemsidan borde ha ägt 

rum innan lanseringen. Säkerligen hade flera frågor kommit upp då som kunnat besvaras direkt. 

Nu har istället medlemmarna låtit bli att fråga vilket leder till motsatt effekt. Vi borde ha 

klarlagt ytterligare att vi står till allas förfogande ifall de behöver hjälp. 

 Vidare var valet att uppmana deltagarna att föra loggbok över sitt användande något som 

inte framgick tillräckligt klart. Eftersom vi ändå använde oss av en annan insamlingsmetod i 

form av registrering i databasen när deltagarna loggade in så påverkade inte detta vårt resultat. 

Men loggböcker kan vara bra att använda som metod ifall ingen övrig insamlingsmetod är 

möjlig och då bör man vara mycket tydlig vid uppmaningen att föra loggbok. Möjligtvis borde 

man även följa upp under studiens gång att deltagarna verkligen använder sig av loggböckerna. 

Ett sätt skulle kunna vara att de måste skicka in en kopia varje vecka så att de får en kontinuitet 

i användandet av loggböckerna. 

 Konsekvenserna för vår studie kan visa för andra organisationer att införandet av en 

hemsida inte endast är ett skyltfönster utåt utan att den även kan användas som en 

kommunikationskanal inom organisationen. Får man medlemmarna i organisationen motiverade 

till att använda hemsidan öppnas ytterligare en kanal för kommunikation inom föreningen för 

medlemmarna. Den användbara hemsidan kan i slutändan resultera i att medlemmarna 
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engagerar sig mer för föreningen. Att medlemmarna i en bostadsrättsförening även delar med 

sig av sina tidigare kunskaper, t.ex. historik om huset till nyinflyttade människor. 

 Som fortsatt forskning anser vi är intressant att studera ifall hemsidan kan utvecklas till att 

fungera som ett intranät. Ifall detta intranät skulle kunna resultera i att styrelsemöten skedde via 

intranätet och inte via ett möte ansikte mot ansikte. Vidare skulle man kunna forska om 

konvergens mellan olika medier. Att hemsidan skulle finnas tillgänglig via digital-tv som en 

lokalkanal eller via mobiltelefonen som en Wapsida. Vad skulle då ske när man har tillgång till 

hemsidan på fler ställen i hemmet? Skulle det kunna öka engagemanget? Eller skulle detta 

skapa ett utanförskap för dem som inte har möjligheten att använda produkten på grund av 

pengar eller kunskap? Vi anser att diskussionen kring digitala klyftor bör forskas vidare inom 

då den ständigt kommer att vara aktuell då ny teknik tillkommer och det kommer ständigt att 

finnas människor som hamnar utanför. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga ett: Intervjuer 
9.1.1 Förstudie: Intervjufrågor till styrelseordförande och webbmaster 

 
1. Anser du att alla tar del av den information som läggs upp på portalen? 

2. Har er förening alltid haft tillgång denna portal eller fanns det en tid innan då 

kommunikationen fungerade på ett annat sätt? 

3. Ifall svaret är ja, tycker du då att kommunikationen har blivit bättre eller sämre?  

4. Om du inte har någon insikt i hur det var innan portalens tillkomst kanske du kan 

spekulera kring föregående fråga. Ifall du tror delaktigheten i föreningen påverkas av att 

man kan delta genom att få fram sin åsikt genom t.ex. anslagstavlan på er hemsida. 

5. Har du stött på några problem med portalen? Tagit lärdomar av något som vi borde 

tänka på när vi bygger upp vår portal? 

6. Hur brukar medlemmarna ta kontakt med er i styrelsen? Mail? Post? Telefon? Annat?  

9.1.2 Förstudie: Intervjufrågor till medlem i en förening som använder en 
portal 

1. Hur ofta använder du dig av bostadsrättsföreningsportalen? 

2. Innehåller sidan relevant information? Varför/Varför inte?  

3. Tycker du att den är användbar? Varför/Varför inte? 

4. Vad tycker du om navigationssystemet, dvs hur lätt det är att hitta information på sidan? 

5. Anser du dig motiverad över att använda dig av portalen? Varför/Varför inte? 

6. Hur mycket använder du portalen till att kontakta styrelsen samt andra medlemmar? 

T.ex. över anslagstavlan?  

7. Kommunicerar du mer med dina grannar över portalen jämfört med hur mycket du 

kommunicerar utanför portalen?  
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9.1.3 Intervjufrågor till styrelse och medlemmar 
 

1. Hur ofta använder du dig av bostadsrättsföreningsportalen? 
 

2. Känns innehållet relevant för dig? 
Varför/varför inte? 

 
3. Tycker du att den är användbar, användarvänlig?  

Varför/Varför inte? 
 

4. Vad tycker du om navigationssystemet, dvs hur lätt det är att hitta information på sidan? 
 

5. Anser du dig motiverad över att använda dig av portalen? 
Varför/Varför inte? 

 
6. Hur mycket använder du portalen till att kontakta styrelsen samt andra medlemmar? 

 
7. Hur tror du framtiden ser ut för den här bostadsrättsföreningsportalen? 

 

9.2 Bilaga två: Enkätundersökning 
 

1. Anser du att information gällande din bostadsrättsförening är lättillgänglig? 
(T.ex. protokoll från styrelsemöten, årsredovisningar m.m.) 

 
Ja   Nej   
 

2. Brukar du delta på årsstämman i föreningen? 
 
Ja   Nej   
 

3. Är du nöjd med hur tvättstuga bokningen fungerar i dagens läge? 

 
Ja   Nej   
 

4. Ser du det som någon fördel att du skall kunna boka tvättstugan hemifrån? 
 

Ja   Nej   
 

 
5. Har du tillgång till en dator och Internet i hemmet? 

 
Ja   Nej   
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5.1 Om du har svarat ”Nej”, skulle dessa tjänster kunna få dig att överväga att 

införskaffa en dator? 
 

Ja   Nej   
 

6. Skulle du vilja få ett introduktionstillfälle där du får lära dig hur man använder denna 
Internet-portal? 
 

Ja   Nej   
 

7. Skulle du delta mer i din förening ifall möjligheten att kunna engagera sig i frågor 
gällande föreningen skulle diskuteras i ett forum på Internet-portalen? 
 

Ja   Nej   
 

8. Är du en man eller en kvinna? 

 
Man   Kvinna   
 

9. Vilken åldergrupp tillhör du? 

 
0-19   20-25    25-35    35-55    55-65   65+    
 

10. Har du någon annan etnisk bakgrund än från Sverige, vänligen skriv denna nedan. 
 

____________________________ 
 
 
 


