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Abstract 

This report discusses how the intranet as a communication tool can be 
developed to become a daily work tool. An intranet can help the organization to 
get information out to the employees fast, and the employees can choose when 
they want to take part of the information. This report also discusses how the 
functions and the presented information can be developed to be even better. 
The proposals has been developed out from information gathered from a survey, 
the people who has answered the survey has been given their point of view of 
the intranet, and also proposals for improvements, which we have implemented 
in to our theory part.  

There is no company or organization that uses the exact same intranet 
solution.  An intranet is something that is developed on the basis of the 
companies and the users specific goals and needs. It is important to let the users 
be a part of the creating of the intranet so they can feel that they are a part of the 
new technique and the common communication tool. 

The survey, which this report is based on, was performed at the company. 
The company intranet has been in use since April 2005.   
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Abstrakt 

Denna rapport tar upp hur kommunikationsverktyget intranät ska kunna 
utvecklas till att bli ett dagligt arbetsverktyg. Med hjälp av ett intranät kan 
företaget snabbt få ut aktuell information till sina anställda och de anställda kan 
i sin tur själva välja när de vill ta del av informationen. Denna rapport tar även 
upp hur de funktioner och den information som finns presenterad kan utvecklas 
för att bli bättre. Dessa förslag har bland annat tagits fram med hjälp av en 
enkätundersökning, det vill säga de som har besvarat enkäten har gett sina 
synpunkter på intranätet och då också förslag på förbättringar, vilket vi har 
kopplat samman med teoriavsnittet.  

Det finns inget företag eller organisation som använder sig av exakt samma 
intranät. Ett intranät är något som utvecklas utifrån företagets och användarnas 
specifika önskemål samt behov. Det är viktigt att låta användarna vara med vid 
skapandet av intranätet för att de ska få känna sig delaktiga i den nya tekniken 
och det gemensamma kommunikationsverktyget.  

Den undersökning som ligger till grund för denna rapport är gjord på 
Företaget. Vi har utgått från det intranät som företaget nu använder sig av, 
vilket togs i bruk april 2005.   
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka företaget för möjligheten vi fick att använda 
företaget i vårt examensarbete/d-uppsats.  

Vi vill även rikta ett speciellt tack till den person som är infomaster för 
intranätet på företaget. Vi är väldigt tacksamma för den intervju vi fick med dig 
angående intranätet samt den hjälp vi har fått med enkäten och kontakterna på 
de olika fabrikerna. Vi vill även rikta ett stort tack till den personal som arbetar i 
receptionen på företaget Affärsområde 2 i Etabl.ort 9, gällande distribution och 
mottagande av enkäterna. IT personalen i Etabl.ort 9 vill vi också tacka för 
möjligheten vi fick att kunna sitta och arbeta med intranätet samt den tid ni har 
gett oss då frågor uppstått.  

Sist men absolut inte minst ett stort tack till Er som har besvarat enkäterna. 
Det är tack vare Er som resultatet har blivit så omfattande och det är i sin tur 
tack vare resultatet som de efterföljande avsnitten har kunnat utformas.  
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1. Inledning 
Kommunikation inom ett företag kan vara en svår och känslig fråga. Att hitta 
rätt informationskanal är inte alltid det lättaste, detta eftersom information 
kommer från många olika delar av ett företag.  

Ett hjälpmedel för att kunna hantera och sprida information på ett relativt 
enkelt sätt, för ett företag, är att använda sig av ett intranät.  

Intranätet i sig fyller ett flertal olika funktioner. Det är dels ett hjälpmedel för 
att kunna ha all information samlad på ett och samma ställe och det kan även 
hjälpa till att överbrygga eventuella segmenteringar inom företaget. Detta 
genom att samtliga inom ett enskilt företag eller en hel koncern har tillgång till 
att ta del av de olika delarnas gemensamt presenterade information. 
 Denna rapport riktar sig mot Företaget och grundar sig i en undersökning 
som är gjord på hela företaget, så väl inom de administrativa som de produktiva 
delarna.  

Företagets intranät är koncernomspännande och lanserades i april 2005. 
Intranätet är under utveckling, vilket innebär att resultatet av undersökningen 
kommer att finnas med som ett stöd för att den fortsatta utvecklingen ska kunna 
gå hand i hand med slutanvändarnas önskemål. 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är dels att få en bild av hur 
intranätet uppfattas, informations- och funktionsmässigt, hos de anställda. Den 
kommer även att medverka till att de anställda kommer att kunna känna sig 
mer delaktiga i det gemensamma intranätets fortsatta utveckling. 

Målet med uppsatsen är att, genom undersökningen, få en bild om hur 
intranätet uppfattas och hur det skulle kunna utvecklas för att ytterligare agera 
en väl fungerande informationskanal.  
 

1.2 Bakgrund 
C-uppsatsen som skrevs under våren 2005 togs fram med hjälp av Företaget och 
det samarbetet fungerade mycket bra. Detta medförde att vi även valt att skriva 
d-uppsatsen/examensarbetet inom samma företag. 
 Koncernen Företaget har under den senaste tiden genomgått en del 
förändringar, vilket bland anat ligger till grund för bytet av ämne, från säkerhet 
till intranät. Säkerheten är en viktig och intressant aspekt även gällande 
intranät, men denna uppsats är främst framtagen för att undersöka vad 
användarna anser om det befintliga intranätet som helhet.  
 Det ämne som vi valt är relevant för koncernen, då de nyligen har införts ett 
koncernomspännande intranät. 
 Intranätet lanserades i april 2005 vilket innebär att det är ett nytt intranät 
och som är under utveckling. Företaget har aldrig tidigare haft något 
koncernomspännande intranät vilket innebär att denna teknik är ny i detta 
sammanhang. 
 Koncernen innefattar tre olika affärsområden var av erfarenheten är 
varierande inom området intranät. Detta medför att det är viktigt att 
utvecklarna och utvecklingen inte kör över användarna. Det är viktigt att 
användarna får känna sig delaktiga när det gäller utvecklingen. En stor 
anledning till detta är för att kommunikationsverktyget ska tags emot med 
öppna armar och vara väl förankrat hos de anställda, för att det i sin tur ska 
fungera som en daglig och accepterad informationskanal.  
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 Efter diverse samtal med den person som är ansvarig för intranätet kom vi 
fram till att en undersökning skulle genomföras, gällande vad de anställda hade 
för åsikter angående intranätet så långt. Detta skulle göras för att skapa ett 
underlag för att den fortsatta utvecklingen skulle kunna fortsätta åt rätt håll. 
Undersökningen skulle ge svar på vad de anställda tyckte om det som 
presenterades på intranätet i sin helhet, samt de funktioner som erbjöds och om 
de ansåg att något saknades. 

1.2.1 Beskrivning av koncernen Företaget  
Företaget är en verkstadskoncern som utvecklar och tillverkar produkter och 
tjänster inom den internationella fordonsindustrin. Det företaget har att 
erbjuda baserar sig på applikationskunnande i kombination med stor kunskap 
om metalliska material och effektiva produktionsprocesser.  

Företaget är en ledande leverantör inom personbils- och 
nyttofordonsmarknaderna. Företaget erbjuder hela flödet, vilket innebär att de 
erbjuder idé, produktutveckling, produktion, montering och leverans.  

Deras affärsidé är att utveckla och tillverka kundspecifika produkter och 
system. Strategin och handlingsplanen syftar till att möta kundernas krav och 
där igenom att bli deras självklara samarbetspartner. Detta har resulterat i att 
Företaget har en stark position inom sina specifika områden. 

Företaget koncernen har cirka 2 900 medarbetare i Europa, Nordamerika 
och Asien, och omsätter cirka 3,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i 
Etabl.ort 2 och koncernen har produktionsanläggningar i Sverige, England, 
Tyskland, Polen och Kina.  Koncernens viktigaste produktionsprocesser är 
skärande bearbetning, pressning, pressgjutning, kallslagning, värmebehandling, 
ytbehandling, svetsning och montering  

De kundspecifika komponenterna och systemen, i metalliska material, tags 
fram och bearbetas genom produktområdena Affärsområde 1, Affärsområde 2 
och Affärsområde 3.  

Affärsområde 1 är bland annat en nyckelleverantör till Nissan Car, Volvo 
Trucks, Autoliv, Scania, Ford och General Motors (GM). De utvecklar, 
producerar och marknadsför fästelement av metall och till detta relaterad 
service åt bilindustrin i Europa, Asien och USA.  

Affärsområde 2:s kunder finns huvudsakligen inom fordonsindustrin och då 
främst bland tillverkare av dieselmotorer till lastbilar, bussar och 
entreprenadmaskiner. Deras betydande kunder är Volvo, Scania, Ford, Daimler 
Chrysler, Bosch, Caterpillar och Haldex. 

Vad Affärsområde 2 producerar är komplexa och teknikintensiva 
precisionskomponenter och delsystem, på uppdrag av den internationella 
fordonsindustrin. Fokus ligger dock på produkter för motorer och 
kraftöverföring. 

Affärsområde 3 i sin tur reducerar vikt och ökar säkerheten i bilar och 
lastbilar. Detta görs genom att de utvecklar och tillverkar viktoptimerade, 
metallbaserade produkter för applikationer inom kaross, chassi och interiör 
(Företagets hemsida). 

1.2.2 Beskrivning av intranätet 
Om en koncern använder sig av ett intranät på rätt sätt ger detta de anställda en 
möjlighet att ta del av information och nyheter som rör hela verksamheten på 
ett snabbt och enkelt sätt. Att arbeta för ett företag som är uppdelat i olika 
affärsområden, där de anställda endast har tillgång till den information som rör 
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just den del av företaget som de arbetar för, kan medföra att det uppstår 
segmenteringar inom företaget. Detta innebär att det bildas små företag i 
företaget, som i sin tur kan leda till att det bildas en ”vi” och ”dem” 
känsla/attityd.  

Dagens intranät är skapat för hela företaget koncernen, det har funnits sedan 
april 2005 och är till för att undvika det som ovan nämnts.  

Information rörande hela koncernen pressenterades tidigare i form av en 
personaltidning/nyhetsbrev. Dessa har dock inte ersatts av intranätet, endast 
kompletterats. Tanken med intranätet är främst att det ska gå snabbt och vara 
enkelt att presentera information. Detta är bland annat ett av de önskemål 
ledningen hade inför skapandet av intranätet och ledningsgruppen har för 
övrigt varit med under hela utvecklingen.  

Leverantörerna är inte ihopkopplade med dagens intranät, de har dock 
tillgång till en portal via en global webbsite.   

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden, Affärsområde 1, Affärsområde 2 
och Affärsområde 3, det har tidigare inte funnits något gemensamt intranät för 
koncernen. Detta har inneburit att respektive affärsområde själva har skapat 
sina egna informationstekniker, vilket har skett i olika utsträckning.  

Den information som finns presenterad på intranätet är det speciella 
personer som sköter, det vill säga informationsredaktörer. Detta innebär att det 
inte är vem som helst som kan lägga ut information på intranätet. Det finns en 
global informationsredaktör och utöver det har respektive affärsområde sin 
egen informationsredaktör som innehar förändringsrättigheter.  

Intranätet är till för att presentera och dela information, det är inte kopplat 
till några affärskritiska system. (Den presenterade informationen bygger bland 
annat på en intervju med person X, global informationsredaktör) 
 
Intranätets struktur 
Intranätet följer koncernens struktur och är med andra ord uppbyggt av fyra 
olika bas sidor, en för respektive område. Första sidan är en gemensam sida 
(Corporate), vilket är en samlings sida där information rörande hela koncernen 
presenteras. De övriga tre är, som tidigare nämnts, en sida för respektive 
affärsområde. Detta innebär att Företagets intranät i grunden bygger på fyra 
”flikar” som kan ses i bilden nedan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 1 Intranätets struktur 
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Högst upp till höger på sidorna (nr 1) kan den anställde tydligt se vilka 
affärsområden som finns och vart denne befinner sig, då den sidan som besöks 
är markerad med mörkblått. Under flikarna och över själva 
informationsblocken (nr 2) går det en blå rand, innehållande olika 
vidarelänkningar till diverse information om just det aktuella området.  

Under de olika länkarna på den högra sidan (nr 3) finns en, alternativt två, 
sökfunktioner. En är för informationssökning och den andra är till för 
personsökning. Hur sökfunktionerna är tänkta att användas kan ses i bilaga 1 
och 2.  

Längst ned till vänster på sidan (nr 4) finns det ytterligare en del funktioner, 
antalet funktioner skiljer sig dock från affärsområde till affärsområde. De 
funktioner som är tillgängliga på Corporate sidan är följande: språkbyte 
(sidorna presenteras på svenska och engelska), sök på intranätet, sajtkarta, sök 
person, webbsupport och feedback.  

Funktionen ”Sök på intranätet” och ”sök person” är de samma som finns 
placerade under länkarna på högra delen av sidan (nr 3).  

Sajtkartan ger en tydlig överblick av hur sidan är strukturerad och vad som 
innehålls. Det är dock endast Corporate sidan som erbjuder denna tjänst just 
nu, vilket kan ses i bilaga 3. Exempel på hur sajtkartorna för hur respektive 
affärsområde skulle kunna se ut kan ses i bilaga 4. 

Webbsupport innehåller kontaktuppgifter till de personer som arbetar med 
följande kategorier: tekniska problem, frågor eller problem gällande innehållet, 
webbredaktörsproblem. Om någon har frågor gällande delar av intranätet finns 
det även en FAQ (Frequently Asked Questions) att ta del av.  
Det finns även allmän information om Företaget att ta del av via länken 
webbsupport. 
 Ambitionen är att alla ska kunna använda sig av och ha nytta av intranätet 
och via funktionen feedback kan de anställda lämna eventuella synpunkter. Hur 
formuläret ser ut kan ses i bilaga 5. 
 Strukturmässigt är huvudblocket uppdelat i tre olika fält. Den vänstra delen 
av sidan (nr 5) är ett informationsfält. Den nedre delen av informationsfältet, på 
respektive affärsområdes sida, är avsedd för respektive affärsområdes chef. Ett 
exempel kan ses i bilaga 6, Affärsområde 3 första sida.  

Mittersta delen (nr 6) är uppdelad i ytterligare tre delar. Den översta delen 
(nr 6a) innehåller de fyra senaste nyheterna. Den vänstra delen (nr 6b) 
innehåller ett nyhetsarkiv och artiklar. Den högra delens (nr 6c) innehåll är 
varierande beroende på vilket affärsområdes sida besökaren befinner sig på, då 
den innehåller allt från adresser och nyheter till lediga jobb.  

Den högra delen av sidan (nr 7) innehåller de nyheter som rör hela 
koncernen och i den översta delen är det koncernchefen som har ordet.  
Denna struktur följs till stor del av de övriga affärsområdenas sidor. 
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1.3 Avgränsning 
Företaget koncernen bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige, England, 
Tyskland, Polen och Kina.  
 För att undersökningen skulle bli så omfattande som möjligt var det viktigt 
att samtliga anställda, det vill säga personal från de administrativa och 
produktiva delarna, fick chansen att vara med och påverka intranätets fortsatta 
utveckling. Vi blev dock tvungna att här göra en avgränsning. 
 Polen och Kina har inte deltagit i undersökningen. Förklaringarna till detta är 
främst att Kina inte är uppkopplade mot intranätet än, men det är under 
utveckling. När det gäller Polen rör det sig om en precis nystartad fabrik. 
Uppkopplingen och installationerna av datorer, för detta ändamål, har inte varit 
av högsta prioritet. 
 Produktionsavdelningen i Tyskland är ytterligare en fabrik vars personal inte 
fått ta del av enkäten. Detta beslut togs i samspråk med produktionsansvarig 
och anledningen är främst att han belyste att de anställda inte har haft tillgång 
till intranätet, mer än under en mycket kort period. De anställda har inte heller 
tillgång till tillräckligt många datorer för att undersökningen skulle löna sig, 
enligt honom. I Tyskland har med andra ord endast ett visst antal anställda tagit 
del av undersökningen och representerar där igenom denna avdelning.  

Etabl.ort 4 är ytterligare ett exempel på en avdelning där, i samspråk med 
produktionsansvarig, beslutet är taget om att det endast är ett fåtal personer 
som genomför undersökningen och där igenom representerar deras åsikter.   

De länder som är med i undersökningen är Sverige, Tyskland och England. 
De fabriker som har fått enkäter är där med följande: Etabl.ort 5 (England), 
Etabl.ort 6, Etabl.ort 1 (Tyskland), Etabl.ort 12, Etabl.ort 3, Etabl.ort 13, 
Etabl.ort 7, Etabl.ort 14, Etabl.ort 15, Etabl.ort 10, Etabl.ort 11 och Etabl.ort 4 
(England). 

 
 

Bild 2 Företagets verksamhet. 
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1.4 Syfte 
Den moderna tidens kommunikationsverktyg inom företag, intranätet, får allt 
större plats och prioriteras allt högre. Ett väl fungerande intranät, det vill säga 
är anpassat till organisationen, anses vara en framgångsfaktor. Detta för att 
intranätet fungerar som knutpunkt i verksamheten, där information samlas på 
ett och samma ställe. Verktyget är tänkt att fungerar som ett stöd i det dagliga 
arbetet och är ett effektivt sätt att sprida samt tillhandahålla information. 

Syftet med denna uppsats är att skapa en mall samt utföra en nulägesanalys, 
gällande innehåll och funktioner, av ett företags intranät. Baserat på analysen 
ska riktlinjer för vidare utveckling ges, men också konkreta förslag på vad som 
kan förbättras för att göra intranätet till det stöd det är tänkt att vara. 

Intranätets syfte är att stödja verksamhetens behov, där användaren sätts i 
fokus och utveckling bör ske i samverkan med dessa. Tillsammans skapas med 
andra ord förutsättningarna för ett framgångsrikt intranät. 
 

1.5 Problemdiskussion och problemformulering 
Företags interna datorbaserade kommunikationsnätverk, även kallade intranät, 
är till för att sprida, dela och arkivera elektronisk information och tjänster inom 
organisationen. För att ett intranät ska kunna var anpassat till användarna 
krävs det en dialog mellan utvecklare och användare. Utvecklarna måste förstå 
användarens krav och behov för att kunna anpassa systemet där efter. Den 
största anledningen till varför användarens krav, behov samt önskemål ska vara 
i fokus är främst för att grundtanken med intranätet ska kunna efterlevas, det 
vill säga att det ska kunna fungera som en naturlig och effektiv 
informationskanal. 

För att vara säker på att intranätet fyller sin funktion och verkligen kan 
användas utan att onödig irritation, över att delar av verktyget inte fungerar 
tillfredsställande, bör diverse användbarhetstester genomföras. 
 Rätt utvecklat och implementerat är intranätet ett verktyg som både kan 
underlätta, effektivisera och ge organisationen ökad framgång. Allt detta genom 
att förse användaren med relevant information och till sina arbetsuppgifter 
knutna funktioner. Med detta som underlag till vidare utveckling är följande 
problem utgångspunkten för denna rapport: 
 
”En diskussion av hur en större koncern kan utveckla intranätet till att bli mer 
verksamhetsstödjande och detta för att organisationen ska kunna använda det 
som ett dagligt kommunikationsverktyg, innehålls- samt funktionsmässigt.” 

 
Intranätet som Företaget använder sig av är koncernomspännande och 
lanserades i april 2005. Detta är en ny informationskanal som fortfarande är 
under uppbyggnad, vilket innebär att frågeställningen som ställts är av stor 
betydelse för organisationen.  

För att utvecklingen ska kunna fortsätta i rätt riktning är det viktigt att en 
generell undersökning gällande intranätet och dess användbarhet, 
informations- och funktionsmässigt, genomförs bland personalen. Detta för att 
intranätet, som tidigare nämnts, är till för hela koncernen där ett av 
huvudmålen är att främja en större ”vi känsla” inom hela organisationen.  
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2. Metod 

Vid framtagandet av uppsatsen har en det använts olika metoder och som 
underlag för att kunna välja har vi använt oss av Järvinens taxonomi (Järvinen 
2004, s 10). En stor anledning till varför vi har valt att använda oss av den 
modell är för att vi anser att Järvinen, genom denna bild, på ett tydligt sätt visar 
olika vägar för hur metoden ska kunna underlätta för att problem ska kunna 
angripas och i sin tur lösas.  
 De tre metoder som är intressanta för att lösa det problem som vi arbetar 
efter är konceptuell- analytisk forskning, teoritestande forskning och kvantitativ 
metod.  
 

 
 
Bild 3 Järvinen & Järvinen's taxonomi  
 
 

Valet av metod har inte varit enkelt, då vi anser att det inte finns en specifik 
metod som skulle kunna lösa problemet. Ett beslut togs om att vi var tvungna 
att kombinera tre metoder. Den ena metoden är den kvantitativa 
forskningsmetoden och det rör främst den undersökning som ska göras, vilket 
då är en kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning resulterar i 
mätbara resultat (Lundahl och Skärvad 1999, s 147). Undersökningen 
resulterar även i kvalitativ data. 

 
Den kvalitativa metoden riktar sig inte till att inhämta information om hur 

någonting är, utan snarare hur någonting uppfattas vara. Detta innebär att den 
information som söks är hur olika saker tolkas (Lundahl och Skärvad 1999, s 
101).   
 En kvantitativ metod är till stor hjälp då data ska kunna struktureras. Den 
kan användas som hjälpmedel för att ta fram mönster och undersöka data, vilka 
inte var kända sedan tidigare. Detta handlar inte bara om att för egen del kunna 
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överblicka utan också kunna förmedla den komplexa informationen på ett 
konkret sätt. Detta innebär att det färdiga resultatet inte enbart bör utgöras av 
tabeller och diagram utan även med hjälp av redogörelser av enskilda fall 
(Eggeby och Söderberg 1999 s. 20-21).  

Denna metod passar bra in på den undersökning som vi valt att använda oss 
av, eftersom enkäten är utformad på ett sätt som resulterar i mätbar data. 

Metoden valdes även för att dels kunna underlätta för de personer som blev 
tilldelade undersökningen, samt för att i förväg kunna underlätta 
sammanställningen av ett stort antal besvarade enkäter. Detta för att kunna få 
ett hanterbart resultat vid analys av resultatet, då detta bidrar till en bättre 
överblick. 
  Analys av resultatet är en kombination av avsnitten teori samt 
resultatredovisning. Anledningen till detta var för att få fram den nivå företaget 
befinner sig på.  
 De övriga två metoder vi valt är den teoritestande metoden och den 
konceptuell- analytiska metoden. Den teoritestande metoden beskriver om en 
speciell teori, modell eller struktur passar in på verkligheten. Vi har inte alltid 
en korrekt teori och därför måste vi själva skapa en teoretisk struktur.  
 Den tredje metoden, konceptuell- analytiska metoden bygger på att studera 
tidigare forskningsresultat samt annat material för att kunna jämföra med ny 
information och för att i sin tur kunna skapa nya teorier. Anledningen till att 
slutsatser av det gamla materialet ska plockas fram är för att detta ska ligga som 
underlag för fortsatt utveckling med hjälp av det nya materialet, till exempel 
undersökningsresultat.  

Den största anledningen till att vi valt dessa metoder är för att vi anser att vi 
skulle kunna strukturera rapporten efter Järvinens förslag på rapport av 
teoritestande forskning, just för att vi använt oss av enkätundersökning.  

När vi tillämpar denna struktur på rapporten kan den se ut på följande sätt: 
 

1. Introduktion av arbetet 

2. Teoridel som belyser de begrepp som finns relaterade till problemet 

3. Val av tilltänkta målgrupper kommer att ske i samspråk med 

intranätsansvarige samt diverse produktionschefer 

4. Utveckling av enkät i samspråk med personal från företaget  

5. Resultat 

6. Diskussion av resultatet 
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Undersökningen samt analysen av resultatet innehåller både kvalitativa och 
kvantitativa inslag. Vilket innebär att vi söker både rådata och kommentarer 
från dem som besvarar frågorna. Denna struktur följer även analysen då det 
diskuteras både siffror samt vad personalen tycker. Rekommendationerna 
kommer däremot främst bygga på det kvalitativa resultatet som framkommer.  
   Uppsatsen kommer genom teorin innehålla tanken med intranät och hur det 
skulle kunna fungera, medan vi ger förslag på hur företaget skulle kunna gå till 
väga för att uppnå ett bättre resultat, genom avsnittet rekommendationer bland 
annat. Detta innebär att det kommer att ges normativa riktlinjer, det vill säga 
konkreta förslag på hur målen skulle kunna uppfyllas (Lundahl och Skärvad 
1999, s 237).   

 

2.1 Insamling och bearbetning av data 
Uppgiften gick bland annat ut på att ta reda på vad koncernens anställda tycker 
om dagens intranät. Detta har gjorts genom att en enkätundersökning har 
genomförts och frågorna är framtagna i samspråk med den person som är 
ansvarig för intranätets innehåll. Totalt har 2 596 enkäter skickats ut var av 
1 448 i pappersformat och 1 121 via e-post.  
 Företaget bedriver sin verksamhet även utanför den svenska gränsen och 
undersökningen är gjord i Sverige, England och Tyskland. Undersökningen är 
gjord på svenska och engelska vilka kan ses i bilaga 7 och 8.  
 Eftersom samtliga anställda inom koncernen inte har tillgång till ett eget e-
postkonto, fördes det även en diskussion gällande huruvida enkäten skulle 
finnas på intranätet eller ej. Resultatet av diskussionen blev att detta inte var ett 
alternativ eftersom vi inte sedan tidigare visste hur många som använder 
intranätet. Om enkäten hade funnits på intranätet hade vi inte heller haft någon 
kontroll på hur många som tagit del av den. Detta har inneburit att enkäten har 
skickats ut på två sätt. Den administrativa personalen har tillgång till egna e-
postkonton, vilket innebar att de blev tilldelade enkäten via e-post. Majoriteten 
av personalen som arbetar inom produktionen har dock inte tillgång till ett eget 
e-postkonto. Detta har medfört att vi har haft personlig kontakt med 
produktionsansvarig, på respektive ort, för att få veta om deras personal har 
tillgång till ett eget e-postkonto eller hur distributionen av enkäterna skulle 
kunna ske på enklaste sätt. Vi kom överrens med våra kontaktpersoner, på 
respektive ort, att enkäten skulle delas ut i pappersformat. Vi visste sedan 
tidigare att många produktionsenheter har ett stort tryck på sig och medförde 
att vi själva valde att kopiera upp och skickade över enkäterna, detta för att vi 
skulle vara på den säkra sidan att detta arbete blev gjort.  

Fördelningen av enkäterna har gått till på olika sätt ute på de olika 
etableringsorterna. Vid den personliga kontakten belyste vi vikten av hur viktigt 
det var att så många som möjligt besvarade enkäten, det var sedan upp till 
kontaktpersonen hur många personer som fick ta del av enkäten. Enkäten har 
exempelvis blivit utdelad i samband med avdelningsmöten eller liknande, i 
pausutrymmen och i fikarummet. En annan variant är att enkäten har blivit 
utdelad i samband med någon form av möte och har sedan återlämnats dagen 
efter. En ort har sammankallat de som har någon form av personalansvar och 
informerat om vad som skulle utföras. Varje personalansvarig fick med sig 
enkäter samt information om att de skulle informera sin personal om 
undersökningen. 
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De som fått enkäten via e-post skulle skicka in dessa till ett e-postkonto som 
skapades enbart för denna undersökning, medan pappersenkäterna skulle 
skickas till Företaget Affärsområde 2 i Etabl.ort 9.  
  Av de enkäter som skickades ut har vi fått in 268 från dem som skickades via 
e-post och 498 från dem som fysiskt skickades ut. Totalt har vi fått in 766 
besvarade enkäter. Svaren har sedan sammanställts och skrivits ihop i avsnittet 
analys av resultatet. Analys av resultatet är en kombination av avsnitten teori 
samt resultatredovisning och detta för att kunna se kopplingen mellan resultatet 
som framkommit och den teori som är medtagen i denna rapport.  

När analysen skulle göras valde vi att följa samma struktur som enkäten, 
vilket innebär att diskussionerna sker i samma ordning som frågeformuläret är 
strukturerat på (enkäten kan ses i bilaga 7 och 8). Frågorna diskuteras även var 
och en för sig och vilken det är som diskuteras framkommer tydligt, då varje 
fråga presenteras som en underrubrik. När vi analyserat det resultat som vi fått 
från undersökningen framkom även rekommendationerna till företaget. Dessa 
rekommendationer har med andra ord framkommit från de kommentarer som 
personerna har angett vid besvarandet av enkäten. Utifrån dessa 
rekommendationer har sedan en slutdiskussion kunnat framställas.  
 I slutdiskussionen diskuteras huruvida de delar som tagits upp i teorin passar 
in generellt på företag. Även de rekommendationer till Företaget som vi kommit 
fram till diskuteras om de kan gälla på andra företag.   
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3. Teori 

Detta avsnitt innehåller till att börja med grundläggande teori gällande olika 
kommunikationsrymder så som Internet, intranät och extranät. Detta för att 
det sedan mer ingående kommer att handla om intranät rent teoretiskt och 
där informationen kommer att övergå till mer konkreta riktlinjer och förslag.  

3.1 Internet 
Internet är det mest använda kommunikationssättet för datoranvändare, då 
detta är den gemensamma webben som knyter samman världen genom ett 
globalt nätverk. Internet är dock inte det verktyg som står i fokus i denna 
uppsats, men det är dock så viktigt i intranätssammanhang och detta eftersom 
Internet samt intranät har många gemensamma nämnare. 
  
På 90-talet blev det allt vanligare med datorer i hemmen, där många användare 
använde den som ordbehandlare, avancerad miniräknare, uppslagsverk och 
som en underhållsmaskin. Med en Internetanslutning kan datorn kommunicera 
med andra datorer och användaren med andra användare (Ek 1996, s 21). Det 
finns ingen som styr över Internet, ingen som bestämmer över vad som får 
göras och inte får göras. Det arbetas hela tiden med förbättringar, vilket är 
nödvändigt då Internet hela tiden växer och kraven på dess prestanda ökar (Ek 
1996, s 26).  

Internet bidrog till att den första globala gruppen av människor skapades. De 
människor som finns i denna grupp kommer från olika kontinenter, regeringar, 
religioner, åldrar och kön. Internetanvändarna skapar sin egen kultur, etik, 
Etabl.ort 14l och sina egna regler. I takt med att kommunikationen på Internet 
ökar, blir också Internetanvändarna starkare och mer väldefinierade (Tittel och 
Stewart 1997, s 32). 

Ur nätets perspektiv är Internet uppbyggt så att ingenting kan gå fel, men ur 
användarens perspektiv finns det massor med saker som kan gå fel. Internet 
innehåller mängder av möjligheter, men det är dock inte gratis att använda sig 
av Internet. Användaren måste betala för sin uppkoppling till Internet, via en 
Internetleverantör. När användaren väl har tillgång till nätet är det mesta fritt 
att använda, även om det finns tjänster på Internet som kostar pengar. Exempel 
kan vara digitala tidningar (Ek 1996, s 28, 39, 40).                                                                           

Internet består av tusentals lokala nätverk, stora nätverk, ett antal enskilda 
datorer samt nätverk av alla de program som krävs för att kunna kommunicera 
(Tittel och Stewart 1997, s 31). Det har på kort tid blivit det mest populära 
teknikområdet i världen och detta sedan denna kommunikationsrymd startade 
för 20 år sedan. De senaste fyra åren har populariteten ökat markant. Praktiskt 
taget alla dataföretag har utvecklat nya eller anpassat sina produkter för 
Internet.  

Intresset för den globala kommunikationsrymden, gällande företag, övergick 
till stor del från Internet till intranät år 1996 (Tittel och Stewart 1997, s 35).  
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3.2 Intranät 
Intranätet är ett kommunikationsverktyg som är till för en sluten grupp 
användare. Nedan kommer en kortare information och beskrivning ges av ett 
intranät, för att diskussionen senare ska bli djupare och mer ingående 
gällande intranätets design, struktur och så vidare.  
 
Det första intranätet startades år 1994 och detta i en organisation där 
informationsflödet gick uppifrån och ner. Den första intranätsservern var ett 
hobbyprojekt som en anställd på ett företag arbetade med på sin lediga tid. 
Väldigt snart blev intranät en strategiskt viktig fråga gällande infrastruktur och 
intern kommunikation. Ett projekt för att stödja ledningen med att leverera 
bättre information blev plötsligt en intranätslösning. En del påstår att detta 
skapande var medvetet och andra inte (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 81).  

Innan begreppet intranät skapades under den senare delen av 1995 kallades 
dessa nätverk företagsvida Internet (enterprise Internets). Begreppet intranät är 
en sammanslagning av intra och nätverk, vilket betyder ett nätverk inuti. Detta 
kan jämföras med Internet som är en sammanslagning av interconnect och 
network (Tittel och Stewart 1997, s 78).   

Före 1996 var det knappt någon som hade hört ordet intranät, än mindre 
varit med att bygga upp ett i organisationen (Bark, Windahl, Heide & Olofsson 
1998, s 13). I tidningen Computer World 1996, gjordes en undersökning 
gällandet användandet av ordet intranät i tidningen och användningen av ordet 
i ett och samma nummer har ökat från 28 gånger 1994, 554 gånger 1995, till 
5 737 gånger 1996 (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 74). En anledning till 
denna ökning är att det antalet företag som använder sig av intranät ökar, då de 
snabbt vill få ut viktig information till många anställda samtidigt. Idag är ett 
intranät en grundstomme för många företag när det gäller den interna 
kommunikationen. 

Många av dem som tidigt började använda sig av intranätsteknologin, 
startade som små informationskanaler som sköttes av entusiaster utan någon 
större erfarenhet från att arbeta på den högre tekniska nivån. Många av dessa 
intranätsprojekt växte fram på oväntade sätt, detta kom till en punkt då 
ledningen blev oroliga. När ledningen väl fick veta vad som hände blev de 
skeptiska till denna form av informationsspridning. De ville ha system som var 
strukturerade och noga kontrollerade, de ville också vara övertygade om att inga 
företagshemligheter blev avslöjade. Även om intranät nu är en viktig och 
välkänd tillgång använder många företag dem som ett intern 
kommunikationsverktyg. De utnyttjar det främst för att kunna minska tiden och 
kostnaderna samt för att öka spridningshastigheter. Ledningen kan känna 
rädsla för att dela olika typer av information så öppet som det görs på ett 
intranät och även för att låta intranät bli ett interaktivt medium. Anledningen 
till detta kan grunda sig i säkerhetsaspekten, men också för rädslan att de 
sociala bitarna ska förändras när ett nytt kommunikationsverktyg 
implementeras (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 74-75).   

Tanken på att använda sig av ett intranät kan komma från flera olika håll 
inom organisationen. Förslaget kan antingen komma från den enskilda 
medarbetaren, en speciell avdelning, från ledningen eller så kan det vara ett 
resultat från undersökningar bland personalen. De som vanligtvis tar första 
steget till intranätslösningen är IT-avdelningen. Det är dock ledningen som i de 
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flesta fall tar beslutet om att ett intranät ska införas i företaget (Bark, Windahl, 
Heide & Olofsson 1998, s 52, 53).  

Information som rörde företaget presenterades tidigare i form av olika 
broschyrer och som interna tidningar. Dessa redskap har i vanliga fall ersatts 
eller kompletterats av intranätet, vilket har lett till att de anställda blir 
informationsjägare istället för informationsmottagare (Braa, Sörensen & 
Dahlbom 2000, s 77).  

Det finns informationsvägar som var vanliga då information spreds på det 
gamla traditionella sättet. Den ena var att informationen skickades nedåt i 
hierarkin, det vill säga från ledningen till de anställda. Det andra sättet var att 
rapporteringen skedde uppåt, det vill säga från de anställda till ledningen. Idag 
flyter informationen i olika riktningar och publiceras av olika människor samt 
av flera olika orsaker (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 79). 

Om organisationen inte har all den interna kunskap som krävs för att bygga 
ett intranät, kan det vara lämpligt att ta hjälp av extern personal. Denna hjälp 
kan konsulter inom bland annat kommunikations-, grafik- och/eller 
teknikområdet erbjuda (Bark, Windahl, Heide & Olofsson 1998, s 66). 

Ett intranät är ett sätt att ”flytta hem” funktionerna i Internet för användning 
av det interna nätet. Ett intranät skulle kunna innehålla alla de vanligaste 
verktyg som används på webben (Hedemalm 1997, s 153). Intranätens 
popularitet ökar ute bland organisationerna och detta för att de är kraftfulla och 
skapar nya möjligheter. Många företag kommer snabbt och billigt igång med 
sina intranät. När ett intranät är implementerat är det inte speciellt dyrt att 
använda det. Intranät kan leda till att kostnaderna minskar och detta dels på 
grund av att det är enkelt att utveckla och vidareutveckla funktioner (Tittel och 
Stewart 1997, s 124).   
 
Fördelar med intranät 
Hantering av information är idag väldigt viktigt. Oändliga datamängder flyttas 
runt med höga hastigheter. Hur ett företag hanterar information är avgörande 
för hur lyckat kommunikationsverktyget blir. Ett intranät kan vara företagets 
viktigaste verktyg för intern kommunikation och distribution av information.  

Intranätstekniken är väldigt viktig och kommer förmodligen att bli ännu 
viktigare framöver. Detta för att spridandet av information internt i ett företag 
inte längre kräver papper, broschyrer och liknande. Nu sparar företaget pengar 
genom att sprida informationen via intranätet, istället för att lägga pengar på att 
trycka upp informationen på papper (Tittel och Stewart 1997, s 107, 108).  

En stor fördel med intranät är dess förmåga att dela program. Detta gör att 
företaget kan spara in timmar av rutinarbete och det gör även att företaget kan 
uppdatera alla användare samtidigt. Det blir enklare och underlättar arbetet om 
alla har samma version av programmen (Tittel och Stewart 1997, s 109).  

När intranäts- och Internetteknik används fullt ut kan det leda till helt nya 
sätt att arbeta på. Om företag inte har tillgång till ett intranät, eller ännu värre, 
ingen Internet-åtkomst kan det leda till att de hamnar på efterkälken 
utvecklingsmässigt. Den främsta anledningen till detta är på grund av den 
snabba utvecklingen inom den elektroniska världen (Tittel och Stewart 1997, s 
109).  

En annan fördel som finns med ett intranät är att det relativt enkelt och 
snabbt kan växa i takt med de ökade behoven. Ett företag behöver inte skapa ett 
jättestort intranät från början. Det är fullt möjligt att i ett senare skede och när 
behoven uppstår, utveckla och lägga till nya funktioner så som videokonferenser 
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med mera. Ett intranät är inte begränsat till en viss storlek och detta för att det 
bygger på samma teknik som Internet. Tekniskt sett är det möjligt att ha ett 
intranät som är lika stort som Internet.  

Den information som publiceras på intranätet blir omedelbart tillgängligt för 
hela organisationen. Omedelbar leverans av information kan göra underverk för 
effektiviteten samt arbetsflöden inom en organisation (Tittel och Stewart 1997, 
s 110, 111). Om de rätta verktygen finns kan de anställda från olika avdelningar 
på företaget publicera information på intranätet. Detta gör att IT-avdelningen 
slipper sköta uppdatering av information och kan därför koncentrera sig på att 
erbjuda konsultartade tjänster och fylla dess tilltänka funktion, nämligen att 
vara ett tekniskt stöd. Ett intranät underlättar även för personalavdelningen då 
de behöver informera personalen. Viktig information som de kan behöva sprida 
är den gällande förmåner, personalhandböcker och liknande.  

Ju fler som surfar på Internet, desto enklare blir det att utbilda 
intranätsanvändarna. Om ett intranät skapas som webben ser ut, går det 
snabbare för användarna att komma igång med intranätsanvändningen. Många 
företag försöker få materialet i intranätet att påminna så mycket som möjligt om 
webben (Tittel och Stewart 1997, s 113, 114).  
 
Nackdelar med intranät 
Även om det finns många fördelar med ett intranät finns det också en del 
nackdelar. Många av de nackdelar som finns kan undvikas med hjälp av 
noggrann planering. Det finns ett antal saker som bör kontrolleras i ett intranät 
nämligen tillväxttakten, säkerheten och standarder. När den interna 
publiceringen tar fart blir det svårare att få alla i förtaget att följa reglerna för 
utformning. Det finns goda anledningar att följa dessa riktlinjer överallt i ett 
intranät, men det är inte ovanligt att personer struntar i detta både avsiktligt 
och oavsiktligt. Det är dock viktigt att se till att riktlinjerna publiceras på så sätt 
att alla ser dem (Tittel och Stewart 1997, s 116, 117).  

Ett intranäts utveckling sker snabbare än Internets och detta eftersom ett 
intranät är bra på att sprida information och underlättar för intern 
kommunikation samt att de anställda förväntar sig att alltid ha tillgång till färsk 
information. Om sidorna inte är uppdaterade utnyttjas inte hjälpmedlet fullt ut. 

Det är dock svårt att bedöma tillväxttakten för ett intranät och därför är det 
bra att vara generös vid planering gällande tillväxt. Det finns vissa områden som 
kan var tröga i ett intranät. Exempel på detta kan vara utbildning av användare, 
att integrera gamla tillämpningar och dokument samt att övervinna rädslan för 
ny teknik. Även de som är vana vid Internet kan dock vara ovana att använda 
intranät. Rädslan för ny teknik kan hindra de anställda från att utnyttja 
intranätet fullt ut och därför är det viktigt att satsa på utbildning. Detta för att få 
samtliga att komma igång med den nya tekniken på ett bra sätt (Tittel och 
Stewart 1997, s 118, 119). Den tid det tar för användarna att komma igång är 
alltid en viktig faktor, vid införandet av en ny teknik. Om det finns mycket för 
användaren att lära sig måste detta ske på arbetstid vilket i sin tur kan påverka 
produktiviteten negativt, på kort sikt. Om inlärningskurvan är för brant kan det 
leda till att användarna blir frustrerade och får en negativ syn på den nya 
tekniken. Erfarenheter från Internet är återigen till stor nytta i ett intranät och 
vice versa. Om användarna förstår hur sidor är länkade och strukturerade på ett 
intranät förstår de även hur de är länkade på Internet (Tittel och Stewart 1997, s 
120).    
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3.3 Internet – intranät 
Internet och ett intranät har många gemensamma nämnare gällande bland 
annat design och struktur. Nedan följer några aspekter på likheter och 
skillnader mellan de olika kommunikationsteknikerna.  
 
Den största skillnaden mellan ett Internet och ett intranät är främst att 
användarna av ett intranät är en speciellt utvald grupp så som de anställda på 
ett företag, medan användarna av Internet är övriga och kan till exempel vara 
kunder. De som använder sig av intranätet utnyttjar detta för att ta del av 
information från det gällande företaget (Nielsen 2001, s 265). Ett intranät är 
inte endast ett sätt att förflytta dokument mellan servrar eller att agera genväg 
för de anställda att ta del av matsedeln på. Ett intranät kan vara det främsta 
hjälpmedlet för att personalen ska kunna kommunicera mellan olika 
avdelningar eller vara ett hjälpmedel för att hitta den rätta informationen för att 
utföra sitt dagliga arbete (Nielsen 2001, s 276). 

Intranät och de sidor som finns på Internet är två helt olika 
kommunikationssätt. De mest väsentliga skillnaderna mellan ett intranät och en 
publik webbplats är vilket syfte användaren har, vilket syfte och beteende 
mottagaren har samt vilka tekniska förutsättningar som finns (Englund och 
Guldbrand 2004, s 19). De företag som väljer att använda sig av ett intranät har 
som främsta uppgift att underlätta kommunikationen mellan olika avdelningar 
och tillhandahålla ett verktyg för att de anställda ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och inhämta information på ett effektivt sätt (Englund och 
Guldbrand 2004, s 20). Om kommunikationen i ett företag är bra sedan 
tidigare medför detta även att effektiviteten väsentligt har möjlighet att 
förbättras. Detta medför att produktiviteten ökar hos de anställda desto bättre 
ett intranät är skapat, det vill säga att design och struktur är lättförståelig, vilket 
i sin tur utgör grunden för effektiviteten (Englund och Guldbrand 2004, s 20).  

Internet är ett nätverk som finns tillgängligt i alla länder, medan intranät 
vanligtvis sträcker sig över mindre geografiska områden, som i en enda byggnad 
eller stad. Det finns även intranät som är baserade på stora nätverk och finns 
över ett helt land eller över flera länder (Tittel och Stewart 1997, s 84). 

Internetanvändaren vill hela tiden klicka sig vidare till en ny sida och nya 
upplevelser samt är inte beroende av en specifik webbplats, utan kan överge den 
om vederbörande inte gillar vad som erbjuds. En intranätsanvändare drivs inte 
av nyfikenhet utan söker efter information för att finna svar på sina frågor som 
berör företaget och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Englund och 
Guldbrand 2004, s 20). 

På ett intranät går det att använda ett rikare grafiskt innehåll, multimedia 
och annan avancerad teknik. Detta är möjligt eftersom utvecklarna har 
möjlighet att styra det som ska presenteras, i förhållande till den tekniken som 
de anställda har tillgång till. När det gäller Internet måste det som presenteras 
ta hänsyn till att det fortfarande finns Internetanvändare som surfar med hjälp 
av modem bland annat (Englund och Guldbrand 2004, s 21).  

Ett intranät behöver inte vara anslutet till omvärlden, det kan vara helt 
företagsinternt. Om företaget finns på flera platser kan nätverken kopplas ihop. 
Säkerhetsproblemen blir mindre så länge som nätverket och de datorer som är 
ihopkopplade är helt internt (Hedemalm 1997, s 153). Internet som helhet 
saknar säkerhet, ett intranät kan dock konfigureras så att det erbjuder önskad 
säkerhet. Internet bygger på tillgängligt utbyte av information, medan intranät 
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är privata och där det är administratören som begränsar åtkomsten (Tittel och 
Stewart 1997, s 84).  

Internet varken ägs eller styrs av någon direkt person, organisation, regering 
eller land. Regler och standarder bestäms under diskussioner och dessa följs 
sedan på frivillig basis.  

Ett intranät kontrolleras, ägs och styrs av det företag som skapat just den del 
och de regler samt standarder som antas gälla inom företaget. 

Antalet användare på Internet är obegränsat och används inom flera olika 
områden, till exempel utbildning, forskning och underhållning. Antalet 
användare på ett intranät är mer begränsat och kontrolleras av dem som styr 
användandet av respektive företags intranät.  

Det går att kontrollera till vilka ändamål som intranätet används och detta 
görs genom att den ansvarige begränsar de tillgängliga informationstjänsterna 
(Tittel och Stewart 1997, s 84).  

 

3.4 Extranät 
Ett extranät är en blandning av Internet och ett intranät, främst gällande dess 
användare. Nedan följer en kortare redogörelse för vad ett extranät är, då det 
inte är extranätet som är det huvudsakliga ämnet i detta fall. Det är dock 
ytterligare en variant av informationskanal, precis som Internet och intranät. 
 
Intranät som har extern åtkomst, även kallade extranät, används för att ge vissa 
externa användare tillträde till specifika delar av ett intranät. Dessa användare 
kan vara entreprenörer eller konsulter som kan behöva viss företags- eller 
produktinformation. Exempel kan vara kunder som vill göra beställningar eller 
leverantörer som vill göra inventeringar för att kunna planera sin egen 
produktion (Nielsen 2001, s 266).  

Ett extranät är en kombination av det publika Internet och det slutna 
intranätet, vilket innebär att designen måste anpassas därefter. Designen på 
extranätet bör likna designen på de externa webbsidorna detta för att kunderna 
ska känna att de båda webbplatserna hör samman. På samma sätt som att 
designen på ett intranät bör skilja sig från designen på Internet, bör det också 
finnas skillnader på sidorna. Det är viktigt att skillnaden syftar till att framhäva 
extranätets stängda och konfidentiella miljö (Englund och Guldbrand 2004, s 
22, 23). 

Det finns tre viktiga skillnader mellan ett extranät och ett intranät. Brist på 
kontroll över de externa användarnas miljö är en faktor, en blandning av kunder 
och leverantörer innebär också en blandning av maskin- och programvara.  
Extranät ger en långsam anslutning mellan servern och de externa användarna, 
eftersom kommunikationen sker via Internet. Varje kund och leverantör har 
olika kunder vars intranät de också kan ha extern åtkomst till. Dessa skillnader 
gör att det inte går att utnyttja de fördelar som finns vid design av intranät. 
Exempel kan vara att designa för en bestämd webbläsare eller att det förutsägs 
att användarna förstår designen eftersom de är vana vid den.  

Extranät används av personer som redan har någon form av förhållande till 
företaget, vilket medför att de har mer kunskaper än den genomsnittliga 
webbesökaren.  

Antingen används ett extranät en gång i ett bestämt syfte eller vid upprepade 
tillfällen. Extranät bör inte ha reklam eller vara säljande. När personer väl fått 
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tillgång till ett extranät på ett företag har denna person redan bestämt sig för att 
göra affärer med just det företaget (Nielsen 2001, s 267, 270). 

Extranät har inte fått samma publicitet som intranät. Exempel på extranät är 
när bankens kunder kan gå in via ett visst system för att betala räkningar och 
föra över pengar. Besökare på ett extranät har stora likheter med användarna på 
ett intranät. Det är dock viktigt att komma ihåg att besökarna på ett extranät är 
kunder och de förväntar sig att bli bemötta som sådana (Englund och 
Guldbrand 2004, s 21).  

 

3.5 Vad är en organisation? 
Alla organisationer har skapats i syfte att prestera något. En organisation har 
i uppdrag att lösa en uppgift och detta kan antingen vara att skapa en vara 
eller en tjänst. För att lättare kunna förstå i vilket sammanhang ett intranät 
används är det viktigt att ha en förståelse för vad en organisation är, vilket 
presenteras nedan. En organisation kan inte utföra sina tänkta uppgifter utan 
någon form av samordning mellan människor. Samordning i sin tur kan inte 
fungera utan någon typ av kommunikation. Ett hjälpmedel för att underlätta 
kommunikationen i en organisation kan vara ett intranät. 

 
Desto starkare behovet är av samordning ju större blir behovet av 
kommunikation, det vill säga de som arbetar med olika typer av uppgifter måste 
veta vad de andra gör. Detta leder till att ett starkt beroende mellan deluppgifter 
i en organisation, till att det skapas flera instrument för samordning och 
kommunikation. Ett exempel på ett sådant instrument kan vara ett intranät 
(Jacobsen och Thorsvik 2002, s 112).    
 
 
 
 
 

Bild 4 Sambandet mellan beroende av deluppgifter, samordning och kommunikation i organisationer. 

 
Ofta kallas ett företag eller ett sjukhus för en organisation, men uttrycket 

användes inte för att beskriva en familj eller en vänkrets. Det som är avgörande 
för om vi kallar en grupp för organisation är att de som deltar i den har 
gemensamma mål som binder dem samman. Varje organisation är beroende av 
samarbete med andra organisationer och detta för att få tillgång till de resurser, 
råvaror, kapital, arbetskraft, som behövs i verksamheten. De är också beroende 
av att det finns någon i omvärlden som har nytta av de resultat som 
organisationen producerar. Varje organisation har även ett mål de vill uppnå, 
detta för att organisationen har grundats för att den ska prestera något 
(Jacobsen och Thorsvik 2002, s 10, 11).  

Syfte med alla organisationer är att lösa en eller flera uppgifter och det är 
detta som de alla har gemensamt. Uppgifterna som ska lösas är dock väldigt 
varierande. Att exempelvis operera en patient skiljer sig väldigt mycket från att 
utveckla ett intranät. Detta gör att de olika uppgifterna måste organiseras på 
olika sätt, om ett tillfredställande resultat ska uppnås. Något som tydligt kan 
urskiljas är skillnaden mellan varor och tjänster. Genom en varuproduktion 
tillverkas fysiska produkter alltså saker som personer kan känna, se och ta på. 
Tjänster är däremot inga fysiska produkter och kallas därför immateriella och 
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exempel på detta kan vara när ett företag tar hjälp av en konsult. Tjänster 
konsumeras samtidigt som de produceras, medan en vara produceras på ett 
ställe och konsumeras vid en annan tidpunkt. Varan kan lagras tills någon vill 
köpa den. En bil är exempel på detta då den kan produceras i Sverige, 
transporteras vidare till Tyskland och stå i en butik flera månader innan den blir 
såld. En annan skillnad mellan dessa två är kontakten med kunderna. 
Tjänsteproduktionen innebär närhet samt direkt och personlig kontakt med 
kunden. Varuproduktion innebär däremot en kontakt på distans samt 
opersonlig och ingen direktkontakt (Jacobsen och Thorsvik 2002, s 34, 35).  

För att en organisation ska kunna lösa den uppgift den är tänkt att lösa måste 
de använda sig av kompetens och verktyg, vilket kallas för organisationens 
teknik. Denna teknik kan vara av två olika typer, de fysiska maskinerna och 
verktyg som utnyttjas för att omvandla råvaror (input) till färdiga produkter och 
tjänster (output), samt den kunskap och de färdigheter som de måste använda 
för att omvandla råvaror (input) till färdiga produkter och tjänster (output). 
Moderna organisationer utvecklas bland annat inom det område som kallas 
informations- och kommunikationsteknik (IT) (Jacobsen och Thorsvik 2002, s 
39).  

Under de senaste tjugo åren har det pratats mycket om utvecklingen inom 
informations- och kommunikationsteknik (IT). Denna utveckling har på bara 
några år satt en stark prägel på olika typer av verksamheter, vilket gör att vissa 
beskrivit den epok som vi befinner oss i idag som en ny industriell revolution, 
detta medan andra kan benämna vår nuvarande tid för informationsåldern. I de 
flesta organisationer har datorer blivit en vanlig del av vardagen. Utvecklingen 
av IT påverkar de aktiviteter som finns i en organisation på många sätt. IT kan 
bland annat leda till att tillverka nya och mer komplicerade produkter, minska 
produktions- och distributionskostnader samt utveckla nya marknader. IT gör 
också att organisationer kan kommunicera, producera och transportera bättre 
och snabbare. Organisationer och dess medarbetare kan förenas genom 
gemensamma kommunikationsplattformar. E-post, Internet och användning av 
digitala, satellitbaserade kommunikationsnät kan vara exempel på vad som 
menas med gemensamma kommunikationsplattformar (Jacobsen och Thorsvik 
2002, s 43, 44). 

Det finns tre viktiga egenskaper hos IT som har en särskild betydelse för hur 
en organisation fungerar och det första är att IT behandlar information. De 
datorer som kom först kom för att hantera siffermängder såsom matematiska 
problem. Teoretiskt sätt kan datorer behandla all information som går att 
omvandla till siffror och exempel på detta är bilder, text och ljud. 
Behandlingskapaciteten har utvecklats väldigt mycket och den ser inte ut att 
bromsas upp, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002). Uppgifter som tidigare 
utfördes av människor kan idag överföras till maskiner. Ett exempel är banken, 
idag finns det Internetbanker som bland annat hanterar insättning och uttag, 
aktieköp och överföring mellan konton. Människohjärnan kan inte konkurrera 
med den enorma mängd information som en dator kan hantera.  

Det andra är att IT lagrar information. Genom att använda sökmotorer går 
det att få fram enorma informationsmängder snabbt. Innan skriftspråket blev så 
pass utbrett som det är idag lagrades information i människors huvud och 
fördes vidare genom berättelser mellan olika generationer. När skriftspråket 
utvecklades kunde människor flytta sina minnen in i böcker och därifrån till 
arkiv och hyllor.  
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Den tredje egenskapen IT har, är att kommunicera information. 
Kommunikation sker på många olika sätt och har så gjort länge via ansikte mot 
ansikte, via telefon, brev och böcker. Det mest intressanta är möjligheten att 
kommunicera via databaser. Om personer lägger in information i en databas 
blir den genast tillgänglig för andra.  

Tack vare den nya tekniken händer det mycket med kommunikationen, den 
blir snabbare, mindre beroende av fysisk närhet för att kunna kommunicera 
samt att behovet av direkt kommunikation mellan människor minskar 
(Jacobsen och Thorsvik 2002, s 45, 46). 
Organisationsstruktur syftar på arbetsdelning, fördelning av makt och 
styrsystem, samordning och kontroll av uppgifter i organisationer. Det finns 
olika principer för gruppering av arbetsuppgifter och indelning i organisationer, 
dessa kan sammanfattas i en funktionsbaserad och en marknadsbaserad 
indelning. Den funktionsbaserade indelningen innebär att liknande uppgifter 
förs samman till en och samma organisatoriska enhet och ett exempel kan vara 
ett produktionsbolag som delar in organisationen i fyra avdelningar. 
Indelningen görs efter de fyra typer av uppgifter som ska utföras vilka är inköp, 
produktion, interna servicefunktioner samt försäljning. Den marknadsbaserade 
indelningen innebär att alla de uppgifter som hör samman med en produkt eller 
ett verksamhetsområde förs samman. Detta kan leda till att liknande uppgifter 
sprids ut på flera organisatoriska enheter, där de kan knytas till olika produkter 
eller verksamhetsområden. Förutom dessa två finns det även en kombination av 
dessa, en så kallad matrisstruktur. Denna indelning används när ingen av de 
andra två passar fullt ut. Här har det beslutats att det ska läggas lika stor vikt på 
fördelarna av att samla liknande uppgifter som till exempel inköp och 
produktion till särskilda avdelningar som på den marknadsorienterade 
organisationens fördelar. Det vill säga att det inrättas särskilda enheter för att 
sköta skilda produkt- eller marknadssegment (Jacobsen och Thorsvik 2002, s 
86-92). 
 

3.6 Kommunikationsverktyg 
Kommunikation är ett begrepp som är viktigt att känna till för att kunna 
förstå vad ett kommunikationsverktyg är. Kommunikation är något som alla 
använder sig av i vardagslivet och ett kommunikationsverktyg är något som 
kan leda till förbättringar. Inom en organisation kan förbättringar innebära 
att effektiviteten och produktiviteten ökar. Nedan följer fortsatt information 
om vad ett kommunikationsverktyg är. 
 
Kommunikation är något som skapar förbindelser i vardagslivet. Dessa 
förbindelser kan skapas på olika sätt och ett exempel är en så kallad omedelbar 
förbindelse, det vill säga när två personer möts öga mot öga. En annan typ är en 
fördröjd förbindelse, det vill säga då annonsörer kommunicerar med människor 
via gatuaffischer.   

Förbindelser förmedlar idéer, övertygelser samt åsikter och det är 
kommunikationens material och innehåll (Dimbleby & Burton 1999, s 12).  

Ny kommunikationsteknologi gör det möjligt att förändra den nuvarande 
formen på en organisation. Hur en ny teknologi ska användas formas efter 
organisationen och dess vanor av kommunikation. Den snabba spridningen av 
teknologi som Lotus Notes och intranät med flera ändrar snabbt de vanliga 
villkoren för intern och extern kommunikation. När en ny teknologi som 
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intranät introduceras kan flera problem uppstå. Ett problem kan vara att 
designern eller ledningen inte utnyttjar förmågan i den nya teknologin utan 
skapar enbart gamla former av kommunikation. Ett annat problem kan vara att 
den nya teknologin inte stödjer den gamla formen av kommunikation, vilket kan 
leda till att de tilltänkta personerna fortsätter att använda den gamla teknologin 
eller att de känner sig förvirrade (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 65).  

Det är svårt att beräkna effekterna när nya verktyg för kommunikation 
introduceras i en organisation. De förbättringar som visar sig är oftast i form av 
effektivitets- och produktivitetsförbättringar. De effekter som rör de sociala 
relationerna, det vill säga produktivitetsförändringar, får oftast större 
konsekvenser än de effektivitetsförändringar som sker (Braa, Sörensen & 
Dahlbom 2000, s 66).  

Det första interna kommunikationsverktyget introducerades redan 1844 och 
det var telegrafen, vilket minskade överföringstiden till nästan ingenting. Efter 
telegrafen kom skrivmaskinen som radikalt ökade produktionen av ord. 
Filsystemet hjälpte organisationer att lagra sina dokument på ett tillgängligt sätt 
och dokumenten var lagrade i olika mappar där de exempelvis kunde sorteras i 
alfabetisk ordning. Dessa olika typer av kommunikation gjorde att 
kontorspersonalen blev mer som den personal som befann sig i fabriken, medan 
kontoret hade blivit en dokumentfabrik. Företagen fick anställa nya personer 
som skulle ta hand om den nya tekniken och exempel på sådan personal kan 
vara sekreterare och arkivpersonal (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 67, 68).  

På 70-talet och tidigt 80-tal utvecklades e-post och så även användningen av 
det. Från början användes det mest inom det militära samt den akademiska 
världen, men dess användning spred sig senare till större organisationer. 
Användningen av e-post blev en viktig förändring i många organisationer och 
den huvudsakliga användningen av e-post var för intern kommunikation.  

De flesta av de interna kommunikationsverktygens uppgift var att se till så att 
de anställda hade den rätta informationen om policys, olika typer av 
tillvägagångssätt samt andra relevanta ämnen. Denna typ av policy är ofta 
hänvisad till att ge all information till alla, detta kan visas på tre olika sätt. Det 
första är att personen vet vad den andra behöver och skickar det, nästa är att 
personen inte vet vad den andra behöver och skickar därför allt, samt det sista 
är att personen inte bryr sig om den andra personen behöver det eller inte men 
skickar det ändå (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 69, 70).  

När e-post introducerades som ett internt kommunikationsverktyg inom 
organisationer ökade detta effektiviteten av kommunikation och det blev även 
en viktig faktor för den sociala dynamiken. E-post gjorde att personer vågade 
diskutera nya ämnen med nya personer oberoende vilken avdelning de arbetade 
på.  

Teknologier för filöverföring så som FTP och Telnet gjorde det möjligt att 
överföra filer mellan olika avlägsna platser. Med den efterföljande möjligheten 
att bifoga dokument via e-post blev den tekniken en av de viktigaste kanalerna 
för dokumentspridning. Sökmotorer som Gopher, Archie samt Veronica gjorde 
det möjligt att söka efter dokument på en större global skala. Många av dessa 
tekniker användes endast i företag som var relaterade till dataindustrin. 
Datorerna var fortfarande inte ett officiellt verktyg på varje anställds skrivbord 
och många av applikationerna var inte användarvänliga. Verktygen existerade 
för en speciell uppgift såsom skrivande, filöverföring och kommunikation 
(Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 70, 71). 
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3.7 Säkerhet 
Vid framtagandet av teorin kring de olika kommunikationsrymderna insåg vi 
mer och mer hur viktig säkerhetsaspekten är ur olika synvinklar för ett 
intranät. Säkerheten rör allt från att det ska vara pålitlig information som 
presenteras, för att intranätets trovärdighet ska vara hög, till vem det är som 
kommer åt intranätet och kan ändra, redigera och ta bort information. Detta 
innebär att rätt användare ska ha tillgång till rätt användarrättigheter. Även 
säkerheten är med andra ord en viktig del av detta dokument. 
 
En av de stora fördelarna med intranät är att sprida information, detta är dock 
även en nackdel. De spår som lämnas i ett intranät kan definitivt äventyra den 
personliga integriteten. Vad denne personen gör och var registreras av 
säkerhetsskäl (Tittel och Stewart 1997, s 119).  

Ett intranät kan vara allt från helt slutet till att vara helt öppet för alla. De 
flesta intranät finns någonstans mittemellan de båda ytterligheterna. Det finns 
olika metoder för att skapa säkerhet i ett intranät, men desto mer information 
som finns online, desto viktigare är säkerhetsfrågorna (Tittel och Stewart 1997, 
s 120, 121).  

Från första dagen då en persondator slogs på har folk försökt komma åt 
information och funktioner på olika sätt. Detta har lett till att enda sedan 
nätverk började användas har säkerhet varit en viktigt fråga. Att se över 
säkerheten är där med ett ständigt och pågående arbete som kräver tålamod och 
noggrannhet. Denna typ av frågor tillhör dock en av de kategorier som inte alltid 
är högst prioriterade vid skapandet av ett intranät. Det är precis lika viktigt att 
ha ett väl utarbetat skydd för den fysiska miljön som för nätverksmiljöer. Det 
finns ingen anledning att skapa avancerade lösenordsskydd om datorerna står 
inloggade när användarna går för dagen. Det finns alldeles för många nycklar i 
rörelse för att det ska vara tillräckligt med att låsa dörren till kontoret (Tittel, 
Stewart 1997, s 357). 

Att säkerställa en IT-miljö är en mycket svår uppgift, detta eftersom det är 
många faktorer som spelar in. Exempel på faktorer som medför svårigheter, när 
informationssystem ska bli säkra är operativsystem som är skapade med hjälp 
av många programrader där fel kan ha smugit sig in i programkoden, eller om 
implementeringen inte blivit helt felfri. Det är väldigt viktigt att systemen 
konstant uppdateras och att buggar respektive säkerhetshål ständigt söks och 
redigeras. Säkerhetsåtgärder ska vara kostnadseffektiva, men många 
verksamheter tycker att säkerheten endast är i vägen, tar tid och kostar pengar.  

I många fall har inte säkerhetstänkandet funnits med fullt ut vid utvecklandet 
av system och program, vilket kan leda till att åtgärder måste göras i efterhand.  
Dagens IT-miljöer blir allt större, vilket leder till förändrade krav på säkerheten. 
Tidigare var säkerhetstänkandet och de åtgärder som gjordes endast av 
förebyggande karaktär, medan det i dagens läge handlar om ett aktivt arbete. 
Vad detta i sin tur innebär är bland annat att det byggs in intelligenta 
detekteringssystem som automatiskt reagerar och ser till att rätt åtgärder sätts 
in mot de händelser som bryter mot verksamhetens gällande säkerhetspolicy 
(SIG Security 1997, s xi, xii).  

Säkerhet är ett mycket omfattande begrepp som innefattar allt från att det är 
korrekt data som matas in till säkerhetskopiering och lagring. Det handlar även 
om att det är rätt personer som har tillgång till rätt funktioner och information 
samt att systemen är skyddade från den stora massa som inte har behörigheter 
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till att ta del av lagrad information och funktioner (Pagina IT ordbok 2005). 
Säkerhet är med andra ord det arbete som ska motverka stöld, sabotage, 
ekonomisk och organiserad brottslighet. 

Att upprätthålla en god säkerhet i ett intranät grundar sig i ett flertal 
mekanismer, bland annat det som ovan nämnts. Vilka mekanismer som behövs 
är beroende av hur stort intranätet är, om det är delat över flera olika kontor, 
vilka säkerhetskrav som ställs och om nätet är anslutet till omvärlden.  

Vad säkerhet innebär i detta sammanhang syftar ofta till vilka som ska få 
tillgång till nätet, vem som ska få skapa, ändra och ta del av information. 
Säkerhet är dock betydligt mer än vilka som har tillgång till nätverket. 
Informationens kvalité är en annan viktig aspekt i detta sammanhang. Att 
säkerställa informationen som presenteras är en av grundförutsättningarna för 
att intranätet ska fungera tillfredsställande. Säkerställning av informationen 
innefattar att informationen är aktuell, korrekt och i säkert förvar (Hedemalm 
1997, s 43).  
 Säkerhet kan delas upp i en mängd olika kategorier och dess förhållanden 
kan ses i bilden nedan: 
  

 
 
Informationssäkerhet rör säkerheten kring tillgänglighet, sekretess och 

sårbarhet. Den kan i sin tur delas upp i administrativ säkerhet och för att uppnå 
denna verksamhet krävs det att det finns regler och rutiner för de 
administrativa delarna.  

Den andra typen informationssäkerhet rör IT-säkerheten. IT-säkerheten kan 
i sin tur delas upp i ADB (Automatisk data behandling)- och 
kommunikationssäkerhet. Data och system kräver skydd mot obehörig eller 
oavsiktlig förändring och störning vid databehandling. Det är därför viktigt att 
ha en relativt hög ADB-säkerhet.  

Kommunikationssäkerheten rör i sin tur överföring av information. Tanken 
är att denna säkerhet ska förhindra att känslig information kommer i fel händer, 
förändras vid överföring eller helt enkelt inte når den tilltänkta mottagaren.    

Att något är säkert innebär att det har skapats en nivå dit endast behöriga 
användare har tillträde (Tittel och Stewart 1997, s 357), men ingen kedja är 
starkare än dess svagaste länk. Inget system är heller säkrare än de som 
använder och sköter om det (SIG Security 1997, s xi). Säkerheten är till för att 
skydda alla delar inom en organisation och den kan delas upp i tre olika 
säkerhetskategorier: Fysisk-, extern-, och intern säkerhet (Barron 2002, s 385). 

Bild 5. Inbördesförhållanden mellan de delar som igår i säkerhetsområdet (SIG Security 1997 s xiii)
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3.7.1 Fysisk säkerhet  
De fysiska hoten rör det som har att göra med stöld, inbrott, olaga intrång och 
liknande företeelser. Det som rör förlust eller stöld av data, som inte är orsakat 
av någon via nätverket eller av något programfel, ligger också under denna 
kategori. Målet i sin tur med den fysiska säkerheten är med andra ord att 
skydda och minimera förlust av verksamhetens tillgångar.  

Det finns olika typer av förstörelse och det första exemplet är de 
målinriktade attackerna som i sin tur skulle kunna handla om ett 
beställningsjobb. Det kan röra sig om en person inom företaget som fått i 
uppdrag av någon utomstående att stjäla något från företaget, mot annan 
ersättning. 

En annan attack kan ses som en slumpmässig attack. Den slumpmässiga 
attacken skulle kunna gå till på följande sätt: En person går förbi och ser 
intressanta föremål genom företagets fönster. Vederbörande bryter sig där efter 
in och stjäl de intressanta föremålen. En icke planerad kupp med andra ord. 

Den tredje typen av attacker är näst intill omöjlig att förutspå när de ska 
inträffa, nämligen olyckor. När det gäller olyckor finns det endast ett alternativ 
för företagen, nämligen att vara väl förberedd på att det kommer att kunna 
hända. En olycka kan vara allt från en eldsvåda till strömavbrott och 
översvämningar med mera. 

Det är väldigt lätt att ett företag inte tänker på att även de naturliga krafterna 
orsakar hot mot datorer och liknande. Frågor som bör behandlas är blanda 
annat: Var finns närmaste vatten ledning (oftast om en server eller liknande står 
i en källare) och vad skulle hända om det blev läckage som resulterade i att 
maskinerna ställdes under vatten? Om det börjar brinna i rummet där servrarna 
förvaras vad händer då och vad skulle dessa typer av ”olyckor” kosta företaget 
och vad händer om det blir strömavbrott och hur länge klarar sig verksamheten 
utan ström? 

Utifrån dessa typer av frågeställningar bör säkerheten kring viktiga maskiner, 
dokument och andra känsliga delar, som berör organisationens kärna, utgå 
ifrån.  

Den fysiska säkerheten är även ofta väldigt utsatt när det gäller den 
mänskliga faktorn. Det finns olika typer av nivåer på användare till ett system. 
Det är bland annat de okunniga användarna inom företaget som testar lite och 
ser vad som händer, vilket kan ställa till med oreda. En annan typ av användare 
är de skadelystna användarna, det vill säga de som har något dolt i åtanke. Ett 
exempel på användare som skulle kunna ställa till med oreda, inte bara när det 
gäller de fysiska systemen, utan även när det gäller kopiering eller stöld av 
information skulle exempelvis kunna vara en provanställd person. Vad är det 
som säger att vederbörande inte bara är en person som arbetar för någon annan 
och är på företaget för att stjäla information? 
Tanken behöver inte alltid vara att stjäla information, det kan även röra sig om 
att använda företaget som en mellanstation för att utföra angrepp mot andra 
datorer och nätverk.  

På ett företag rör det sig inte bara personal som arbetar inom företaget, 
inhyrd personal kan också förekomma. Exempel på inhyrda personer är de som 
städar och annan personal som sköter lokalerna. Det är därför viktigt att det 
finns klara och tydliga riktlinjer för hur bland annat personalens kontor ska 
behandlas. Riktlinjerna bör innefatta allt från när dörren ska vara låst till vad 
som får slängas i papperskorgen. Tydliga riktlinjer för hur en dator ska 
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behandlas bör också finnas. Exempel på riktlinjer skulle kunna röra inloggning, 
skärmsläckare, lösenordskrav, när en dator ska vara avstängd och hur pappers- 
respektive elektroniska dokument ska behandlas.   

Denna typ av säkerhet berör inte bara den personal som arbetar på ett 
kontor, den berör även den personal som arbetar i verkstäderna. De måste i sin 
tur tänka på var de slänger prototyper och även denna kategori anställda bör 
tänka på vart de slänger papper som skulle kunna innehålla intressant 
information för utomstående. Lika väl som att en lokalvårdare eller annan 
utomstående person/personal kan gå och rota i papperskorgar och bland lösa 
papper på skrivbord, finns även risken att utomstående söker igenom 
containrar när mörkret faller. Vad intressant information skulle kunna vara är 
allt från telefonnummer, namn på kontaktpersoner, IP-adresser, ritningar och 
så vidare (Borg, Lozano, Löfgren, Malmgren och Palicki 1997, s 219-225).  

 
Säkerhetsåtgärder 
För att en så hög fysisksäkerhet som möjligt ska kunna hållas bör vissa åtgärder 
vidtas och det första som måste ses över är först och främst den fysiska 
åtkomsten. Vilket innebär vem som rent fysiskt kan komma åt servern i form av 
att bryta strömmen, stoppa in disketter och så vidare. En säkerhetsåtgärd som 
skulle kunna göras gällande denna aspekt är att den eller de viktiga servrar samt 
viktig information hålls inlåsta i ett separat rum, där det endast är speciellt 
utvalda personer som har tillträde.  

Daglig säkerhetskopiering är precis lika viktigt för ett intranät som för 
resterande information och funktions delar av ett företag. Detta är med andra 
ord ytterligare en säkerhetsaspekt för intranät. 

När det gäller hantering av intranätet och vem som ska ha tillgång till vad, är 
det viktigt att den anställde endast har tillgång till den information och de 
funktioner som berör just den personen och dennes arbetsuppgifter. Det är 
viktigt att tänka igenom vem som behöver ha tillgång till systemkatalogerna på 
servern, företagets bokföring, eventuell information till olika avdelningar och så 
vidare (Hedemalm 1997, s 43-45).  

För att underlätta användandet och säkerställa att rätt personer får tillgång 
till rätt information, används inloggningsfunktionen. Denna funktion 
identifierar användaren, gallrar ut de som inte har tillträde till intranätet samt 
ger användaren dess rättigheter (skapa, radera, skriva och läsa information) på 
intranätet. 

När det gäller huruvida användarna har behörighet till olika delar av webben 
eller inte, kan delas upp i två olika grupper. Den första rör användare som äger 
rätten att använda sig av dokumenten som finns på servern, det vill säga de får 
läsa, ändra samt fylla i formulär. Den andra typen är de som äger rätten att 
placera och radera dokument som finns på servern. 

Om ett intranät ska fungera väl krävs det regler för vem eller vilka som får 
tillgång till att rätta till och bestämma vad som ska få läggas ut på intranätet. 
Detta för att informationssäkerheten ska kunna hållas så hög som möjligt. 
Viktig information kan bland annat vara de delar som är företagskritiska och 
innehåller det budskap som företagsledningen eller den webbansvarige vill 
förmedla.  

Det är viktigt att det finns en ansvarig person för respektive intern hemsida, 
det vill säga från den sida där avdelningens eller gruppens område börjar samt 
nedåt i materialet. Personen ifråga bör ha en vilja att utveckla sidorna samt ha 
en förmåga att kunna ta ställning till material.  
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Alla arbetskategorier har olika behov gällande informationsspridningen, både 
gällande internt och externt. Den interna informationen är den information som 
ska hållas inom respektive arbetsområde, exempel på områden kan vara 
försäljning, produktion, ekonomi och företagsledning.  

Den externa informationen i detta fall är den information som ska 
presenteras utanför respektive arbetsområde.   

För att underlätta arbetet för de personer som är ansvariga för respektive 
avdelnings sidor är det viktigt att det finns regler och riktlinjer för hur det som 
ska publiceras ska se ut, samt vad det är för information som tillhör vilken 
informationskategori (intern eller extern information) (Hedemalm 1997, s 49, 
52-55).  

För att lösa problemet med vem som ska ha till gång till vad (information, 
funktion samt teknisktmaterial) skapas det användarrättigheter med hjälp av 
bland annat lösenord. 

Lösenord används vid ett flertal tillfällen och är till för att skydda 
informationen som finns bakom lösenordet. Det är även ett sätt att identifiera 
användaren på. Tanken är att informationen inte ska komma i fel händer. Det är 
därför viktigt att ha bra lösenord, det vill säga lösenord som är svårare att 
knäcka.  

För att ett lösenord ska betraktas som relativt säkert är det viktigt att de 
innehåller både bokstäver och siffror. Det lösenord som användaren väljer bör 
inte finnas med i ett lexikon och det bör heller inte vara ett namn, ord eller 
siffror som kan kopplas till användaren. Finns det med i ett lexikon eller går att 
koppla ihop det med användaren, är risken större att det blir knäckt. 

En annan viktig aspekt när det gäller säkerheten av lösenorden är inte bara 
att de är bra krypterat eller bra kombinerade av diverse siffer- och 
bokstavskombinationer. Det är även viktigt att det kontinuerligt byts ut. Detta 
är även en utväg för att bli av med eventuella inkräktare ur systemen (Borg & 
Lozano & Löfgren & Malmgren & Palicki 1997, s 219-225, Barron & Shipley, s 
256-263). 

En annan säkerhetsåtgärd som skulle kunna användas när det gäller 
säkerhetsrutinerna är att företaget använder sig av loggningsfunktioner i olika 
sammanhang. En loggningsfunktion är de processer som sparar/lagrar 
information om ett systems användande, till någon form av permanent lagring.  

En loggningsfunktion är ingen direkt säkerhetsåtgärd om vi jämför med ett 
lösenord till exempel. Loggningens syfte är snarare att fungera som ett 
hjälpmedel för att lättare kunna upptäcka eventuella attacker eller förberedelse 
inför en attack, mot ett system. Det är ett verktyg som hjälper administratören 
att försöka lösa problem. Ett exempel kan vara om en inkräktare upptäcks är det 
enklare att spåra och identifiera vederbörande, om information om dess 
beteende finns lagrat. (Borg & Lozano & Löfgren & Malmgren & Palicki 1997, s 
145-146, 174-175. Barron s 245-247) 
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3.7.2 Extern säkerhet 
Externa hot kommer oftast från Internet eller från andra externa system. Detta 
betecknas oftast som ett avsiktligt hot, vilket innebär att någon enskild person 
eller annan organisation exempelvis försöker komma åt information eller rent 
av försöker sabotera IT-verksamheten (Handbok i IT-säkerhet del 3 s 15).  

Det finns en mängd olika hot som ett företag kan drabbas av och dataviruset 
är troligtvis det mest kända hotet av de alla (Harley 2002, s 319). Det är små 
applikationer som själv kan smitta större applikationer och där efter kommer 
dem att kunna köras när de större applikationerna körs. Det är med andra ord 
ett program som kan kopiera och sprida sig själv, med hjälp av andra program. 
Dessa program kommer att kunna sprida sig på användarens datorsystem och 
på företagens nätverk. Ett virus i sig är inte farligt, då virusprogrammens 
instruktioner först utförs när programmet, där det ligger dolt, aktiveras.  

Vilka skador ett datavirus kan orsaka är beroende på vad skaparen hade för 
avsikt och det beror även på hur lång tid det tar innan angreppet upptäcks. Ett 
virus kan även innehålla en logisk bomb. Detta är ett antal instruktioner i ett 
program som bara utförs om speciella villkor som tidigare specificerats uppfylls. 
Ett exempel på ett uppfyllt villkor kan vara när ett visst datum äger rum. Vad en 
logisk bomb kan göra är till exempel att alla filer i datorn raderas vid ett visst 
datum.  

Det finns olika typer av virus, de flesta kommer dock in via e-post i form av 
bifogade filer. Det är därför viktigt att inte inkommande e-post och bifogade 
filer öppnas automatiskt.  

Spridningshastigheten för ett virus kan vara allt från ett par timmar upp till 
flera dagar. Ett virus sprider sig och smittar främst den datorn som den har 
kommit in i och är oftast svårt att bli av med (Harley 2002, s 321-323 & Borg, 
Lozano, Löfgren, Malmberg & Palicki 1997, s 28, 126, 260, Handbok i IT-
säkerhet del 3 s 18).  
 Motsatsen till virus är maskar. Detta är självständiga program som kan 
kopiera och sprida sig själva i en enskild dator eller på ett nät. Den skickar sig 
ofta med hjälp av e-postkonton eller med hjälp av någon annan 
transportmekanism. Maskarna letar aktivt efter nya sätt att sprida sig på, utan 
hjälp från någon utomstående. Spridningen av en mask är väldigt snabb. En 
anledning till varför den har en snabb spridningshastighet är för att den bland 
annat har en funktion som gör att den kan använda sig av en användares 
adressbok, för att skicka sig vidare. Följden blir att det ser ut som att det är 
ägaren till e-postkontot som har skickat mailet. Detta medför att risken för att 
mottagaren kommer att öppna mailet och att där igenom bli smittad, är mycket 
hög.  

Problemet med en mask, när det gäller organisationer, är inte bara att den tar 
plats utan det är främst att den i värsta fall smittar alla datorer i ett nätverk. 
Följden kan bli att nätverket kollapsar.  

Maskens syfte är inte att smitta av sig på en och samma dator, vilket ett virus 
gör, det är snarare att sprida sig till så många datorer som möjligt. Detta medför 
även att det är enklare att bli av med en mask, gentemot ett virus. För att bli av 
med en mask räcker det oftast med att ta bort programmet (Harley 2002, s 323 
och Handbok i IT-säkerhet del 3 s 20). 
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Inkräktarprofiler  
Det finns tre olika typer av människokategorier som håller på med denna typ av 
verksamhet, det vill säga skapar elektroniska hot av olika former. De vanligaste 
typerna är hackers och crackers.  

En hacker är en person som har mycket kunskap om hur datorer och 
programmering fungerar, de är oftast programmerare i grunden. Kunskapen 
när det gäller operativsystem är även den på en avancerad nivå. Detta gör att de 
har kunskapen att hitta luckor i system, och även vad de beror på. En hacker i 
sig anser att de gör nytta när de bryter sig in i olika system för att påvisa att 
säkerheten inte är tillräckligt hög i företag och andra organisationers system. 
Det de dock inte tänker på är att det ligger ett stort merarbete efter det att en 
hacker har tagit sig in i en dator eller på ett nätverk. De som är ansvariga för 
säkerheten måste gå igenom hela systemet för att vara säkra på att inte systemet 
har tagit skada av intrånget (Barron & Shipley 2002, s 195-199 samt Borg & 
Lozano & Löfgren & Malmgren & Palicki 1997, s 27-28). 

En cracker i sin tur är en person som bryter sig in i program och andra 
system med en dold avsikt. Oftast rör det sig om sabotage i form av att stjäla 
information eller enbart för att förstöra. Målen med deras intrång är även att ta 
reda på hur hårdvaror är uppbyggda, för att de sedan ska kunna tillverka 
piratkopior och/eller rent av att kunna knäcka koder för kopiering av DVD, TV-
kort, spel och så vidare. Denna typ av person har ingen speciell utbildning.  

Det finns ytterligare en tredje typ och det är en så kallad script kiddie, vilket 
är en variant av en cracker. Detta är en person som endast vet hur de kan få tag 
på program, som hackers och crackers har skapat, som till exempel hjälper till 
att ta sig in i andra datorer. De har dock ingen kunskap om hur det fungerar 
egentligen.  

En script kiddie är oftast yngre personer i tonåren. Det är en mer omfattande 
kategori sett till antalet, men det är dock enklare att stoppa deras attacker och 
skydda sig emot dem (Barron & Miller 2002, s 47-48).  
 
Säkerhetsåtgärder 
De hot som är belysta ovan är endast ett fåtal av alla hot som finns och de är 
vanliga hot som företag, men även privatpersoner, kan råka ut för. Att helt 
undvika att få in ”besök” i sin dator är praktiskt taget omöjligt. Det som där 
emot går att göra är att installera skydd som medverkar till en minskad risk.  
Det finns olika typer av skydd som kan användas och det är förebyggande, 
begränsande och rapporterande skydd.  

Det förebyggande är de som hjälper till att förhindra att vissa typer av 
händelser inträffar. Det begränsande innebär att skadeverkningarna begränsas 
om en händelse skulle inträffa och det rapporterande innebär att händelser inte 
förblir oupptäckta (Handbok i IT-säkerhet del III s 31). 
 En skyddsåtgärd som skulle kunna användas är en så kallad brandvägg. Det 
är ett verktyg som är till för att skydda datorer och nätverk från oönskade 
intrång, främst från Internet men även från andra nätverk. 
En brandvägg består av en eller flera nätkomponenter som ska placeras mellan 
två datornät. Rent tekniskt kan den ses som det system som skiljer företagets 
nätverk från Internet, det vill säga skiljer två nätverk från varandra. En 
brandvägg kan bestå av hårdvara, i form av andra apparater, och av mjukvara, i 
form av program.  

När en administratör installerar brandväggen, utifrån företagets egna 
riktlinjer och krav, definieras vilka regler en brandvägg ska arbeta efter. Med 
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andra ord skapas det en policy som komponenterna ska följa. Detta innebär att 
administratören sätter upp olika regler vilket medför att om något inträffar är 
en brandvägg kapabel att kunna arbeta efter: ”om detta händer ska jag agera så 
här”. Anledningen till att detta är möjligt är för att en brandvägg kan analysera 
olika typer av inkommande paket av protokoll. 

En brandvägg kan även underlätta för en bättre balanserad trafik. Den 
arbetar även här utifrån den förutbestämda prioriteringsordning som 
administratören tidigare har definierat. 

Surfandet på Internet kan begränsas eftersom kommandon för att olika 
webbsidor, som inte är tillåtna att besöka, kan blockeras/spärras.  

En brandvägg har betydligt fler funktioner än de ovan nämnda, trots detta 
är inte en brandvägg till ett hundra procent ”skottsäker” (Barron & Shipley 
2002, s 195-199, Borg & Lozano & Löfgren & Malmgren & Palicki 1997, s 184-
185 och Handbok i IT-säkerhet del III s 57). 

En annan typ av skydd är ett så kallat virusprogram. Det är ett program som 
hjälper till att hitta och radera virus som kommer in i en dator eller på ett nät.  
Det finns två olika typer av virusskydd, aktivt och passivt (antingen i samma 
eller i två olika programvaror).  

Den aktiva programvaran kan startas när arbetsplatsen startas, det vill säga 
automatiskt. Det ligger där efter i bakgrunden till övriga aktiviteter och söker 
hela tiden efter virus eller virusliknande aktiviteter. Den kan även kontrollera 
program eller datafiler innan de används. 

Den passiva programvaran kan aktiveras vid specifika tidpunkter till exempel 
vid låg belastning för att till exempel genomföra en schemalagd körning (IT-
säkerhet för ditt företag del III s 70, 66). 

En förutsättning för att brandväggar och virusskydd ska kunna ge ett 
maximalt skydd krävs det att även de kontinuerligt uppdateras. Programmen 
arbetar i en föränderlig miljö vilket innebär att de måste genomgå en ständig 
utveckling, för att kunna skydda mot nya typer av angrepp (IT-säkerhet för ditt 
företag del III s 57). 

3.7.3 Interna hot 
Namnet interna hot talar lite för sig själv, då det innebär att attackerna kommer 
inifrån den egna organisationen. Detta är en svår kategori att skydda sig i från, 
eftersom den rör allt som har med personal och övriga personer som kommer i 
kontakt med företaget på ett eller annat sätt att göra.  

Ett exempel på hur ett företag skulle kunna underlätta för att den interna 
säkerheten ska kunna vara så hög som möjligt, är som tidigare nämnts, att 
begränsa användarnas rättigheter till de befintliga datasystemen/ 
informationssystem och så vidare.  

Ett hjälpmedel för att en relativt hög säkerhet ska kunna upprätthållas är att 
använda sig av en säkerhetspolicy. Det är ett dokument som uttrycker 
företagsledningens syn på behovet av säkerhet och anger målen för 
säkerhetsarbetet.  

Policyn bör skapas av ledningen och tydligt innehålla deras uttalade syn på 
det som rör säkerhet i form av regler och riktlinjer för hur information, lokaler 
och hjälpmedel (datorer och övrig teknik) bör hanteras. Anledningen till detta 
är för att skapa medvetenhet och engagemang från personalens sida i de frågor 
som rör säkerhet (Borg, Lozano, Löfgren, Malmgren, & Palicki 1997, s 38, 74 
och Handbok i IT-säkerhet del II s 21). 
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Det finns dock en viss typ av personal, inom ett företag, som är speciellt svårt 
och näst in till omöjligt att skydda sig emot. Det är personal från IT-
avdelningen, det vill säga administratörer, programmerare och andra personer 
som dagligen arbetar med organisationens system och som i sin tur besitter stor 
kunskap gällande systemens svagheter. När det väl uppstår en kritisk situation, i 
form av en avskedning eller liknande, spelar det ingen roll hur väl utformad 
säkerhetspolicy företaget har. Denna typ av personal har tillräckligt stor 
kunskap om hur de ska kunna förstöra och skapa merarbete för personen i fråga 
som ska ta över arbetsuppgifterna och även för övrig personal. Detta leder till 
att kostnaderna blir högre för att reparera denna typ av attack (Barron 2002, s 
183, 386). 

 

3.8 Användare och användbarhet 
Ett intranät är ett system som är tänkt att agera hjälpmedel för att förbättra 
och effektivisera kommunikationen mellan människor inom en organisation. 
Detta innebär att användarna av systemet måste känna sig tillfreds med 
intranätet, innehålls- samt funktionsmässigt. För att användarna ska kunna 
använda intranätet optimalt måste även information, om hur intranätet är 
tänkt att fungera, ges.  
 Avsnittet nedan rör användare av ett intranät samt hur utvecklarna av 
intranätet kan säkerställa att intranätet fyller sin funktion samt fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Information om hur ett intranät i sig används 
kommer dock inte att belysas, då användandet skiljer sig från fall till fall. Det 
finns, som tidigare nämnts, inga regler för vad ett intranät ska innehålla och 
hur det ska användas. 
 
Intranät används överallt, intresset för intranät är så stort att leverantörer av 
datorer och olika program fokuserar sin utveckling på intranätsteknik. Det finns 
ingen möjlighet att veta hur många intranät det finns, då företag inom alla 
tänkbara branscher använder sig av detta verktyg (Tittel och Stewart 1997, s 86, 
87). Ett intranät kan koppla ihop ett helt företag, databaser, kontor, 
leverantörer, partners och kunder (Tittel och Stewart 1997, s 108). Antalet 
intranät har ökat enormt och 1999 fanns det ungefär 25 000 organisationer som 
använde sig av intranätstekniken.  

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när ett företag byter ut de 
existerande informationskällorna mot ett intranät. När ett företag byter till ett 
intranät behöver det inte vara ett absolut beslut. Företaget kan behålla den 
tidigare existerande lösningen genom att lägga till intranätslösningar. Denna 
metod ger företaget tid att utvärdera de områden som kan vara intressanta att 
lösa med hjälp av intranätstekniken och detta medför att mindre krav ställs på 
användarna, eftersom en del av det redan invanda systemet fortfarande finns att 
tillgå (Tittel och Stewart 1997, s 88). 

Det område som är svårast när det gäller underhåll av intranätet är att 
underhålla och uppdatera användarna. Om inte användarna tillåts använda sig 
av intranätet skulle förmodligen många av de problem som uppstår kunna 
undvikas. Att utbilda användarna är en viktig aspekt för att kunna undvika 
problem. Det finns många användare som försöker ordna saker på egen hand 
innan de ber om hjälp och när ett intranät används kan detta skapa problem. 
Detta är en stor aspekt i varför användarna måste utbildas till att fråga om hjälp 



 37

(Tittel och Stewart 1997, s 230-231). Det finns också en del saker som 
användarna bör känna till och det är att de inte ska ladda ner stora filer från 
Internet eller installera nya program, vilken data som är tillgänglig och viken 
data som har begränsad tillgänglighet, till vem och hur de ska rapportera om de 
stöter på ett problem. Ur säkerhetssynpunkt är det även viktigt att användarna 
vet hur data skyddas från virus, oavsiktlig borttagning, fel placering och annan 
skada. Ju bättre informerade användarna är desto bättre kan de utnyttjas när 
det gäller underhåll av intranätet. Detta resulterar i att de användare som är 
utbildade kommer att orsaka mindre skada i intranätet.  

Användarnas medverkan när en produkt utvecklas sträcker sig genom hela 
utvecklingsprocessen, då användarna ska vara med i målgruppsanalyser och i 
användningstester.   

När en produkt eller tjänst ska utvärderas gällande hur användbar den är, är 
det viktigt att förstå sammanhanget som den ska användas i. Detta kartläggs 
och beskrivs i form av användarprofiler. En användarprofil består av flera delar, 
bland annat målgrupp, miljö, uppgifter och mål (Statskontoret 2005, s 15). 

Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Om en 
produkt uppfyller beställarens och målgruppens syfte har den hög 
användbarhet. Om en produkt är användbar visar sig i det samspelet som finns 
mellan produkten och dess användare över en viss tidsperiod, med andra ord i 
användning. För att skapa en produkt som är användbar bör den utformas med 
hänsyn till det mänskliga systemet, det sammanhang där produkten ska 
användas och den nytta som produkten förväntas ge. Med det mänskliga 
systemet menas de generella egenskaper så som hur människor ser, uppfattar 
och minns information. Det finns också specifika egenskaper vilka kan vara 
kunskaper, värderingar, attityder och förväntningar som måste tas i beaktande 
vid produktens utformning.  

Det är viktigt att produkten anpassas till det sammanhang den ska användas i 
och detta kan delas upp i ett antal olika sammanhang. Exempel kan vara det 
fysiska sammanhanget där hänsyn måste tagas till dålig belysning och störande 
ljud, det psykiska sammanhanget vilket innefattar hänsyn till stress och 
sekretessbelagda uppgifter samt det sociala sammanhanget där 
kompisrelationer och social ställning finns. Sist men inte minst det 
organisatoriska sammanhanget, där bland annat huvudkontoret och 
ordermottagning finns. Det är också viktigt att tänka på den nytta som 
produkten förväntas ge den som ska använda produkten. Det är då viktigt att 
tänka på samhällsnytta, verksamhetsnytta och ekonomisk vinst. För den som 
använder produkten är det i sin tur viktigt att tänka på förenkling, 
effektivisering och nöje (Ottersten & Berndtsson 2002, s 14-15).  

Det syfte som beställaren har vid införskaffandet av produkten kan variera 
kraftigt beroende på vilket mål verksamheten har och exempel på sådana syften 
kan vara att sälja mer via en e-handelsplats, ge bättre service till boende i 
kommunen, öka kunskapen om en specifik detalj, effektivisera orderläggningen, 
öka vi-känslan genom ett koncerngemensamt intranät samt vinna 
marknadsandelar genom att ha en produkt med de nyaste och fräckaste 
funktionerna. I många fall saknas dock en tydlig beskrivning av den förväntade 
nyttan och om syftet med produkten är oklart blir det svårare att utforma 
produkten på ett bra sätt.  

När det gäller beställarens krav på produktens lösning kan dessa ha 
lösningskrav som inte är användningsrelaterade och detta kan vara krav på 
produktens livslängd, anpassningsbarhet och underhållsvänlighet. Dessa krav 
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kan påverka lösningens användbarhet indirekt (Ottersten & Berndtsson 2002, s 
17). I alla användargränssnitt är det dock viktigt att vara konsekvent. I ett 
intranät är det helt avgörande för användbarheten, eftersom användarna ägnar 
en stor del av sin arbetstid åt intranätet. Att vara konsekvent medför att 
användandet underlättas när det gäller olika typer av produkters 
användningsområden (Nielsen 2001, s 281).    
 
Användbarhetstester 
Det finns olika sätt att genomföra användbarhetstester på och ett strukturerat 
användningstest är ett alternativ. Ett strukturerat användningstest innebär att 
ett antal realistiska uppgifter ska lösas, vilka delas ut till en användare. 
Användaren ska sedan lösa uppgifterna och hela tiden förklara sina tankar 
gällande hur detta görs. Testet upprepas vid minst fem sammankomster, med 
samma uppgifter och med olika användare vid varje tillfälle.   

Hur uppgifterna formuleras bör utgå från frågeställningar runt viktiga 
funktioner och/eller egenskaper hos produkten. När detta test genomförs 
behövs tre till fyra olika roller. Dessa roller är användaren, vilket är den person 
som har kunskap om tillämpningsområdet, handledaren, vars uppgift är att 
ansvara för att användaren känner sig tillfreds i situationen, observatören, vars 
uppgift är att noterar vad som händer samt vittnet som har intresse av 
utvärderingen och denna person är ofta beställaren. Rollen som vittne kan 
uteslutas eller ersättas av en observatör (Ottersten & Berndtsson 2002, s 99).  

När användbarhetstester ska göras på ett intranät går det till på samma sätt 
som när det görs på olika webbplatser. Ett antal representativa användare väljs 
ut och tillåts sedan utföra diverse typiska arbetsuppgifter, som ovan nämnts. 
Den enda skillnaden är att de representativa användarna är anställda och inte 
kunder, därför behöver inte deltagare rekryteras genom externa metoder utan 
genom interna kanaler. Testpersonerna kan väljas ut av personer på företagets 
olika avdelningar, genom meddelande på intranätet eller att det sätts upp anslag 
i exempelvis matsalen där frivilliga får anmäla sig. Om det endast rör sig om en 
enklare undersökning gällande exempelvis en ikon eller en kommentar till en 
sida, kan personal bli tillfrågade i korridoren. Det är dock viktigt att även 
”nybörjare” och nyanställd får vara med i undersökningen, även om det är de 
erfarna som är en viktig målgrupp. Intranätet är en av de viktigaste kanalerna 
för de nyanställda att lära känna sin arbetsplats. Det är därför viktigt att inte 
skrämma bort dem med en massa konstiga eller främmande begrepp och frågor 
(Nielsen 2001, s 288-289).  

Att jämföra företagets intranät med andra företags är ytterligare ett bra sätt 
att få nya idéer till fortsatt utveckling. Tyvärr kan inte några jämförelser med 
andra intranät göras eftersom de inte är tillgängliga för externa användare. 
Detta kan dock lösas genom att be eventuellt nyanställda ge sina åsikter på 
företagets intranät, i förhållande till deras tidigare erfarenheter. Det är dock 
viktigt att de inte känner att de avslöjar saker som de inte borde göra angående 
sina tidigare erfarenheter kring intranät. De kan dock ge många värdefulla 
kommentarer på vad de uppskattade och vad som inte uppskattades i det 
dåvarande kontra nuvarande intranätet, utan att de bryter mot några 
överenskommelser gällande sekretess (Nielsen 2001, s 289). 

Om företaget har kontor i andra länder tillkommer även frågan om den 
internationella användbarheten. De anställda brukar inte ha några problem 
med att kommunicera på företagets koncernspråk och det kan dessutom vara på 
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så sätt att det är många anställda som har besökt huvudkontoret och på det viset 
kommit i kontakt med de kulturella särdrag som råder i företagets hemland.  

För att förbättra användbarheten i internationella företags intranät kan det 
skapas landsspecifika hemsidor där samtliga användare deltar i 
användbarhetstesterna av den övergripande intranätsdesignen (Nielsen 2001, s 
289). Det kan också göras fältstudier och dessa är speciellt viktiga när det gäller 
användbarheten i intranät. Detta för att många av de problem som finns i ett 
intranät har att göra med hur de stödjer verksamhetens arbetsuppgifter eller 
olika personalgrupper.  

För att få fram den bästa intranätsdesignen, som gynnar de anställdas 
produktivitet, gäller det att utvecklarna vet vad de arbetar med och anpassar 
systemet till deras arbetsflöde. Det finns med andra ord ytterligare en typ av 
studie vilken går ut på att den anställde blir observerad på sin arbetsplats. Det 
är dock viktigt att observatören håller sig i bakgrunden så att personen arbetar 
precis som vanligt. Det kan hända att observatören inte förstår en specifik 
arbetsuppgift och måste avbryta den anställde för att få en förklaring och detta 
är tillåtet så länge detta inte sker för ofta. Det kan även hända att användarna 
ställer frågor om intranätsprojektet till den som observerar och håller i 
fältstudien och de kan även be om hjälp med vissa delar av funktionerna. Om 
dessa frågor uppkommer i början av besöket bör observatören avböja med 
förklaringen att han/hon är där för att observera hur användaren beter sig när 
de inte har någon expert att fråga. När fältstudien är klar kan observatören 
däremot gå ur observatörsrollen och hjälpa användaren som tack för att denne 
medverkat i studien (Nielsen 2001, s 290, 292).   

Hur själva användargränssnittet testas kan ske genom att en testgrupp 
slumpmässigt väljs ut. Var och en får där efter olika typer av uppgifter de ska 
söka svar på. När testpersonerna söker efter uppgifterna loggas antalet misstag 
och vilka vägar testpersonerna försöker ta. Vad som är viktigt i denna 
undersökning är med andra ord hur många försök som lyckas, samt hur lång tid 
det tar för testpersonerna att finna svaren (Nygren 2002, s 112).  
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3.9 Utvecklandet av ett intranät 
För att användbarhetstesten ska kunna utföras krävs det att det finns ett 
system som ska testas. Att utveckla ett intranät innebär betydligt mycket mer 
än att bara konstatera att en organisation är i behov av en bättre 
kommunikationskanal.  

Det krävs en hel del förarbete innan intranätet kan börja skapas. 
Användarna, eller rättare sagt personalen, är de som är slutanvändarna och 
detta innebär att det är denna målgrupp intranätet ska skapas och anpassas 
efter. Det krävs med andra ord en bra dialog mellan utvecklarna och 
användarna för att intranätets huvudsyfte ska kunna uppfyllas, nämligen 
agera kommunikationsverktyg. 

I detta avsnitt kommer det att tas upp vad skaparna bör ha i åtanke 
gällande utvecklandet av ett intranät. Detta innebär att det kommer att 
informeras om vikten av förarbete, vad utvecklaren bör tänka på gällande 
struktur, design, innehåll samt vad det bör finnas för funktioner att tillgå på 
intranätet. Råd på vad utvecklaren bör ha i åtanke och vad denne bör ta 
hänsyn till kommer med andra ord att belysas. Detta för att skaparna ska 
kunna utveckla intranätet till att effektivisera informationsinhämtningen för 
användarna. 
 
Enligt Tittel och Stewart (1997) är intranät gårdagens, dagens och 
morgondagens lösning för hantering av information. Detta innebär att det kan 
vara svårt att skapa intranät för mindre företag som inte är tekniskt avancerade 
och detta är på grund av en rad faktorer. Många av de tekniker som används i 
intranät är helt nya för de allra flesta, även för den personal som har erfarenhet 
av traditionella nätverk. Det är dock inte svårt att lära sig de nya teknikerna, 
detta med tanke på alla de externa företag som erbjuder dessa typer av tjänster.  

Även om företaget kan konvertera ett existerande nätverk kräver ett intranät 
en inledande investering. När företaget börjar använda det nya systemet och 
dess metoder, kan det kännas jobbigt att hantera data och rädslan för att förlora 
denna kan ofta fördröja utvecklingen. 

Tiden för inlärning är något som också måste finnas med i åtanken. Med 
intranät blir den bördan mindre än för andra lösningar, eftersom 
informationstjänsterna är enkla att använda och har en god tillgänglighet.  

Konvertering av data sköts automatiskt av speciella verktyg och det dyker 
hela tiden upp nya lösningar som gör det möjligt att använda gamla dataformat 
direkt. Sist men inte minst spelar även storleken på företaget en stor roll när ett 
företag väljer att byta till intranätsteknik, det kan både bli svårare och dyrare 
(Tittel och Stewart 1997, s 90). Intranätens popularitet ökar ute bland 
organisationerna och detta för att de är kraftfulla och skapar nya möjligheter. 

 
”Det är kul att utveckla intranät och det är minst lika kul att använda det 

som ett verktyg i det dagliga arbetet” (Tallving 1998, s 18). 
 
Det förberedande arbetet 
En person som arbetar i en miljö där denne bär ansvaret för informationen 
inom en organisation, präglas i många fall av ett mycket högt informationsflöde. 
Information som kommer utifrån ska dagligen samlas in, bearbetas, 
struktureras och analyseras, och detta för att informationen i sin tur ska kunna 
distribueras ut till de anställda med hjälp av olika kommunikationskanaler.  
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Arbetsprocessen innebär både distribution av information som baseras på något 
som redan har hänt, samt i förebyggande syfte, det vill säga innan något ska 
hända. Syftet med detta arbete är att organisera och tilldela de berörda delarna 
inom organisationen nödvändig information och kunskaper som härstammar 
från omvärlden. Detta krävs för att organisationen i sin helhet i slutänden ska 
nå sina kort- och långsiktiga mål.  

Under de senaste decennierna har tekniken snabbt gått framåt gällande 
tekniken av informationshantering. Denna utveckling har varit till stor 
betydelse för de personer vars dagliga arbetsuppgifter är direkt kopplade till 
hantering av information. Exempel på teknik som har förbättrats betydligt är 
möjligheten att distribuera information elektroniskt, ge personalen möjligheten 
att söka efter information på egen hand och detta bland annat genom att 
intranätstekniken har utvecklats till att bli ett verktyg som kan användas i det 
dagliga arbetet (Tallving 1998, s 12-13).  

Utvecklingen av ett intranät kan ske i olika faser. Den första fasen innebär att 
intranätet är en ren informationskanal, vilket innebär att det fungerar som en 
elektronisk anslagstavla där allmän information och nyheter kan publiceras. 
Många gånger ses intranätet som ett komplement till annan traditionell 
internkommunikation i denna fas. Det sker ibland att intranätet kompletteras 
med personaltidningen och att detta i sin tur ersätter den ordinarie 
personaltidningen. Om vissa informationskanaler ersätts av denna nya teknik 
finns risken att delar av personalen missar information och helt enkelt inte tar 
del av personaltidningen (Bark och Heide 2002, s 12). 

I nästkommande fas övergår gradvis intranätet till att bli ett arbetsverktyg 
och efter ytterligare en tid kan det så småningom utvecklas till ett processtöd för 
de enskilda anställda samt för själva organisationen. Detta sker dock successivt 
då information och applikationer direkt knyts till individernas dagliga 
arbetsuppgifter (Bark och Heide 2002, s 13). 

Att använda ett intranät medför en hel del fördelar för hantering av 
information. Innan ett företag drar igång ett intranätsprojekt bör en analys av 
de anställdas behov av ett intranät i de dagliga arbetssituationerna göras, då 
detta är A och O för att projektet ska bli lyckat. Detta innebär att frågan gällande 
vilken nytta ett intranät skulle göra för företaget klargörs. Analysen resulterar 
med andra ord i en behovsanalys och kan göras genom exempelvis 
enkätundersökningar. Vad denna analys skulle kunna innehålla kan ses i bilden 
nedan (bild 6) (Tallving 1998, s 33, 35 och Bark 2002, s 39). Vad som är viktigt 
är dock att det redan i förundersökningarna förs en öppen dialog mellan de som 
ska producera intranätet och de tilltänkta användarna. Detta för att användarna 
ska känna sig delaktiga i projektet redan från början (Tallving 1998, s 37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6 Behovsanalys av Tallving 1998, s 35 
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Modellen innehåller tre delområden nämligen innehåll, teknik och 
kompetens. När det gäller innehåll syftar det till en informationsinhämtning 
gällande identifikation av information och tjänster som kan publiceras på 
intranätet, samt utvärdering av vilka av dessa som bör publiceras. Det bör även 
samlas ihop information gällande om det finns olika säkerhetskrav angående 
behörighet och liknande. Säkerhetsdiskussionerna bör ske i samspråk med den 
personal vars arbetsuppgifter rör informationsutlämnandet.  

Det resultat av området gällande innehåll bör resultera i framtagna förslag på 
vad som skulle kunna publiceras på intranätet, i form av information och 
tjänster. Det bör även finnas ett framtaget förslag på hur strukturen och 
layouten på webbplatsen skulle kunna vara, samt förslag på policys och ett 
första utkast av riktlinjer för webbplatsen (Tallving 1998, s 36, 38). 

 Vad delområdet teknik innefattar i detta sammanhang är att de tekniska 
kraven för att skapa ett intranät ska konkretiseras. Det bör med andra ord göras 
undersökningar i den befintliga datormiljön, gällande de allmänna tekniska 
kraven för införandet av ett intranät. Detta leder till att de delar som behöver 
kompletteras identifieras. Det resultat som framkom genom 
informationsanalysen och den tekniska analysen ska ligga som underlag för att 
kraven på datormiljön ska kunna preciseras (Tallving 1998, s 40).  

Området gällande kompetens innebär att det görs en inventering av 
organisationens resurser, i form av vilken kunskap den befintliga personalen 
besitter. Denna undersökning innefattar inte bara att kontrollera om kunskapen 
finns, utan även i vilken utsträckning denna resurs finns att tillgå. Om 
organisationen inte innehåller tillräckligt med resurser, i form av kunskap, ska 
även planeringen av behovet för extern hjälp preciseras. Ytterligare en viktig 
aspekt som bör undersökas är i hur stor utsträckning personalen, de som ska 
utveckla intranätet samt de vanliga användarna, är i behov av utbildning eller ej.  

Med hänsyn till det tidigare planerade innehållet samt de tekniska kraven, 
ska kompetensanalysen resultera i hur stor organisationens förmåga är att 
självständigt driva projektet gällande intranätet. Utbildningsbehovet bör också 
vara väl identifierat (Tallving 1998, s 40-41).  

När dessa tre områden är analyserade är det kvar att göra en grundlig 
genomgång av tidsplanen samt budgeten. När det gäller budgeten bör det 
utföras en budgetplan även under själva analysen av respektive presenterat 
ovan nämnt område. Exempel på poster som ska finnas med i den totala 
budgeten är exempelvis datorutrustning, innehållsutveckling, utbildning av 
personal, lansering, teknisk support, underhåll, uppdateringar, kostnader för 
vidareutveckling och så vidare.  

När det gäller själva tidsplanen av projektet bör den sträcka sig till strax efter 
det att den första uppföljningen har ägt rum och då själva utvärderingen av 
webbplatsen, som sker efter lanseringen av systemet, ägt rum (Tallving 1998, s 
42).  

Att införa ett intranät skapar en del extra arbetsuppgifter. Det måste finnas 
en styrgrupp, det vill säga en grupp bestående av tre till fyra personer som ska ta 
de strategiska besluten samt göra en fördelning av likvida medel. Det bör finnas 
en person som är ansvarig för själva intranätet, en så kallad webbmaster och en 
person som är ansvarig för den övergripande informationen som publiceras på 
intranätet, en så kallad webbinfoansvarig. Den person som är webbinfoansvarig 
har i sin tur hjälp från webbredaktörerna, vilka i sin tur är ansvariga för den 
information som publiceras på lokal nivå. Webbredaktören kan delegera ut 
arbetsuppgifter för de lokala delarna, men det är dock webbredaktören som bär 
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det totala huvudansvaret för det som är presenterat. Fortsättningsvis bör det 
finnas personer som skapar informationen som ska publiceras, så kallade 
webbskribenter och sist men inte minst personer som är ansvariga för de 
tekniska delarna, de så kallade webbteknikerna. Det bör även tillsättas en 
tvärfunktionell utvecklingsgrupp innehållande informationsansvariga på lokal 
och central nivå, olika nyckelpersoner med flera (Tallving 1998, s 18 och Bark 
2002, s 61).  

För att samtliga ska veta vad som gäller skapas så kallade webbkontrakt. 
Detta innebär att det skapas gemensamma förväntningar och det är även ett sätt 
att göra en ram kring det arbetet som rör själva intranätet. Detta är ett sätt att 
undvika missförstånd, då samtliga redan innan arbetet startar är medvetna om 
vad det är som gäller. Kontrakten innehåller information gällande de olika 
rollerna och grupperna som finns runt intranätet. Kontrakten innehåller 
information gällande strategiska diskussioner och detta rör vad som ska göras, 
samt varför arbetet ska göras. En konkretisering av ambitioner och vad det är 
för resurser som krävs, det vill säga frågan hur något ska utföras, bevaras. Sist 
men inte minst innehåller kontraktet en resursfördelning i form av en 
beskrivning gällande när arbetet ska vara klart och vem det är som ska bära 
vilket ansvar (Bark 2002, s 67-68). 
 
Struktur 
Många större företag använder sig av väldigt invecklade 
kommunikationskanaler, detta gör att mycket arbete görs i onödan och 
effektiviteten i ett företag kan förbättras dramatiskt om kommunikationen 
förbättras. Ett förslag på hjälpmedel som kan användas istället för de tidigare 
komplexa lösningarna är att använda ett intranät, förutsatt att designen och 
dess struktur underlättar för informationshanteringen (Nielsen 2001, s 276).  

Fördelen med att använda intranätet som basstruktur för hantering av 
information är att företaget kan upprätta kommunikation genom hela 
företagshierarkin. Det blir lättare för användarna att hämta information från 
flera olika håll i ett intranät, utan att besvära någon annan (Nielsen 2001, s 
277).  

Användargränssnittet är det som styr kommunikationen mellan människan 
och datorn (Nygren 2002, s 112). När det gäller själva användargränssnittet är 
det viktigt att det ser likadant ut för alla. En stor anledning till detta är för att 
användarna snabbt ska kunna känna igen sig, veta hur sidorna är upp 
strukturerade och i sin tur fungerar samt att de snabbare ska kunna hitta rätt i 
informationsmassorna (Langen 2002, s 95).  

När det gäller design av ett intranät är fördelen att det lättare går att anpassa 
designen efter en viss plattform och en viss webbläsare. Detta eftersom det är 
lättare att ha en standardiserad miljö i ett intranät och det är även lättare att 
utnyttja avancerade webbläsarfunktioner (Nielsen 2001, s 265). Det är särskilt 
viktigt att standardisera navigerings- och presentationsfunktionerna. Förutom 
att använda menysystem, färgscheman och teckensnitt som hjälpmedel för att 
visa att det rör sig om en intern sida, bör även företagslogotypen placeras i övre 
vänstra hörnet på varje sida. Logotypen bör även vara länkad till intranätets 
startsida (Nielsen 2001, 189, 198). 

Texten som presenteras bör ha ett förhållandevis stort teckensnitt för att 
underlätta läsbarheten. Dessutom bör de personer som publicerar text på 
intranätet ha i åtanke att långa textstycken inte är bekväma att läsa på en 
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bildskärm. Därför bör informationen försöka förmedlas med så få ord som 
möjligt (Nielsen s 104, 106, 125-126 ). 

Om det är mycket text som ska presenteras är det bättre att använda sig av 
verktyget hypertext. Detta innebär att en användare först blir bemött av en 
kortfattad informationsmängd och om intresset fortfarande kvarstår finns det 
möjlighet att kunna länka sig vidare till en mer detaljerad och utförlig text. 
Hypertextlänkar bör dock inte användas endast för användandets skull, då det 
tar extra tid att ladda ytterligare en sida. Även om det är en intresserad person 
som väljer att läsa den längre texten, bör skaparen fortfarande ha i åtanke att 
det går ungefär 25 % långsammare att läsa från en dators skärm än vad det gör i 
vanliga fall. Detta betyder att den texten fortfarande bör vara lätt att skumma 
igenom.  

För att underlätta att en text ska kunna bli lättare att ta sig igenom bör den 
skrivas på ett sådant sätt att läsaren enkelt kan bilda sig en uppfattning om vad 
budskapet är. Det ska finnas tydliga nyckelord, uppdelade stycken samt tydliga 
underrubriker som underlättar för att läsaren ska kunna skumma igenom texten 
(Nielsen s 101, 112).  

Strukturen av innehållet bör följa den så kallade upp- och nedvända 
pyramidprincipen. Detta innebär att den viktigaste informationen presenteras 
först, vilket underlättar för en person som endast skummar igenom texten, då 
de personerna väldigt ofta endast läser de första raderna i varje stycke (Nielsen s 
111). 

I dagens samhälle är det många som har läs och skrivsvårigheter i olika 
utsträckning. En sådan person har ofta svårt för att kunna läsa långa texter. Att 
göra sidorna lättare att skumma igenom och att använda sig av länktexter, med 
ett stort informationsinnehåll, underlättar för personer med denna typ av 
problem. Även synskadade har stor hjälp av att ord med ett stort 
informationsinnehåll används. 

Den visuella designen bör hålla sig till grundläggande designregler. 
Bakgrunden bör vara enfärgad och i en färg som ger hög kontrast till texten, då 
detta visar hänsyn till ytterligare en viss användarkategori av intranätet. Det är 
inte bara sättet att uppfatta saker som skiljer oss människor åt. Att vara 
färgblind är ytterligare ett vanligt handikapp och en viktig aspekt som designern 
bör ha i åtanke. För att underlätta för en färgblind bör det vara skarpa 
kontraster mellan bakgrund och text. Det är även viktigt att inte använda för 
mycket mönster som bakgrund, då det försämrar läsbarheten och är även 
irriterande för de personer som inte har problem med färgblindhet (Nielsen s 
125, 302, 310). 
 
Design 
All design som utvecklas leder i slutänden till en produkt i någon form. Denna 
produkt kan vara en abstrakt eller en konkret artefakt och den kan vara liten 
eller stor, viktig eller oviktig. Oavsett hur den ser ut är det ett resultat av en 
medveten handling av en designer (Löwgren och Stolteman 2004, s 1-2).  

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid utformningen av ett intranät är att ett 
intranät och en extern webbplats är två helt olika informationsrymder med olika 
mål, användare och tekniska begränsningar.  

En intranätsdesigner bör följa de grundläggande regler som finns för 
webbdesign. Huvudmålet bör dock vara att skapa sidorna att de är enkla att 
använda och att användarnas mål med besöken enkelt ska kunna uppnås.  
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För en extern webbplats kan användarorienterad design betyda 
kundorienterad design, medan för intranät kan användarorienterad design 
betyda personalorienterad design. Det bästa är att skapa intranätet så att de 
anställda tydligt kan se en skillnad mellan intranätet och den externa 
webbplatsen, det vill säga att användarna tydlig ser när de befinner sig på 
intranätet och arbetar med konfidentiell information och när de befinner sig ute 
på webben där informationen är tillgänglig för hela världen (Nielsen 2001, s 
264). 

De företag som använder sig av intranät har alla en egen standardiserad 
design. Detta innebär att det inte finns någon standardlayout och att det endast 
finns riktlinjer för god intranätsdesign (Braa, Sörensen & Dahlbom 2000, s 82-
83). 
 
Innehåll  
En användare bryr sig inte om hur snyggt designade menyerna är skapade om 
dessa inkräktar på det relevanta innehållet. Den information som användaren är 
intresserad av bör fylla 50 - 80 % av bildytan. Andra argument för att använda 
en enkel design är att det blir lättare att anpassa webbplatsen efter olika 
användares förutsättningar (t.ex. skärmupplösning) samt att svarstiderna 
förkortas (Nielsen 2001, s 22, 29, 42). 

Ett bra innehåll är enligt Langen (2002) A och O för ett intranät (Langen 
2002, s 77) och intranätstekniken är en bra informationskanal på så sätt att det 
ges en möjlighet att sprida tidskänslig information och nyheter inom 
organisationen (Bark 2002, s 38). Intranätet erbjuder samma information 
samtidigt till alla anställda och detta gör att förutsättningarna förbättras för de 
anställda att själva söka och skaffa sig information. Att självmant söka efter 
information kallas med ett annat ord för ”pull”, det vill säga att användaren själv 
får leta upp informationen. Om informationen är strukturerad på ett enkelt och 
logiskt sätt och där med lätt att hitta, medverkar detta till att ledningens samt 
chefernas roller förändras. Dessa personer har traditionellt varit, och är 
fortfarande i stor utsträckning, förmedlare av information. När ett intranät 
införs förändras detta och ett större ansvar läggs på cheferna att se till att 
information finns tillgänglig för de anställda. Motsatsen till ”pull” är med andra 
ord ”push” och innebär att informationen finns enkelt tillgänglig (Bark, 
Windahl, Heide & Olofsson 1998, s 103).  

Enligt Bark (1998) gick chefernas tidigare uppgifter ut på att kontrollera om 
medarbetarna utförde sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Ledarens uppgifter 
har dock förändrats till att skapa gemensamma mål och visioner samt har på 
detta sätt skapat medarbetare som naturligt arbetar för att nå målen, detta utan 
att behöva kontrolleras (Bark 2002, s 32). Denna förändring har skapat nya 
krav på chefsrollen, då kommunikativa färdigheter sätts i fokus, vilket innebär 
att förmågan att skapa interna dialoger med medarbetarna krävs (Bark 2002, s 
33). 

Genom att visa ett aktivt intresse och genom att vara engagerad på nätet kan 
chefer, inom organisationer som är spridda rent geografiskt, ändå uppfattas 
bedriva ett synligt ledarskap. Chefer som lägger in en personlig reflektion på 
intranätet där denne kommenterar veckan som har varit eller lägger in en 
kommentar i en diskussion, bygger upp en bild av en ledare som är öppen och 
generös, och som dessutom bryr sig om de anställda (Bark 2002, s 35). 

Intranätet bör innehålla information som är relevant för användarna på olika 
nivåer så som på individnivå, gruppnivå, information per ort, ämnesområde, 
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process, projektinformation och så vidare (Langen 2002, s 85). Mer konkreta 
exempel på vad intranätet skulle kunna innehålla är semester och 
tidsrapportering, information som är riktad till den som är nyanställd, mötes 
och konferensservice, information om utbildningar samt information gällande 
regler, avtal och förmåner (Bark 2002, s 29).  

Ett intranät bör även innehålla information om rekommenderad struktur och 
layout för de viktigaste typerna av sidor. Det kan till exempel röra sig om 
avdelningssidor, projektsidor och rapportsidor. Standarden bör vara tillgänglig 
på intranätet och ska förklara de obligatoriska, rekommenderade och valfria 
elementen. En positiv aspekt är att presentera konkreta exempel då användarna 
hellre använder sig av ett praktiskt exempel än en teoretisk förklaring (Nielsen 
2001, s 189, 198, 280-281).  

Tidigare var det ledningens ansvar att se till att informationen kom ut till de 
anställda, men nu ligger ett större ansvar på de anställda att se till att de får tag 
på informationen. I olika policys och personalhandböcker står det att det är upp 
till var och en att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen. När 
intranäten införs förväntas det med andra ord att de anställda själva ska hålla 
sig uppdaterade, de har dock inget ansvar att informera andra (Braa, Sörensen 
& Dahlbom 2000, s 82). 

 
Funktioner 
Ett intranät ska bestå av tre komponenter, det ska ha en kataloghierarki som 
strukturerar allt innehåll på intranätet. Själva ämneshierarkin måste 
bestämmas lokalt, eftersom den ska omfatta det innehåll som är specifikt för 
just den delen av intranätet. Det är även viktigt att ett sökfält finns som sedan är 
ansluten till en sökmotor, och sist men inte minst nyheter om företaget och 
personalfrågor. 

När det gäller vikten av att det finns en tydlig navigerings meny är främst för 
att visualisera strukturen och användarens aktuella position. För ett intranät är 
det naturligt att det används en hierarkisk struktur, baserad på de olika typer av 
information och tjänster som erbjuds. Det är viktigt att användaren hela tiden 
kan se var i hierarkin han eller hon befinner sig och detta för att enklare kunna 
navigera runt på intranätet. 

Intranät har en tendens att växa fort och detta eftersom alla olika avdelningar 
presenterar sina uppgifter via intranätet. Det är därför viktigt att intranätet har 
en bra sökmotor (Nielsen 2001, s 279). En sökfunktion är den dialog som 
innebär att användaren anger och specificerar ett sökvillkor, det startas en 
sökning och användaren tolkar och utvärderar den listan med träffar på det 
angivna ordet (Nygren 2002, s 117).  Med hjälp av en sökfunktion kan de 
anställda med andra ord hitta information om en viss sak eller information om 
någon anställd inom företaget, på ett enklare sätt (Nielsen 2001, s 279).  Enligt 
Langen (2002) är ett vanligt problem inom organisationer är att det är allt för få 
som använder sökfunktionen. Enligt Langen (2002) beror detta på att, när en 
användare testar funktionen får de alldeles för många träffar, dock inte 
tillräckligt relevanta eller tillräckligt med i tiden (Langen 2002, s 90). 

Vad en effektiv sökmotor medför är effektivare sökning, vilket resulterar i 
tidsbesparing. De så kallade booleska operatorerna som söker på enstaka ord 
med hjälp av and, or, och så vidare, bygger vanligtvis de traditionella 
sökmotorerna på. Denna teknik kräver en större kunskap hos användaren, 
vilket även kan vara ett hinder för användandet. Med hjälp av nyare teknik går 
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det även att söka på en teckensträng, vilket ger fler möjligheter till sökalternativ 
för olika typer av användare (Langen 2002, s 90). 

Alla enheter inom ett företag bör ha tillgång till egna sidor på intranätet med 
länkar till personalens ”hemsidor”, liksom till lämpliga enheter uppåt och nedåt 
i hierarkin. De olika grupp- och avdelningarnas sidor bör ha länkar till det 
material som betraktas som viktigt och användbart. Detta gör att det blir lättare 
för de anställda på andra avdelningar att hitta den information de behöver. Det 
är dock viktigt att ha god koll på vad som ska länkas till vad. Här är det viktigt 
att ha säkerhetsaspekten i åtanke och detta för att inte användaren ska kunna få 
tag på information som denne inte är berättigade till (Nielsen 2001, s 278 och 
Hedemalm 1997, s 59).  

När det gäller utformningen av länkarna bör de vara markerade på det sätt 
dem i normala fall markeras på den ordinarie webben och det innebär att 
skaparen låter länkarna vara understrukna. Helst bör länktexten även vara blå, 
eftersom den färgen har blivit accepterad av användarna som standard för 
obesökta länkar. Eftersom användarna förväntar sig att understruken text är 
länkar, bör text som inte är länkande inte strykas under. Den absolut viktigaste 
länkregeln är dock att inte skriva ”Klicka här” som länktext. I stället bör länken 
bakas in i en mening och där efter att låta det mest betydelsebärande ordet i 
meningen utgöra länken (Nielsen 2001, s 55, 195). 
 
Drift och underhåll  
Vad som är viktigt gällande intranät är att webbplatsen hålls aktuell och är 
uppdaterad, lokala webbplatser och nya tjänster behöver marknadsföras, samt 
användarnas synpunkter måste följas upp och utvärderas (Tallving 1997, s 59). 

Det krävs mycket för att webbsidor ska vara aktuella, vilket dock inte alltid är 
det enklaste då tidsbrist kan vara en bidragande orsak till att den önskade 
kvaliteten inte kan efterlevas. Uppdateringar kräver att de blir rutinmässiga, 
prioriteras samt planeras in för att inte citatet nedan, av Nygren (2002), ska 
efterlevas: 

 
”Nyheter som inte uppdateras är sämre än inga nyheter alls” (Tallving 

1997, s 60 & Nygren 2002, s 139). 
 
När det gäller själva marknadsföringen av intranätet kan detta göras genom 

att det genomförs utbildning inom intranätet för personalen. Detta är en så 
kallad direkt marknadsföring och en indirekt marknadsföring skulle kunna vara 
att, efter det att föredrag har hållits ges informationen om att materialet finns 
att ta del av även på intranätet (Tallving 1997, s 62). 

Ett av de många mål organisationer har gällande sitt intranät är att det ska 
stödja den tvärfunktionella kommunikationen, vilket innebär att det ska fungera 
som ett stöd för att hålla ihop verksamhetens olika arbetsprocesser. Tanken 
med detta är att de olika delarna inom organisationen ska börja knytas samman 
och samverka (Bark och Heide 2002, s 13). 
 Vikten av att göra utvärderingar och kontinuerliga kvalitativa 
undersökningar, gällande intranätet, är inte bara till för att få fram en lägesbild 
över själva användandet av intranätet. Resultatet av undersökningarna kommer 
även att hjälpa till att precisera hur resultatet av intranätet är, samt 
åtgärdsförslag kommer att kunna preciseras med hjälp av underlaget. Tanken är 
att detta ska fungera som ett beslutsunderlag för de ansvariga för intranätets 
framtida förbättringar (Bark 2002, s 41).  
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Exempel på vad denna undersökning bör ge underlag för är, enligt Bark (2002, 
s 41), bland annat: Hur stor tillgången till intranätet är, hur stor kunskapen är 
om och hur attityden är till intranätet, hur många det är inom de olika 
enheterna och orterna som använder intranätet, vilka personalkategorier som 
använder intranätet, till vad och i vilken utsträckning intranätet används, hur 
många som inte använder intranätet och varför de inte använder det, hur den 
upplevda nyttan och användbarheten av intranätet är samt dess 
användarvänlighet och sist men inte minst vad som är bra respektive mindre 
bra med dagens intranät samt hur den fortsatta utvecklingspotentialen ser ut.  
 

3.10 Sammanfattning av teorin 
I denna summering ligger den största vikten på de delar som berör användare 
och användbarhet. Detta för att undersökningen som görs i denna rapport är 
en form av användbarhetstest och bygger på vad användarna tycker om det 
intranät som används samt dess användbarhet. Enkäten är uppdelad i tre 
olika områden, vilka är struktur, design, innehåll samt funktioner och även 
detta avsnitt belyser dessa tre områden. 
 
Det som är avgörande för om vi kallar en grupp för organisation är att de som 
deltar i den har gemensamma mål som binder dem samman. Varje organisation 
är beroende av samarbete med andra organisationer och detta för att få tillgång 
till de resurser, råvaror, kapital, arbetskraft, som behövs i verksamheten. De är 
också beroende av att det finns någon i omvärlden som har nytta av de resultat 
som organisationen producerar. Syfte med alla organisationer är att de ska lösa 
en eller flera uppgifter och det är detta som de alla har gemensamt. För att en 
organisation ska kunna lösa den uppgift den är tänkt att lösa måste de använda 
sig av kompetens och verktyg, vilket kallas för organisationens teknik. Moderna 
organisationer utvecklas bland annat inom det område som kallas informations- 
och kommunikationsteknik (IT). Ny kommunikationsteknologi gör det möjligt 
att förändra den nuvarande formen på en organisation. Hur en ny teknologi ska 
användas formas efter organisationen och dess vanor av kommunikation. Det är 
svårt att beräkna effekterna när nya verktyg för kommunikation introduceras i 
en organisation. En typ av kommunikationsverktyg kan vara ett intranät.  
 Begreppet intranät är en sammanslagning av intra och nätverk, vilket betyder 
ett nätverk inuti. Även om intranät nu är en viktig och välkänd tillgång 
använder många företag det som ett internt kommunikationsverktyg. Tanken på 
att använda sig av ett intranät kan komma från flera olika håll inom 
organisationen. Förslaget kan antingen komma från den enskilda 
medarbetaren, en speciell avdelning, från ledningen eller så kan det vara ett 
resultat från undersökningar bland personalen. De som vanligtvis tar första 
steget till intranätslösningen är IT-avdelningen. Det är dock ledningen som i de 
flesta fall tar beslutet om att ett intranät ska införas i företaget.  

Precis som med allt annat finns det givetvis både fördelar och nackdelar med 
ett intranät. En fördel kan vara att ett intranät kan vara företagets viktigaste 
verktyg för intern kommunikation och distribution av information. En annan 
fördel med intranät är dess förmåga att dela program. Detta gör att företaget 
kan spara in timmar av rutinarbete och det medför även att företaget kan 
uppdatera alla användare samtidigt. Ytterligare en fördel som finns med ett 
intranät är att det relativt enkelt och snabbt kan växa i takt med de ökade 
behoven. Intranätsteknik är väldigt viktig och kommer förmodligen att bli ännu 
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viktigare. Som sagts tidigare finns det också en del nackdelar med 
intranätstekniken. En av dessa kan vara utbildning av användare, det innebär 
att de som är vana vid Internet kan ovana vid intranät. Rädslan för ny teknik 
kan hindra de anställda från att utnyttja intranätet fullt ut och därför är det 
viktigt att satsa på utbildning, detta för att få alla att komma igång. Den tid det 
tar för användarna att komma igång är alltid en viktig faktor, vid införandet av 
en ny teknik. Den tid det tar för användarna att lära sig intranätet måste ske på 
arbetstid vilket kan påverka produktiviteten negativt.  

Ett intranät kan vara det främsta hjälpmedlet för att kommunicera mellan 
personer på andra avdelningar eller vara ett hjälpmedel för att hitta information 
för att utföra sitt dagliga arbete. 

När ett nytt kommunikationsverktyg, som ett intranät, har implementerats i 
en organisation är det viktigt att användarna och användbarheten har funnits i 
tankarna under utvecklingsprocessen. Det område som är svårast när det gäller 
underhåll är att underhålla och uppdatera användarna. Att utbilda användarna 
är en viktig del för att kunna undvika problem. Ju bättre informerade 
användarna är ju bättre kan de utnyttjas när det gäller underhåll av intranätet. 
Detta resulterar i att de användare som är utbildade kommer att orsaka mindre 
skada i intranätet. Användarnas medverkan när en produkt utvecklas sträcker 
sig genom hela utvecklingsprocessen, då användarna ska vara med i 
målgruppsanalyser och i användningstester. När en produkt eller tjänst ska 
utvärderas gällande hur användbar den är, är det viktigt att förstå 
sammanhanget som den ska användas i. Användbarhet är en kvalitetsegenskap 
hos interaktiva produkter. Om en produkt uppfyller beställarens och 
målgruppens syfte har den hög användbarhet. Om en produkt är användbar 
visar sig i det samspelet som finns mellan produkten och dess användare över 
en viss tidsperiod, med andra ord i användning. Det finns också specifika 
egenskaper vilka kan vara kunskaper, värderingar, attityder och förväntningar 
som måste tas i beaktande vid produktens utformning. Om det inte är en hög 
användbarhet på intranätet kan det tappa användare på grund av detta. En 
fråga som de som inte vet vad ett intranät innebär kan ställa sig är, vilka 
använder sig av ett intranät? 

Svaret på denna fråga är att intranät används överallt, företag inom alla 
tänkbara branscher använder sig av detta verktyg. Ett intranät kan koppla ihop 
ett helt företag, databaser, kontor, leverantörer, partners och kunder. När ett 
företag byter till ett intranät behöver det inte vara ett absolut beslut. Företaget 
kan behålla den existerande lösningen och lägga till intranätslösningar. När ett 
intranät har blivit implementerat och har tagits i bruk bör användbarhetstester 
göras. Det finns olika sätt att genomföra användbarhetstester på och ett 
strukturerat användningstest är ett alternativ. Ett strukturerat användningstest 
innebär att ett antal realistiska uppgifter ska lösas. När användbarhetstester ska 
göras på ett intranät går det till på samma sätt som när det görs på olika 
webbplatser och dessa användbarhetstester kan gälla allt från ikoner till tester 
av hela intranätet. Hur själva användargränssnittet testas kan ske genom att en 
testgrupp slumpmässigt väljs ut. Var och en får där efter olika typer av uppgifter 
de ska söka svar på. Att jämföra ett företags intranät med andra företags är 
ytterligare ett bra sätt att få nya idéer på till fortsatt utveckling. När ett intranät 
ska utvecklas finns det en del moment som skaparen bör ha i åtanke, det första 
är det förberedande arbetet.  

Under de senaste decennierna har tekniken snabbt gått framåt gällande 
tekniken av informationshantering. Exempel på teknik som har förbättrats är 
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möjligheten att distribuera information elektroniskt, ge personalen möjligheten 
att söka efter information på egen hand och detta bland annat genom att 
intranätstekniken har utvecklats till att bli ett verktyg som kan användas i det 
dagliga arbetet. Utvecklingen av ett intranät kan ske i olika faser. I dessa olika 
faser kan ett antal olika moment göras. I den första fasen är intranätet en ren 
informationskanal där intranätet fungerar som en elektronisk anslagstavla. I 
nästa fas övergår intranätet till att bli ett arbetsverktyg. Innan företaget startar 
ett intranätsprojekt bör dock en analys göras över de anställdas behov av ett 
intranät. Det andra momentet kan sägas innehålla både struktur, design, 
innehåll och funktioner. Det förklaras i den ordning som just nämnts.  

Många större företag använder sig av väldigt invecklade 
kommunikationskanaler, detta gör att mycket arbete görs i onödan och 
effektiviteten i ett företag kan förbättras dramatiskt om kommunikationen 
förbättras. Ett intranät är ett förslag på hjälpmedel som kan användas, förutsatt 
att designen och dess struktur underlättar för informationshanteringen. 
Fördelen med att använda intranätet som basstruktur för hantering av 
information är att företaget kan upprätta kommunikation genom hela 
företagshierarkin. Det blir lättare för användarna att hämta information från 
flera olika håll i ett intranät och detta utan att besvära någon annan.  

Användargränssnittet är det som styr kommunikationen mellan människan 
och datorn. Texten som presenteras bör ha ett förhållandevis stort teckensnitt 
för att underlätta läsbarheten. Dessutom bör de personer som publicerar text på 
intranätet ha i åtanke att långa textstycken inte är bekväma att läsa på en 
bildskärm. Därför bör informationen försöka förmedlas med så få ord som 
möjligt. 

All design som utvecklas leder i slutänden till en produkt i någon form. 
Denna produkt kan vara en abstrakt eller en konkret artefakt och den kan vara 
liten eller stor, viktig eller oviktig. Oavsett hur den ser ut är det ett resultat av en 
medveten handling av en designer. En intranätsdesigner bör följa de 
grundläggande regler som finns för webbdesign. Huvudmålet bör dock vara att 
skapa sidorna så att de är enkla att använda och att användarnas mål med 
besöken enkelt ska kunna uppnås. För att sidorna ska vara så enkla som möjlig 
att använda krävs det att innehållet är bra strukturerat. 

Ett bra innehåll är enligt Langen A och O för ett intranät och 
intranätstekniken är en bra informationskanal på så sätt att det ges en möjlighet 
att sprida tidskänslig information samt nyheter inom organisationen. Det 
erbjuder samma information till alla anställda samtidigt och detta gör att 
förutsättningarna förbättras för de anställda att själva kunna söka och skaffa sig 
information. Ett intranät bör även innehålla information om rekommenderad 
struktur och layout för de viktigaste typerna av sidor. Det kan till exempel röra 
sig om avdelningssidor, projektsidor och rapportsidor. Det är inte bara 
innehållet som är viktigt utan även de funktioner som finns att tillgå.  

Alla enheter inom ett företag bör ha tillgång till egna sidor på intranätet med 
länkar till personalens ”hemsidor”, samt till lämpliga enheter uppåt och nedåt i 
hierarkin. De olika grupp- och avdelningarnas sidor bör ha länkar till det 
material som betraktas som viktigt och användbart för respektive personal. 
Oftast är det lättast att applicera detta på större intranät, då det kan vara svårt 
att skapa intranät för mindre företag som inte är tekniskt avancerade. Många av 
de tekniker som används i intranät är helt nya för de allra flesta, även för den 
personal som har erfarenhet av traditionella nätverk. Förutom dessa moment är 
det också viktigt att tänka på att hålla informationen uppdaterad.  
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Vad som är viktigt gällande intranät är att webbplatsen hålls aktuell och är 
uppdaterad, lokala webbplatser och nya tjänster behöver marknadsföras, samt 
användarnas synpunkter måste följas upp och utvärderas. Uppdateringar kräver 
att de bli rutinmässiga, prioriteras samt planeras in.  

Det är inte bara uppdateringarna som är det viktiga. Att kontinuerligt 
undersöka hur väl verktyget stödjer organisationen är också av stor betydelse. 
Vikten av att göra utvärderingar och kontinuerliga kvalitativa undersökningar, 
gällande intranätet, är inte bara till för att få fram en lägesbild över själva 
användandet av intranätet. Resultatet av undersökningarna kommer även att 
hjälpa till att ge en bild av hur intranätet uppfattas, samt åtgärdsförslag kommer 
att kunna preciseras med hjälp av underlaget som framkommer. 

Exempel på vad denna undersökning bör ge underlag för är bland annat 
följande:  
 

• Hur stor tillgången är till intranätet. 
• Hur stor kunskapen är om och hur attityden är till intranätet. 
• Hur många det är inom de olika enheterna och orterna som använder 

intranätet. 
• Vilka personalkategorier som använder intranätet. 
• Till vad och i vilken utsträckning intranätet används. 
• Hur många som inte använder intranätet och varför de inte använder det. 
• Hur den upplevda nyttan och användbarheten av intranätet är samt dess 

användarvänlighet. 
• Vad som är bra respektive mindre bra med dagens intranät samt hur det 

skulle kunna vidareutvecklas (Bark 2002, s 41). 
 

 

3.11 Den teoretiska bakgrunden till frågeformuläret 
Detta avsnitt innehåller den teoretiska bakgrunden till de frågor som finns 
med i enkäten. Frågorna är dock inte enbart framtagna med hjälp av teori, då 
egna tankar och idéer samt företagets önskemål också ligger som grund för 
den slutgiltiga undersökningen.  
 
Enligt Tittel och Stewart (1997) är intranät gårdagens, dagens och 
morgondagens lösning för hantering av information. Att kunna beräkna 
effekterna av ett nytt kommunikationsverktyg i en organisation är dock svårt, 
enligt Braa, Sörensen och Dahlbom (2000, s 66).  

Ett av de många mål organisationer har gällande sitt intranät är att det ska 
stödja den tvärfunktionella kommunikationen, vilket innebär att det ska fungera 
som ett stöd för att hålla ihop verksamhetens olika arbetsprocesser. Tanken 
med detta är att de olika delarna inom organisationen ska knytas samman och 
samverka enligt Bark och Heide (2002, s 13). För att detta ska kunna ske krävs 
det en dialog mellan utvecklarna av intranätet samt användarna, för att 
verktygets huvudsakliga syfte ska kunna uppnås. 

Undersökningen syftar till att undersöka om intranätet används samt vad 
användarna anser om det. De första frågorna i enkäten rör respondenten och är 
till för att kunna urskilja vilka områden personen arbetar inom samt på vilken 
ort. Anledningen till detta är för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna 
hantera enkäterna vid sammanställning, och frågorna gällande vilket kön samt 
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ålder respondenten har är främst till för att kunna urskilja om svaren avviker på 
grund av dessa faktorer.  
 En person som arbetar i en miljö där denne bär ansvaret för informationen 
inom en organisation, präglas i många fall av ett mycket högt informationsflöde. 
Information som kommer utifrån ska dagligen samlas in, bearbetas, 
struktureras och analyseras, och detta för att informationen i sin tur ska kunna 
distribueras ut till de anställda med hjälp av olika kommunikationskanaler.  
Arbetsprocessen innebär både distribution av information som baseras på något 
som redan har hänt, samt i förebyggande syfte, det vill säga innan något ska 
hända. Syftet med detta arbete är att organisera och tilldela de berörda delarna 
inom organisationen nödvändig information och kunskaper som härstammar 
från omvärlden. Detta krävs för att organisationen i sin helhet i slutänden ska 
nå sina kort- och långsiktiga mål, enligt Tallving (1998, s 12-13).  Dessa teorier 
resulterar i vikten av att undersöka huruvida de anställda inom respektive 
område har tillgång till datorer och på så sätt har tillgång till 
informationskanalen.  
 Det händer ibland att den ordinarie personaltidningen kompletteras med ett 
intranät och att det i sin tur ersätter den ordinarie personaltidningen. Om dessa 
typer av informationskanaler ersätts av den nya tekniken, är risken stor att delar 
av personalen missar information och helt enkelt inte har möjlighet att ta del av 
informationen som presenteras, enligt Bark och Heide (2002, s 12).  
 Vikten av att undersöka vilka informationskanaler som de anställda anser sig 
få mest information i från är en viktig faktor för att kunna utveckla intranätet 
till att kunna bli ett dagligt arbetsverktyg. Fråga ett innebär att respondenten 
ska rangordna ett antal olika typer av informationskanaler. Denna fråga är 
viktig med tanke på att detta är en viktig faktor för vidare utveckling av 
intranätet. Fråga ett utformades enligt följande utifrån ovanstående teorier, 
”Rangordna dina interna informationskällor som de ser ut idag?”. Enligt Bark 
(2002, s 41) är det även viktigt att undersöka vad användarna tar del av för 
information och funktioner samt hur ofta intranätet används, vilket fråga två, 
”Hur ofta använder du intranätet?” , fråga tre ”Vilken information/funktioner 
brukar du ta del av på intranätet?”, samt fråga fyra ”Hur ofta besöker du 
intranätets delar som berör: Corporate, Affärsområde 1, Affärsområde 2, 
Affärsområde 3” behandlar. Den främsta anledningen till varför denna 
information är av vikt att undersöka är för att detta resulterar i ett underlag till 
den fortsatta utvecklingen. Resultatet ger även de som arbetar med intranätet 
en uppfattning om i vilken utsträckning intranätet används. 
 Intranätet övergår, enligt Bark och Heide (2002, s 13), gradvis till att bli ett 
arbetsverktyg för de enskilda anställda samt för själva organisationen. Detta 
sker dock successivt då information och applikationer knyts till individernas 
dagliga arbetsuppgifter. För att syftet med intranätet ska kunna uppnås är det 
viktigt att användarna vet vad syftet med intranätet är. Detta ska även vara 
kommunicerat till användarna för att de ska veta vilka krav de ska kunna ställa 
på verktyget. Genom fråga fem kommer det att framkomma huruvida syftet med 
verktyget är kommunicerat till användarna eller inte. Fråga fem formulerades 
enligt följande utifrån de teorier som nämnts ”Vad anser du att intranätets 
viktigaste funktion är, sett ur din egen arbetssituation”. 
 Enligt Nielsen (2001, s 22, 29, 42) bryr sig inte användarna om hur snyggt 
designade menyerna är om dessa inkräktar på det relevanta innehållet. Den 
information som användaren är intresserad av bör fylla 50 - 80 % av bildytan. 
Ytterligare ett argument för att använda en enkel design är att det blir lättare att 
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anpassa webbplatsen efter olika användares förutsättningar (t.ex. 
skärmupplösning) samt att svarstiderna förkortas. Vad som påverkar 
användandet av intranätet är bland annat den upplevda nyttan med intranätet, 
enligt Bark (2002, s 41). Upplevd nytta innebär bland annat om tillgängligheten 
till intranätet är tillräcklig samt om besökarens mål med besöket uppnås. Detta 
har även en stark koppling till den information som finns presenterad. De frågor 
som främst är kopplade till dessa teorier är fråga sex, ”När du besöker 
intranätet så uppfyller det dina mål”, och sju ”Tillgängligheten till intranätet 
är tillräcklig”.  
 Ett bra innehåll är, enligt Langen (2002, s 77), A och O för ett intranät och 
enligt Bark (2002, s 38) är intranätstekniken en bra informationskanal. Detta 
genom att det ges en möjlighet att sprida tidskänslig information och nyheter 
inom organisationen. Intranätet erbjuder samma information samtidigt till alla 
anställda och detta gör att förutsättningarna förbättras för de anställda att själva 
söka och skaffa sig information.  
 Enligt Tallving (1997, s 59) är det viktigt att intranätets sidor hålls aktuella 
och är uppdaterade, lokala webbplatser och nya tjänster behöver 
marknadsföras, samt användarnas synpunkter måste följas upp och utvärderas. 
Det krävs mycket för att webbsidor ska vara aktuella, vilket dock inte alltid är 
det enklaste då tidsbrist kan vara en bidragande orsak till att den önskade 
kvaliteten inte kan efterlevas. Uppdateringar kräver att de blir rutinmässiga, 
prioriteras samt planeras in för att inte citatet nedan, av Nygren (2002, s 139), 
ska efterlevas: 
 

”Nyheter som inte uppdateras är sämre än inga nyheter alls” 
 
 Om informationen är strukturerad på ett enkelt och logiskt sätt och där med 
lätt att hitta, medverkar detta enligt Bark, Windahl, Heide samt Olofsson (1998, 
s 103) till att ledningens samt chefernas roller förändras. Dessa personer har 
traditionellt varit, och är fortfarande i stor utsträckning, förmedlare av 
information. När ett intranät införs blir uppgiften till en viss del förändrad, då 
de istället får ett större ansvar att se till att information finns tillgänglig för de 
anställda.  
 Enligt Langen (2002, s 85) bör intranätet innehålla information som är 
relevant för användarna på olika nivåer så som på individnivå, gruppnivå, 
information per ort, ämnesområde, process, projektinformation och så vidare.  
För att underlätta att en text ska kunna bli lättare att ta sig igenom bör den 
skrivas på ett sådant sätt att läsaren enkelt kan bilda sig en uppfattning om vad 
budskapet är, enligt Nielsen (2001, s 101, 112). Det ska finnas tydliga nyckelord, 
uppdelade stycken samt tydliga underrubriker som underlättar för att läsaren 
ska kunna skumma igenom texten. Syftet med detta är att skapa möjligheten för 
användare att snabbt kunna inhämta information. När ett intranät införs läggs 
även ett större ansvar på de anställda att de själva ska hålla sig uppdaterade, 
enligt Braa, Sörensen och Dahlbom (2000, s 82), vilket även innebär att den 
upplevda nyttan av den information som finns publicerad på ett intranät är av 
stor vikt att undersöka. Fråga åtta ”Informationen som presenteras på 
intranätet är alltid relevant”, fråga nio ”Mängden presenterad information är 
tillräcklig” samt fråga tio ”Intranätets information är till stor nytta för mig i 
mitt dagliga arbete”, rör den information som finns presenterad på intranätet.  
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En fördel med att använda intranätet som basstruktur för hantering av 
information, är att företaget kan upprätta kommunikation genom hela 
företagshierarkin på ett enklare sätt, enligt Nielsen (2001, s 277). Intranätet 
skapar möjligheter att inhämta information från flera olika håll samtidigt och 
detta utan att behöva besvära någon annan. Nygren (2002, s 112) anser att det 
är användargränssnittet som styr kommunikationen mellan människan och 
datorn och det är då viktigt att användargränssnittet ser likadant ut för alla. En 
stor anledning till detta är, enligt Langen (2002, s 95), att användarna snabbt 
ska kunna känna igen sig, veta hur sidorna är upp strukturerade och i sin tur 
fungerar samt att de snabbare ska kunna hitta rätt i informationsmassorna. 
 Ett intranät ska innehålla navigerings- och presentationsfunktioner, enligt 
Nielsen (2001, s 279). Detta innebär att innehållet på intranätet ska kunna nås 
via länkar, sökfunktioner samt genom kategoriserad information så som 
nyheter, personalfrågor med flera. Fråga elva ”Intranätets funktioner är till stor 
nytta för mig i mitt dagliga arbete”, och fråga tolv ”Det finns tillräckligt med 
funktioner att tillgå på intranätet” är generella frågor och rör funktioner som 
finns att tillgå via intranätet. 
 Ett intranät har, enligt Nielsen (2001, s 279), en tendens att växa fort och 
detta eftersom samtliga avdelningar presenterar sin information via intranätet. 
Det är därför viktigt att intranätet har en bra sökfunktion, vilken är den dialog 
som innebär att användaren anger ett sökvillkor, sökningen startas och 
användaren tolkar och utvärderar den listan med träffar på det angivna ordet 
enligt Nygren (2002, s 117).  Med hjälp av en sökfunktion kan de anställda med 
andra ord hitta information om en viss sak eller information om någon anställd 
inom företaget, på ett enklare sätt.  Enligt Langen (2002, s 90) är ett vanligt 
problem inom organisationer att det är för få som använder sökfunktionen. 
Detta kan bero på att, när en användare testar funktionen får de alldeles för 
många träffar, dock inte tillräckligt relevanta eller tillräckligt med i tiden. Vad 
en effektiv sökfunktion medför är effektivare sökning, vilket resulterar i 
tidsbesparing. Fråga tretton ”Sökfunktionens placering gör att den är lätt att 
hitta”, fråga fjorton ”Med hjälp av sökfunktionen hittar jag lätt det jag söker” 
samt fråga femton ”Informationsmässigt returneras relevant information när 
jag använder mig av sökfunktionen” är frågor som rör själva sökfunktionen på 
intranätet. 
 Vad som även påverkar användandet av intranätet är dess svarstider, vilket 
fråga sexton hanterar. Fråga sexton utformades på följande sätt, ”Intranätet 
visar informationen utan dröjsmål”. Tar det för lång tid att använda verktyget 
finns det risk att användandet av intranätet sjunker. Detta har med den 
upplevda nyttan och användarvänligheten att göra och är enligt Bark (2002, s 
41) viktigt att ha med vid en undersökning gällande intranät. 
 Fråga sjutton är en fråga som rör helheten av intranätet, det vill säga det 
upplevda intrycket.  Den belyser huruvida designen är tilltalande, om strukturen 
är lättförstådd samt om helhetsintrycket är tilltalande. Fråga sjutton lyder ”Mitt 
helhetsintryck av Intranätet: Design, Struktur, Helheten”.  
 En intranätsdesigner bör följa de grundläggande regler som finns för 
webbdesign, enligt Nielsen (2001, s 264). Huvudmålet bör dock vara att skapa 
sidorna så att de är enkla att använda och att användarnas mål med besöken 
enkelt ska kunna uppnås.  
 Intranätet bör skapas så att de anställda tydligt kan se en skillnad mellan 
intranätet och den externa webbplatsen, det vill säga att användarna tydlig ser 
när de befinner sig på intranätet och arbetar med konfidentiell information och 
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när de befinner sig ute på webben där informationen är tillgänglig för hela 
världen. Enligt Braa, Sörensen och Dahlbom (2000, s 82-83), har 
organisationer som använder sig av ett intranät en egen standardiserad design. 
Detta innebär att det inte finns någon standardlayout, då det endast finns 
riktlinjer för god intranätsdesign. 
 Vikten av att göra utvärderingar och kontinuerliga kvalitativa 
undersökningar, gällande intranät, är inte bara för att få fram en lägesbild över 
själva användandet av intranätet. Resultatet av undersökningarna kommer även 
att hjälpa till att få fram hur attityden till intranätet är, samt åtgärdsförslag 
kommer att kunna preciseras. Tanken är att detta ska fungera som ett 
beslutsunderlag till de ansvariga för intranätets framtida förbättringar. Vad som 
är av vikt att undersöka inför fortsatt utveckling av intranät och grunden till 
frågeformuläret finns i Barks teorier (2002, s 41). 
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4. Resultatredovisning 
Under följande avsnitt kommer en presentation av det totala resultatet från 
enkätundersökningen att göras. Om intresse finns att ta del av hur respektive 
affärsområde och hur dess etableringsorter har besvarat frågorna, finns 
denna information i bilaga 14. I denna bilaga ges även möjligheten att urskilja 
från vilket område respektive kommentar kommer ifrån.  

Redovisningen av resultaten kommer att presenteras genom tabeller och 
diagram.  
 
4.1 Enkätundersökning gällande Företagets Intranät och dess 
funktionalitet 
Undersökningen som ligger till grund för detta arbete syftar till att få en 
uppfattning om vad dagens användare tycker om intranätet som Företaget 
använder sig av. Detta är även ett tillfälle för användarna själva att tala om vad 
de tycker och där igenom vara med och påverka intranätets fortsatta utveckling, 
innehållsmässigt samt funktionsmässigt.  

Frågeformuläret har rent geografiskt skickats inom Sverige, till Tyskland och 
till England. Detta innebär att enkäten finns i två versioner, en svensk och en 
engelsk, och dessa kan ses i bilaga 7 och 8. Frågorna är framtagna i samspråk 
med den person som är informationsansvarig för intranätet på Företaget och 
dem finns även förankrade i teorin. Formuläret innehåller 17 frågor, där den 
anställde endast behöver ta ställning till två ytterligheter (t.ex. instämmer ej – 
instämmer) där skillnaden mellan dem är graderade mellan 1-6. Den största 
anledningen till varför graderingen är mellan 1 till 6 är för att de som fyller i 
enkäten inte ska kunna besvara påståendena ”den enkla vägen”, det vill säga 
svara neutralt genom att markera nummer 3 på skalan. Att använda skalan på 
detta sätt tvingar användarna att ta ställning och faktiskt tycka till.  

Enkäten skickades ut via mail den 25 november och via post den 25 och 28 
november. De brev som följde med kan ses i bilaga 9 och 10 (observera att det 
gick ut ett annat brev till pappersversionerna vilket kan ses i bilaga 11). Totalt 
har vi fått in 766 besvarade enkäter, varav 268 svar via mail och 498 i 
pappersformat. Det är totalt 2 569 enkäter som är utskickade varav 1 121 
stycken utskickade via e-post och 1 448 stycken i pappersformat.  

E-post resultatet uppnådde vi genom två påminnelser. Den första skickades 
ut den 2 december och den andra påminnelsen skickades den 8 december. 
Påminnelserna kan ses i bilaga 12 och 13. 
 
Struktur av enkäten 
Den första delen av enkäten syftar till att inhämta information om den person 
som besvarar frågorna. Svaren kommer endast att presenteras ur ett totalt 
perspektiv, då mer detaljerad information går att inhämta genom bilaga 14.  

Till att börja med redovisas hur många män och kvinnor som har besvarat 
enkäten och inom vilken del de tillhör. Det redogörs även vad medelålder är på 
dem som har besvarat enkäten. Det är ett antal personer som inte har besvarat 
frågan gällande dess ålder, vilket innebär att medelåldern är uträknad utifrån de 
som har besvarat frågan. Under tabellen redogörs hur många det är som inte 
har besvarat frågan.  

Den andra frågan som ställs gäller i vilken utsträckning den anställde har 
tillgång till datorer. De har tre alternativ att välja mellan och de är att de har 
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tillgång till en egen dator, att de har tillgång till en gemensam dator eller att de 
inte har tillgång till någon dator alls. 
 

Sammanlagt Samtliga 
Man Kvinna Totalt 

Administration 151 72 223 
Produktion 406 137 543 
Totalt 557 209 766 
Medelålder 39,3  

 
Totalt är det 39 män och 16 kvinnor som inte har besvarat frågan gällande dess 
ålder. 
 
 
Hur har du tillgång till dator på din arbetsplats?  
(Alternativen var följande: Egen dator, Gemensam dator och Jag har ej 
tillgång till dator) 
 

Sammanlagt Samtliga 
Egen Gemensam Ej tillgång Totalt 

Administration 218 5 0 223 
Produktion 121 412 10 543 

Totalt 339 417 10 766 

 
 
Kommentar till fråga 1 
Denna fråga syftar till att få reda på vilka informationskanaler som de anställda 
anser sig få mest information ifrån. Enkäten innehöll alternativen intranätet, 
anslagstavlor, avdelningsmöten, E-post och annan källa. Dessa alternativ 
skulle sedan graderas mellan 1 och 5, där 1 är att de får mest information och 5 
är att de får minst information. De informationskanaler som inte är graderade 
av personen som har besvarat frågan är tilldelade 9.  
  
1. Rangordna dina interna informationskällor som de ser ut idag? 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information, 9= ej 
besvarat) 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäterna. 
 

 Samtliga 

Intranätet               1 90  12% 
2 180 24% 
3 245 32% 
4 113 15% 
5 61 8% 
9 77 10% 

Anslagstavlor        1 108 14% 
2 147 19% 
3 181 24% 
4 163 21% 
5 98 13% 
9 69 9% 
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Avd.möten              1 260 34% 
2 212 28% 
3 106 14% 
4 82 11% 
5 48 6% 
9 58 8% 

E-post                       1 166 22% 
2 86 11% 
3 74 10% 
4 140 18% 
5 170 22% 
9 130 17% 

Annan källa            1 116 15% 
2 51 7% 
3 51 7% 
4 58 8% 
5 59 8% 
9 431 56% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnats inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Övriga förslag på informationskanaler som har getts 

• Överordnad 
• Övriga möten 
• Muntlig 
• Fika, lunch, möten mellan kollegor 
• Informella kanaler 
• Genom att söka information själv. 
• Internet (CMMS). 
• Rykten. 
• Information från närmaste chef. 
• Dagstidningar. 
• Kolleger, kunder. 
• Telefon 
• ICA 
• Diskussioner på golvet. 
• Rådmannen Hotell. 
• Grytan Etabl.ort 9. 
• Ute i samhället, annan avdelning. 
• Informella källor. 
• Personal 
• Gruppen man arbetar med. 
• Affärssystemet 
• Fax 
• Protokoll 
• "Nypressat", dvs. den lokala tidningen här på fabriken. 
• Ledningsgruppsmöten. 
• Nätverk 
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Kommentar till fråga 2 
Tanken med fråga 2 är att resultatet ska ge en bild av hur ofta intranätet 
används. Nedan presenteras resultatet vi fått med hjälp av fyra stapeldiagram. 
Det första ger en total bild över samtliga svar. De resterande fyra diagrammen 
visar hur det ser ut inom respektive område samt etableringsort.  
 
2. Hur ofta använder du intranätet?  
 

Hur ofta använder du intranätet?
(Totalt)
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3. Vilken information/funktioner brukar du ta del av på 
intranätet? (Här kan ett eller flera svar vara möjligt) 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 

 Samtliga 

Nyheter för mitt affärsområde 446 58% 
Nyheter för hela koncernen 388 51% 
Nyheter för annat affärsområde än mitt eget 98 13% 
Koncernchefen har ordet 233 30% 
Affärsområdeschefen har ordet 227 30% 
Mallar 126 16% 
Lediga jobb 125 16% 
Adresser 132 17% 
Handböcker 215 28% 
Policys 169 22% 
Avtal 54 7% 
Sök person 163 21% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (egen arbetsort) 354 46% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (annan arbetsort) 135 18% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnats inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Övriga exempel på delar av intranätet som besöks 

• Funktionaliteten är ologisk 
• Det saknas mycket information om Affärsområde 1 på intranätet. 
• Miljödeklarationer 
• Jag har inte fått information om att intranätet finns. Vet inte hur det fungerar. 
• Det används till kontroll av stämplingar och attesteringar. 
• Korpens hemsida besöks  
• För att dagligen kunna kolla på datorn behöver man ha lite mer tid för sådant. Tyvärr 

kommer produktionen oftast i första hand. 
• Jag har inte tid att kolla på intranätet eftersom det ta tid. Det känns som om jag har 

ögon i nacken om jag sätter mig vid datorn för detta ändamål. 
• Leveransplaner 
• Var söker man efter fax nr? 
• Händer det verkligen "ingenting" på flera månader? 
• HR portalen, travel 
• Telefonboken, Tidbanken 
• OEE 
• Ritningsarkivet 
• Portalfunktioner, oee-mätning 
• Nyanställda eller slutat 
• Veckorapport. Exempelvis som Etabl.ort 11 lägger ut vore önskvärt från samtliga 

fabriker. 
• Kostnadsuppföljning verktyg 
• BD & T, interna sidor. 
• Kalkylsystem 
• Den lokala informationen är minimal. 
• Jag har inte tid till att ta del av sådan information. 
• Jag visste faktiskt inte att vi hade ett intranät förens jag blev ombedd att svara på denna 

enkät, har därför aldrig använt dessa funktioner. 
• Verksamhetssystemet är det viktigaste jag använder intranätet till. 
• Organisationsmeddelanden 
• Vad som händer i övriga koncernen för benchmarking-syfte 

 
 
4. Hur ofta besöker du intranätets delar som berör: 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat frågan. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan, 1 aldrig och 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

Corporate                   5 21 3% 

4 82 11% 
3 87 11% 
2 130 17% 
1 438 57% 
9 8 1% 

Affärsområde 1              5 25 3% 
4 57 7% 
3 77 10% 
2 148 19% 
1 451 59% 
9 8 1% 
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Affärsområde 2              5 158 21% 
4 171 22% 
3 90 12% 
2 106 14% 
1 240 31% 
9 1 0% 

Affärsområde 3              5 46 6% 
4 108 14% 
3 82 11% 
2 150 20% 
1 372 49% 
9 8 1% 

 
 
Kommentar till fråga 5 
Vid ett fler tal tillfällen har samma kommentarer lämnats till fråga 5 som rör 
vad folk anser att intranätets viktigaste uppgift är. I sammanställningen av 
givna kommentarer har dessa sammanställts till ett svar. Detta innebär att bara 
för att kommentaren är skriven en gång betyder inte detta att det endast är en 
person som står för kommentaren. 
Vad de olika områdena har lämnat för kommentarer kan läsas i bilaga 14. 
 
5. Vad anser du att intranätets viktigaste funktion är, sett ur din 
egen arbetssituation.  
 
Vad personal anser att intranätets viktigaste funktion är, sett ur den 
egna arbetssituationen. 

• Sprida information om nyheter, policy, processer och rutiner. 
• Ett verktyg för information, kommunikation och kunskapsdelning. 
• Ge så mycket information som möjligt för det dagliga arbetet gällande nyheter, 

nyanställda, aktiviteter och så vidare. 
• Söka telenummer till folk. 
• Få uppdaterad information om vad som händer inom företaget och att komma åt 

regelbunden och återkommande information så som handböcker etc. 
• Att vara en gemensam källa för hela koncernen där alla kan hämta information, nyheter 

och där igenom spara både tid och minimera felkällor. 
• Generell information om Affärsområde 1, koncernen och om pågående samt avslutade 

projekt. 
• Möjligheten att få en överblick om vad som sker inom bolaget. 
• Informera om förändringar. 
• Innehålla mallar, avtal med mera. 
• Få veta hur många jobb som försvinner ut ur landet. 
• Att ha en person som snabbt lägger ut relevant information, och snabbt tar bort den då 

den är inaktuell. Att den lokala informationen är utförlig och lättläst. Intranätet skall 
vara ett forum där alla medarbetare ska kunna påverka innehållet, samt att friskvård, 
matlista, besök, andra aktiviteter, att facket är representerade. Gärna en lokal person 
som ansvarar för det lokala innehållet, en person som är lätt att nå för alla medarbetare. 

• Från intranätet borde nästan allt skötas så som information, statistik, affärssystem, 
tidhantering, projekt, reseräkningar, portalfunktioner. Intranätet bör vara det första 
man utgår ifrån hela tiden i sitt dagliga arbete.  

• Förmedla ny information till hela koncernen. 
• Att vara en informationsresurs och kommunikations verktyg. 
• Handböckerna och övriga arbetsförbättrande program. 
• Information och kommunikation mellan företag och anställda. 
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• Lättillgänglighet vad det gäller produktionsnära tjänster, som mallar, OEE-tal, 

ekonomiska uppföljningar etc. 
• Information till de anställda från ledningen samt lokal information. 
• Den delen som berör Affärsområde 2 och dess funktioner. 
• Nyheter, telefonboken med mera. 
• Attestera stämplingarna. 
• Att få veta vad som händer i fabrikerna. 
• Att ge korrekt och aktuell information. 
• Man kan assistera. 
• Att tillhandahålla med information, men i dagens läge den är den väldigt dåligt 

uppdaterad. 
• Kolla stämplingar 
• Ta emot kundordra, pipchine. 
• Tid o Anställda. 
• Ritningsarkivet, varuinformation. 
• Sprida information så alla får exakt samma information vid exakt samma tidpunkt. 
• Allt är samlat på samma ställe. 
• Handböcker, personal, Portalen. 
• Att tala om hur det går för oss, samt att hitta info om miljö med mera. 
• Lediga jobb. 
• Återrapportering. 
• Rapportera in dagens skörd. 
• Mail 
• Kontrollinstruktioner tillgängliga. 
• Information om vad som händer inom affärsområdet. 
• Jag använder det mest vid inköp. 
• Ledningsinformation. 
• Information om vad som händer. Hjälpmedel vid sökning av vilket kostnadsställe 

anställda tillhör. 
• Det är till för att tydlig göra alla regler och rutiner som gäller för våra arbetsplatser, 

samt nyhetskanal. 
• Avdelningsproduktion. 
• Det ska sprida information om vad som händer och visa till exempel resultat och 

kvalitetsuppföljningar. 
• Sprida viktig information och utgöra en bas för mallar och övrigt material som kan 

behövas under arbetet. 
• Kommunikationskanal till affärsområdets anställda. 
• Information om exempelvis organisationsförändringar. 
• Ge den information jag behöver för att lösa mina uppgifter enligt mitt uppdrag. 
• Viktigaste funktionen borde vara att sprida information och nyheter, vilket dock 

fungerar ganska så dåligt. I övrigt borde dokumentmallar, länkar till kund-STD på 
Internet med mera kunna hittas via intranätet. 

• Ett verktyg som jag kan använda för att komma åt ledningssystemet, hitta processer, 
instruktioner och andra verktyg. 

• Fungera som ett gemensamt arbetssätt 
• Att alla får samma information. 
• Verksamhetssystemet och att söka efter personer. 
• Handböcker 
• Informera om nya jobb. 
• Något positivt, inte bara tråkigheter. 
• Systematisera arbetssättet. 
• Ledningssystemet samt A.O information. 
• Helst skull jag vilja se uppdateringar varje dag. 
• Jag vet inte för att inget verkar färdigt. 
• Det är att komma åt ledningssystemet. 
• Ur min synpunkt har intranätet inte någon funktion. 
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• Information innan man hör eller läser det via vanlig press. 
• Här borde det finnas information som berör personal på respektive ort, men det finns ju 

absolut ingenting av värde. 
• Bättre av verksamhetssystemet. 
• Nya jobb, Gubbligan. 
• Jag vet inte eftersom jag inte har tillgång till något intranät. 
• Information om till exempel nya befattningsinnehavare. 
• Kvalitetshandbok 
• Veckokalender 
• Benchmarking samt information om vad som händer och sker. 
• Hjälper mig att hitta vilka instruktioner och standarder som gäller. 
• Information om egen fabrik, organisationsförändringar, affärsområdesinformation, mål 

och framtida visioner/förhoppningar för företagets fabriker och affärsområden, lediga 
tjänster på egen och andra orter i koncernen. 

 
 
Kommentar till frågorna 6-17 
Frågorna 6 till 17 bygger på att den person som besvarar enkäten ska ta ställning 
till ett påstående och detta med hjälp av en skala som är graderad mellan 1 till 6. 
1 är att personen inte håller med gällande påståendet och 6 är att denne håller 
med om det. De personer som inte har gett någon kommentar har tilldelats 
siffran 9. 

Hur respektive område och etableringsort har svarat kan ses i bilaga 14. 
 
6. När du besöker intranätet så uppfyller det dina mål  

(du hittar med andra ord det som söks) 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 28 4% 
2 84 11% 
3 182 24% 
4 246 32% 
5 113 15% 
6 26 3% 
9 87 11% 

 
 
7. Tillgängligheten till intranätet är tillräcklig. 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 32 4% 
2 47 6% 
3 121 16% 
4 176 23% 
5 195 25% 
6 111 14% 
9 84 11% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Egna exempel på hur tillgängligheten kan förbättras ytterligare 

• Tillgång till fler datorer i produktionen. 
• Förenkla funktionaliteten, tydliggör menyer, engelsk o svensk text är ologisk 
• För Affärsområde Tvås sida, kvalitet, miljön, fabriksbeskrivning finns inte. 
• Oftast använder jag det för att få tag på kontaktinformation men det fungerar dåligt då 

väldigt många kontakter är så dåligt uppdaterade. Finns oftast bara namn och e-mail. 
All information bör finnas. 

• Serverns tillförlitlighet 
• Snabbare uppkoppling, jag får vänta länge på att sidan visas 
• Står bara information om höga herrar samt HK  
• Tid för datoranvändning och kortare avstånd till datorerna. 
• Uppdatera oftare. 
• Med ett antal "intranätsstationer" på företaget med stor skärm, 30" eller mer, där alla 

kan stanna till och informera sig… 
• Intranätet har varit tillgängligt när jag besökt det - generella detaljer skull göra det mer 

intressant, detaljer som är relevanta för oss inom vårt affärsområde. 
• Utbildningen och informationen vad man kan hitta har varit bristfällig. Det kan hänga 

på att jag inte har tillräckligt med tid för att sitta och söka själv. Sen funkar inte alla 
system vad det gäller produktionsuppföljning etc. helt perfekt ännu. Det kan hända att 
jag blandar ihop intranätet och det som kallas för portalen om det nu är två skilda 
begrepp? Är man född ”before computer” så är man. Jag kan dock se att när man väl 
hanterar systemen så är de till stor hjälp. Problemet är att alla helst vill ha tillgång till 
information. Men att sitta för mycket vid en skärm i detta avseende kan ju också 
betraktas som att stjäla tid från arbetsgivaren. 

• Tillträde för operatörerna på fabrikerna. Detta skulle hjälpa till att förbättra 
kommunikationen i detta företag. 

• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 
kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Snabbare uppdateringar (av information/aktuell). 
• Bättre register och enklare sökfunktioner. Exempel kan information om personal ligga 

under rubrik personal eller under rubrik internt. 
• Kanske en dator som bara kan användas till information. Idag får man flytta när någon 

vill rapportera. 
• Snabbare mellan servern och Etabl.ort 6. 
• Företaget shopen kommer vi inte in på. 
• Få tillträde till allt. 
• Fixa lösenord till alla. 
• Ta bort alla lösenord +uppdateringar. 
• Sätt ut mer info, mer lätt tillgängligt än det vi har nu. 
• Handböckerna i miljö är väldigt snåriga, det är svårt att hitta rätt. 
• Uppmuntra folk till att använda intranätet. 
• All information i Sverige bör vara på svenska. 
• Gör sidan läsbar! 
• Man får leta efter till exempel, mallar på flera ställen. 
• Att det fungerar i alla datorer alltid! 
• Bättre sökmöjligheter. 
• Det uppdateras för sällan om Etabl.ort 7. Det är gammal information som står kvar för 

länge. 
• Låsa upp mer av behörigheterna, så att även de som ej är inloggade kommer åt alla 

sidorna. 
• Ofta ligger länken till koncernnyheter nere. 
• Fler generella "kioskdatorer", åtkomst via Internet. 
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• Det händer ganska ofta att det står "Server error in application" ute i kanten, vilket 

innebär att vi inte har någon kontakt med t.ex. Corporate. 
• Jag har inte tillträde till vissa delar som av intranätet som rör fabriken i Etabl.ort 5. 
• Tydligare definitioner om var man lagrar information, t.ex. är det väldigt svårt att hitta 

vad man söker ibland. 
• Hade de datorer som är placerade ute i fabriken bättre kapacitet hade i alla fall flera 

kollat på intranätet, för idag tar det för lång tid att bara starta webbläsaren! och den 
tiden idag har vi inte, för påtryckningarna från chefen finns hela tiden, det vill säga att 
man måste hinna med att producera och inte sitta framför datorn och läsa. 

• Att sidan är online om man vill använda den. 
• Verksamhetssystemet är inte helt lätt att hitta i. 
• Enklare att använda. 
• Information om vår fabrik i Etabl.ort 14 är endast adressen till oss. 
• För exempelvis Etabl.ort 15s sida borde det finnas relevant information och 

uppdateringar istället för att det ser ut som det gör idag, det vill säga där det inte finns 
någonting. 

• Har inte fått någon information om intranätet. 
• Att det fungerar. 
• Att alla på ett enklare sätt får tillgång till intranätet. 
• Lägg på WAP mallar så att man kan nå nyhetssidorna och sök person i mobiltelefonen. 

 
 
8. Informationen som presenteras på intranätet är alltid relevant 
(den är väl uppdaterad, hör till saken osv.) 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 69 9% 
2 119 16% 
3 181 24% 
4 200 26% 
5 95 12% 
6 13 2% 
9 89 12% 

 
 
9. Mängden presenterad information är tillräcklig 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 61 8% 
2 115 15% 
3 193 25% 
4 193 25% 
5 90 12% 
6 22 3% 
9 92 12% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Exempel på information som saknas 

• Vi har en del kvar att göra, men det som finns känns relevant och så missar vi vissa 
nyheter. 

• Jag vill veta mer om vad som är på gång ute i organisationen. 
• Idag saknas information angående Affärsområde 1. 
• Presentationerna av de olika sidorna kan vara mer detaljerade. 
• Kund och grupp standarder över intranätet. 
• Just för tillfället är det väldigt knapert med information, i alla fall på "lokal" nivå. 

Personalrelaterad information kunde förekomma i större utsträckning. 
• Regional information per enhet. 
• Varför ligger inte samma info på den engelska versionen som på den svenska? Inte alltid 

uppdaterade med samma info. 
• Den senaste nyheten för Affärsområde 1 är ett halvår gammalt, torde ha hänt mycket 

sedan dess. 
• Om annat än höga herrar samt HK. 
• Om alla använder intranätet så att man får in rutinen att använda intranätet för 

information, så skulle det kanske fungera. Men idag kommer ju alla 
personalmeddelandena via mail och anslagstavlorna. 

• Jag använder ej intranätet, eftersom jag inte har någon utbildning och inte vet hur det 
fungerar. 

• Lokal information saknas, mer info om nya projekt och så vidare, ledningen kan göra sig 
tillkänna lite oftare. 

• Jag såg lite information om Etabl.ort 4 vid föregående besök. Det skulle vara bra om 
detta utvecklades mera eftersom den nu var otillräcklig för att locka till regelbundna 
besök.  

• Varje avdelning bör ha en egen sida. 
• Hur det går för olika avdelningar inom fabriken. 
• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 

kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Lägesrapporter, Månadsrapport lokalt, fakturering mot budget osv. 
• Ibland får man inte läsa texten utan man anvisas om att sidan ej är tillgänglig.  
• Det saknas ekonomisk situation dem närmaste och avgörande för företagets framtida 

åtgärder. 
• Jag skulle vilja veta saker som har hänt till exempel vi har fått en ny detalj eller en 

annan ska bort. Nya maskiner med mera. 
• Nyheter om vad som händer till exempel nybygge i Etabl.ort 6. Jag fick läsa det i 

Smålandsposten. 
• Besök, nya funktioner. 
• Produktinformation = kunna läsa om en produkt vad den har för funktion, hur långt 

avtal vi har på jobbet. Bör finnas ett produkt register för intresserade anställda.. 
• Ibland känns det som att all information inte kommer ut på intranätet och viss 

information är kvar alldeles för länge. Jag tror att man kan använda det flitigare. Det är 
till exempel ganska lång tid mellan "Chefen har ordet", ändras. Jag skulle gärna se att de 
skriver om läget lite oftare. 

• Vi har ofta besök av kunder, både svenska och utländska, det vore jätte bra att 
informera om det här. Detta kommer att resultera i att man slipper alla onödiga frågor. 

• Veckorappoteringar från Etabl.ort 7 
• Allmän info om Etabl.ort 7 till alla anställda 
• Veckorapporten från chefen, Anslagstavla, på fösta sidan, där alla cheferna kan meddela 

arbetarna och andra om smått och gott. Något roligt som lockar att titta på intranätet 
till exempel privata annonser typ bilar, begagnade grejer. En kommentar från "ortens" 
chefer varje månad, minst 

• Gärna mer detaljerat om händelser och nyheter. Gärna mer snabbtillgänglig 
information från startsidan, ex. en snabbnavigeringslista över det aktuella. 
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• Fortlöpande information angående lokalerna i Etabl.ort 9. 
• Information och upplägg av centrala avtal saknas med mera. 
• Informationen saknar ofta spänning då den oftast är känd sedan tidigare. 

Informationen borde kunna presenteras på intranätet tidigare. Jag upplever även att 
informationen är för tillrättalagd. 

• Respektive administrativ funktion bör inneha mer information. 
• Jag saknar relevant information så som hårdfakta om till exempel nya ordrar/kunder, 

nyinvesteringar osv. 
• Mer info per avdelning på varje fabrik. (Kostnadsställe) 
• Kommer inte information så blir det lätt rycktes spridning på grund av att "någon har 

hört" och så vidare. 
• Pengar, siffror och resultat. 
• Scorecard för våra gemensamma kunder inom de olika affärsområdena. Scorecard för 

vår egen presentation till våra kunder från de olika affärsområdena. 
• Omvärldsinformation 
• Mer uppföljning för de olika affärsområdena, mer information om större på gående 

projekt inom koncernen. 
• Det finns ingen information från olika funktioner inom affärsområdet. 
• Policys av alla det slag finns inte bara på ett ställe (under flik ex. "policys") vilket gör det 

rörigt och omöjligt att hitta idag. Ex Drogpolicy, Rehabiliteringspolicy etc. 
• Plats chefens informationsbrev 
• Det enda jag kunde hitta om "min" fabrik var adressen. 
• Centrala rutiner. 
• Mer information om respektive fabrik. Jag skulle också vilja att lokala rutiner och 

instruktioner skulle finnas på intranätet för att på så vis slippa varianter av intranät. 
• Allt som händer inom koncernen. Nya jobba, varför vi behandlas som boskap med 

mera. 
• Framförallt Affärsområde 3 är väldigt dåliga på att lämna ut information, Affärsområde 

2 är avsevärt mycket bättre. 
 
 
10. Intranätets information är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete. 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 

 Samtliga 

1 132 17% 
2 156 20% 
3 206 27% 
4 129 17% 
5 47 6% 
6 12 2% 
9 84 11% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Mer innehåll. 
• Lättförståliga budget mål för månaden eller hela året. Typ "vi har presterat si och så 

hittills i år" stapel. 
• När informationen finns tillgänglig om den dagliga driften och verksamheten är den av 

nytta. 
• Affärsområdets mål, miljö och kvantitet. 
• Mer information. Ny och kontinuerligt uppdaterad information. 
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• Fyll upp de "tomma" utrymmena typ HR och Finance m.m. Jag tycker att samma 
information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda språken för att få 
fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! 

• När typ verksamhetssystemet även finns där. 
• Att kunna söka på titlar för att hitta personer inom koncernen. Nu kan man bara söka 

på personens namn, vet man inte vad personen heter kan man inte hitta informationen. 
T.ex. ekonomiansvarig inom Affärsområde 1? 

• Om det stod något vettigt 
• Information om hur intranätet kan användas 
• Information om både nuvarande och framtida kunder/leverantörer. 
• Handböcker 
• Mer allmän information i rätt tid. Det känns absurt att få läsa om neddragningar av 

verksamheten i lokalpressen innan den kommer på vårt intranät. 
• Det mesta som berör mitt arbete är redan känt och det jag saknar är troligen sådan som 

inte kan ges i allt för stor spridning. 
• Facklig information saknas. 
• Påminnelser ur handböckerna till exempel. 
• Gammal information plockas bort och ny kommer in. 
• Mötesprotokoll 
• Fungerande ritningar 
• Ett intranät idag bör vara roll baserat, det vill säga utgå från individens behov i sin roll. 
• Jag saknar relevant information så som hårdfakta om t.ex. nya ordrar/kunder, 

nyinvesteringar och så vidare. 
• Möjligen att man informerar om mindre personaländringar, maskinflyttningar, andra 

rutiner till exempel. 
• Produktionsläget, koncerninformation, vad som är på gång med mera. 
• Information är en färskvara. Jag förstår inte varför affärsområdeschefen endas "orkar" 

bemöda sig med att skriva några få rader 1ggr/kvartal. 
• Foton på kollegor för igenkänning. 
• Det bör finnas mer information från ledningen samt alla typer av dokument som behövs 

i det dagliga arbetet. 
• Lokal info om Etabl.ort 14 med motsvarande innehåll som fanns i "Nypressat" 
• Det står för lite på Affärsområde 3 när man går ner på fabriks nivå, jag tycker 

Affärsområde 2s är klart bäst 
• Fler centrala rutiner. Information om när rutiner som berör fabriken läggs ut så att man 

slipper söka efter de. 
• Den ekonomiska situationen. 
• Vid viktig information bör det även stå hos vem man skall kontakta för att få mer 

information för att kunna besvara frågor från medarbetarna. 
 
 
11. Intranätets funktioner är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete 

 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 110 14% 
2 131 17% 
3 200 26% 
4 144 19% 
5 75 10% 
6 19 2% 
9 87 11% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• En fullt utbyggd sök person –funktion 
• Snabbare access till mallar och adresser. Nu är det lite mycket klickande innan man 

kommer fram. 
• Koppla det mer till funktioner för arbetet 
• Verksamhetssystemet 
• Bra med standardiserade dokument, men till exempel PowerPoint -

standarddokumenten kunde vara bättre gjorda. Till exempel när man ska dra en linjer 
så blir den alltid vit (på vit bakgrund). 

• Information om hur intranätet kan utnyttjas.  
• Saknas helt lokala funktioner i dagens läge, avseende Etabl.ort 3. 
• Svårt att säga för tillfället och jag vet inte vad som är tillgängligt i detta sammanhang, 

men genom att ha namn på de personer som finns ”ovanför” mig för att veta vem jag 
skulle kunna prata med om mina vanliga kontakter inte är anträffbara. Det skulle också 
vara bra att om viktiga datum så som semesterledigheter också fanns tillgänglig så att 
man vet när de är på plats och inte.  

• Information om både nuvarande och framtida kunder/leverantörer. 
• Mallar 
• Om en funktion inte har 100 % funktionalitet så bör/skall den inte finnas med. 
• Främst är det ju information, träning och lyhördhet mot olika användargrupper som ska 

öka nyttan. 
• Lite snabbare och nyare datorer. 
• Snabbare implementering av önskade funktioner. 
• Körplaner, materialplaner och återkoppling för produktionen. Detta borde finnas på 

intranätet istället för i Movex. 
• Skulle vara bra att kunna se om och vilka bitar som är försenade och när de ska 

levereras 
• Genvägar i miljöhandboken är ej kompletta. Exempel listan på vilka som innehar 

truckkort slutar vid halva alfabetsordningen. 
• Utgå från individens behov. 
• Exempel på vad som skulle kunna förändras är att handböckerna någon gång kunde 

fungera vid de tillfällen då man behöver dem. Tydligheten skulle också kunna bli bättre. 
Bara som en sådan sak som "rullgardin-effekten" på dom pyttesmå "knapparna" 
personal, fabrik och så vidare. 

• Vad menar frågeställningen med funktion? Men så länge en Pdf-blankett ej går att spara 
eller att maila vidare så brister det alldeles uppenbart. Sen kunde 
uppdateringarna/nyheter mailas ut så länge det är lika glest mellan uppdateringarna 
som det är nu. Exempel uppdateras kontoplan då och då men vem vet det av oss 
användare? 

• Bättre inskannade ritningar. 
• Tydligare definitioner om var man lagrar information, till exempel är det väldigt svårt 

att hitta vad man söker ibland. 
• Svårt att hitta verksamhetssystemet. 
• Lednings -systemet färdigbyggt och genomtänkt, lättare att hitta saker om man slapp 

leta på både F: och i lednings -systemet och inte hittar något i alla fall. 
• Utbildning, jag vet inte vilka funktioner som finns. 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå, inklusive nyheter därifrån bör förbättras av 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Det är svårt att hitta dokument och mallar. 
• Bättre sökfunktioner så det blir lättare att hitta dit man vill. 
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12. Det finns tillräckligt med funktioner att tillgå på intranätet. 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 38 5% 
2 76 10% 
3 192 25% 
4 230 30% 
5 103 13% 
6 28 4% 
9 99 13% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Exempel på funktioner som de anställda anser att de saknar 

• Dialogruta som säger att nyhet har kommit, om informationen är av betydelse att ta del 
av. 

• Bokning av konferensrum i samband med presentation av dem, e-utbildning, möjlighet 
till att välja sin personliga telefonlista. 

• Informationen är långt ifrån komplett ännu vad jag kan se. När de områden som idag är 
"tomma" fylls så tror jag att det kan bli väldigt bra.  

• Jag tycker att samma information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda 
språken för att få fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! 

• Koppla det mer till funktioner för arbetet. 
• Verksamhetssystemet 
• Om det stod om något vettigt 
• Sidor finns inte uppdaterade, exempelvis för Etabl.ort 3enheten. 
• Genvägar till kvalitets rutiner/ritningar och annat skulle kanske kunna finnas genom ett 

dokumenthanteringssystem som är integrerat i detta. 
• Det saknas helt lokala funktioner i dagens läge, avseende Etabl.ort 3. 
• Förfrågnings/offerthantering, PPAP-hantering på ett enkelt och användarvänligt sätt. 

Nuvarande s.k. QPDM är totalt misslyckat. 
• Lite grejer som berör personalen. 
• Internet. Vi kan ju inte ens gå in på Företagets hemsida. 
• Inget konkret exempel, men allt kan bli bättre. 
• Det finns det säkert, om man bara kommer in och kan läsa allt som stå ute på nätet. 
• Körplanen och materialplaner, återkoppling för produktionen. Detta borde finnas i 

intranätet istället för Movex. 
• För lite antal skrivare. 
• För lite som berör personalen 
• Mer avdelningsvis information kan väl läggas ut 
• Blocket.se och aftonbladet.se 
• Låsa upp mer av behörigheterna, så att även de som ej är inloggade kommer åt alla 

sidorna. 
• Gärna mer detaljerat om händelser och nyheter. Gärna mer snabb tillgänglig 

information från startsidan, till exempel en snabbnavigeringslista över det aktuella. 
• Varför ligger till exempel inte reseräkningarna i samma system som lön nu gör?  
• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 

kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Från intranätet borde nästan allt skötas så som information, statistik, affärssystem, 
tidhantering, projekt, reseräkningar, portalfunktioner. Intranätet bör vara det första 
man utgår ifrån hela tiden i sitt dagliga arbete. 
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• Man borde kunna söka telefonnummer på avdelning när man inte vet vad personen 
heter, samt kunna söka på internnummer. 

• Om du vill söka efter telefon nummer så borde man kunna göra det på både för- och 
efternamnet. 

• Automatisk uppdatering av mallarna mot den egna datorn saknas som en viktig 
funktion. Detta skulle underlätta det dagliga arbetet, när man använder mallar som 
exempel. 

• Jag skulle vilja ha tillgång till aktuella organisationsscheman eftersom de ändras ofta. 
Om jag går in på Etabl.ort 12 ska jag kunna se den nivån, går jag in på Affärsområde 3 
ska jag hitta schema för AO osv. 

• Kunna söka efter en person via telefonnummer/mobilnummer 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå, inklusive nyheter därifrån bör förbättras 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Telefonkatalog o adressregister 
• Information om vad som händer i Etabl.ort 15 

 
 
13. Sökfunktionens placering gör att den är lätt att hitta. 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 25 3% 
2 53 7% 
3 166 22% 
4 224 29% 
5 131 17% 
6 60 8% 
9 107 14% 

 
 
14. Med hjälp av sökfunktionen hittar jag lätt det jag söker. 

    
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 30 4% 
2 75 10% 
3 190 25% 
4 212 28% 
5 101 13% 
6 38 5% 
9 120 16% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som har lämnat inför denna 
fråga (vad respektive område har gett för kommentarer kan ses i bilaga 14). 
 
Exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen 

• Används inte så ofta, de presenterade länkarna räcker för mig.  
• Utbilda och informera om att den finns och hur den skall/kan användas. 
• Om det fanns något att söka efter så skulle jag använda den.  
• Lägg in mer data. 
• Jag saknar information om vad man kan hitta. 
• Återigen säger jag information/utbildning/träning. Lite av upplägget som vi hade när vi 

tog datakörkort hade varit bra, så att vi tvingas lära oss och kan träna och se var vi ligger 
på skalan. Idag vet jag inte riktigt om jag behärskar funktionerna till 20% eller 80%. 

• Sök på artikel i sök enhetsblad. 
• Snabbare datorer 
• Jag får känslan av att samma sak finns på fler ställen vilket gör att det ibland blir 

otydligt och dessutom kan medföra problem med uppdateringar. 
• Dom flesta hemsidor med sökfunktion brukar vara placerad på vänster sida. Detta gör 

att många inte ens tänker på att det finns. 
• Vid sökning på namn måste man idag ha exakt stavning. 
• Kanske ha en "simpel" och en avancerad sökfunktion, basic kan vara den navigerande 

och på den avancerade skulle man kunna lista upp fler sökattribut, arkivfil, fabrik 
tillhörighet, skapad mellan 19970105-19980217 osv. 

• Det måste finnas en beskrivning av vad man kan söka efter. Detta anser jag att det inte 
finns i dagens läge. 

• Jag tycker inte att informationen är strukturerad på ett sådan sätt som gör att det är 
enkelt att söka. 

• Se till att relevant information är angiven och uppdaterad, till exempel 
personalinformation. 

• Det går för långsamt, söker jag till exempel på konstklubb får jag inte upp någonting, 
även om jag vet att det finns dokument som rör detta. 

• Jag har aldrig använt den i annat fall än att söka ritningar. 
• Om jag klickar in på Affärsområde 3 policies finns ingenting. För att hitta policies ska 

jag välja Corporate, News and info (på engelska) och där efter policies. Jag tycker att 
man ska länkas direkt från den lokala rubriken till den gemensamma, om det är så att 
informationen är relevant för alla. Den bör dock även finnas presenterad på svenska. 

• Gör färdigt för alla enheter… 
• När man söker på ett namn, får man upp alla som heter till exempel Johansson fast man 

haft för- och efternamn med i sökningen 
• Vad gäller verksamhetssystemet tycker jag absolut att det borde gå ut en mailblänkare 

när nya rutiner läggs ut, eller befintliga revideras. Så har vi haft det länge för våra lokala 
Etabl.ort 15srutiner, förstår inte varför det inte görs för våra centrala rutiner. 

• Sökningen inne i dokumenten, bättre nyckelords -användning. 
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15. Informationsmässigt returneras relevant information när jag 
använder mig av sökfunktionen 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 31 4% 
2 67 9% 
3 233 30% 
4 211 28% 
5 59 8% 
6 24 3% 
9 141 18% 

 
 
16. Intranätet visar informationen utan dröjsmål (det tar inte 
onödigt lång tid att ”surfa runt” på intranätet). 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Totalt 

1 41 5% 
2 65 8% 
3 171 22% 
4 191 25% 
5 148 19% 
6 40 5% 
9 110 14% 

 
 
17. Mitt helhetsintryck av Intranätet: 
 
Design  
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 
 Samtliga 

1 29 4% 

2 62 8% 

3 153 20% 

4 229 30% 

5 173 23% 

6 27 4% 

9 93 12% 
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Struktur 
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 krånglig – 6 lättförstådd, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 23 3% 
2 52 7% 
3 177 23% 
4 245 32% 
5 158 21% 
6 17 21% 
9 94 2% 

 
 
Helheten  
 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 25 3% 
2 57 0% 
3 171 22% 
4 248 32% 
5 153 20% 
6 18 2% 
9 94 12% 

 
 
  
Kommentar till övriga tankar och synpunkter 
Avslutningsvis fick de personer som svarade på enkäten möjligheten att ge sina 
övriga tankar och synpunkter. De kommentarer som gavs kan ses nedan och i 
bilaga 14 finns möjligheten att se vilka kommentarer som är lämnade från 
respektive område.  
 
Övriga tankar och synpunkter: 
 
Övriga tankar och synpunkter: 

• Detta är nytt för oss och det tar en del tid att få allt på plats, men det blir allt bättre. 
• Önskar frekventa kommentarer från affärsområdeschefer och koncernchefen. Ett 

månadsbrev skulle vara en lämplig frekvens. 
• Låt intranät sidan vara allas startsida för Internet. Det skulle innebära att mer folk 

kommer att fastna i den och nödvändig information förmedlas ut till alla. 
• När det finns information tillgänglig gällande affärsområdet jag arbetar inom 

(Affärsområde 1) är det mycket lättare att kunna ge synpunkter på helhetsintrycket av 
intranätet. Idag använder jag det knappt. 

• Ytterligare information om konkurrenter och organisationer i våran bransch.  
• Jag tycker att samma information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda 

språken för att få en fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! Har man en 
gång ändrat till den svenska versionen så borde man kunna få vara kvar på den i 
standard och inte behöva ändra varje gång. 
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• Viktigt är att intranätet känns som ett stöd i vardagen och inte bara något "kul" att titta 

på. Ett bra ställe att få ut info snabbt ex när vi hade problem med mailen under flera 
dagar. Viktigt är att få ut informationen i dem lägena. 

• Intranätet är bra. Visst kan det utvecklas och bli ännu bättre men samtidigt så måste 
man inse att även användarna måste utvecklas med intranätet om det skall fungera. 

• Då Affärsområde 1 inte är helt utbyggd är det svårt att uttrycka en objektiv syn. 
• Informationen om vilka informationskällor vi inom Affärsområde 1 har, är mycket 

otillräcklig. Det funkar kanske bra på vissa ställen men inte alls på andra. Bland annat 
där jag sitter. Ingen information har getts om att intranätet finns eller hur man går in 
och söker information. 

• Har ej tid att sitta vid datorn. 
• Företaget kunde satsa pengar på bättre saker! 
• Datakurs för alla! 
• Innan man "sjösätter" en sajt skall den vara färdigbyggd. Idagens läge har den varit i 

drift en längre tid, men den är fortfarande inte funktionell. 
• Varje arbetsställe behöver en person som "känner" för intranätet, alla medarbetare ska 

känna att de kan få hjälp av denna, med att lägga ut, eller ändra saker på intranätet… 
Varför inte ge varje avdelning eller enheten en "egen" sida. Anslagstavla, bytes, säljes, 
bemärkelsedagar. Ja, det är bara fantasin som fattas... Inrätta en lokal "intranätgrupp" 
på varje enhet, tävlingar... 

• Lite tråkig layout. 
• Återigen gör en V12 implementation. Jag har inte haft chansen att använda det så mkt 

som jag hade velat på grund av andra prioriteringar. Men detta är en informations källa 
och med bättre tillgängliga detaljer på sidan skulle gör besöken intressantare.  

• Uppdatera sena exempelvis vid organisationsförändringar 
• Jag tycker att det är utmärkt att denna undersökning görs. Dessutom känns det som om 

ambitionen att underlätta för användarna är stor och att utvecklingstakten är hög. 
Enkäten i sig verkar också bra. Jag tror att enkäter som även ger möjlighet att formulera 
egna tankar ger bättre utslag än en med bara Z-rutor. Exempel på en sämre enkät är 
NMI:n som just genomfördes, INTRANET/PORTAL-körkortsutbildning med test 
efterlyses. 

• Gör det lite roligare för personalen. 
• Internet, ge var och en av oss ett eget lösenord till Internet så kan man ju lätt se vilka 

som sköter sig. Internet skulle underlätta vårat arbete i alla fall. 
• Jag önskar mig nyare datorer och tillgång till riktigt Internet. 
• Varför är det bara vissa som har tillträde? 
• Spara papper och så vidare genom att lägga ut sådana här saker på intranätet. 
• Har inte tid att utnyttja intranätet, producerar istället. Det är skillnad om man sitter på 

ett kontor med en dator framför sig. 
• Det har varit dåligt med information på intranätet under de 6 senaste månaderna.  
• Opersonligt och ej intressant. Information är vad företaget tycker är viktigt. Hur ska 

man kunna producera och surfa på datorn samtidigt...   
• Ursäkta men jag hatar datorer. Det finns inget i datorer över huvud taget som till talar 

mig, ju mindre datorer desto mer trivs jag. Jag ser datorer som ett sätt att slippa ta 
kontakt med personer. Det är kanon att skriva ner information och skicka ut den på en 
skärm. Det är en enkel lösning för att slippa ha med sina anställda att göra. 

• Intranätet är väl ok. 
• Fungerar som det ska 
• Rutan för "koncernchefen har ordet" har ERROR alldeles för ofta, i stort sett varje dag. 

Samma ruta för Företaget Affärsområde 2, Småland kommer det i stort sett aldrig några 
nyheter i. 

• Jag tycker den är lite väl "smålandsfärgad" skulle behöva uppdateras lite oftare överlag. 
• Se till att alla funktioner fungerar, är ju löjligt att lägga ut koncernchefens kommentarer 

om dom ändå inte går att läsa 
• Vi skulle behöva fler stationer så det blir närmare plus att man slipper kö 
• Vi kör på en sunkig 15" monitor.(600*800 i upplösning) Det blir då "rullistor" åt alla 

håll, eftersom sidan nog är optimerad i 1024*768. 
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• Driftsuppföljning, OEE samt kontoanalysen är väldigt bra. 
• Övrigt så trivs jag mycket bra med intranätet. Dock så ibland kan jag inte komma åt 

dokument till exempel koncernchefen har ordet, vet inte varför, kanske för att vi inte 
loggar in? Eller alternativt ge ut ett allmänt användarnamn till anställda för att bara 
kunna läsa alla sidorna i intranätet. 

• Om man skriver en persons namn i sökfunktionen bör väl telefon och mail komma upp. 
• Jag tycker att intranätet ger ett rörigt intryck. 
• "Linan" till Etabl.ort 7 kan bli bättre gällande hastighet. 
• När man loggar in för att studera "affärsdata" så är ej språkhanteringen komplett. 
• Jag tycker att den är lite rörig. Det är svårt att veta om det är ny information eftersom 

det inte står datum på första sidan. Ofta är informationen gammal när den kommer ut 
på intranätet. Mycket information kommer inte ens dit. 

• En "blänkare" som på något sätt talar om att ny information har lagts ut, bör finnas. 
• Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag gör och förstår! (konfucis 

551-479 f.kr) Han hade förvisso inget intranät, men vad jag vill säga är, vad gör vi med 
all informationen? Det är för mycket orelevant, lägg ut "nyttig" information. Till 
exempel när sista dagen för deklarationen är, så att människor som har en stressig 
arbetsmiljö kommer ihåg. Sen skulle det inte skada om sidan på högerkanten (tror att 
det är Etabl.ort 2ssidan) uppdaterades, när den någon gång fungerar. Sedan har färg en 
positiv inverkan på människor. Just nu är det dystert blått och grått... 

• I grunden är det ett bra upplägg av intranätet, men jag skulle också vilja ha lite mer 
informativa sidor förutom de tillägg jag hade tidigare. Till exempel skriva kommentarer 
på en artikel. Fast det skulle ju såklart bara fungera om man hade inloggning för var och 
en. Se idg.se hur man gör där. 

• "Gammal" information ligger kvar för länge, borde sorteras in i rätt fack på respektive 
fabrik snabbare. Underskrifter saknas. 

• För att enklare kunna hitta i nyhetsarkivet vore det bra med mer beskrivande rubriker 
på meddelanden och information. 
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5. Analys av resultatet 

Analys av resultatet är en kombination av avsnitten teori samt 
resultatredovisning. Analysen följer samma struktur som enkäten, vilket 
innebär att diskussionerna sker i samma ordning som frågeformuläret är 
strukturerat på (enkäten kan ses i bilaga 7 och 8). Frågorna diskuteras även 
var och en för sig och vilken det är som diskuteras framkommer tydligt, då 
varje fråga presenteras som en underrubrik. 
 
Sammanlagt är det 766 personer som har besvarat enkäten, av dessa är 557 män 
och 209 kvinnor. Dessa är fördelade enligt följande; administration 151 män och 
72 kvinnor, produktion 406 män och 137 kvinnor. Medelåldern av dem som 
besvarat enkäten hamnar på 39,3. Av de 766 som svarat på enkäten är det 39 
män och 16 kvinnor som inte besvarat frågan gällande dess ålder. Vi valde att 
räkna ut medelålder för att få veta om det var stor skillnad mellan de olika 
enheterna. Genom att göra detta kom vi fram till att det inte är så stor skillnad 
mellan de olika enheterna utan alla hamnar på runt 40 år. Detta gör att vi heller 
inte kan föra någon större diskussion kring detta. 

Tanken med ett intranät är att informationen snabbt ska nå ut till de 
anställda och en viktig aspekt i detta är att samtliga har tillgång till en dator. 
Enligt vår undersökning har 44,2 % tillgång till en egen dator, 54,4 % till en 
gemensam och det är endast 1,3 % som inte har tillgång till någon dator alls. 
Dessa procentsatser har framkommit genom att den totala siffran under varje 
påstående har delats med 766. Ett av de önskemålen som getts är att samtliga 
ska få tillgång till datorer i större utsträckning för intranätets ändamål och det 
gäller främst den personal som arbetar inom produktionen. För att intranätet 
ska kunna användas av så många som möjligt måste alla ha tillgång till en dator. 
Detta innebär inte att vi säger att alla ska ha tillgång till egna datorer, men alla 
ska kunna ha tillgång till antingen en egen eller en gemensam. Att ha 
gemensamma datorer ute i produktionen är dock ett bra alternativ, då det inte 
skulle vara realistiskt att ha tillgång till personliga datorer om inte de ordinarie 
arbetsuppgifterna kräver detta. 
 
 
1. Rangordna dina interna informationskällor som de ser ut idag? 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 
 
I den första frågan var tanken att få fram vilka de mest informationsrika 
källorna internt är och här var redan ett antal olika alternativ angivna. Av de 
766 som besvarat enkäten är det 260 som svarat att den informationskällan som 
ger mest information är olika typer av avdelningsmöten. Det är endast 90 
stycken som tycker att intranätet är den informationskällan som ger mest 
information. Detta kan bero på olika saker, en kan vara att ingen ”reklam” har 
gjorts för intranätet. Många vet kanske inte hur de ska använda intranätet och 
vad de ska ha för nytta av den information och de funktioner som finns där. 
Enligt Tallving (1998) är det viktigt att det genomförs utbildning inom 
intranätet för personalen och att marknadsföring av intranätet sker genom att 
personalen ständigt blir påminda om att mer information finns att tillgå på 
intranätet. 

Huvudkontorets största informationskälla kommer från andra källor än de 
som fanns med som alternativ, de har då lämnat förslag på vilken typ av källor 
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detta är. Förslag på övriga källor som huvudkontoret nämnt är muntlig 
information från bland annat lunchrasten det vill säga där möten bland 
människor sker. I övrigt får de mycket information från informella kanaler. 
Affärsområde 1 i sin tur använder mest e-post som informationskälla, även här 
har andra förslag lämnats. Övriga förslag som lämnats skiljer sig inte speciellt 
mycket från huvudkontorets.  

Affärsområde 2 är ett annat affärsområde och även här är det olika 
avdelningsmöten som är den största informationskällan. De förslag som skiljer 
sig från huvudkontoret och Affärsområde 1 är att informationen kommer från 
olika källor ute i samhället, till exempel dagstidningar. Inom affärsområdet 
Affärsområde 3 används e-post mest som informationskälla. Förslagen som 
skiljer sig från övriga är att ryktesspridning ger mycket information. Denna typ 
av källa anser vi är olämplig eftersom informationen väldigt lätt kan förvrängas 
på vägen, vilket kan leda till onödig oro. Detta är även något som har 
kommenterats av dem som besvarat enkäten. Inom samtliga områden har vi i 
resultatet redovisat hur de har svarat på de olika geografiska platserna och hur 
svaren är fördelade inom affärsområdet. 
 
 
2. Hur ofta använder du intranätet? 
 
Redovisningen av fråga två sker genom stapeldiagram som tydligt visar hur ofta 
de olika områdena använder sig av intranätet. Ur det första diagrammet kan det 
utläsas att Affärsområde 2 är det affärsområde som procentuellt sätt använder 
sig av intranätet mest. Majoriteten hamnar på någon gång per vecka, detta även 
totalt sätt av samtliga 766 som besvarat enkäten.  

Presentationen av resultatet redovisas genom tre olika diagram, ett för 
respektive affärsområde och detta för att tydligt kunna visa hur det procentuellt 
sett ser ut inom de olika etableringsorterna i respektive affärsområde. 
Intranätet är som tidigare nämnts ett väldigt nytt system för personalen inom 
Företaget och enligt Tittel och Stewart (1997) kan organisationer välja att 
använda intranätet parallellt med de tidigare informationskanalerna så som 
anslagstavlor med mera. Detta leder till att användarna själva kan välja vilken 
teknik de vill använda för att ta del av information, vilket kan vara en 
bidragande orsak till det resultat som har framkommit. Affärsområde 2 har 
sedan slutet av 90-talet använt sig av ett intranät vilket innebär att de anställda 
inom detta affärsområde är vana vid att använda denna typ av verktyg för 
informationsinhämtning. Detta kan vara en förklaring till att Affärsområde 2 är 
det område som använder sig av intranätet mest frekvent. Affärsområde 2:s del 
av intranätet är den del som är mest utvecklad, även detta kan vara en 
förklaring till den stora skillnaden gällande intranätsanvändningen. 
Affärsområde 1 och Affärsområde 3:s sidor innehåller i dagsläget inte speciellt 
mycket information och har därför inte lika stor användning av intranätet som 
Affärsområde 2. Det är därför viktigt att även Affärsområde 1 och Affärsområde 
3 utvecklar sina intranätssidor till att bli mer informationsrika och att 
personalen inom dessa områden också känner att de har nytta av det 
koncernomspännande kommunikationsverktyget. Affärsområde 1 och 
Affärsområde 3 har sedan tidigare inte lika mycket erfarenhet kring 
intranätstekniken som Affärsområde 2. Att inte intranätet används kan ha att 
göra med att den enskilde användaren inte har tillräckligt stor kunskap om hur 
datorer och intranät fungerar. Detta är enligt Tallving (1998) viktigt att 
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undersöka reda i förstudien, det vill säga göra en undersökning om hur stort 
behovet av utbildning är för användarna.  Detta är en helt ny teknik för många 
och det kommer troligtvis att ta ett tag innan det används som ett naturligt och 
dagligt kommunikationsverktyg. Hur lång tid det kommer att ta innan det 
används som ett dagligt och accepterat kommunikationsverktyg är helt 
beroende av vilken typ av information som presenteras men framförallt hur ofta 
informationen uppdateras. Enligt Nygren (2002) är nyheter som inte 
uppdateras inga nyheter alls.     
 
 
3. Vilken information/funktioner brukar du ta del av på intranätet?  
 
Den tredje frågan är skapad på så sätt att det har listats ett antal alternativ på 
information och funktioner som i dagens läge finns att ta del av på intranätet. 
Det fanns även utrymme för personen att ge egna förslag.  

Den information som de flesta tar del av är nyheterna för sitt eget 
affärsområde och för hela koncernen samt lokal information gällande till 
exempel fabrikssidorna på egen ort. Huvudkontoret brukar ta del av adresser, 
nyheter för hela koncernen samt mallar via intranätet. Affärsområde 1 i sin tur 
tar del av nyheter för mitt affärsområde och för hela koncernen samt lokal 
information gällande till exempel fabrikssidor på egen ort. Övriga förslag som 
Affärsområde 1 har lämnat är att de tar del av miljödeklarationer. Affärsområde 
2 tar i första hand del av lokal information gällande till exempel fabrikssidor på 
egen ort, nyheter för sitt eget affärsområde samt för hela koncernen. Övrigt 
använder personalen inom Affärsområde 2 intranätet till att kontrollera 
stämplingar och attesteringar, de har även möjlighet att se vilka personer som 
är nyanställda och vilka som slutat. Det finns även ett ritningsarkiv att tillgå. 
Affärsområde 3 tar i första hand del av nyheter för sitt eget affärsområde och för 
hela koncernen samt affärsområdeschefen har ordet.  

Viktig information att presentera på ett intranät är enligt Langen (2002), 
information på individnivå, ämnesområde, projektinformation samt 
information för respektive etableringsort. Det framkom genom undersökningen 
att personalen från de olika etableringsorterna saknar information om just sin 
fabrik. Nielsen (2001) belyser vikten av att de olika enheterna inom företaget 
bör ha tillgång till egna sidor på intranätet. Urvalsgruppens åsikter stödjer 
Nielsens (2001) teori då de anser att det är viktigare att få veta vad som händer 
inom sin fabrik än vad som händer inom sitt affärsområde. Det gäller då att 
varje ort har en eller flera personer som ansvarar för sidans innehåll. Enligt 
Tallving (1998) och Bark (1998) är det dock viktigt att intranätets olika delar har 
tydligt definierade ansvarsområden och vem det är som ansvarar för respektive 
område.  
 
 
4. Hur ofta besöker du intranätets delar som berör: 
 
Fjärde frågan handlar om hur ofta de anställda besöker de intranätets delar som 
finns utanför sitt eget affärsområde. Resultatet visar att de flesta inte besöker 
andra delar av intranätet lika ofta som de besöker sitt eget. Totalt sett är det 
endast 21 personer som besöker Corporate-sidan dagligen och det är 438 
personer som aldrig besöker sidan, av de 766 personerna. Återigen är det 
Affärsområde 2:s sida som är mest besökt, då det är 158 personer som besöker 
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den delen av intranätet dagligen. När det gäller Affärsområde 1 är det 25 
personer som besöker den dagligen och 46 personer som besöker Affärsområde 
3:s sidor dagligen. Att det är så få personer som besöker Affärsområde 1 och 
Affärsområde 3:s sidor kan bero på att det inte finns så mycket information att 
ta del av. Langen (1998) talar om att ett bra innehåll är A och O för ett intranät. 
För att få fler användare att besöka andra delar av intranätet, än sitt eget, krävs 
det att den information som presenteras är intressant. Vad intressant 
information kan var är exempelvis hur det går för produktionsenheter inom 
andra delar av koncernen.  

Vad som är intressant och relevant information för användarna framkommer 
enligt Tallving (1998) genom behovsanalysen och avsnittet innehåll, det vill säga 
där företaget undersöker vad personalen anser är intressant och relevant 
information för dem i sitt dagliga arbete samt det egna intresset. Exempel på 
detta kan förslagsvis vara veckorapporter eller månadsrapporter för de olika 
etableringsorterna och kanske till och med för respektive maskin.  
 
 
5. Vad anser du att intranätets viktigaste funktion är, sett ur din egen 
arbetssituation.  
 
Fråga fem handlar om intranätets viktigaste funktioner, sett ur personens 
befintliga arbetssituation. När frågans resultat sammanställdes konstaterade vi 
att denna fråga kan ha tolkats på två olika sätt. Antingen vad de anser är det 
befintliga intranätets viktigaste funktion eller vad ett intranäts viktigaste 
funktion är. Den funktion som majoriteten tycker är viktigaste är att tilldela 
personalen uppdaterad och relevant information. Intranätet ska fungera som ett 
hjälpmedel så att alla anställda ska få tillgång till information samtidigt. Detta 
är en kommentar som nämnts vid ett flertal tillfällen av de personer som 
besvarat enkäten. Detta är ett påstående som även Bark, Windahl, Heide & 
Olofsson (1998) delar i sina teorier. Personer från Affärsområde 2 har gett mer 
specifika förslag på vad som är intranätets viktigaste funktioner och detta kan 
ha att göra med att deras sidor, utvecklingsmässigt, har kommit längre än 
Affärsområde 1 och Affärsområde 3. Det kan återigen grunda sig i att de har 
större erfarenhet av intranät då de tidigare har använt sig av denna teknik under 
en längre period. De anser att intranätets viktigaste funktion är att sköta 
instämplingar och därigenom hålla koll på sina arbetade tider. En annan 
kommentar som vi har fått från Affärsområde 2 är att alla ska kunna ta del av 
hur produktionen från de olika avdelningarna går till exempel veckovis.  

Efter att ha tagit del av samtligas synpunkter gällande intranätets viktigaste 
funktion anser vi att majoriteten har förstått vilket syfte ett intranät bör fylla. 
Den teori vi tagit del av tar upp många av de punkter som nämnts i 
undersökningen gällande denna fråga. 
 
I frågorna sex till sjutton används sexgradiga skalor där personen ska ta 
ställning till ett påstående.  
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6. När du besöker intranätet så uppfyller det dina mål (du hittar med 
andra ord det som söks)  
 
Fråga sex handlar om huruvida besöket på intranätet uppfyller besökarens mål. 
Majoriteten av de svarande anser att intranätet uppfyller målet med besöket. 
Detta innebär att det inte är helt omöjligt att hitta informationen, men det är 
heller inte lätt att hitta informationen som söks. Detta antagande görs med 
underlag från det resultat som kommit fram genom undersökningen. Resultatet 
blev en fyra på en sexgradig skala. En anledning till att inte samtliga besök blir 
lyckade resultatmässigt kan återigen grunda sig i att användarna inte har 
tillräckligt stor kunskap om hur intranätet är tänkt att fungera. Detta leder även 
till att de inte vet vad de kan förvänta sig av intranätet. Återigen hänvisar vi till 
Tallving (1998) och förarbetet som ska resultera i en behovsanalys för 
intranätet. Detta kan även innebära att det inte har genomförts några 
användbarhetstester efter det att intranätet togs i bruk. Vilket i sin tur innebär 
att detta intranät inte är testat av de dagliga användarna. Dessa åsikter delar 
även Ottersten, Berndtsson (2002) och Nielsen (2001) då de tar upp mer 
konkret hur denna typ av test skulle kunna genomföras.   
 
 
7. Tillgängligheten till intranätet är tillräcklig.  
 
Totalt sett på fråga sju anser de som har svarat att tillgängligheten hamnar på 
en femma, det vill säga att de praktiskt taget instämmer med att tillgängligheten 
till intranätet är tillräcklig. Personalen från huvudkontoret håller dock med 
personalen från produktionsenheterna om att det bör finnas en större tillgång 
till datorer ute i fabrikerna. Trycket på de olika enheterna är högt och därför 
önskar personalen en snabbare uppkoppling, så att de känner att de har 
möjlighet att ta del av den information som presenteras. De långsamma 
uppkopplingarna kan vara en bidragande orsak till varför det är så få inom 
produktionen som besöker andra sidor än de som rör sitt eget affärsområde. En 
fördel med intranät är enligt Tittel och Stewart (1997) att skaparna vet vilken 
plattform användarna använder sig av, samt att ha i åtanke att det kan finnas 
delar av organisationen som använder sig av små bildskärmar.  

Många har även kommenterat att det finns delar av intranätet som de inte 
har tillgång till, men som de anser sig borde ha tillträde till. Enligt Hedemalm 
(1997) är det den som är ansvarig för intranätet som bestämmer vem som har 
tillgång till vad, samt ger användaren dess rättigheter såsom skapa, radera, 
skriva och läsa information. Detta är en säkerhetsåtgärd för att inte fel personer 
ska få tillgång till känslig information. Vi anser dock att gränssnitten bör skapas 
efter användarna, då den information de inte äger rätt att ta del av heller inte 
ska finnas med på deras version av intranätet. Om användarna vill ta del av viss 
information gör de det på grund av att det finns ett intresse och om åtkomst 
nekas kan onödig irritation uppstå. 
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8. Informationen som presenteras på intranätet är alltid relevant (den 
är väl uppdaterad, hör till saken osv.)   
 
Fråga åtta handlar om huruvida informationen som presenteras på intranätet 
alltid är relevant. Resultatet av samtliga svarande hamnar mellan en trea och en 
fyra. Det är endast huvudkontoret som tycker att informationen oftast är 
relevant medan övriga anser att det kan bli bättre. Eftersom många har 
kommenterat att intranätet inte uppdateras tillräckligt ofta blir den 
informationen till slut inte relevant om den ligger kvar för länge. Det krävs 
mycket för att webbsidor ska vara aktuella, vilket dock inte alltid är det enklaste 
då tidsbrist kan vara en bidragande orsak till att den önskade kvaliteten inte kan 
efterlevas. Detta är en av Tallvings (1998) teorier om varför information inte 
alltid är uppdaterad och relevant på ett intranät. Återigen är det dock 
uppdateringarna av information som måste förbättras markant för att ett 
intranät ska kunna uppfylla dess grundtanke.  
 
 
9. Mängden presenterad information är tillräcklig. 
 
Fråga nio tar upp om mängden presenterad information är tillräcklig och svaret 
vi fått från undersökningen hamnar på tre och fyra. Det är med andra ord 193 
angivna svar på respektive värde.  

När det gäller denna fråga är det två områden som skiljer sig från övriga och 
det är Affärsområde 1 och Affärsområde 3. 65 % av dem som tillhör 
Affärsområde 1 tycker inte att den information som finns presenterad på 
intranätet är tillräcklig. Kommentarer vi fått till varför Affärsområde 1 inte är 
nöjda med den presenterade informationen är att det finns för lite information 
samt att den information som finns inte är uppdaterad. De vill ha mer 
information om varje enhet och personalen som arbetar där. Även majoriteten 
av dem som svarat från Affärsområde 3 anser att den information som finns 
presenterad inte är tillräcklig. Kommentarerna härifrån är att det saknar 
information om nya ordrar och lokala förändringar. De saknar även 
uppföljningar för de olika affärsområdena, samt mer information om större 
pågående projekt. Sammanfattningsvis har vi fått en bild av att den information 
som finns oftast är och upplevs inaktuell. Det är många som skulle vilja ha 
möjligheten att kunna ta del av hur det går för de olika produktionsenheterna. 
De anställda saknar tydliga ritningsarkiv och produktinformation, det vill säga 
där de skulle kunna läsa om en produkt, vad den har för funktion och hur långt 
avtal de har gällande respektive uppgift. Det skulle kunna finnas ett 
produktregister för de anställda som är intresserade av denna typ av 
information. Detta kan bli en typ av rapportsidor eller projektsidor vilket även 
Nielsen (2001) tar upp i sin teori.  
 
 
10. Intranätets information är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete.  

 
Fråga tio rör huruvida intranätets presenterade information är till nytta för den 
anställde eller inte, i dennes dagliga arbete. Strax över 70 % anser att 
informationen inte är till någon större nytta i deras dagliga arbete. De företag 
som väljer att använda sig av ett intranät har som främsta uppgift att underlätta 
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kommunikationen mellan olika avdelningar och tillhandahålla med ett verktyg 
för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och inhämta 
information på ett effektivt sätt enligt Englund och Guldbrand (2004).   
De som arbetar inom administrationen har i sitt dagliga arbete nytta av den 
informationen som finns lagrad på intranätet, exempel på detta kan vara när de 
anställda tar del av mallar och policys.  
 
 
11. Intranätets funktioner är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete. 

 
Fråga elva diskuterar samma frågeställning som fråga tio, men denna är dock 
inriktad mot intranätets funktioner. 65 % anser att funktionerna inte är till hjälp 
i det dagliga arbetet. Som intranätet ser ut idag har inte personalen någon större 
nytta av funktionerna som finns på intranätet i sitt dagliga arbete. Funktioner 
som skulle kunna underlätta det dagliga arbetet är till exempel när de stämplar 
in. Detta är en funktion som Affärsområde 2 redan tillämpar och om även 
Affärsområde 1 och Affärsområde 3 använder sig av denna funktion kommer 
fler automatiskt ta del av intranätet.  
 
 
12. Det finns tillräckligt med funktioner att tillgå på intranätet. 
 
Majoriteten tycker att det finns tillräckligt många funktioner att tillgå på 
intranätet, men det finns inga funktioner som de till 100 % anser sig ha nytta av 
i det dagliga arbetet. Detta med tanke på att de övriga system som används i det 
dagliga arbetet inte är kopplade till intranätet.  

Andra förslag som har getts gällande funktioner är en dialogruta, i form av 
pop-up funktion, som kan användas när nyheter har uppdaterats. Något som 
kan vara positivt med denna funktion är att anställda inte behöver leta efter 
uppdaterade nyheter, de kan istället genom dialogrutan länka sig vidare till 
nyheten. Detta innebär att användarna blir informerade när ny information 
publicerats, samt skapar en bättre struktur för att detta enligt Langen (2002) 
leder till att användaren snabbare ska kunna hitta rätt i informationsmassorna.  

När det gäller länkfunktionen bör skaparen tänka på att följa samma struktur 
som Internet använder sig av, det vill säga att länktexten är ett ord som är 
informationsbärande och att olästa länkar är blåa innan det att personen i fråga 
tagit del av den. Detta underlättar för användarna enligt Nielsen (2001) då även 
Internet använder sig av denna struktur. 
 
 
Nedan följer frågorna 13 - 15 vilka alla tre rör sökfunktioner. 
Frågorna behandlar användarvänligheten av sökfunktionerna, dess 
placering och relevansen av den returnerade informationen. 
 
Enligt Nielsen (2001) är det lika viktiga att ha en väl fungerande sökfunktion på 
intranätet som det är på Internet. Placeringen av sökrutan bör följa den layout 
som Internet oftast använder sig av, det vill säga att den finns till vänster på 
sidan. Detta har kommenterats av personal som har besvarat frågan.  

Det är många personer som inte har testat sökfunktionen och kan därför inte 
ge kommentarer på huruvida det är lätt att hitta det som söks. Även om många 
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har lämnat denna kommentar är det en hel del som ändå tycker att funktionen 
fyller sin funktion. Många av dem som testat sökfunktionen anser att den är 
svår att använda och bör utvecklas ytterligare. Enligt Langen (2002) är ett 
vanligt problem inom organisationer att det är allt för få som använder 
sökfunktionen. Enligt honom beror detta på, när en användare testar 
funktionen får de i regel alldeles för många träffar, dock inte tillräckligt 
relevanta eller tillräckligt med i tiden.  

De anställda anser att den information som returneras inte är tillräcklig och 
att det är svårt att veta vad de kan söka på. Detta har troligtvis att göra med att 
de inte har kunskapen om vad de kan söka på samt att de inte fått någon 
information om hur intranätet fungerar och då inte heller sökfunktionen. De 
kommentarer som getts följer med andra ord Langens (2002) teori. Att 
sökfunktionens syfte faller på grund av bristfällig information är inte bra, detta 
med tanke på att sökmotorns syfte är att effektivisera och vara tidsbesparande 
gällande inhämtning av information. 
 
 
16. Intranätet visar informationen utan dröjsmål (det tar inte onödigt 
lång tid att ”surfa runt” på intranätet).  
 
Fråga sexton handlar om huruvida informationen visas utan dröjsmål. 
Majoriteten tycker att tiden det tar innan informationen visas är acceptabel.  
 
 
17. Mitt helhetsintryck av intranätet: 
 
Fråga sjutton behandlar helhetsintrycket av intranätet rörande design, struktur 
och det totala intrycket. Majoriteten anser att designen och strukturen av 
intranätet är tilltalande. Helhetsintrycket av intranätet skiljer inte heller sig 
nämnvärt mycket från designen och strukturen. Användarna anser att 
användargränssnittet är tilltalande, det vill säga kommunikationen mellan 
människan och datorn fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket Nygren 
(2002) diskuterar i sin teori. Det är enligt Langen (2002) viktigt att 
användargränssnittet följer samma struktur genom hela intranätet. En stor 
anledning till detta är för att användarna snabbt ska känna igen sig, veta hur 
sidorna är upp strukturerade och i sin tur fungerar. Enligt Nielsen (2001) är det 
relativt lätt att standardisera miljön i ett intranät då fördelen är att det går att 
anpassa designen efter en viss plattform och en viss webbläsare.  
 
 
Övriga tankar och synpunkter:  
 
Enkäten avslutades genom att möjligheten gavs att fritt tycka till och ge övriga 
synpunkter och tankar, här var det fritt fram att säg vad som är bra med 
intranätet och vad som kan bli bättre.  
 
De olika affärsområdena har varierande erfarenheter av intranät, detta märks 
tydligt på de kommentarer vi fått på så sätt att de har varierande kunskap. 
Något som också har kommenterats är att en del inte ens vet att intranätet finns 
eller att de inte använder sig av det. Vi har stött på fall där personen i fråga inte 
hade en aning om att intranätet fanns, tills dess att denne blev ombedd att delta 
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i undersökningen. Personen i fråga gick ut på intranätet och tog del av den 
information som fanns presenterad. Personen i fråga ansåg att, om inte dennes 
chef har informerat sina anställda om intranätets existens har vederbörande 
troligtvis ansett att intranätet inte är ett verktyg som är till nytta för de 
anställda. Detta är inget bra tillvägagångssätt för att få ut information. Tanken 
med att informera ett antal personer är inte att de i sin tur ska välja ut den 
information som de anser är viktig. För att få fler personer att använda 
intranätet krävs det att samtliga får veta att intranätet existerar. Tanken med ett 
intranät enligt Tittel och Stewart (1997) är att samtliga anställda inom 
organisationen omedelbart ska få tillgång till den publicerade informationen. 
För att få tillgång till den publicerade informationen måste användaren först 
veta var informationen finns, det vill säga ha fått information om hur intranätet 
är tänkt att fungera.  

Det finns personer på huvudkontoret som inte använder intranätet vilket vi 
tycker är konstigt. Den administrativa personalen har betydligt bättre tillgång 
till intranätet än de som befinner sig i fabrikerna. De som arbetar i fabrikerna 
vill ha dock ha större tillgång till intranätet för att kunna ta del av 
informationen. Det läggs inte ner tillräckligt mycket tid på att publicera ny 
information, vilket innebär att intranätet i dagens läge inte är tillräckligt 
attraktivt enligt dem som besvarat enkäten. Överlag kan vi säga att den 
kommentar som finns med flest gånger är att intranätet borde uppdateras oftare 
och att gammal information ligger kvar för länge. Precis som Nygren (2002) 
belyser instämmer användarna om att nyheter som inte uppdateras är sämre än 
inga nyheter alls. Om företaget vill att fler anställda ska använda sig av 
intranätet bör det uppdateras kontinuerligt och innehålla relevant information. 
När ny information läggs ut bör datum samt vem som har publicerat 
informationen finns vid sidan om nyheten. Användarna kan på detta sätt se när 
nyheten lades ut och vem de kan vända sig till för vidare information även detta 
är kommentarer som getts under punkten övrigt. 

De anställda anser att de nyheter samt informationen som finns att tillgå på 
intranätet ska finnas både på den engelska och den svenska versionen. I nuläget 
presenteras olika information på den engelska och den svenska versionen av 
intranätet. Detta innebär att för att få en helhetsbild anser de anställda att de 
måste ta del av båda versionerna för att hålla sig uppdaterade. De anställda 
anser även att har de en gång valt att använda sig av den svenska versionen av 
intranätet, ska all information presenteras på svenska och de ska heller inte 
behöva ändra språk under informationsinhämtningen eller under användandet 
av en specifik funktion. 

Vi har fått kommentaren att de anställda borde få någon typ av utbildning av 
intranätet.  Enligt Tallving (1998) är det viktigt att det görs en undersökning för 
att få veta vilken kunskapsnivå användarna har gällande dess datorvana. Det är 
även viktigt att informera om hur intranätet är tänkt att användas, Tittel och 
Stewart (1997) väger in ytterligare en aspekt gällande utbildning av användarna. 
Det är säkerhetsaspekten vilket innebär att informera och skapa förståelse för 
vad användarna får och inte får göra samt varför. 
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5.1 Bortfall 
Nedan följer information om vad ett bortfall är i undersökningssammanhang 
kan vara. En diskussion kring vilka faktorer vi anser har påverkat den 
undersökning som är gjord inom Företaget kommer också att presenteras. 
 
Ett bortfall är när en eller flera personer i en urvalsgrupp inte vill vara med eller 
inte har möjlighet att deltaga i en planerad undersökning. En person som inte 
vill medverka i undersökningen skiljer sig till viss del från andra personer och 
detta bara genom att inte vilja/ha möjlighet att besvara frågorna som ställs. 
Personen i fråga kan dock inte ersättas av en annan person och detta eftersom 
en annan person besitter andra egenskaper. Desto större bortfallet är vid en 
undersökning desto större är risken för att felaktiga generaliseringar och 
slutsatser dras av det slutliga resultatet. I vanliga artiklar och liknande material 
nämns dock inte speciellt ofta hur stora bortfallen är. 

Vid en intervju- eller enkätundersökning kan vissa åtgärder göras för att de 
personer som, av en speciell anledning, inte vill deltaga i undersökningen ska 
ändra sitt beslut. Detta kan till exempel ske genom att personen ifråga blir 
kontaktad via telefon. Genom att ringa till respondenten kan det medföra att 
personen i fråga ändrar sitt beslut och i slutänden ställer upp trots allt. Om 
personen inte kan medverka på grund av tidsbrist kan en del huvudfrågor 
plockas ut och dessa kan sedan besvaras via telefon. Detta bör endast göras om 
personen i fråga godkänner det. Att agera på detta sätt kan vara tillräckligt för 
att minska risken för att fel slutsatser dras och för att lättare kunna kategorisera 
upp bortfallet (Ejlertsson 1992, s 26-28). 

5.1.1 Undersökningens bortfall 
Sammanlagt är det 2 569 enkäter som är utskickade och som skulle besvaras via 
e-post (elektroniskt) samt i vanligt pappersformat. Anledningen till att vi valde 
att disponera enkäterna på dessa sätt var dels för att samtliga anställda inte har 
tillgång till ett eget e-postkonto samt att vi inte viste i hur stor utsträckning 
intranätet i dagens läge används. Detta medförde att enkäten inte fanns att 
tillgå via intranätet, men information om att undersökningen pågick fanns dock. 

Antalet besvarade enkäter uppgick knappt till en tredjedel av det totala 
utskicket. 766 enkäter är besvarade samt återlämnade och detta innebär att det 
är 1 803 icke returnerade enkäter, vilket vi anser är ett ganska stort bortfall.  I 
tabellen nedan (tabell 1) redovisas hur många enkäter som totalt är utskickade 
samt returnerade. Tabellen redovisar även hur många som är utskickade via e-
post och i vanligt pappersformat samt hur många som är återlämnade inom 
respektive kategori. Även den procentuella svarsfrekvensen redovisas. 
 
Samtliga Pappersformat E-post 
Utskickade 2 569 Utskickade 1 448 Utskickade 1 121 
Återlämnade 766 Återlämnade 498 Återlämnade 268 

Svarsfrekvens 29.8% Svarsfrekvens 34.4% Svarsfrekvens 23.9% 
 
Tabell 1 Enkätundersökning 
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Den totala svarsfrekvensen uppgår till 29.8%, vilket innebär att det knappt är 
en tredjedel av det totala utskickade enkäterna som är besvarade och 
återlämnade. Dessa resultat presenteras i diagram 1 och vad som presenteras är 
det totala antalet besvarade enkäter, rent procentuellt, gällande de som är 
returnerade via e-post (den lila stapeln), i pappersformat (den rosa stapeln) 
samt det totala antalet besvarade enkäter (den mintgröna stapeln).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningen har gjorts inom hela koncernen vilket betyder att enkäterna 
är utskickade till samtliga tre affärsområden samt till huvudkontoret. Bortfallet 
inom respektive affärsområde kan ses i diagrammen på nästkommande sida. 

 
 

 

Diagram 2. Enkäter som är utskickade/återlämnade via e-post
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Diagrammen visar hur många enkäter som totalt sett har skickats ut till 
respektive affärsområde samt till huvudkontoret. Diagram 2 behandlar de 
enkäter som är disponerade med hjälp av e-post, medan diagram 3 behandlar 
de enkäter som är disponerade i pappersformat. Till huvudkontoret har endast 
elektroniska enkäter skickats ut, detta för att samtliga som arbetar på 
huvudkontoret har tillgång till ett eget e-postkonto.  

Antalet utskickade enkäter presenteras med hjälp av den vänstra stapeln i 
respektive sektion (de lila staplarna i diagram 2 och de rosa staplarna i diagram 
3). De staplar som står till höger i respektive sektion (de vinröda staplarna) 
visar hur många enkäter som är återlämnade inom respektive område och detta 
gäller båda diagrammen. Varje diagram innehåller även ett totalt redovisat 
resultat av de totalt utskickade enkäterna (de staplarna längst till höger i 
respektive diagram) samt hur många av dem som är återlämnade (de vinröda 
staplarna).  

Om antalet återlämnade enkäter omvandlas till procent kan vi se att rent 
procentuellt är det fler som har besvarat enkäterna i det elektroniska formatet. 
Detta stämmer dock endast när vi tittar på respektive område var och en för sig. 
När det gäller antalet besvarade enkäter elektroniskt har huvudkontoret en 
procentuell svarsfrekvens på 66.6%, Affärsområde 1 22.6%, Affärsområde 2 
26.8% och Affärsområde 3 21.5%. Medan Affärsområde 1 har en svarsfrekvens i 
pappersformat på 17%, Affärsområde 2 18.4% och Affärsområde 3 57,8%. Sett 
ur ett helhetsperspektiv är det en bättre svarsfrekvens på de enkäter som är 
utskickade i pappersformat. Totalt är det 23.9% som har besvarat enkäten 
elektroniskt och 34.4% som har besvarat den i pappersformat.  

Diagram 3. Enkäter som är utskickade/återlämnade i 
pappersformat
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5.1.2 Resonemang kring bortfallet 
Bortfallet i vår undersökning kan bero på ett flertal saker. Vi är medvetna om att 
en viss del av bortfallet beror på en hel del omorganisation ute i verksamheten. 
Vi har fått kommentarer på att enkäten kom olägligt då de anställda, någon dag 
efter undersökningens slut, skulle få reda på vilka och hur många som skulle få 
arbeta kvar inom den specifika etableringsorten.  

En annan orsak kan vara att trycket är olika högt ute i enheterna och att det 
helt enkelt har gjorts prioritering av vad det är för typ av information som är 
viktig att prioritera vid avdelningsmöten, veckomöten och liknande 
sammankomster. Detta kan ha lett till att det endast har varit ett få tal personer 
som blivit utvalda till att deltaga och där igenom fick ta del av undersökningen.  

Genom undersökningen som genomförts har det framkommit att alla ute på 
fabriksnivå inte har fått ta del av informationen om att intranätet existerar. 
Detta är, enligt vår åsikt, inte speciellt bra. Vi är visserligen medvetna om att 
intranätet inte har ”kastats” in i verksamheten, det är snarare insmuget. 
Intranätet lanserades i april år 2005 och är därför inte ett speciellt nytt system 
längre. Det är möjligt att det anses vara ett nytt system gällande utvecklandet av 
det, men rent informationsmässigt anser vi att samtliga anställda i alla fall bör 
ha fått information om att det koncernomspännande intranätet är taget i bruk.  
Informationen om intranätets existens har dock inte nått samtliga inom de 
administrativa arbetspositionerna heller, då vi även fått denna kommentar från 
denna kategori av personal. 

Intranätet är, som nämnts tidigare, under uppbyggnad och en del funktioner 
och information saknas (detta grundar sig bland annat i de anställdas egna 
kommentarer). Vi kan tänka oss att det är ett flertal personer som har tagit del 
av enkäten men där efter låtit bli att besvara den, med anledning av att de 
kanske inte anser sig ha använt det tillräckligt mycket för att ha kunna skapa sig 
en helhetsbild och bildat sina egna åsikter av det än.  

Sjukskrivningar och ledigheter har troligtvis till viss del också med bortfallet 
att göra. Denna tanke grundar sig främst i att vi stötte på ett sådant fall under 
denna undersökning. Personen i fråga tog kontakt med oss och ifrågasatte om 
vederbörande skulle fylla i enkäten, trots att denne nyss var tillbaka efter 
månaders avbrott från det ordinarie arbetet och hade där med inte varit med 
under införandet av intranätet. 

Ytterligare en anledning till varför de anställda kanske avstår från att besvara 
enkäten är för att det tar tid och av den anledningen prioriteras bort. Detta kan 
bero på att de anställda exempelvis har medverkat i tidigare undersökningar där 
de inte sett något resultat eller fått någon feedback. De anser med andra ord att 
deras medverkan ändå inte kommer att leda till någon förändring (detta är 
ytterligare en kommentar vi har fått). Det kan också ha att göra med att de 
kanske anser att de inte har fått vara med från starten av ”projektet” och känner 
då att deras åsikter inte var viktiga i startskedet och att de själva ifrågasätter 
varför åsikterna skulle vara mer betydelsefulla nu.  

När det gäller vår egen pådrivning av att enkäterna skulle besvaras och 
skickas in har inte den varit speciellt aktiv, framförallt inte när det gäller 
påminnelser till de olika produktionsenheterna. Vi har egentligen inte haft 
telefonkontakt mer än vid information kring att det skulle göras en 
undersökning och att vi vore tacksamma om kontaktpersonerna skulle kunna 
hjälpa oss med själva distributionen av dem. Vi har heller inte skickat e-post 
eller brev till dem, där syftet var att påminna om enkäterna. Vad vi gjorde var 
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att vi belyste vikten, vid ett flertal tillfällen under samtalet, av att samtliga borde 
få chansen att vara med och påverka det gemensamma 
kommunikationsverktyget och den för många inom Företaget ”nya” 
informationskällan. När det i sin tur gäller kontakten och påminnelserna för de 
som har tillgång till ett eget e-postkonto var den betydligt större. Vi skickade ut 
påminnelser vid tre tillfällen och trots detta uppnår inte antalet besvarade 
enkäter till mer än 23.9%, av de enkäter som är utskickade via e-post. Vi tycker 
att detta är ett mycket märkligt beteende med tanke på att de får enkäten direkt 
till sig och att de inte behöver flytta på sig för att vare sig besvara eller för att 
lämna in dokumentet. Frågeformuläret anser vi heller inte är tungt att fylla i och 
detta med tanke på att det är kryssfrågor där det endast krävs ett ”mus-klick” 
för att lämna sin åsikt.  

När det gäller skillnaderna mellan att använda sig av de anställdas e-
postkonto eller att fysiskt dela ut pappersenkäter till målgruppen, kan vi inte 
dra några direkta slutsatser om. Vi kan inte mer än att säga att en enkät som 
skickas ut via e-post där påminnelser och upplysning om vikten av att samtliga 
besvarar frågorna, vid tre tillfällen, inte räcker för att uppnå en svarsfrekvens på 
knappt en tredjedel är värt att fundera på. Kanske är det som så att en enkät 
som trillar in i någons e-postbox försvinner in i mängden av olästa elektroniska 
brev och beroende på vilken adress och signatur enkäten kommer ifrån öppnas 
den eller så gör den inte. En fysisk enkät kommer att synas tills den dagen då 
enkäten besvaras eller fysiskt kastas. Visst kan den också bli bortsorterad till en 
pappershög, men den dagen då pappershögen sorteras kommer enkäten och 
frågorna att synas. Detta kan betyda att enkäten i sig påminner om att den bör 
bli besvarad, medan en enkät som ligger i en e-postbox inte behöver 
synas/öppnas när den blir borttagen.  

Vad detta beror på kan vi som tidigare nämnt inte ge något direkt svar på. 
Detta med tanke på att det bör ligga en grundligare undersökning om hur 
underökningar i enkätformat mottages och vilken inställning till enkäten den 
person som får den till sig har. Det bör även undersökas hur stora skillnaderna 
är, inställningsmässigt, mellan tjänstemän och kollektivanställda. 

5.1.3 För sent inlämnade enkäter 
Nedan följer en sammanställning av de enkäter som är inlämnade någon 
månad efter det att det sista inlämningsdatumet av undersökningen hade 
passerat. Vi har dock valt att sammanställa dessa svar och detta främst för att 
det är viktigt att väga in så många olika personers åsikter som möjligt vid 
genomförandet av användbarhetstester. 
  
Med tanke på den låga svarsfrekvensen, främst gällande de elektroniska 
enkäterna, trodde vi att en större mängd enkäter skulle komma in efter 
slutdatumet. Så var dock inte fallet, trots det höga antalet utskickade enkäter i 
e-postformat. Vi har endast fått in en enda enkät, via e-post, i efterhand. Någon 
månad efter det att sista inlämningsdagen hade varit kom det dock ytterligare 
25 ifyllda enkäter i pappersformat. Det var 7 från Affärsområde 2 och 18 från 
Affärsområde 3. Med tanke på att enkäternas sena ankomst har vi valt att inte ta 
med dessa svar i den del där resultatet presenteras, då sammanställningen 
redan var gjord. De kommentarer och de resultat vi fått fram av dessa enkäter 
kommer dock att presenteras och diskuteras nedan. Anledningen till detta är att 
vi anser att det är viktigt att samtliga ska få en chans att tycka till, även om dess 
kommentarer i detta fall kom för sent i förhållande till enkätens slutdatum. 
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 Av dem som har besvarat enkäten, gällande denna grupp, är det endast tre 
personer som har en egen dator övriga har endast tillgång till gemensamma 
datorer. Majoriteten anser att den informationskanal som är mest 
informationsgivande är den som sker i samband med olika typer av möten och 
den personliga kontakten med arbetskollegorna. I denna grupp används 
intranätet inte speciellt ofta, då de övervägande svaren är att det aldrig eller mer 
sällan använder sig av denna informationskanal. När de väl använder sig av 
intranätet besöks oftast den information som rör den lokala enheten och 
nyheter om det berörda affärsområdet samt hela koncernen.   
 Vad intranätets viktigaste funktion är, enligt dem som har besvarat frågan, är 
att tillhandahålla med intressant, men främst, uppdaterad information om vad 
som är på gång och vad som i dagens läge händer inom Företaget.  

När det gäller tillgängligheten till intranätet anser de att den är okej och 
kommentarerna på hur tillgängligheten skulle kunna bli bättre är att de i första 
hand får tillgång till fler datorer.  
 Mängden presenterad information anses vara undermålig, då de anser att det 
finns för mycket orelevant information på intranätet. De anser att det som 
presenteras bör uppdateras bättre samt att det bör finnas mer information som 
rör de enskilda fabrikerna, så som vad och hur mycket som ska produceras och 
till vilket datum, information om hur produktionen går, när leveranser ska ske, 
hur nöjda kunderna är samt framtidsplaner.  Detta är starkt kopplat till hur 
informationen skulle kunna vara till nytta för de anställda i sitt dagliga arbete, 
enligt dem som har besvarat frågan.   
 För att intranätet ska kunna användas på ett bättre och effektivare sätt anses 
det att antalet gemensamma datorer bör öka och att information om hur 
intranätet är tänkt att användas också bör ges.  
 När det gäller vad denna grupp anser om intranätet ur design, struktur och 
dess helhets intryck ligger medelvärdena mellan 2.5 (design) och 3.1 (struktur) 
på den sexgradiga skalan. 
 Jämför vi de svar vi fått och har presenterat under avsnittet resultat, med de 
svar som kom för sent så är det ingen större skillnad åsiktsmässigt. 
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6. Rekommendationer till Företaget 
Under sammanställandet av detta dokument har det framkommit många 
kloka idéer, tankar och åsikter gällande intranätet i sig och dess fortsatta 
utveckling. De kommentarer vi tagit del av, genom undersökningen på 
Företaget, har lett till en diskussion av rekommendationer för fortsatt 
utveckling av det koncerngemensamma intranätet. Det avsnitt som nu följer 
baserar sig med andra ord på de svar som är sammanställda från 
enkätundersökningen och mycket av det som kommenteras finns även 
förankrat i den teori ni tidigare tagit del av. 

Rekommendationerna är uppdelade i två grupper. Den första delen rör hela 
intranätet och den andra är mer riktad mot de lokala delarna.  
 
Hela intranätet 
Det är snart ett år sedan intranätet lanserades och fortfarande befinner sig 
intranätet i någon form av startfas, enligt vad som kan urskiljas av de åsikter 
som är lämnade genom enkäten. Företaget bör, enligt vår åsikt, informera 
samtliga anställda inom koncernen om att intranätet finns. Dessa åsikter 
grundar sig i att det, genom undersökningen, har framkommit att samtliga 
anställda inom koncernen inte har vetskapen om intranätets existens. Detta 
gäller både den administrativa personalen och de som arbetar inom produktion, 
men informationsbristen är övervägande inom produktionspersonalen. Enligt 
kommentarerna kan det finnas två orsaker till detta då en ena är att trycket ute i 
fabrikerna är högt, vilket kan innebära att informationen om intranätet kan ha 
prioriterats lägre och har därför inte kommit fram. En annan orsak kan vara att 
tillgången till datorer är låg och att informationen på grund av detta är låg. Hur 
informationen ska kunna nå ut bättre skulle kunna vara att se över 
kommunikationsflödet gällande intranätet på central och lokal nivå. Ett förslag 
på hur detta flöde skulle kunna ske är att en central intranätsgrupp sätts ihop, 
där den person som är ansvarig för intranätets delar som berör Corporate, 
Affärsområde 1, Affärsområde 2 och Affärsområde 3, finns representerade. 
Under den centrala intranätsgruppen ska ytterligare en intranätsgrupp finnas 
och detta på affärsområdets nivå. Denna grupp bör representeras av den person 
som är ansvarig för intranätet på lokalnivå, det vill säga den person som är 
ansvarig för intranätet inom respektive etableringsort. Det är denna person som 
i sin tur har ansvaret att informera personalen på den specifika orten. Genom 
denna struktur, enligt vår åsikt, skapas förutsättningarna för att informationen 
ska kunna komma hela vägen, det vill säga hela vägen ner den personal som 
arbetar på fabriksnivå. De personer som kommer att representera de olika 
delarna bör vara personer som anser sig ha tid till uppdraget samt finner ett 
egenintresse och motivation till att inneha denna roll. Detta förslag grundar sig i 
att personalen efterfrågar en egen sida för sin egen arbetsort, där informationen 
enbart rör den personal som arbetar där. Denna diskussion kommer att föras 
vid ett senare tillfälle i detta avsnitt. 
 När kommunikationsflödet har förbättrats skulle denna struktur även kunna 
användas för att föra ut tankar kring intranätet och hur det är tänkt att 
användas samt vad det finns för information och funktioner att tillgå. Återigen 
är detta kommentarer som angivits, då de anställda inte anser sig veta vad det 
finns för information att tillgå samt hur intranätet är tänkt att fungera. De som 
har besvarat enkäten har gett förslag på att det bör finnas en möjlighet till 
utbildning inom intranätet. Intresset av att använda sig av datorer är 



 93

varierandet, vilket även innebär att vanan av att vistas i 
Internet/intranätsmiljöer är olika stor.  

Precis som datorvanan är olika stor är kunskapen om att hantera andra språk 
varierande. Detta innebär att om en användare har valt att använda sig av den 
svenska versionen av intranätet ska samtlig information och funktioner 
presenteras på det först valda språket. Valet av språk ska gälla enda till ett nytt 
språk valts. När det gäller den presenterande informationen på de olika 
versionerna av intranätet är det i nuläget, enligt dem som har besvarat enkäten, 
olika nyheter på de olika språkversionerna. Vilket innebär att personalen måste 
besöka båda versionerna för att få tillgång till samtliga presenterade nyheter. 
Alla nyheter som läggs ut ska med andra ord finnas på både engelska och 
svenska, vilket även ger de personer som inte behärskar det engelska språket 
möjligheten att ta del av all information. Vi vet i dagens läge inte hur språket på 
intranätet ser ut i övriga länderna inom koncernen, det vill säga om exempelvis 
de i Polen har möjligheten att välja att ta del av intranätet på sitt modersmål. Vi 
anser att samtliga personal bör kunna ta del av intranätet på sitt modersmål.  

När ny eller gammal information publiceras/redigeras bör den person som 
behandlat informationen lämna sin signatur samt datum då informationen 
redigerats. Detta underlättar om de anställda skulle ha frågor eller endast vilja 
ha mer information om ämnet i fråga.  

När det gäller de nyheter som finns att tillgå på intranätet anses de vara, 
utifrån de kommentarer vi tagit del av, icke relevanta och gamla nyheter finns 
kvar för länge. Ett förslag är att nyheterna som finns på första sidan endast får 
vara en vecka gammal (beroende på om företaget anser det vara rimligt) och att 
de där efter hamnar i någon form av nyhetsarkiv. Vad vi kan utläsa av resultatet 
är att intranätet bör uppdateras mer regelbundet. Denna regelbundna 
uppdatering gäller främst allmänna nyheter. Övriga delar av intranätet är precis 
lika viktiga att uppdatera, men behöver inte uppdateras lika ofta utan endast då 
förändringar har skett. Kommentarer som har getts gällande uppdateringar är 
att det bör finnas information om att något har blivit uppdaterat samt vad det är 
som uppdaterats. Detta kan lösas genom att det skapas någon form av ruta som 
döps till ”Senast uppdaterat”, där de senaste uppdateringarna listas upp.  

Resultatet har visat att de anställda anser att det är precis lika viktigt att 
uppdatera informationen på intranätet som det är att uppdatera och utveckla 
funktionerna, så som sökfunktionerna. Företaget använder sig i dagens läge av 
två olika typer av sökfunktioner, en för sök på person samt en funktion där den 
anställde kan söka efter information på intranätet. Vad som har framkommit 
genom undersökningen är att sökfunktionen inte fyller sin funktion. Detta 
grundar sig i att de anställda inte använder sig av dem speciellt ofta, de vet inte 
hur de ska användas, vad de kan söka på och de anser att den bör finnas på den 
vänstra sidan. Vad företaget skulle kunna göra för att underlätta för de anställda 
när det gäller sökfunktionen är att det finns någon form av beskrivning gällande 
hur funktionen fungerar samt vad det finns att söka efter. Den sökfunktion där 
personalen kan söka efter information på intranätet kan förbättras och detta 
förslagsvis genom att användaren redan innan själva sökningen kan göra ett 
urval gällande inom vilken kategori det tilltänkta sökobjektet finns. Detta 
medför att antalet träffar minskar samt att de får ett sökresultat som är inom 
rätt område. När det gäller utveckling av sökfunktionen ”sök person” bör 
användarna få möjligheten att söka på ett telefonnummer. Detta motiveras 
genom att personer som har besvarat enkäten vill kunna söka på ett 
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telefonnummer, där personen i fråga har missat ett telefonsamtal. 
Sökfunktionen bör innefatta samtliga anställda inom koncernen. 

När någon har sökt på en person bör denne även kunna se vilken status 
personen i fråga har, det vill säga om personen är på jobbet, ledig eller på möte 
samt när vederbörandet återkommer. Hur detta skulle kunna lösas är att 
intranätet är kopplat till in- och utstämplingssystemet. Detta skulle kunna 
presenteras genom ”trafikljus-varianten”, det vill säga då rutan är röd är 
personen inte instämplad, en gul ruta skulle kunna betyda att personen är ledig 
alternativt på semester samt en grön ruta som visar att personen är instämplad. 
Detta innebär att avdelningschefer på fabrikerna enkelt och snabbt kan 
kontrollera om samtliga inom personalen har stämplat in. Resultatet av detta 
skulle även kunna vara att samtliga anställda själva kan inhämta information 
om en person finns tillgänglig eller ej. 

En kommentar som har förekommit vid ett flertal tillfällen är att den 
personal som arbetar ute i fabriken inte har tillgång till Internet. Det finns ingen 
anledning till varför personalen ute i fabrikerna ska ha tillgång till Internet, 
enligt vår åsikt. Detta för att de i sitt dagliga arbete inte är i behov av de tjänster 
som Internet har att erbjuda. Vi anser dock att det bör finnas en länk på 
intranätet som är kopplad till Företagets hemsida, vilken personalen ska ha 
tillgång till. Detta är dock den enda Internetsida som ska finnas tillgänglig för 
personalen på intranätet. Denna länk anser vi har en naturlig plats på 
Corporate-sidan.  

I dagens läge är Corporate-sidan riktad till hela koncernen, men vi anser att 
som den är utformad nu är den mer riktad mot huvudkontoret. Vi tycker att den 
bör vara riktad mot huvudkontoret, men att detta bör framgå på ett tydligare 
sätt inom organisationen. Intranätet är tänkt att användas av alla anställda 
inom koncernen. Den kommentar som har getts flest gånger är att 
informationen måste uppdateras mer regelbundet. Undersökningen visar att det 
är många av dem som besvarat enkäten som tar del av intranätet dagligen eller 
någon gång per vecka. Om inte intranätet uppdateras mer regelbundet kan detta 
resultera i att besöksfrekvensen minskar, vilket i sin tur kan resultera i att det 
blir svårare att vinna tillbaka förtroendet hos användarna den dagen då 
uppdateringarna sker mer regelbundet. 

Avslutningsvis anser vi att intranätet ska ligga som startsida på samtliga 
datorer. Respektive affärsområde bör ha sin del av intranätet som startsida. Det 
bör även finnas en plan för hur ofta samt på vilket sätt intranätet kontinuerligt 
ska kunna utvärderas. Detta för att det med jämna mellanrum bör göras test på 
hur väl användningen av intranätet följer syftet med det befintliga intranätet.  
 
Enskilda fabriker 
Vid ett flertal tillfällen har det kommenterats att fabrikerna saknar egna sidor, 
där det ska finnas information som rör den specifika etableringsorten och dess 
personal. Önskvärd information är produktregister samt någon form av vecko-
/månadsrapporter som visar hur produktionen totalt sett ut för fabriken, samt 
hur det har gått för enskilda maskiner den senaste veckan/månaden. Det har 
även getts kommentarer på att det bör finnas någon form av personalkatalog 
innehållande information om personen så som anställningsnummer, 
anställningsår, befattning, skift samt ett foto på personen.  

Respektive fabriksenhet bör ha en person som är ansvarig för den lokala 
intranätsavdelningen. Denna person bör ha ett intresse av att vilja utveckla och 
driva intranätet på lokal nivå. Samtliga på den lokala nivån bör känna till vem 
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det är som har ansvar för intranätet lokalt. Detta för att de anställda ska veta 
vem de kan ta kontakt med om problem uppstår samt om de anser att det 
saknas information. Den ansvarige har ansvar för att nyheter uppdateras 
regelbundet, att informationen inte ligger kvar för länge och att informationen 
riktas till den specifika personalen. Det är även denna person som har ansvaret 
att se till så att de anställda får information om vad som händer med intranätet 
utvecklingsmässigt på central nivå. En mycket viktig informationstyp som bör 
finnas presenterad på det lokala intranätet skulle kunna vara lokala 
säkerhetsrutiner, det vill säga hur personalen ska agera samt var personalen ska 
ta vägen vid utrymning av lokalen. Det bör även finnas tillgänglig information 
om vem som ska kontaktas vid olycka, om internt larmnummer finns ska även 
detta finnas tydligt presenterat på intranätet. Övriga förslag på information som 
kan finnas på lokal nivå är specifika händelser som berör personalen så som 
olika typer av arrangemang, projekt och andra aktiviteter som arrangeras av de 
anställda så som Korpfotboll.  

För att intranätet ska kunna fylla sin funktion krävs det en större 
tillgänglighet till datorer ute i produktionen. Genom undersökningen har det 
framkommit att den personal som arbetar inom produktionen har ett intresse 
av att ta del av intranätet. Eftersom tillgången till datorer är låg och trycket är 
högt gällande produktionen, anser de anställda sig dock inte ha tid till att 
utnyttja informationskällan i den utsträckning de önskar.  

En del produktionsenheter har tillgång till en egen personaltidning, om en 
sådan finns bör denna även finnas presenterad på intranätet. Detta för att de 
anställda då får en valmöjlighet om hur de vill ta del av tidningen. Vi anser att 
bara för att tidningen finns på intranätet ska den dock inte försvinna i tryckt 
format, då en del föredrar att läsa den fysiskt medan andra föredrar att läsa den 
på intranätet.   

Vad vi anser är tanken med ett intranät är inte att det ska ersätta samtliga 
informationskällor inom en organisation. Övergången från de traditionella 
informationskällorna, så som anslagstavlor, informationsblad, lokala tidningar 
och olika typer av möten, bör dock ske successivt. Vad detta innebär är att 
intranätet i början ska användas parallellt med de ordinarie källorna och detta 
för att de anställda ska få chansen att i sin egen takt ta till sig det nya verktyget 
för att inhämta information. Eftersom de anställdas förkunskaper för denna 
tekniska miljö är varierande, bör övergången ske under en längre tid då även 
inlärningstiden är olika lång. 
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6.1 Summering av rekommendationer till Företaget 
Rekommendationerna gällande vidare utveckling av Företagets intranät, kan 
ses som en utvärdering av vad vi anser bör ses över och tas hänsyn till vid 
fortsatt utveckling av intranätet. Punkterna grundar sig främst i de åsikter 
och tankar vi tagit del av genom enkätundersökningen som genomförts på 
företaget.  

Nedan följer en summering av avsnitt 6, det vill säga rekommendationer till 
Företaget.  
 
Hela intranätet 

• Bättre kommunikation, genom en tydligare struktur av kommunikations-
flödet.  

• Utbilda personalen (Erbjud personalen möjligheten till utbildning inom 
intranätet). 

• Språket  
o Det språket som valts från början är det språk som används tills 

ett nytt väljs.  
o Alla nyheter både på svenska och engelska (samt övriga språk 

intranätet används på). 
• Datum och signatur bör finnas med då nyheter publiceras.  
• Regelbunden uppdatering. 
• Sökfunktionens placering. 

o Sökbeskrivning 
o Sök efter telefonnummer 

• In- och utstämpling 
• Länk till Företagets hemsida. 
• En plan för hur utvärderingen av intranätet ska kunna ske kontinuerligt. 

 
 
Enskilda fabriker 

• Varje fabrik bör ha tillgång till en egen sida. 
• En intranätsansvarig för respektive etableringsort. 

o Uppdaterar nyheter. 
 Riktar informationen till den aktuella personalen. 
 Säkerhetsrutiner 

• Tillgång till fler datorer inom produktionen, ute i fabrikerna. 
• Personaltidning på intranätet, till exempel Nypressat. 
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7. Slutdiskussion 
Ett intranät är tänkt att agera hjälpmedel för olika typer av organisationer. 
Nedan följer en generell diskussion innehållande våra åsikter, utifrån 
resultatet av undersökningen samt teoriavsnittet, gällande intranät i största 
allmänhet. 
 
Att företag använder sig av verktyget intranät för att lagra, dela och presentera 
information anser vi är mycket positivt. Detta med tanke på att ett intranät är 
ett kommunikationsverktyg och om det används på rätt sätt fyller det en 
betydligt större funktion än bara att dela och tillhandahålla information. Inom 
stora företag och koncerner finns risken att det bildas segmenteringar inom 
olika delar av organisationen, vilket kan skapa en ”vi och dem” känsla. 
Intranätet kan fungera som en brygga mellan de olika delarna inom 
organisationen och på så sätt överbrygga och till viss del eliminera ”vi och dem” 
känslan. Detta genom att det finns en större chans för samtliga, inom en 
organisation, att kunna ta del av vad som händer ute i den ”stora” verksamheten 
och inte bara inom sitt eget ”lilla” område.  

För att ett intranät ska fungera krävs det en hel del av den/de personer som 
skapar och i sin tur ska driva systemet vidare. Vid skapandet av ett intranät bör 
skaparna sätta användarna i fokus, det vill säga sätta sig in i hur en 
slutanvändare skulle kunna tänkas använda systemet och vad denne skulle vilja 
ta del av på intranätet, informations- och funktionsmässigt. Det bör med andra 
ord finnas en tanke som är kopplad mellan vad ledningen inom organisationen 
har för krav och vad slutanvändaren vill ha samt är i behov av. Ett bra sätt att 
göra detta på är att ifrågasätta vad det finns för önskemål ute i verksamheten. 
Denna typ av system är i allra högsta grad kopplat till en slutanvändare. Det är 
denne som ska kunna använda systemet som ett hjälpmedel för att snabbare 
och lättare kunna ta del av information och detta samtidigt som den personal 
som är ansvarig för information ska kunna känna sig tillfreds med de nya 
rutinerna som systemet medför.  

För att utveckling av ett intranät ska kunna gå hand i hand med användarna 
kan detta underlättas genom att det skapas en ”intranätsgrupp”, bestående av 
anställda från olika positioner och avdelningar inom verksamheten. Gruppens 
uppgift bör vara att diskutera fram en bra lösning, innehålls- samt 
funktionsmässigt och detta i samspråk med den personal som arbetar inom 
samma avdelning som representanterna själva. Anledningen till detta är för att 
samtliga ska kunna känna att de har fått vara med och tycka till om det 
gemensamma kommunikationsverktyget. 

När det gäller själva strukturen av ett intranät bör utformandet av sidorna 
följa de riktlinjer som finns för den vanliga publika webben, Internet. 
Anledningen till detta är för att i princip alla sidor på Internet följer en och 
samma struktur, vilket har lett till att majoriteten av användarna har accepterat 
strukturen och förväntar sig i många fall att det ska fungera på liknande sätt. 
Exempel på vad som bör fungera och se ut på liknande sätt kan vara att 
länktexterna bör vara korta och informationsrika, de länkar som inte är besökta 
bör vara blåa och besökta länkar bör vara mörkare lila samt att sökfunktioner 
bör finnas att tillgå på den vänstra delen av sidorna. Det är även viktigt att 
användaren tydligt kan se om denne befinner sig på intranätet eller ej. Detta 
innebär att strukturen och layouten bör vara den samma genom samtliga delar 
på det interna intranätet.  
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När det gäller den presenterade informationen på webben bör inte texten 
vara för lång och detta med tanke på att det, enligt Nielsen (2001), tar längre tid 
att läsa en text på en skärm jämfört med att läsa samma text från ett valigt 
papper. Vad skaparen skulle kunna använda sig av när det gäller presentation av 
längre texter är en så kallad hypertext. Detta innebär att läsaren blir bemött av 
en informationsrik kortare sammanfattning av originalet, där möjligheten för 
att läsa den fulla versionen finns via en länk. Detta ger användarna en 
valmöjlighet och de personer som inte finner något intresse av att läsa hela 
texten behöver inte göra detta. Informationsrika länktexter och användandet av 
hypertext underlättar även för de personer som har läs- och skrivsvårigheter, 
dyslexi. Att underlätta för denna kategori användare på ett intranät leder även 
till att det blir enklare och går snabbare att ta till sig informationen som finns 
att tillgå. 

En mycket viktig detalj när det gäller intranät är säkerheten kring systemet. 
Säkerhet i detta sammanhang rör allt från vem det är som kommer åt 
intranätets fysiska delar, till att informationen är relevant och uppdaterad. Vem 
som helst av användarna till ett intranät bör inte kunna lägga till, ändra eller ta 
bort information. Att samtliga har tillgång till detta ökar risken för att 
informationen inte är till 100 % korrekt. Om information som presenteras på 
intranätet inte går att lita på ökar risken för att användarna tappar förtroendet 
för den presenterade informationen. Detta kan även leda till att användandet av 
intranätet kan minska. Följderna av detta kan med andra ord resultera i att 
kommunikationsverktyget slutar att fungera och att de olika delarna inom 
organisationen glider isär från varandra igen, då bryggorna mellan 
avdelningarna så sakteliga försvinner. 

Ett intranäts användare är en sluten grupp människor, det vill säga det är 
bara en viss kategori av människor som har tillträde till att ta del av den 
information som presenteras och de funktioner som finns att tillgå. Bara för att 
det endast är en viss kategori människor, i detta fall de anställda, som har 
tillträde till intranätet betyder inte det att samtliga användare är införstådda i 
vad det finns för information att tillgå på dess intranät samt vilken typ av 
information det går att söka efter. Detta är ytterligare en viktig aspekt att tänka 
på vid skapandet av intranät, det vill säga att inte ta något förgivet. 

Tanken är att samtliga inom ett företag eller inom en koncern ska ha 
möjligheten att använda systemet oavsett på vilken nivå användaren är på, 
gällande datorvana. En hel del av personalen som arbetar i verkstäderna 
kommer av olika anledningar inte i kontakt med en dator i dess dagliga arbete. 
Detta innebär att datorvanan och kunskapen om datorer är mycket varierande 
inom denna kategori av anställda. Att inte arbeta med en dator är en yttre faktor 
som påverkar kunskapen gällande användandet av en dator och användarens 
ålder är ytterligare en yttre faktor som spelar en stor roll i detta sammanhang. 
Vad som även är värt att tänka på är att om ett företag innehåller 
arbetsuppgifter rörande både tjänstemän och kollektivanställda, där tanken är 
att organisationen så sakteliga ska ersätta sina tidigare informationskanaler, så 
som anslagstavlor, informationsblad och så vidare, med ett intranät bör det 
finnas möjlighet för de anställda att gå en utbildning. Detta för att få 
information om hur det nya kommunikationsverktyget är tänkt att fungerar. I 
de fall där företagets intranät inte går att nå hemifrån är det extra viktigt med 
möjligheten till en genomgång/utbildning. Detta eftersom de anställda blir 
tvungna att själva, på arbetstid, försöka förstå hur det fungerar och vad det finns 
för information att tillgå. De måste med andra ord även på egen hand skapa sig 
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en förståelse för varför deras, i många fall, väl fungerande anslagstavlor är 
ersatta med den nya tekniken. Detta scenario inkräktar på det dagliga arbetet 
och inom produktionsvärlden kan detta innebära att produktionshastigheten 
sjunker, vilket inte är en positiv effekt. Visst en genomgång av hur en dator 
fungerar och hur intranätet är tänkt att användas inkräktar också på det dagliga 
arbetet, om denna teknik inte används i vanliga fall. Vi anser dock att om tanken 
är att det ska införas ett system som är tänkt att fungera som en 
informationskanal inom ett företag eller rent av inom en hel koncern, bör 
samtliga anställda få chansen att ta del av detta. Ett datorkörkort i 
intranätsmiljön eller liknande kan därför vara att föreslå.  

Ett koncernomspännande intranät bör, enligt våra åsikter, ha en gemensam 
koncernomspännande sida innehållande nyheter och generell information om 
hur det går för koncernen överlag samt information om pågående och avslutade 
projekt. Detta för att underlätta för besökaren att kunna ta del av information 
som är viktig och berör hela organisationen på ett enkelt sätt. Om det rör sig om 
ett koncernomspännande intranät som i sin tur innehåller ytterligare 
affärsområden, bör det även finnas en sida för respektive affärsområde. 
Affärsområdena i sin tur kan vara spridda rent geografiskt och innehålla olika 
produktionsenheter runt om i landet/världen. Att respektive avdelning har 
tillgång till en egen del av intranätet, där det kan publiceras information 
rörande just den delen av organisationen, ser vi som en självklarhet. Detta för 
att personalen inom respektive etableringsort, på enkelt sätt, ska kunna ta del 
av nyheter samt övrig information som berör den anställdes specifika ort. 

Ansvaret för att informationen är uppdaterad och relevant för den berörda 
personalen bör en av de anställda inom just det området inneha. De anställda 
bör även ha vetskapen om vem denna person är och hur denne kan nås på bästa 
sätt. Personen i fråga bör dock vara relativt enkel att komma i kontakt med, om 
det skulle finnas önskemål gällande saknad av information som de anställda 
anser bör finnas publicerad på intranätet. Denna sida bör vara riktad till den 
lokala verksamheten samt till de anställda som arbetar inom denna del av 
organisationen. Exempel på information som bör vara presenterad är 
information om de anställa och exempel på denna typ av information kan vara 
kontaktuppgifter och gärna i anslutning till en porträttbild av den anställde, 
vilket skift denne arbetar inom (om det rör sig om fabrikspersonal), om 
personen i fråga är på arbetet (in stämplad eller ej) och information om 
personalens ledigheter. 

Om intranätet är till för ett företag eller en koncern som bedriver sin 
verksamhet i olika länder bör informationen finnas presenterad på samtliga 
berörda språk. De som publicerar information på intranätet kan inte räkna med 
att samtliga inom organisationen behärskar fler språk än sitt modersmål, då det 
finns arbetsuppgifter som inte kräver att de ska kunna mer än ett språk. Ett 
exempel på personal som inte är i behov av ett flertal olika språk, i samband 
med sitt dagliga arbete, är den personal som arbetar ute på de olika fabrikerna. 
Är intranätet tänkt att vara till för samtliga anställda inom företaget eller 
koncernen ska de heller inte behöva gå och ifrågasätta vad saker och ting 
betyder. Den person som är ansvarig för publiceringen av information på 
intranätets olika delar bör dock behärska mer än ett språk om det är ett 
internationellt företag. Bedriver företaget sin verksamhet i till exempel Sverige, 
Frankrike och Polen behöver inte kravet vara att den som är 
informationsansvarig ska kunna både svenska, franska och polska. Det 
gemensamma språket, det vill säga det språk som information bör skickas runt 
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på, skulle kunna vara engelska. Där efter får respektive informationsansvarig se 
till att informationen blir översatt till dennes ansvarsområdes språk. Detta för 
att samtliga anställda runt om i världen ska få en möjlighet att ta del av samma 
information.  

Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att sätta användarna i fokus 
och hela tiden föra en dialog med slutanvändarna om vad de har för tankar och 
idéer gällande vad det gemensamma intranäts uppgifter skulle kunna vara och 
vilken typ av information som skulle vara av intresse att ta del av. Att införa ett 
nytt system skulle kunna uppfattas som onödigt och oekonomiskt beroende på 
vem som blir tillfrågad, framförallt om personen i fråga tycker att det tidigare 
sättet att få information på fungerar. Att ”övertala” denna typ av person kan 
ibland vara ganska svårt. Vi tror att genom att föra en dialog med personalen, 
där de får känna sig delaktiga under själva utvecklingen, ökar chansen till att en 
större förståelse för den nya tekniken skapas. Detta skulle även kunna leda till 
att inställningen till den nya tekniken går från att vara jätte negativ till att bli 
mer positiv, vilket även kan leda till att implementeringen av systemet sker i en 
positivare anda.  

Om ett intranät är en helt ny teknik för spridandet av information inom en 
organisation, anser vi att det är viktigt att inte ta systemet i bruk förrän det 
praktiskt taget är helt klart. Visst all information intranätet ska innehålla 
behöver inte vara helt spikat, men uppdateringen av den information som finns 
att tillgå bör, eller rättare sagt måste, vara uppdaterad. Vi tror att om intranätet 
är tänkt att ersätta informationskanaler som de anställda är nöjda med sedan 
tidigare, måste uppdateringarna av informationen skötas. Om användarnas 
intresse för ett intranät missbrukas på så sätt att de gång på gång besöker 
intranätet i tron om att de ska hitta ny information och att de praktiskt taget 
ständigt blir bemött av den gamla och inaktuella informationen, kan detta 
resultera i att intranätet blir mindre och mindre besökt. Även funktionerna som 
finns på intranätet bör fungera för att intresset av att använda dem ska hållas 
vid liv. 

Det är även mycket viktigt att samtliga anställda är informerade om att ett 
intranät är under uppbyggnad och är tänkt att ersätta eller endast komplettera 
dagens informationskanaler. Om inte samtliga anställda har fått information 
om att ett gemensamt intranät håller på att skapas och får denna information 
flera månader efter det att systemet är lanserat, kan risken för att intresset av 
att använda sig av intranätet bli lågt. Är det fabrikspersonal som inte har blivit 
informerad är risken stor att diskussioner förs i någon form av ”dem där uppe 
och vi här nere”, vilket inte är någon speciellt positiv reaktion. Dessa tankar 
grundar sig i de åsikter som framkommit under arbetets gång.   
Slutligen vill vi bara konstatera att vad vi anser bör finnas i en skapares åtanke 
är, om det förs en diskussion om vad andra personer tycker ger inte det lika 
mycket som att föra en diskussion tillsammans med dem. Denna åsikt grundar 
sig i att om skaparna diskuterar vad de tror sig veta vad andra tycker, baseras 
inte det på fakta. Detta eftersom människan fortfarande inte kan läsa andra 
personers tankar.  
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8. Fortsatt tänkvärda frågor 
När vi blickar tillbaka på arbetets gång så har det växt fram en hel del nya 
frågeställningar. Frågorna ligger dock utanför den ordinarie frågeställningen 
och nedan följer en kortare diskussion kring hur tankarna, i dagens läge, går.  
 
Hur kommer det sig att oavsett hur mycket information som skickas ut så finns 
det fortfarande många personer som säger att det inte fått någon information? 
Det kan även vara så att det finns vissa personer som alltid är informerade, trots 
att det inte finns någon information. 

Hur kommunikationen sker inom en organisation är en mycket viktig 
process, men frågan är hur mycket av ”kärninformationen” som egentligen 
kommer fram till de enskilda anställda. Kärninformation är i detta fall den 
ursprungliga informationen som någon säger att denna information ska 
samtliga anställda ha till exempel. Med tanke på de kommentarer som 
framkommit genom undersökningen på företaget, det vill säga att ”min chef 
ansåg inte att intranätet (i detta fall) är till nytta för mig och hade denne tyckt 
det så hade jag fått information om att det hade funnits”. Detta tyder, enligt vår 
åsikt, på att information går genom en hel del mänskliga filter innan 
informationen landar hos den som står ”sist” i kön, om informationen 
överhuvudtaget kommer så långt. Frågan är hur mycket av den information som 
kommer uppifrån, som egentligen når hela vägen genom alla leden och ut till 
dem som arbetar längre ner i hierarkin och hur skulle detta flöde kunna 
säkerställas?  

Att använda intranätstekniken är en lösning, men även här finns det en hel 
del aspekter som måste säkerställas och detta innan det kan tas i bruk. I en 
organisation som innehåller både administrativa och praktiska arbetsuppgifter 
finns en del kunskapsskillnader mellan personalen, det har getts kommentarer 
genom undersökningen på att detta antagande stämmer. Det finns en hel del 
personer som arbetar i fabriker som är äldre och anser sig själva vara födda 
”before computer”. Detta får dock inte bli ett hinder då det är precis lika viktigt 
att denna kategori av anställda också får tillgång till den information som är 
tänkt att samtliga anställda ska ha. De bör dock inte få den i en återberättad 
version eftersom det då riskeras att kärninformationen återigen gått igenom 
diverse personliga filter och att informationen där igenom kan ha blivit 
förändrad. Människor anser ofta att olika delar gällande information är av 
större eller mindre betydelse, vilket även innebär att vi fokuserar och kommer 
ihåg olika delar. Att utbilda och informera är ett sätt att undvika att flera 
informationskanaler ska behöva användas.  
 Det pratas väldigt mycket om anställda, men tillhör alla anställda verkligen 
en och samma grupp? Enligt vår åsikt finns det inte bara en grupp med 
anställda, vilket även innebär att det inte bara bör finnas en typ av 
kommunikationskanal. Den informationskanal som väljs bör anpassas efter 
målgruppen samt innehållet av informationen som ska kommuniceras till de 
anställda.  
 Samtliga anställda inom en organisation är inte, ur den vardagliga 
arbetssituationen, i behov av samma information eller rättare sagt all den 
information som finns publicerad på ett intranät. Ett intranäts syfte är dock inte 
bara att underlätta inhämtning av information, då det även hjälper till att 
överbrygga eventuella segmenteringar och skapar en större vi-känsla inom 
organisationer. Vart går då gränsen för att verktyget tappar den yttre och 



 102

indirekt sociala funktionen, det vill säga att underlätta för en större vi-känsla, 
om information som publiceras endast finns tillgänglig för speciella kategorier? 
Finns det anledning att inte låta hela organisationen omfattas av intranätet? 
Vad kan det finnas för nackdelar med att låta exempelvis 
produktionsavdelningar omfattas av informationen ur ett effektivitets-
perspektiv? Är det verkligen nödvändigt att alla inom företag nås och när går 
intranätet ut över produktionen i negativ bemärkelse?  
 En aspekt i informationsprocessen gällande exempelvis val av 
informationskanal, är den person som ska ta del av den publicerade 
informationen. En annan aspekt är den person som ska, främst i 
intranätssammanhang, uppdatera informationen som finns eller som ska finnas 
att tillgå via intranätet. Kunskapen att hantera denna typ av teknik får inte vara 
ett hinder för hur ofta eller om informationen på intranätet uppdateras samt om 
relevant information överhuvudtaget publiceras.  
 När ett nytt system ska införas i en organisation är implementeringen en 
viktig process, men hur mycket påverkar egentligen implementeringen det 
fortsatta användandet av nya tekniker om inte kraven från de anställda efterlevs 
från början? Att ett system anses som nytt används ofta som ursäkt för att det 
inte fungerar som det ska eller inte uppfyller krav och önskemål. Hur länge är 
denna ursäkt acceptabel ur ett affärsmässigt perspektiv? 
 Att driva och underhålla ett intranät kräver en hel del arbete men hur bör 
arbetet med intranätet prioriteras av organisationen? Vilken del av företaget 
borde äga ansvaret för detta, är det IT eller kanske informationsavdelningen? 
Hur ska organisationen säkerställa att viktig information når den avdelning som 
ansvarar för publiceringen och vem ska i slutändan bestämma vad som 
publiceras och inte? 
 Intranätet ger de anställda en möjlighet att ta del av information på ett enkelt 
och samlat sätt och så vidare, men vad bidrar intranätet med ur ett 
kundperspektiv? Kunden har inte direktkontakt med informationsplattformen, 
men vad finns det för direkta effekter av ett fungerande intranät för kunden?  

Aspekterna är många när det gäller ett intranät. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att det huvudsakligen ska stödja den dagliga verksamheten, vilket 
innebär att det är användarna som bör vara i fokus då ett intranät utvecklas. En 
kommunikation mellan utvecklare och slutanvändare är här en framgångsfaktor 
för att intranätet ska kunna stödja verksamheten på bästa sätt. Om dialogen är 
prioriterad redan från början är chansen större att intranätets mål och syfte 
uppfylls på ett, för organisationen, tillfredsställande sätt.  
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1  
Sök på intranätet 
 
Hur användaren gör för att söka på intranätet är relativt enkelt, då användaren 
först väljer i vilken typ av kategori systemet ska söka efter det önskade 
sökordet/orden. Användaren kan söka i dokument och filer. Den kan även söka 
endast på ordet som skrivs in.  
Resultatet kommer där efter att returneras i form av länkar samt vilket datum 
informationen publicerades.  
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Bilaga 2  
Sök person 
 
Att söka efter en person kan ske genom diverse olika typer av sök kategorier. 
Om användaren endast vet vad personen heter i förnamn kan detta skrivas in i 
förnamn och där efter returneras samtliga personer som har detta förnamn. Det 
räcker även med att endast fylla i de första bokstäverna i namn och så vidare. 
Sökningen är med andra ord ganska flexibel.  

Resultatet av sökningen presenteras under det blåa sträcket. Ett exempel på 
hur ett resultat kan se ut kan ses i bilaga 2.1. 
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Bilaga 2.1  
Sökresultat  
 
På bilden visas hur ett resultat av en sökt person kan se ut. Av sekretess skäl är 
det ingen existerande information som presenteras.  
 

 

    +46 472 12345  Företaget Affärsområde 2 

 

 



 108

Bilaga 3 
Översiktskartor för den delen av intranätet som är för Corporate 
 
 

 CORPORATE
Corporate

Finnveden i korthet
Ägare
Styrelse
Koncernledning
Strategi 

Ökad effektivitet
Ökad kompetens
Internationell expansion och riskspridning

Femårsöversikt
Miljöpolicy
Historia
Adresser

Corporate communications
Corporate identity manual

1.1              Logotype
1.2              Corporate Colours
1.3              Communication colours
1.4              Typefaces for internal use
1.5              Typefaces for external use
1.6              Dos and don’ts
2.1              Business Cards
2.2             Letterheads
2.3             Letterhead – typing guidelines
2.4             Fax
2.5             Compliment slips
2.6              Envelopes
2.7              Labels
2.8             Company forms
3.1              Brochures and folders
3.2             Advertisements
4.1              Ppt presentations
4.2             Web
4.3             Intranet
4.4             E-mails
4.5             Multimedia
5.1              Interior signs
5.2             Exterior signs
5.3             Flags and pennants
5.4             Roll-ups
6.1              Vehicles
6.2             Uniforms
6.3             Merchandise and give-aways
Contact information 

Glossary
Presentations
Inside archive
Templates
Web editorial

Image size
Utbildning

Vacancies on the web
Communicational news

Företaget i korthet 
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HR
Vacancies/lediga job
Organizational charts
HR Sverige
HR Fasteners
HR powertrain

Purchasing
Agreements´overview
Purchasing news

Environment
Environmental policy
Directives, routins and checklist
Environmental news
Environmental council
Theme days

Planed theme days
Registration
Archive theme days

Feedback, ideas and comments

News & Info
Finnveden policies
Nyheter på intranätet
Nyheter och pressmeddelanden

Country/Local sites
HK

Besök/mötesrutiner
Konferensrum
Lunchrestauranger
Säkerhet
Telefoninstruktioner
Nyheter
Avfallshantering HK

Hr Sverige
Lediga tjänster
Arbetsmiljö
Resereglemente
Personalarrangemang

Favoriter  
 

HR Affärsområde 1 
HR Affärsområde 2 

Company policies 
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Bilaga 4 
Översiktskartor för respektive affärsområdes del av intranätet  
 
FASTENERS

Lokala enheter
Bergkramen

Bielsko-Biala
Welcome to Scunthorpe

Holiday form
Absence form

Välkommen till Arendal
Verksamhetssystemet

Artikelsystem Parts
Välkommen till Hallstahammar

Fasteners
Organisation Fasteners

Produktion
Finnveden Bulten Produktion system

Ekonomi
(under uppbyggnad, endast en rubrik)

Personal/HR
HR Sverige

Lediga tjänster
Arbetsmiljö
Resereglemente
Personalarrangemang & uppvaktning

Rekrytering

Logistik och Inköp
Delivery performance

Physical & information flow
Log & purch manual
On-going projects
News

Kvalitet

Miljö
Miljöpolicy

Nyheter & Info
Nyheter
Nyhetsarkiv
Kvalitetsinformation från ledningsgruppen

Mina favoriter  

AFFÄRSOMRÅDE 1 

Etabl.ort 1 

Etabl.ort 4 

X 

Etabl.ort 3 

Affärsområde 1 

Affärsområde 1 

Företaget Produktionsystem 
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POWERTRAIN
Min fabrik

Småland
FPS
Senaste nytt 

Kungsör
FPS
Senaste nytt
Rapporter
Aktuella projekt

Trollhättan
FPS
Senaste nytt
Veckorapport
Korpen

Produktion
Rapporteringskvalité
Ritningsarkiv

Handböcker
Kvalitet- Navigator
Personal
IT/Data
Miljö
Arbetsmiljö
Brandskydd
Utbildning
Ekonomi
Kalkyl

Personal
Tid- anställda
Tid- attesterare
HR- Portalen
Telefonboken
Kontorsnummerlista
Personal travel
Jobba hos oss
Medarbetare
Nyanställda
Slutat
Utbildning

Inköp
Inköpscenter
Kvalitetsdokument

IT 
Allmäninformation

Miljö
Arbetsmiljö
Miljöpolicy
Varuinformation - säkerhetsblad
Avfallshantering
Tillstånd - behörighet  

AFFÄRSOMRÅDE 2 

Etabl.ort 7 

Etabl.ort 11 
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Kvalitet
Kvalitetspolicy

Nyhetsarkiv
Online
Pressmeddelande
Personal
Kvalitet
Ledigt arbete
Miljö
Internt
Kundnyhet

Om Powertrain
Allmäninformation  

Om Affärsområde 2 
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METAL STRUCTURE
Våra enheter

Hultsfred
Mora
Olofström

Nyhetsarkiv
Månadsbrev

Vansbro
Forsheda

Fabrikschefen har ordet – arkiv
Produkter
Fabrikschefen har ordet

Resultatuppföljning
Benchmarking (Gubbligan)
Q+L- uppföljning

Resor
Vidarelänkning

Information
Policies
Infobrev
Nyheter
Presentationsmaterial
Introduktionsmöten
Mallar (brev, fax, protokoll, presentation)
Nyhetsbrev

Kunders extranet
Kontaktpersoner
Lösenord och länkar

Mina favoriter
Mina favoriter

 
 

AFFÄRSOMRÅDE 3 

Etabl.ort 13 
Etabl.ort 14 
Etabl.ort 15 

Etabl.ort 16 

Etabl.ort 12 
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Bilaga 5 
Formulär gällande feedback 
 
Har en användare synpunkter gällande intranätet, kan denne använda sig av 
länken ”Feedback” och där efter fylla i nedanstående formulär.  

 Vederbörande fyller i namnet, dess arbetsplats, dennes e-postadress samt 
inom vilken kategori ärendet gäller. Avslutningsvis ska tankarna, alternativt 
händelseförloppet redogöras och skickas. 

Detta kommer att behandlas och när frågan eller synpunkterna är mottagna 
kommer i sin tur en kommentar att återsändas.   
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Bilaga 6 
Affärsområde 3 
 
Detta är en skärmdump av Affärsområde 3 startsida.  
Längst ner i den vänstra hörnan (där pilen pekar) är den informationsdel, 
koncernchefen har ordet, som diskuterades i avsnittet gällande intranätets 
struktur.  
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Bilaga 7 
Den svenska versionen av enkäten. 
 

 
 
Enkätundersökning gällande Företagets Intranät och dess funktionalitet 
Syftet med denna undersökning är att ge Dig som användare möjlighet att påverka och tycka till 
om Företagets intranät, innehållsmässigt samt funktionsmässigt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kön:  Man       Kvinna         Ålder:       

 

Arbetar du inom:      
Administration    Produktion:   

 

Inom vilket område:  
Företaget AB   Affärsområde 1   Affärsområde 2   Affärsområde 3  

På vilken ort?:       

 

Hur har du tillgång till dator på din arbetsplats:  
Egen dator     

Gemensam dator     

Jag har ej tillgång till dator   

 
 
1. Rangordna dina interna informationskällor som de ser ut idag? 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 
 
      Intranätet   

      Anslagstavlor   

      Avdelningsmöten   

      E-post    

      Annan källa:        

Formulärets struktur: 
 
Formuläret innehåller frågor där du endast behöver ta ställning till två ytterligheter (t.ex. 
instämmer ej – instämmer) där skillnaden mellan dem är graderade mellan 1-6.  

Markera det alternativ som passar in bäst.  
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2. Hur ofta använder du intranätet? 
 
Dagligen   Någon gång/vecka   Någon gång/månad    Mer sällan    Aldrig   
 
 
3. Vilken information/funktioner brukar du ta del av på intranätet? (ett eller flera svar) 
  

 Nyheter för mitt affärsområde:      
 
 Nyheter för hela koncernen:   
 
 Nyheter för annat affärsområde än mitt eget:  
  
 Koncernchefen har ordet:  

 
 Affärsområdeschefen har ordet:  

 
 Mallar:     
 
 Lediga jobb:     
 
 Adresser:       
 
 Handböcker:        
 
 Policys:      
 
 Avtal:  
 
 Sök person:       
 
 Lokal information, t ex fabrikssidor (egen arbetsort):    
 
 Lokal information, t ex fabrikssidor (annan arbetsort):   
 
  
Övrigt:          
 
 
 
 
 



 118

4. Hur ofta besöker du intranätets delar som berör: 
 
Corporate:  Dagligen:   Någon gång/vecka:    Någon gång/månad:   Mer sällan:    
Aldrig:      
 
Affärsområde 1:   Dagligen:   Någon gång/vecka:    Någon gång/månad:    Mer sällan:  
  Aldrig:      
  
Affärsområde 2:  Dagligen:   Någon gång/vecka:    Någon gång/månad:    Mer sällan:  
  Aldrig:      
 
Affärsområde 3:   Dagligen:   Någon gång/vecka:    Någon gång/månad:    Mer sällan:  
  Aldrig:      
 
 
 
5. Vad anser du att intranätets viktigaste funktion är, sett ur din egen arbetssituation.  
      
 
 
 
 
6. När du besöker intranätet så uppfyller det    Instämmer ej   Instämmer 
   dina mål (du hittar med andra ord      1  2  3  4  5  6 
  det som söks)                       
 
 
7. Tillgängligheten till intranätet är tillräcklig.   Instämmer ej   Instämmer 

                 1  2  3  4  5  6 
                            
 
 
Ge exempel på hur man kan förbättra tillgängligheten ytterligare:  
      
 
 
 
8. Informationen som presenteras på     Instämmer ej   Instämmer 

intranätet är alltid relevant (den är      1  2  3  4  5  6 
väl uppdaterad, hör till                    
saken osv.)               
                  

                  
 
9. Mängden presenterad information      Instämmer ej   Instämmer 

är tillräcklig.             1  2  3  4  5  6 
                             

 
 

Om du saknar information, ange det här:  
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10. Intranätets information är till stor     Instämmer ej   Instämmer 
nytta för mig i mitt dagliga arbete.     1  2  3  4  5  6 

                            
      
Ange något som skulle öka nyttan:  
      
 
 
 
11. Intranätets funktioner är till        Instämmer ej   Instämmer 

stor nytta för mig i mitt          1  2  3  4  5  6 
dagliga arbete.                       
 

Ange något som skulle öka nyttan:  
      
 

 
 

12. Det finns tillräckligt med funktioner     Instämmer ej   Instämmer 
att tillgå på intranätet.          1  2  3  4  5  6 

                            
                 

 
Om du saknar funktioner, ange de här:   
      
 

 
 
13. Sökfunktionens placering gör att      Instämmer ej   Instämmer 

den är lätt att hitta.          1  2  3  4  5  6 
                            

 
 
14. Med hjälp av sökfunktionen hittar      Instämmer ej   Instämmer 

jag lätt det jag söker.          1  2  3  4  5  6 
                            

 
 
Ge exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen:  
      
 
 
 
15. Informationsmässigt returneras       Instämmer ej   Instämmer 

relevant information när jag        1  2  3  4  5  6 
använder mig av sökfunktionen.                  

 
 
 
16. Intranätet visar informationen      Instämmer ej   Instämmer 
 utan dröjsmål (det tar inte onödigt lång   1  2  3  4  5  6 

tid att ”surfa runt” på intranätet).                 
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17. Mitt helhetsintryck av Intranätet: 
 

Design         Icke tilltalande   Tilltalande 
             1  2  3  4  5  6 

                        
 

Struktur          Krånglig     Lättförstådd 
             1  2  3  4  5  6 

                        
 

Helheten         Icke tilltalande   Tilltalande 
            1  2  3  4  5  6 

                        
 
 

 

 
Övriga tankar och synpunkter:  
      
 
 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 8 
Den engelska versionen av enkäten. 
 

 
 
Questionnaire concerning Företaget’s intranet and its functionality 
 
The purpose of this questionnaire is to give you as user an opportunity to influence the contents 
and functions on Företaget’s intranet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sex:  Male       Female         Age:       

 

Within which area are you working:      
Administration    Production:   

 

Within in which area; 
Företaget AB    Affärsområde 1    Affärsområde 2    Affärsområde 3   

Which site?:       

 

Do you have access to a computer at your work place:   
An own computer     

A common computer    

 
 
1. Rank your internal information sources.    
(1= most important – 5= least important ) 
 
      Intranet   

      Notice boards   

      Department meetings   

      E-mail    

      Other sources (Give examples):      

Structure of the questionnaire: 
 
The questionnaire consists of questions where we ask you to give your opinion by marking 
one figure which graduate the two extreme alternatives from “Do not agree” to “Fully agree” 
(figure 1 to 6). 
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2. How often do you use the Intranet? 
 
Daily   Sometime / week   Sometime / month    Seldom    Never   
                    
 
 
3. What information / which functions do you mostly take part of / use on the intranet? 

(More than one alternative is possible) 
  

 News concerning my business area:      
 
 News concerning the Företaget Group:   
 

 News concerning other business areas than my own:  
  
 CEO’s comments :  

 
 Message from the business area manager:  

 
 Templates:     
 
 Vacancies:     
 
 Addresses:       
 
 Handbooks:        
 
 Policies:      
 
 Agreements:  
 
 ”Search for a person”:       
 
Local information, e.g. ”My plant” the plant you are working at:    
 
Local information, e.g. other Plants than the one where you are working:   
 
  
Other:          
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4. How often do you visit the different parts of the intranet? 
 
Corporate:  Daily  Sometime / week  Sometime / month    Seldom    Never   
 
Affärsområde 1: Daily  Sometime / week  Sometime / month    Seldom    Never   
 
Affärsområde 2: Daily  Sometime / week  Sometime / month    Seldom    Never   
 
Affärsområde 3: Daily  Sometime / week  Sometime / month    Seldom    Never   
 
 
 
5. What do you regard as the intranet’s most important function in your daily work? 
      
 
 
 
 
6. When you visit the intranet, you      Do not agree    Fully agree 

always find what you are         1  2  3  4  5  6 
looking for.                        

                  
 
                  
7. The availability to the intranet is enough.   Do not agree   Fully agree 

                1  2  3  4  5  6  
                            
 
 
Give some examples of how the availability could improve:   
      
 
 
 
 
8. The information presented on the intranet   Do not agree    Fully agree 

are always relevant and up to date.      1  2  3  4  5  6  
                            
 
 
 
9. The amount of information presented on    Do not agree    Fully agree 

the intranet is enough.          1  2  3  4  5  6  
                            

 
 
If you are missing some information, pleas write it here: 
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10. The information on the intranet are     Do not agree    Fully agree 
useful and give me support in my      1  2  3  4  5  6 
daily work.                        

 
 
Give some examples of information which should give you support in your daily work. 
      
 
 
 
 
11. The functions on the intranet is useful    Do not agree    Fully agree 

and give me support in my daily work.    1  2  3  4  5  6  
                            

 
 
Give some examples on functions which should give you support in your daily work.  
      
 

 
 
 
12. There are enough functions available    Do not agree    Fully agree 

on the intranet.           1  2  3  4  5  6  
                            
 

 
If you are missing functions, please write it here: 
      
 
 
 
13. The search function is easy to find.     Do not agree    Fully agree 

                1  2  3  4  5  6  
                            
 
 
14. With support of the search function,     Do not agree    Fully agree 

I can easily find what I am looking for.    1  2  3  4  5  6  
                            

 
 
Give some examples of how the search function could be better: 
      
 
 
15. The information returned when I’m     Do not agree    Fully agree 

using the search function is relevant     1  2  3  4  5  6  
information.                       

 
 
16. Intranet returns the information without   Do not agree    Fully agree 

any disturbing delay.         1  2  3  4  5  6  
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17. My general impression of the intranet: 
 

Design        Non attractive    Attractive 
                1  2  3  4  5  6   
                           
  

Structure         Troublesome     Easy 
                1  2  3  4  5  6   
                           
 

Whole         Non attractive    Attractive 
                1  2  3  4  5  6   
                           
   
 
 

Other thoughts and opinions:   
      
 
 

 
 
 
 
 
 

Don’t forget to save the document and attach it in an e-mail to 
intranet.survey@företaget.com 

at the latest on December 7. 

 
Thank you for your participation! 
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Bilaga 9 
Den svenska versionen av det brev som följde med enkäten. 
 
 
Undersökning om företagets intranät 
 
Det är nu ungefär ett halvår sedan vi lanserade Företagets koncerngemensamma 
intranät. För att vi skall kunna fortsätta utveckla det till ett dagligt stöd och en effektiv 
informationskanal för alla inom koncernen är det viktigt att vi får veta vad just du 
tycker. Därför genomförs nu inom Företaget en enkätundersökning av Louise Göthberg 
och Jennie Carlsson, från Växjö Universitet, Systemvetenskapliga programmet.  
 
Även om vårt koncerngemensamma intranät bara funnits på plats en kort tid och ännu 
inte har blivit fullt ut implementerat på allas arbetsplatser, vill jag ändå understryka att 
dina synpunkter är mycket viktiga för att vi skall få en heltäckande bild. Därför är jag är 
mycket tacksam om du fyller i och returnerar formuläret så snart du kan – dock senast 
onsdagen den 7 december, 2005.  
 
Observera att du kommer att vara helt anonym. Enskilda personer kommer inte att 
kunna urskiljas vare sig vid sammanställning av materialet eller vid presentationen av 
det. 
 
Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta mig på telefon 
(telefonnumret). 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Person X 
Företaget AB 
Informationsavdelningen 
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Bilaga 10 
Den engelska versionen av det brev som följde med enkäten. 
 
 
Survey concerning the Company intranet 
 
 
Some six months have passed since we launched The Company Group common 
intranet. For us to be able to continue developing the intranet into an everyday 
supporting tool and an effective information channel for all of us working at the 
company, we need your opinion. For that reason, a survey is carried through within the 
company by Louise Göthberg and Jennie Carlsson, from Växjö University. 
  
Even though our Group common intranet has been in place only for a short period of 
time and is not completely implemented on all sites, I still would like to emphasize that 
your opinion is very important to us. Hence, would I kindly ask you to fill in the 
questionnaire and return it as soon as possible – but at the latest on December 7, 2005. 
 
Please note that you will be completely anonymous. Individuals will not be 
distinguishable, neither at the compiling of the material, nor by the presentation of it. 
 
If you have any questions, please contact me on (telefonnumret).  
 
 
Yours sincerely, 
 
Person X 
The Company 
Business Area 1 Communications 
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Bilaga 11 
Det medföljande brevet till pappersenkäterna. 
 
 
Undersökning om företagets intranät 
 
Det är nu ungefär ett halvår sedan vi lanserade Företagets koncerngemensamma 
intranät. För att vi skall kunna fortsätta utveckla det till ett dagligt stöd och en effektiv 
informationskanal för alla inom koncernen är det viktigt att vi får veta vad ni tycker. 
Därför genomförs nu inom Företaget en enkätundersökning av Louise Göthberg och 
Jennie Carlsson, från Växjö Universitet, Systemvetenskapliga programmet.  
 
Även om vårt koncerngemensamma intranät bara funnits på plats en kort tid och ännu 
inte har blivit fullt ut implementerat på allas arbetsplatser, vill jag ändå understryka att 
era synpunkter är mycket viktiga för att vi skall få en heltäckande bild. Därför är jag är 
mycket tacksam om ni genomför undersökningen och returnerar formulären så snart 
som möjligt – dock senast den 7 december, 2005.  
 
Observera att deltagarna kommer att vara helt anonym. Enskilda personer kommer inte 
att kunna urskiljas vare sig vid sammanställning av materialet eller vid presentationen 
av det. 
 
Om det är något ni undrar över är ni välkommen att kontakta mig på telefon 
(telefonnumret). 
 
Enkäterna skickar ni sedan till: 
 
Att. Louise Göthberg 
Företaget Affärsområde 2 AB 
Storgatan 16 
123 45 Etabl.ort 9 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Person X 
Företaget AB 
Informationsavdelningen 
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Bilaga 12 
Den svenska och den engelska versionen av påminnelse 1 som skickades 
den 2 december 2005 
 
Ämne: Dina svar är viktiga för intranätets fortsatta utveckling 
 
Hej. 
 
Till att börja med vill vi tacka Er som har besvarat enkäten och vi vill samtidigt passa på att 
påminna övriga om att den ska vara inskickad till intranet.survey@företaget.com , senast 
onsdagen den 7 december.  
 
För att kunna utveckla intranätet, till ett så verksamhetsstödjande verktyg som möjligt, är Era 
åsikter mycket viktiga. De ligger till grund för kommande utveckling och förbättring av det 
gemensamma intranätet här på Företaget. 
 
Frågeformuläret är bifogat även i detta mail.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Louise Göthberg och Jennie Carlsson 
 
 
 
Issue: Take the opportunity to give your opinion and influence the development of the 
Företaget intranet. 
 
Hello. 
 
We want to start with saying “Thank You” to you who already have answered the 
questionnaire. 
To you who not have been able to answer the questionnaire we would like to remind 
you that the answers should bee sent back to us at intranet.survey@företaget.com at the 
latest on December 7.  
 
To be able to develop the Företaget intranet to, as much as possible give you the best support in 
your daily work, everybodys opinions are very important. The opinions will be the 
ground for the on going development and improvement of our common intranet. 
 
The questionnaire is attached even in this e-mail. 
 
Best Regards 
 
Louise Gothberg and Jennie Carlsson 
 
 



 130

Bilaga 13 
Den svenska och den engelska versionen av påminnelse 2 som skickades 
den 8 december 2005 
 
Ämne: Du har väl inte glömt…    
  
Hej. 
  
Vi vill återigen tacka er som redan har besvarat enkäten.  
  
Om du inte har besvarat den ber vi dig göra det. För att vi skall kunna dra så bra slutsatser som 
möjligt från undersökningen, är det jätte viktigt att vi får ta del av allas åsikter. Tanken är att 
detta underlag bland annat ska ligga till grund för kommande utveckling och förbättring av det 
gemensamma intranätet här på företaget.  
  
Sista inlämningsdagen är idag, torsdagen den 8 december, och svaret skickar ni till 
intranet.survey@företaget.com . 
  
Frågeformuläret är bifogat även i detta mail. 
  
  
Vänliga hälsningar 
  
Louise Göthberg och Jennie Carlsson 
 
 
Issue: Have you forgotten the… 
 
Hello. 
 
Ones again we want to say “Thank You” to you who already have answered the 
questionnaire. 
 
And ones again we would like to push for the questionnaire to be answered. 
If you haven’t been able to answer the questionnaire, we would be very grateful if you 
could do so. To be able to develop the Företaget intranet to, as much as possible give you the 
best support in your daily work, everybodys opinions are very important. The opinions will 
be the ground for the on going development and improvement of our common intranet. 
 
The answers should bee sent back to us at intranet.survey@företaget.com today, 
Thursday on December 8. 
 
The questionnaire is attached even in this e-mail. 
 
Best Regards 
 
Louise Gothberg and Jennie Carlsson 
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Bilaga 14  
 
Enkätundersökning gällande Företagets Intranät och dess 
funktionalitet 
 
Struktur av enkäten 
Den första delen av enkäten syftar till att inhämta information om den person 
som besvarar frågorna. Svaren kommer att presenteras dels som en total bild, 
dels uppdelat i grupperna huvudkontor, Affärsområde 1, Affärsområde 2 och 
Affärsområde 3. De tre affärsområdena kommer också att redovisas separat för 
respektive etableringsort. Samtliga svar kommer även att presenteras uppdelat i 
administration och produktion. 

Till att börja med redovisas hur många män och kvinnor som har besvarat 
enkäten och inom vilken del de tillhör. Det redogörs även vad medelålder är på 
dem som har besvarat enkäten. Det är ett antal personer som inte har besvarat 
frågan gällande dess ålder, vilket innebär att medelåldern är uträknad utifrån de 
som har besvarat frågan. Under respektive ruta finns det en redogörelse för hur 
många det är som inte har besvarat frågan och vart de kommer ifrån.  

Den andra frågan som ställs gäller i vilken utsträckning den anställde har 
tillgång till datorer. De har tre alternativ att välja mellan och de är att de har 
tillgång till en egen dator, att de har tillgång till en gemensam dator eller att de 
inte har tillgång till någon dator alls. 
 
Samtliga 

Sammanlagt Samtliga 
Man Kvinna Totalt 

Administration 151 72 223 
Produktion 406 137 543 
Totalt 557 209 766 
Medelålder 39,3  

 
Totalt är det 39 män och 16 kvinnor som inte har besvarat frågan gällande dess 
ålder. 
 
 
Huvudkontoret 

Sammanlagt Huvud-
kontoret Man Kvinna Totalt 

Administration 5 7 12 
Medelålder 41,2  

 
Totalt är det 1 man som inte har besvarat frågan gällande dess ålder. 
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Affärsområde 1 
Sammanlagt Affärsområ

de 1 
Man Kvinna Totalt 

Administration 35 23 58 
Produktion 34 9 43 
Totalt 69 32 101 
Medelålder 41,1  

 
Totalt är det 7 personer som inte har besvarat frågan gällande dess ålder, 6 män 
och 1 kvinna.  
Fördelningen är 3 män från Etabl.ort 1, 2 män från Etabl.ort 2 samt 1 man och 1 
kvinna från Etabl.ort 3. 
 

Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 Affärsområde 1 
Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Administration 9 10 19 6 7 5 0 2 
Produktion 1 0 0 0 33 9 0 2 
Totalt 10 10 19 6 40 14 0 2 
Totalt 20 25 54 2 
Medelålder 32,8 39,8 44,7 31 

 
 
Affärsområde 2 

Sammanlagt Affärsområde 2 
Man Kvinna Totalt 

Administration 45 18 63 
Produktion 273 91 364 
Totalt 318 109 427 
Medelålder 39,2  

 
Totalt är det 23 personer som inte har besvarat frågan gällande dess ålder, 18 
män och 5 kvinnor. Fördelningen är 8 män och 3 kvinnor från Etabl.ort 6, 4 
män och 1 kvinna från Etabl.ort 7, 1 man och 1 kvinna från Etabl.ort 9, 2 män 
från Etabl.ort 10 samt 3 män från Etabl.ort 11. 
 

Etabl.ort 5 Etabl.ort 6 Etabl.ort 7 Etabl.ort 8 Etabl.ort 9 Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

Affärsområde 
2 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Administration 3 1 13 1 8 6 4 0 11 9 0 0 6 1 
Produktion 1 0 105 38 122 48 0 0 0 0 26 4 19 1 
Totalt 4 1 118 39 130 54 4 0 11 9 26 4 25 2 
Totalt 5 157 184 4 20 30 27 
Medelålder 33,8 40,0 37,8 37,8 44,4 39,6 41,8 

 
Affärsområde 3 

Sammanlagt Affärsområ
de 3 Man Kvinna Totalt 

Administration 66 24 90 
Produktion 99 37 136 
Totalt 165 61 226 
Medelålder 38,5  
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Totalt är det 24 personer som inte har besvarat frågan gällande dess ålder, 14 
män och 10 kvinnor. Fördelningen är 2 män och 7 kvinnor från Etabl.ort 12, 2 
män från Etabl.ort 13, 2 män och 1 kvinna från Etabl.ort 14 samt 8 män och 2 
kvinnor från Etabl.ort 15. 
 

Etabl.ort 
12 

Etabl.ort 
13 

Etabl.ort 
14 

Etabl.ort 
15 

Etabl.ort 
16 

Etabl.ort 2 Affärsområde 
3 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Administration 18 10 6 1 11 1 19 10 3 2 9 0 
Produktion 23 13 8 0 7 5 61 18 0 1 0 0 
Totalt 41 23 14 1 18 6 80 28 3 3 9 0 
Totalt 64 15 24 108 6 9 
Medelålder 40,7 38,7 36,1 37,5 46,0 36,8 

 
 
Hur har du tillgång till dator på din arbetsplats?  
(Alternativen var följande: Egen dator, Gemensam dator och Jag har ej 
tillgång till dator) 
 
Samtliga 

Sammanlagt Samtliga 
Egen Gemensam Ej tillgång Totalt 

Administration 218 5 0 223 
Produktion 121 412 10 543 

Totalt 339 417 10 766 

 
 
Huvudkontoret 
Samtliga som har besvarat enkäterna från huvudkontoret har tillgång till en 
egen dator.  
 
 
Affärsområde 1 

Sammanlagt Affärsområ
de 1 

Egen Gemensam Ej tillgång Totalt 

Administration 58 0 0 58 
Produktion 11 27 5 43 

Totalt 69 27 5 101 

 
Etabl.ort 1 Etabl.ort 3 Affärsområ

de 1 
Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej tillgång 

Administration 19 0 0 12 0 0 
Produktion 1 0 0 10 27 5 

Totalt 20 0 0 22 27 5 

 
Etabl.ort 2 Etabl.ort 4 Affärsområ

de 1 Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej tillgång 

Administration 25 0 0 2 0 0 
Produktion 0 0 0 0 0 0 

Totalt 25 0 0 2 0 0 
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Affärsområde 2 
Sammanlagt Affärsområ

de 2 
Egen Gemensam Ej tillgång Totalt 

Administration 58 5 0 63 
Produktion 77 284 3 364 

Totalt 135 289 3 427 

 
Etabl.ort 5 Etabl.ort 6 Etabl.ort 7 Affärsområde 

2 
Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej 

tillgång 

Administration 4 0 0 13 1 0 10 4 0 

Produktion 1 0 0 36 106 1 26 142 2 

Totalt 5 0 0 49 107 1 36 146 2 

 
 

Etabl.ort 8 Etabl.ort 9 Affärsområ
de 2 

Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej tillgång 

Administration 4 0 0 20 0 0 

Produktion 0 0 0 0 0 0 

Totalt 4 0 0 20 0 0 

 
Etabl.ort 10 Etabl.ort 11 Affärsområ

de 2 
Egen Gemensam Ej tillgång Egen Gemensam Ej tillgång 

Administration 0 0 0 7 0 0 

Produktion 8 22 0 6 14 0 

Totalt 8 22 0 13 14 0 

 
 
Affärsområde 3 

Sammanlagt Affärsområ
de 3 Egen Gemensam Ej tillgång Totalt 

Administration 90 0 0 90 
Produktion 33 101 2 136 

Totalt 123 101 2 226 

 
Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Affärsområde 

3 Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Administration 28 0 0 7 0 0 12 0 0 
Produktion 7 29 0 8 0 0 7 5 0 

Totalt 35 29 0 15 0 0 19 5 0 

 
Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 Affärsområde 

3 Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Egen Gemensam Ej 
tillgång 

Administration 29 0 0 5 0 0 9 0 0 
Produktion 10 67 2 1 0 0 0 0 0 

Totalt 39 67 2 6 0 0 9 0 0 
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Svaren från enkätundersökningen kommer fortsättningsvis att presenteras dels 
som en total bild, dels uppdelat i grupperna huvudkontor, Affärsområde 1, 
Affärsområde 2 och Affärsområde 3. De tre affärsområdena kommer också att 
redovisas separat för respektive etableringsort. De procent siffror som 
presenteras är uträknade efter det totala antalet inskickade enkäter.  
 
Kommentar till fråga 1 
Denna fråga syftar till att få reda på vilka informationskanaler som de anställda 
anser sig få mest information ifrån. Enkäten innehöll alternativen intranätet, 
anslagstavlor, avdelningsmöten, E-post och annan källa. Dessa alternativ 
skulle sedan graderas mellan 1 och 5, där 1 är att de får mest information och 5 
är att de får minst information. De informationskanaler som inte är graderade 
av personen som har besvarat frågan är tilldelade 9.  
  
1. Rangordna dina interna informationskällor som de ser ut idag? 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäterna. 
 

 Samtliga 

Intranätet               1 90  12% 
2 180 24% 
3 245 32% 
4 113 15% 
5 61 8% 
9 77 10% 

Anslagstavlor        1 108 14% 
2 147 19% 
3 181 24% 
4 163 21% 
5 98 13% 
9 69 9% 

Avd.möten              1 260 34% 
2 212 28% 
3 106 14% 
4 82 11% 
5 48 6% 
9 58 8% 

E-post                       1 166 22% 
2 86 11% 
3 74 10% 
4 140 18% 
5 170 22% 
9 130 17% 

Annan källa            1 116 15% 
2 51 7% 
3 51 7% 
4 58 8% 
5 59 8% 
9 431 56% 
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Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från huvudkontoret. 
 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 

 HK    

Intranätet               1 …3 25% 
2 1 8% 
3 6 50% 
4 2 17% 
5 0 0% 
9 0 0% 

Anslagstavlor        1 0 0% 
2 1 8% 
3 0 0% 
4 2 17% 
5 4 33% 
9 5 42% 

Avd.möten              1 2 17% 
2 1 8% 
3 3 25% 
4 2 17% 
5 2 17% 
9 2 17% 

E-post                       1 3 25% 
2 6 50% 
3 2 17% 
4 0 0% 
5 0 0% 
9 1 8% 

Annan källa            1 5 42% 
2 1 17% 
3 0 0% 
4 0 0% 
5 0 0% 
9 6 50% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Övriga förslag på informationskanaler som har getts 

• Överordnad 
• Övriga möten 
• Muntlig 
• Fika, lunch, möten mellan kollegor 
• Informella kanaler 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

Intranätet                      1 7 7% 4 20% 1 4% 2 4% 0 0% 

2 11 11% 4 20% 6 24% 1 2% 0 0% 

3 26 26% 4 20% 8 32% 14 26% 0 0% 

4 20 20% 4 20% 4 16% 11 20% 1 50% 

5 21 21% 3 15% 3 12% 14 26% 1 50% 

9 16 16% 1 5% 3 12% 12 22% 0 0% 

Anslagstavlor               1 16 16% 0 0% 1 4% 15 28% 0 0% 

2 14 14% 3 15% 0 0% 11 20% 0 0% 

3 20 20% 8 40% 2 8% 10 19% 0 0% 

4 20 20% 3 15% 11 44% 4 7% 2 100% 

5 15 15% 5 25% 7 28% 3 6% 0 0% 

9 16 16% 1 5% 4 16% 11 20% 0 0% 

Avd.möten                     1 18 18% 3 15% 9 36% 6 11% 0 0% 

2 35 35% 6 30% 9 36% 19 35% 1 50% 

3 20 20% 8 40% 3 12% 8 15% 1 50% 

4 8 8% 1 5% 1 4% 6 11% 0 0% 

5 7 7% 1 5% 1 4% 5 9% 0 0% 

9 13 13% 1 5% 2 8% 10 19% 0 0% 

E-post                              1 45 45% 13 65% 15 60% 15 28% 2 100% 

2 15 15% 4 20% 3 12% 8 15% 0 0% 

3 9 9% 2 10% 1 4% 6 11% 0 0% 

4 3 3% 0 0% 0 0% 3 6% 0 0% 

5 14 14% 0 0% 2 8% 12 22% 0 0% 

9 15 15% 1  5% 4 16% 10 19% 0 0% 

Annan källa                   1 12 12% 4 20% 0 0% 8 15% 0 0% 

2 9 9% 0 0% 4 16% 4 7% 1 50%  

3 8 8% 0 0% 5 20% 3 6% 0 0% 

4 8 8% 1 5% 1 4% 6 11% 0 0% 

5 3 3% 1 5% 0 0% 2 4% 0 0% 

9 61 61% 14 70% 15 60% 31 57% 1 50% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga förslag på informationskanaler som har getts 

• Genom att söka information själv. 
• Allmänna informations möten. 
• Internet (CMMS). 
• Telefonkonferenser. 
• Information från kollegor, direkt kontakt med kollegor samt personliga diskussioner 

med kollegor. 
• Rykten. 
• ”Djungeltelegrafen”/fikarasten. 
• Muntligt. 
• Information från närmaste chef. 
• Har inte någon utbildning. 
• Har inte varit inne på Företagets intranät. 
• Dagstidningar. 
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Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

Intranätet……..1 57 13% 1 20% 26 17% 16 9% 0 0% 6 30% 4 13% 4 15% 
2 130 30% 0 0 % 52 33% 76 41% 1 25% 5 25% 6 20% 10 37% 
3 142 33% 0 0 % 45 29% 53 29% 3 75% 6 30% 9 30% 6 22% 
4 53 12% 4 80% 13 8% 25 14% 0 0% 2 10% 5 17% 4 15% 
5 13 3% 0 0 % 6 4% 4 2% 0 0% 1 5% 1 3% 1 4% 
9 32 7% 0 0 % 15 10% 10 5% 0 0% 0 0% 5 17% 2 7% 

Anslagstavlor  1 45 11% 2 40% 12 8%  28 15% 0 0% 0 0% 2 7% 1 4% 
2 95 22% 0 0 % 33 21% 48 26% 1 25% 0 0% 6 20% 7 26% 
3 121 28% 2 40% 46 29% 58 32% 0 0% 1 5% 8 27% 6 22% 
4 87 20% 0 0 % 38 24% 34 18% 0 0% 5 25% 5 17% 5 19% 
5 51 12% 1 20% 15 10% 10 5% 3 75% 14 70% 3 10% 5 19% 
9 28 7% 0 0 % 13 8% 6 3% 0 0% 0 0% 6 20% 3 11% 

Avd. möten     1 191 45% 1 20% 64 41% 100 54% 2 50% 5 25% 7 23% 12 44% 
2 107 25% 3 60% 40 25% 46 25% 1 25% 5 25% 10 33% 2 7% 
3 48 11% 1 20% 20 13% 16 9% 0 0% 3 15% 4 13% 4 15% 
4 40 9% 0 0 % 14 9% 11 6% 1 25% 6 30% 4 13% 4 15% 
5 15 4% 0 0 % 8 5% 3 2% 0 0% 1 5% 1 3% 2 7% 
9 26 6% 0 0 % 11 7% 8 4% 0 0% 0 0% 4 13% 3 11% 

E-post                1 50 12% 3 60% 19 12% 17 9% 0 0% 5 25% 3 10% 3 11% 
2 34 8% 2 40% 9 6% 12 7% 1 25% 7 35% 1 3% 2 7% 
3 41 10% 0 0 % 13 8% 12 7% 1 25% 8 40% 2 7% 5 19% 
4 111 26% 0 0 % 38 24% 61 33% 1 25% 0 0% 7 23% 4 15% 
5 117 27% 0 0 % 46 29% 51 28% 1 25% 0 0% 9 30% 10 37% 
9 74 17% 0 0 % 32 20% 31 17% 0 0% 0 0% 8 27% 3 11% 

Annan källa    1 71 17% 1 20% 29 18% 20 11% 1 25 5 25% 9 30% 6 22% 

2 22 5% 1 20% 10 6% 6 3% 0 0% 2 10% 1 3% 2 7% 
3 26 6% 0 0 % 12 8% 5 3% 0 0% 3 15% 2 7% 4 15% 
4 40 9% 0 0 % 18 11% 14 8% 0 0% 4 20% 1 3% 3 11% 
5 35 8% 1 20% 9 6% 16 9% 0 0% 3 15% 4 13% 2 7% 
9 233 55% 2 40% 79 50% 123 67% 3 75 % 3 15% 13 43% 10 37% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga förslag på informationskanaler som har getts 

• Kolleger, kunder. 
• Företags genomgång (Company breafing). 
• Internet 
• Telefon 
• ICA 
• Skvaller och rykten, korridorsnack. 
• Diskussioner på golvet. 
• Rådmannen Hotell. 
• Grytan Etabl.ort 9. 
• Gruppchefen 
• Dagstidningar. 
• Ute i samhället, annan avdelning. 
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• Informella källor. 
• Personal 
• Samtal med min chef. 
• Muntlig information. 
• Gruppen man arbetar med. 
• Andra medarbetare. 
• Från annan personal och personliga kontakter. 
• Affärssystemet 
• Ledningsmöten 
• Spontanmöten 
• Interna kontakter. 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1=här får jag mest information – 5=här får jag minst information) 

 Affärsområde 
3 

Etabl.ort 
12 

Etabl.ort 
13 

Etabl.ort 
14 

Etabl.ort 
15 

Etabl.ort 
16 

Etabl.ort 
2 

Intranätet      1 23 10% 7 11% 1  7% 1 4% 12 11% 0 0% 2 22% 
2 38 17% 18 28% 2 13% 2 8% 14 13% 1 17% 1 11% 
3 71 31% 16 25% 8 53% 9 38% 33 31% 2 33% 3 33% 
4 38 12% 10 16% 1 7% 7 29% 15 14% 2 33% 3 33% 
5 27 12% 4 6% 3 20% 4 17% 15 14% 1 17% 0 0% 
9 29 13% 9 14% 0 0% 1 4% 19 18% 0 0% 0 0% 

Anslagstavlor 
1 

47 21% 9 14% 0 0% 4 17% 32 30% 2 33% 0 0% 

2 37 16% 16 25% 2 13% 3 13% 15 14% 1 17% 0 0% 
3 40 18% 13 20% 4 27% 7 29% 15 14% 1 17% 0 0% 
4 54 24% 13 20% 7 47% 7 29% 23 21% 1 17% 3 33% 
5 28 12% 8 13% 2 13% 3 13% 8 7% 1 17% 6 67% 
9 20 9% 5 8% 0 0% 0 0% 15 14% 0 0% 0 0% 

Avd.möten     1 49 22% 23 36% 4 27% 2 8% 20 19% 0 0% 0 0% 
2 69 31% 11 17% 4 27% 10 42% 42 39% 0 0% 2 22% 
3 35 15% 7 11% 2 13% 3 13% 17 16% 1 17% 5 56% 
4 32 14% 11 17% 4 27% 4 17% 11 10% 1 17% 1 11% 
5 24 11% 8 13% 1 7% 5 21% 6 6% 3 50% 1 11% 
9 17 8% 4 6% 0 0% 0 0% 12 11% 1 17% 0 0% 

E-post              1 68 30% 7 11% 7 47% 10 42% 28 26% 2 33% 4 44% 
2 31 14% 18 28% 4  27% 4 17% 13 12% 2 33% 4 44% 
3 22 10% 16 25% 0 0% 1 4% 7 6% 1 17% 1 11% 
4 26 12% 10 16% 2 13% 0 0% 16 15% 1 17% 0 0% 
5 39 17% 4 6% 2 13% 8 33% 19 18% 0 0% 0 0% 
9 40 18% 9 15% 0 0% 1 4% 25 23% 0 0% 0 0% 

Annan källa  1 28 12% 2 3% 2 13% 6 25% 13 12% 2 33% 3 33% 
2 19 13% 9 15% 2 13% 2 8% 2 2% 2 33% 2 22% 
3 17 8% 6 9% 1 7% 2 8% 7 6% 1 17% 0 0% 
4 10 4% 2 3% 0 0% 2 8% 4 4% 1 17% 1 11% 
5 21 9% 4 6% 1 7% 3 13% 13 12% 0 0% 0 0% 
9 131 58% 41 64% 9 60% 9 38% 69 64% 0 0% 3 33% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga förslag på informationskanaler som har getts 

• Telefon 
• Kundkontakter 
• Samtal 
• Kollegor 
• Muntligt 
• Möten etc. 
• Fax 
• Frågar någon som förhoppningsvis vet mer än jag. 
• Protokoll 
• Projektmöten 
• Fikarummet 
• "Korridorsnack" 
• Personliga kontakter. 
• Arbetsledare 
• "Nypressat", dvs. den lokala tidningen här på fabriken. 
• Skvaller 
• Ledningsgruppsmöten. 
• Ryktesspridning. 
• På golvet i informella möten med andra medarbetare. 
• Samtal med andra. 
• Folk runt omkring mig. 
• Lokaltidningen 
• Underhållsmöte 
• Min chef . 
• Personliga samtal, Internet. 
• Inköpsmöte/telefonmöten. 
• Nätverk 
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Kommentar till fråga 2 
Tanken med fråga 2 är att resultatet ska ge en bild av hur ofta intranätet 
används. Nedan presenteras resultatet vi fått med hjälp av fyra stapeldiagram. 
Det första ger en total bild över samtliga svar. De resterande fyra diagrammen 
visar hur det ser ut inom respektive område samt etableringsort.  
 
2. Hur ofta använder du intranätet? 
 
 

 
 
 
 

 

Hur ofta använder du intranätet? 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 

Totalt av samtliga svar 32,51% 35,12% 11,88% 11,49% 9,01%

Totalt Affärsområde 2 40,65% 38,32% 11,45% 6,78% 2,80%

Totalt Affärsområde 3 20,83% 32,87% 11,57% 18,52% 16,20%

Totalt Affärsområde 1 23,64% 26,36% 13,64% 17,27% 19,09%

Totalt Huvudkontoret 33,33% 41,67% 16,67% 0,00% 8,33%

Dagligen Någon gång / 
vecka

Någon gång / 
månad

Mera sällan Aldrig 

Hur ofta använder du intranätet?
Affärsområde  1

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 

Totalt  AO 1 20,79% 25,74% 13,86% 18,81% 20,79%

Etabl.ort 1 16,67% 18,52% 7,41% 20,37% 37,04%

Etabl.ort 2 20,00% 45,00% 10,00% 25,00% 0,00%

Etabl.ort 3 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Etabl.ort 4 32,00% 28,00% 28,00% 8,00% 4,00%

Dagligen Någon gång / 
vecka

Någon gång / 
månad

Mera sällan Aldrig 
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Hur ofta använder du intranätet? 
Affärsområde 2

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Totalt AO 2 40,65% 38,32% 11,45% 6,78% 2,80%

Etabl.ort 5 45,22% 40,76% 7,01% 4,46% 2,55%

Etabl.ort 6 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Etabl.ort 7 27,57% 39,46% 17,30% 11,35% 4,32%

Etabl.ort 8 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Etabl.ort 9 90,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Etabl.ort 10 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Etabl.ort 11 37,04% 44,44% 14,81% 3,70% 0,00%

Dagligen Någon gång / 
vecka

Någon gång / 
månad

Mera sällan Aldrig 

Hur ofta använder du intranätet? 
Affärsområde 3

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Totalt AO 3 22,22% 32,89% 11,56% 17,78% 15,56%

Etabl.ort 12 23,81% 38,10% 14,29% 19,05% 4,76%

Etabl.ort 13 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Etabl.ort 14 20,83% 41,67% 12,50% 4,17% 20,83%

Etabl.ort 15 14,81% 28,70% 9,26% 22,22% 25,00%

Etabl.ort 16 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Etabl.ort 17 55,56% 33,33% 11,11% 0,00% 0,00%

Dagligen Någon gång / 
vecka

Någon gång / 
månad

Mera sällan Aldrig 



 143

3. Vilken information/funktioner brukar du ta del av på 
intranätet? (Här kan ett eller flera svar vara möjligt) 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 

 Samtliga 

Nyheter för mitt affärsområde 446 58% 
Nyheter för hela koncernen 388 51% 
Nyheter för annat affärsområde än mitt eget 98 13% 
Koncernchefen har ordet 233 30% 
Affärsområdeschefen har ordet 227 30% 
Mallar 126 16% 
Lediga jobb 125 16% 
Adresser 132 17% 
Handböcker 215 28% 
Policys 169 22% 
Avtal 54 7% 
Sök person 163 21% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (egen arbetsort) 354 46% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (annan arbetsort) 135 18% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 

 HK 

Nyheter för mitt affärsområde 5 42% 
Nyheter för hela koncernen 9 75% 
Nyheter för annat affärsområde än mitt eget 3 25% 
Koncernchefen har ordet 7 58% 
Affärsområdeschefen har ordet 3 25% 
Mallar 8 67% 
Lediga jobb 4 33% 
Adresser 10 83% 
Handböcker 4 33% 
Policys 4 33% 
Avtal 1 8% 
Sök person 4 33% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (egen arbetsort) 1 8% 
Lokal information, t ex fabrikssidor (annan arbetsort) 1 8% 

 
Det är inte någon från huvudkontoret som har lämnat några övriga 
kommentarer.  
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 

 Affärsområde 
1 

Etabl.ort 
1 

Etabl.ort 
2 

Etabl.ort 
3 

Etabl.ort 
4 

Nyheter för mitt affärsområde 50 50% 14 70% 15 60% 20 37% 1 50% 
Nyheter för hela koncernen 50 50% 13 65% 18 72% 18 33% 1 50% 
Nyheter för annat affärsområde än 
mitt eget 

12 12% 3 15% 4 16% 4 7% 1 50% 

Koncernchefen har ordet 21 21% 6 30% 8 32% 7 13% 0 0% 
Affärsområdeschefen har ordet 21 21% 6 30% 9 36% 6 11% 0 0% 
Mallar 13 13% 1 5% 9 36% 2 4% 1 50% 
Lediga jobb 13 13% 1 5% 5 20% 7 13% 0 0% 
Adresser 14 14% 5 25% 6 24% 3 6% 0 0% 
Handböcker 8 8% 3 15% 1 4% 4 7% 0 0% 
Policys 16 16% 2 10% 6 24% 8 15% 0 0% 
Avtal 10 10% 4 20% 3 12% 3 6% 0 0% 
Sök person 10 10% 3 15% 4 16% 3 6% 0 0% 
Lokal information, t ex fabrikssidor 
(egen arbetsort) 

24 24% 9 45% 2 8% 12 22% 1 50% 

Lokal information, t ex fabrikssidor 
(annan arbetsort) 

9 9% 2 10% 3 12% 4 7% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga exempel på delar av intranätet som besöks 

• Funktionaliteten är ologisk 
• Det saknas mycket information om Affärsområde 1 på intranätet. 
• Miljödeklarationer 
• Jag har inte fått information om att intranätet finns. Vet inte hur det fungerar. 
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Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 

 
 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga exempel på delar av intranätet som besöks 

• Det används till kontroll av stämplingar och attesteringar. 
• Korpens hemsida besöks  
• För att dagligen kunna kolla på datorn behöver man ha lite mer tid för sådant. Tyvärr 

kommer produktionen oftast i första hand. 
• Jag har inte tid att kolla på intranätet eftersom det ta tid. Det känns som om jag har 

ögon i nacken om jag sätter mig vid datorn för detta ändamål. 
• Leveransplaner 
• Var söker man efter fax nr? 
• Händer det verkligen "ingenting" på flera månader? 
• HR portalen, travel 
• Telefonboken, Tidbanken 
• OEE 
• Ritningsarkivet 
• Portalfunktioner, oee-mätning 
• Nyanställda eller slutat 
• Veckorapport. Exempelvis som Etabl.ort 11 lägger ut vore önskvärt från samtliga 

fabriker. 
• Kostnadsuppföljning verktyg 

 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 7 Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 9 Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

Nyheter för mitt 
affärsområde 

244 57% 4 80% 89 57% 86 47% 4 100% 20 100% 22 73% 19 70% 

Nyheter för hela 
koncernen 

212 50% 4 80% 72 46% 89 48% 4 100% 15 75% 15 50% 13 48% 

Nyheter för annat 
affärsområde än mitt 
eget 

61 14% 1 20% 23 15% 19 10% 1 25% 8 40% 3 10% 6 22% 

Koncernchefen har 
ordet 

134 31% 4 80% 49 31% 48 26% 3 75% 12 60% 12 40% 6 22% 

Affärsområdeschefen 
har ordet 

122 29% 4 80% 44 28% 37 20% 3 75% 15 75% 12 40% 7 26% 

Mallar 42 10% 1 20% 20 13% 13 7% 1 25% 3 15% 0 0% 4 15% 
Lediga jobb 81 19% 0 0% 32 20% 36 20% 0 0% 1 5% 5 17% 7 26% 
Adresser 82 19% 1 20% 29 18% 26 14% 3 75% 9 45% 8 27% 6 22% 
Handböcker 174 41% 2 40% 50 32% 84 46% 1 25% 15 75% 12 40% 10 37% 
Policys 102 24% 1 20% 22 14% 53 29% 1 25% 10 50% 9 30% 6 22% 
Avtal 31 7% 1 20% 9 6% 14 8% 0 0% 4 20% 1 3% 2 7% 
Sök person 114 27% 0 0% 47 30% 33 18% 3 75% 14 70% 13 43% 4 15% 
Lokal information, t 
ex fabrikssidor (egen 
arbetsort) 

288 67% 4 80% 93 59% 129 70% 0 0% 15 75% 19 63% 20 74% 

Lokal information, t 
ex fabrikssidor 
(annan arbetsort) 

107 25% 2 40% 41 26% 34 18% 0 0% 12 60% 10 33% 8 30% 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 

 Affärsområde 
3 

Etabl.ort 
12 

Etabl.ort 
13 

Etabl.ort 
14 

Etabl.ort 
15 

Etabl.ort 
16 

Etabl.ort 
2 

Nyheter för mitt 
affärsområde 

147 65% 48 75% 13 87% 16 67% 55 51% 6 100% 9 100% 

Nyheter för hela 
koncernen 

117 52% 44 69% 7 47% 13 54% 41 38% 3 50% 9 100% 

Nyheter för annat 
affärsområde än mitt 
eget 

22 10% 10 16% 1 7% 3 13% 7 6% 0 0% 1 11% 

Koncernchefen har 
ordet 

71 31% 25 39% 6 40% 10 42% 22 20% 2 33% 6 67% 

Affärsområdeschefen 
har ordet 

81 36% 29 45% 7 47% 11 46% 25 23% 3 50% 6 67% 

Mallar 63 28% 21 33% 11 73% 9 38% 13 12% 3 50% 6 67% 
Lediga jobb 27 12% 8 13% 2 13% 3 13% 12 11% 2 33% 0 0% 
Adresser 26 12% 11 17% 3 20% 3 13% 5 5% 1 17% 3 33% 
Handböcker 29 13% 11 17% 3 20% 3 13% 12 11% 0 0% 0 0% 
Policys 47 21% 15 23% 2 13% 4 17% 21 19% 1 17% 4 44% 
Avtal 12 5% 3 5% 0 0% 1 4% 7 6% 0 0% 1 11% 
Sök person 35 15% 15 23% 3 20% 3 13% 11 10% 1 17% 2 22% 
Lokal information, t ex 
fabrikssidor (egen 
arbetsort) 

49 22% 11 17% 6 40% 3 13% 26 24% 3 50% 0 0% 

Lokal information, t ex 
fabrikssidor (annan 
arbetsort) 

18 8% 2 3% 1 7% 2 8% 12 11% 1 17% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Övriga exempel på delar av intranätet som besöks 

• BD & T, interna sidor. 
• Kalkylsystem 
• Den lokala informationen är minimal. 
• Jag har inte tid till att ta del av sådan information. 
• Jag visste faktiskt inte att vi hade ett intranät förens jag blev ombedd att svara på denna 

enkät, har därför aldrig använt dessa funktioner. 
• Verksamhetssystemet är det viktigaste jag använder intranätet till. 
• Organisationsmeddelanden 
• Vad som händer i övriga koncernen för benchmarking-syfte 
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4. Hur ofta besöker du intranätets delar som berör: 
Samtliga  
Totalt är det 766 personer som har besvarat frågan. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan och 1 aldrig) 

 Samtliga 

Corporate                        5 21 3% 
4 82 11% 
3 87 11% 
2 130 17% 
1 438 57% 
9 8 1% 

Affärsområde 1              5 25 3% 
4 57 7% 
3 77 10% 
2 148 19% 
1 451 59% 
9 8 1% 

Affärsområde 2            5 158 21% 
4 171 22% 
3 90 12% 
2 106 14% 
1 240 31% 
9 1 0% 

Affärsområde 3              5 46 6% 
4 108 14% 
3 82 11% 
2 150 20% 
1 372 49% 
9 8 1% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från huvudkontoret. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan och 1 aldrig) 
 

 HK 

Corporate                        5 4 33% 
4 5 42% 
3 1 8% 
2 0 0% 
1 2 17% 
9 0 0% 

Affärsområde 1               5 0 0% 
4 7 58% 
3 1 8% 
2 3 25% 
1 1 8% 
9 0 0% 
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Affärsområde 2            5 0 0% 

4 5 42% 
3 1 8% 
2 4 33% 
1 2 17% 
9 0 0% 

Affärsområde 3            5 0 0% 
4 5 42% 
3 1 8% 
2 4 33% 
1 2 17% 
9 0 0% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan och 1 aldrig) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

Corporate                             5 3 3% 1 5% 2 8% 0 0% 0 0% 
4 20 20% 7 35% 8 32% 5 9% 0 0% 
3 7 7% 1 5% 4 16% 1 2% 1 50% 
2 23 23% 5 25% 8 32% 9 17% 1 50% 
1 48 48% 6 30% 3 12% 39 72% 0 0% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 1                   5 20 20% 4 20% 9 36% 7 13% 0 0% 
4 25 25% 9 45% 4 16% 12 22% 0 0% 
3 13 13% 2 10% 6 24% 4 7% 1 50% 
2 19 19% 5 25% 5 20% 9 17% 0 0% 
1 24 24% 0 0% 1 4% 22 41% 1 50% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 2                   5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4 5 5% 1 5% 3 12% 1 2% 0 0% 
3 6 6% 2 10% 0 0% 1 2% 0 0% 
2 22 22% 5 25% 12 48% 8 15% 0 0% 
1 68 68% 12 60% 10 40% 44 81% 2 100% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 3                   5 1 1% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 
4 8 8% 2 10% 5 20% 1 2% 0 0% 
3 6 6% 4 15% 1 4% 1 2% 0 0% 
2 20 20% 3 55% 8 32% 9 17% 0 0% 
1 66 66% 11 55% 10 40% 43 80% 2 100% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan och 1 aldrig) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 7 Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

Corporate    5 8 2% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 4 20% 1 3% 1 4% 
4 30 7% 2 40% 9 6% 6 3% 2 50% 7 35% 1 3% 3 11% 
3 50 12% 1 20% 19 12% 17 9% 1 25% 3 15% 5 17% 4 15% 
2 78 18% 2 40% 28 18% 38 21% 1 25% 2 10% 4 13% 3 11% 
1 253 59% 0 0% 93 59% 121 66% 0 0% 4 20% 19 63% 13 48% 
9 8 2% 0 0% 6 4% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 
1                    5 

2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 4% 

4 17 4% 1 20% 6 4% 3 2% 0 0% 4 20% 2 7% 1 4% 
3 47 11% 0 0% 24 15% 12 7% 1 25% 5 25% 3 10% 2 7% 
2 86 20% 1 20% 27 17% 41 22% 3 75% 4 20% 5 17% 5 19% 
1 267 63% 3 60% 94 60% 126 68% 0 0% 7 35% 19 63% 18 67% 
9 8 2% 0 0% 6 4% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 
2                    5 

155 36% 0 0% 61 39% 44 24% 4 100% 18 90% 18 60% 10 37% 

4 152 36% 4 80% 61 39% 63 34% 0 0% 1 5% 12 40% 11 41% 
3 64 15% 0 0% 16 10% 42 23% 0 0% 1 5% 0 0% 5 19% 
2 39 9% 1 20% 11 7% 26 14% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 
1 16 4% 0 0% 7 4% 9 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
9 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 
3                    5 

3 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 4% 

4 17 4% 1 20% 7 4% 3 2% 0 0% 5 25% 1 3% 0 0% 
3 44 10% 0 0% 19 12% 12 7% 1 25% 6 30% 3 10% 3 11% 
2 94 22% 1 20% 30 19% 46 25% 3 75% 3 15% 5 17% 6 22% 
1 261 61% 3 60% 94 60% 121 66% 0 0% 6 30% 20 67% 17 63% 
9 8 2% 0 0% 6 4% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(5 dagligen, 4 någon gång/dag, 3 någon gång/månad, 2 mer sällan och 1 aldrig) 

 Affärsområde 
3 

Etabl.ort 
12 

Etabl.ort 
13 

Etabl.ort 
14 

Etabl.ort 
15 

Etabl.ort 
16 

Etabl.ort 
2 

Corporate           5 6 3% 3 5% 1 7% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 
4 27 12% 6 9% 2 13% 4 17% 8 7% 1 17% 6 67% 
3 29 13% 11 17% 1 7% 2 8% 12 11% 1 17% 2 22% 
2 29 13% 9 14% 2 13% 2 8% 15 14% 1 17% 0 0% 
1 135 60% 35 55% 9 60% 16 67% 71 66% 3 50% 1 11% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 1      
5 

3 1% 1 2% 1 7% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 

4 8 4% 1 2% 1 7% 2 8% 3 3% 0 0% 1 11% 
3 16 7% 4 6% 0 0% 3 13% 5 5% 2 33% 2 22% 
2 40 18% 12 19% 4 27% 2 8% 19 18% 0 0% 3 33% 
1 159 70% 46 72% 9 60% 17 71% 80 74% 4 67% 3 33% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 2     
5 

3 1% 1 2% 1 7% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 

4 9 4% 2 3% 1 7% 2 8% 3 3% 0 0% 1 11% 
3 19 8% 5 8% 0 0% 3 13% 7 6% 2 33% 2 22% 
2 41 18% 12 19% 4 27% 2 8% 20 19% 0 0% 3 33% 
1 154 68% 44 69% 9 60% 17 71% 77 71% 4 67% 3 33% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Affärsområde 3 5 42 19% 11 17% 7 47% 4 17% 12 11% 2 33% 5 56% 
4 78 27% 27 42% 5 33% 11 46% 32 30% 2 33% 3 33% 
3 31 14% 10 16% 3 20% 3 13% 14 13% 1 17% 1 11% 
2 32 14% 9 14% 0 0% 0 0% 20 19% 1 17% 0 0% 
1 43 19% 7 11% 0 0% 6 25% 30 28% 0 0% 0 0% 
9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Kommentar till fråga 5 
Vid ett fler tal tillfällen har samma kommentarer lämnats till fråga 5 som rör 
vad folk anser att intranätets viktigaste uppgift är. I sammanställningen av 
givna kommentarer har dessa sammanställts till ett svar. Detta innebär att bara 
för att kommentaren är skriven en gång betyder inte detta att det endast är en 
person som står för kommentaren. 

Resultatet i sig är uppdelat i huvudkontoret och respektive affärsområden.  
 
5. Vad anser du att intranätets viktigaste funktion är, sett ur din 
egen arbetssituation.  
 
Huvudkontoret 
Vad personal från huvudkontoret anser att intranätets viktigaste 
funktion är, sett ur den egna arbetssituationen. 

• Sprida information om nyheter, policy, processer och rutiner. 
• Ett verktyg för information, kommunikation och kunskapsdelning. 
• Ge så mycket information som möjligt för det dagliga arbetet gällande nyheter, 

nyanställda, aktiviteter och så vidare. 
• Söka telenummer till folk. 
• Få uppdaterad information om vad som händer inom företaget och att komma åt 

regelbunden och återkommande information så som handböcker etc. 
• Innehålla aktuell information som rör Företaget och dess anställda. 
• Att vara en gemensam källa för hela koncernen där alla kan hämta information, nyheter 

och där igenom spara både tid och minimera felkällor. 
 
 
Affärsområde 1 
Vad personal inom Affärsområde 1 anser att intranätets viktigaste 
funktion är, sett ur den egna arbetssituationen. 

• Att förmedla information och nyheter från organisationen. 
• Tillhandahålla snabb information. 
• Generell information om Affärsområde 1, koncernen och om pågående samt avslutade 

projekt. 
• Sprida information/nyheter. 
• Snabbt få till sig information som är till för alla och se till så att alla får den samtidigt. 
• Möjligheten att få en överblick om vad som sker inom bolaget. 
• Informera om förändringar. 
• Innehålla mallar, avtal med mera. 
• Få veta hur många jobb som försvinner ut ur landet. 
• Som en personal utifrån vad jag vet om intranätet idag är att det inte är klart än och det 

finns inge information att hämta för tillfället. 
• Att ha en person som snabbt lägger ut relevant information, och snabbt tar bort den då 

den är inaktuell. Att den lokala informationen är utförlig och lättläst. Intranätet skall 
vara ett forum där alla medarbetare ska kunna påverka innehållet, samt att friskvård, 
matlista, besök, andra aktiviteter, att facket är representerade. Gärna en lokal person 
som ansvarar för det lokala innehållet, en person som är lätt att nå för alla medarbetare. 

• Har inte haft möjlighet att titta på detta så mycket som jag velat, men jag tycker det är 
ett bra kommunikationsverktyg där förändringar inom koncernen kan vara intressant 
att ta del av. 
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Affärsområde 2 
Vad personal inom Affärsområde 2 anser att intranätets viktigaste 
funktion är, sett ur den egna arbetssituationen. 

• Från intranätet borde nästan allt skötas så som information, statistik, affärssystem, 
tidhantering, projekt, reseräkningar, portalfunktioner. Intranätet bör vara det första 
man utgår ifrån hela tiden i sitt dagliga arbete.  

• Förmedla ny information till hela koncernen. 
• Att vara en informationsresurs och kommunikations verktyg. 
• Lätt tillgänglig information. 
• Handböckerna och övriga arbetsförbättrande program. 
• Man kan själv välja när man behöver information. 
• Information och kommunikation mellan företag och anställda. 
• Lättillgänglighet vad det gäller produktionsnära tjänster, som mallar, OEE-tal, 

ekonomiska uppföljningar etc. 
• Information till de anställda från ledningen samt lokal information. 
• Information om stora saker. 
• Den delen som berör Affärsområde 2 och dess funktioner. 
• Medla alla nyheter och förändringar. 
• Nyheter, telefonboken med mera. 
• Tillgång till information som berör mig. 
• Attestera stämplingarna. 
• Information om vad som händer inom företaget, framförallt på den ort du jobbar. 
• Att få veta vad som händer i fabrikerna. 
• Att ge korrekt och aktuell information. 
• Man kan assistera. 
• Att tillhandahålla med information, men i dagens läge den är den väldigt dåligt 

uppdaterad. 
• Kolla stämplingar 
• Att söka information och fakta. 
• Kunna ta del av de viktigaste händelserna inom hela koncernen (främst utomlands), få 

information tidigare än den kan läsas i tidningen eller höras ute i samhället. 
• Inte viktigt, det är bättre med muntliga möten det blir mer personligt. 
• Ta emot kundordra, pipchine. 
• Tid o Anställda. 
• Ritningsarkivet, varuinformation. 
• Se till att vara uppdaterad. 
• Att all information är riktig. 
• Sprida information så alla får exakt samma information vid exakt samma tidpunkt. 
• Läsa om vad som är på gång, besök utifrån och dylikt. 
• Att lätt och snabbt kunna hitta informationen jag behöver. Då slipper jag ringa runt och 

ödsla tid på att leta efter den. 
• Allt är samlat på samma ställe. 
• Handböcker, personal, Portalen. 
• Att tala om hur det går för oss, samt att hitta info om miljö med mera. 
• Hålla koll på mina tider. 
• Att tid och lön stämmer. 
• Lediga jobb. 
• Info om den egna enheten (Etabl.ort 7). 
• Återrapportering. 
• Rapportera in dagens skörd. 
• Mail 
• Information, handböcker, policy. 
• Kontrollinstruktioner tillgängliga. 
• Information om vad som händer inom affärsområdet. 
• Jag använder det mest vid inköp. 
• Ledningsinformation. 
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• Att gå ut med viktiga meddelanden och information, angående allt som händer inom 

Företaget. 
• Information om vad som händer. Hjälpmedel vid sökning av vilket kostnadsställe 

anställda tillhör. 
• Det är till för att tydlig göra alla regler och rutiner som gäller för våra arbetsplatser, 

samt nyhetskanal. 
• Det är till för att kommunicera gruppers/områdens meddelanden. 
• Avdelningsproduktion. 
• Information som berör alla och som är viktig att alla får samtidigt och samma 

information för att förhindra ryktesspridning. 
• Vad som händer och sker i Etabl.ort 11. 
• Ge information om vad som gäller i alla sammanhang som berör mitt arbete. Helt enkelt 

finna den information som finns för Företaget. Jag skall inte behöva söka någon annan 
stans. 

• Ekonomiuppföljning 
• Lokal information som kan beröra mig själv i mitt arbete. 
• Möjligheten att hämta in/sprida information på ett enkelt sätt. Tillgänglighet till min 

mailbox oavsett dator. 
 
 
Affärsområde 3 
Vad personal inom Affärsområde 3 anser att intranätets viktigaste 
funktion är, sett ur den egna arbetssituationen.  

• Det ska sprida information om vad som händer och visa till exempel resultat och 
kvalitetsuppföljningar. 

• Sprida viktig information och utgöra en bas för mallar och övrigt material som kan 
behövas under arbetet. 

• Kommunikationskanal till affärsområdets anställda. 
• Information om exempelvis organisationsförändringar. 
• Information om vad som pågår inom företaget. 
• Ge den information jag behöver för att lösa mina uppgifter enligt mitt uppdrag. 
• Rutiner, mallar, information. 
• Viktigaste funktionen borde vara att sprida information och nyheter, vilket dock 

fungerar ganska så dåligt. I övrigt borde dokumentmallar, länkar till kund-STD på 
Internet med mera kunna hittas via intranätet. 

• Ett verktyg som jag kan använda för att komma åt ledningssystemet, hitta processer, 
instruktioner och andra verktyg. 

• Man får ut information snabbt och att alla dokument finns på ett ställe där det är lätt att 
hitta. 

• Samla alla mallar och policys samt större nyheter. 
• Lätt att hitta vad man söker, all information är tillgänglig och det ska vara lätt att hitta 

och söka efter information. 
• Tillhandahålla med information som ska fungera som vägledning vid projektarbetet.  
• Fungera som ett gemensamt arbetssätt 
• Så enkel och lätt information som möjligt. 
• Att alla får samma information. 
• Verksamhetssystemet och att söka efter personer. 
• Handböcker 
• Bättre kommunikation och information 
• Informera om nya jobb. 
• Något positivt, inte bara tråkigheter. 
• Övergripande information och gemensamma verktyg. 
• Systematisera arbetssättet. 
• Ledningssystemet samt A.O information. 
• Helst skull jag vilja se uppdateringar varje dag. 
• Jag vet inte för att inget verkar färdigt. 



 154

• Det är att komma åt ledningssystemet. 
• Att ta del av vad som händer inom koncernen. 
• Ur min synpunkt har intranätet inte någon funktion. 
• Information innan man hör eller läser det via vanlig press. 
• Här borde det finnas information som berör personal på respektive ort, men det finns ju 

absolut ingenting av värde. 
• Bättre av verksamhetssystemet. 
• Att ha ett gemensamt arbetsställe där bland annat gemensamma arbetssätt, 

rutiner/verktyg, som finns för arbetet. Kan även se specat de arbetssätt som berör min 
roll. Riktlinjer för hur vi skall arbeta och varför är också en bra faktor för att använda 
intranätet. Jag skulle också vilja att resultat dokument skulle kunna finnas lagrade här. 

• Nya jobb, Gubbligan. 
• Interna jobbplatser. 
• Jag vet inte eftersom jag inte har tillgång till något intranät. 
• Information om till exempel nya befattningsinnehavare. 
• Kvalitetshandbok 
• Veckokalender 
• Benchmarking samt information om vad som händer och sker. 
• Jag kan för lite om intranätet. 
• Har ingen nytta av det mer än att läsa när det är något varsel eller nedläggning och det 

är ju ganska ofta. 
• Verksamhets beskrivning. 
• Informationen ut till de anställda angående organisationsförändringar och att 

informationen kommer ut i tid, innan förändringen träder i kraft. 
• Generell information om vår fabrik, vad som är på gång, alla omorganisationer som sker 

ständigt med mera. 
• Hjälper mig att hitta vilka instruktioner och standarder som gäller. 
• Information om egen fabrik, organisationsförändringar, affärsområdesinformation, mål 

och framtida visioner/förhoppningar för företagets fabriker och affärsområden, lediga 
tjänster på egen och andra orter i koncernen. 

• Lägesuppdateringar inom det egna affärsområdet samt koncernen. 
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Kommentar till frågorna 6-17 
Frågorna 6 till 17 har samma upplägg. De bygger på att den person som ska 
besvara enkäten ska ta ställning till ett påstående, med hjälp av en skala som är 
graderad mellan 1 till 6. 1 är att personen inte håller med om påståendet och 6 
är att den håller med om det. De personer som inte har gett någon kommentar 
har tilldelats siffran 9. 

Samtliga svar är redovisade genom att det totala resultatet bryts ner från ett 
sammanlagt resultat till område och området bryts i sin tur ner till 
etableringsort.  
 
 
6. När du besöker intranätet så uppfyller det dina mål  

(du hittar med andra ord det som söks) 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 28 4% 
2 84 11% 
3 182 24% 
4 246 32% 
5 113 15% 
6 26 3% 
9 87 11% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 

 
 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 9 75% 
5 2 17% 
6 0 0% 
9 1 8% 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 7 7% 0 0% 1 4% 5 9% 1 50% 
2 11 11% 2 10% 5 20% 4 7% 0 0% 
3 24 24% 8 40% 6 24% 9 17% 1 50% 
4 21 21% 7 35% 8 32% 6 11% 0 0% 
5 8 8% 1 5% 3 12% 4 7% 0 0% 
6 4 4% 1 5% 1 4% 2 4% 0 0% 
9 26 26% 1 5% 1 4% 24 44% 0 0% 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 11 3% 0 0% 6 4% 2 1% 0 0% 1 5% 1 3% 1 4% 
2 51 12% 0 0% 28 18% 16 9% 0 0% 1 5% 3 10% 3 11% 
3 94 22% 1 20% 36 23% 39 21% 0 0% 4 20% 7 23% 7 26% 
4 148 35% 4 80% 52 33% 64 35% 0 0% 6 30% 12 40% 10 37% 
5 85 20% 0 0% 22 14% 42 23% 4 100% 7 35% 5 17% 5 19% 
6 19 4% 0 0% 6 4% 10 5% 0 0% 1 5% 1 3% 1 4% 
9 19 4% 0 0% 7 4% 11 6% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 10 4% 1 2% 1 7% 2 8% 6 6% 0 0% 0 0% 
2 22 10% 6 9% 1 7% 2 8% 11 10% 1 17% 1 11% 
3 64 28% 14 22% 4 27% 5 21% 37 34% 1 17% 3 33% 
4 68 30% 30 47% 8 53% 7 29% 18 17% 1 17% 3 33% 
5 18 8% 8 13% 1 7% 1 4% 6 6% 2 33% 1 11% 
6 3 1% 0 0% 0 0% 1 4% 2 2% 0 0% 0 0% 
9 41 18% 5 8% 0 0% 6 25% 28 26% 1 17% 1 11% 
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7. Tillgängligheten till intranätet är tillräcklig. 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 32 4% 
2 47 6% 
3 121 16% 
4 176 23% 
5 195 25% 
6 111 14% 
9 84 11% 

 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 2 17% 
4 3 25% 
5 2 17% 
6 4 33% 
9 1 8% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Egna exempel på hur man kan förbättra tillgängligheten ytterligare 

• Alla har inte så lätt att komma till en dator framförallt inte de som arbetar i 
produktionen. 

• Tillgång till fler datorer i produktionen. 
 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 7 7% 0 0% 1 4% 6 11% 0 0% 
2 5 5% 3 15% 1 4% 1 2% 0 0% 
3 12 12% 8 40% 1 4% 3 6% 0 0% 
4 9 9% 3 15% 3 12% 3 6% 0 0% 
5 32 32% 0 0% 15 60% 11 20% 1 50% 
6 11 11% 5 25% 3 12% 7 13% 1 50% 
9 25 25% 1 5% 1 4% 23 43% 0 0% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Egna exempel på hur man kan förbättra tillgängligheten ytterligare 

• Förenkla funktionaliteten, tydliggör menyer, engelsk o svensk text är ologisk 
• För Affärsområde 1 sida, kvalitet, miljön, fabriksbeskrivning finns inte. 
• Oftast använder jag det för att få tag på kontaktinformation men det fungerar dåligt då 

väldigt många kontakter är så dåligt uppdaterade. Finns oftast bara namn och e-mail. 
All information bör finnas. 

• Serverns tillförlitlighet 
• Snabbare uppkoppling, jag får vänta länge på att sidan visas 
• Står bara information om höga herrar samt HK  
• Att ha tillgång till en egen dator. 
• Tid för datoranvändning och kortare avstånd till datorerna. 
• Uppdatera oftare. 
• Med ett antal "intranätsstationer" på företaget med stor skärm, 30" eller mer, där alla 

kan stanna till och informera sig… 
• Intranätet har varit tillgängligt när jag besökt det - generella detaljer skull göra det mer 

intressant, detaljer som är relevanta för oss inom vårt affärsområde. 
 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 13 3% 0 0% 4 3% 6 3% 0 0% 0 0% 2 7% 1 4% 
2 31 7% 0 0% 15 10% 11 6% 0 0% 1 5% 1 3% 3 11% 
3 73 17% 2 40% 33 21% 27 15% 0 0% 2 10% 5 17% 4 15% 
4 104 24% 2 40% 37 24% 46 25% 0 0% 0 0% 11 37% 8 30% 
5 114 27% 0 0% 39 25% 45 24% 3 75% 13 65% 6 20% 8 30% 
6 73 17% 0 0% 23 15% 37 20% 1 25% 4 20% 5 17% 2 7% 
9 19 4% 1 20% 6 4% 12 7% 0 0% 0 0% 0 7% 1 4% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Egna exempel på hur man kan förbättra tillgängligheten ytterligare 

• Utbildningen och informationen vad man kan hitta har varit bristfällig. Det kan hänga 
på att jag inte har tillräckligt med tid för att sitta och söka själv. Sen funkar inte alla 
system vad det gäller produktionsuppföljning etc. helt perfekt ännu. Det kan hända att 
jag blandar ihop intranätet och det som kallas för portalen om det nu är två skilda 
begrepp? Är man född ”before computer” så är man. Jag kan dock se att när man väl 
hanterar systemen så är de till stor hjälp. Problemet är att alla helst vill ha tillgång till 
information. Men att sitta för mycket vid en skärm i detta avseende kan ju också 
betraktas som att stjäla tid från arbetsgivaren. 

• Tillträde för operatörerna på fabrikerna. Detta skulle hjälpa till att förbättra 
kommunikationen i detta företag. 

• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 
kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Snabbare uppdateringar (av information/aktuell). 
• Bättre register och enklare sökfunktioner. Exempel kan information om personal ligga 
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under rubrik personal eller under rubrik internt. 
• Håll den mer aktuell och det är ställe att fördjupa sig mer. Det kan utnyttjas mer i 

informationssyfte. 
• Kanske en dator som bara kan användas till information. Idag får man flytta när någon 

vill rapportera. 
• Snabbare mellan servern och Etabl.ort 6. 
• Mera datorer och skrivare. 
• Företaget shopen kommer vi inte in på. 
• Få tillträde till allt. 
• Fixa lösenord till alla. 
• Ta bort alla lösenord +uppdateringar. 
• Sätt ut mer info, mer lätt tillgängligt än det vi har nu. 
• Uppdatera oftare så blir det mer intressant. 
• Mer information om olika avdelningar. 
• Handböckerna i miljö är väldigt snåriga, det är svårt att hitta rätt. 
• Tillgängligheten är tillräcklig eftersom det nästan aldrig står något nytt... 
• Uppmuntra folk till att använda intranätet. 
• All information i Sverige bör vara på svenska. 
• Gör sidan läsbar! 
• Bättre uppdateringar, fler datorer ute i verkstaden för användning i det dagliga arbetet. 
• Man får leta efter till exempel, mallar på flera ställen. 
• Att det fungerar i alla datorer alltid! 
• Bättre sökmöjligheter. 
• Det är bra som det är. 
• Det uppdateras för sällan om Etabl.ort 7. Det är gammal information som står kvar för 

länge. 
• Låsa upp mer av behörigheterna, så att även de som ej är inloggade kommer åt alla 

sidorna. 
• Ofta ligger länken till koncernnyheter nere. 
• Fler generella "kioskdatorer", åtkomst via Internet. 
• Kortare svarstider. 
• Ganska vanligt att det kommer upp en ruta där det står att man inte har behörighet att 

vara där, när man försöker öppna sidorna. 
• Det händer ganska ofta att det står "Server error in application" ute i kanten, vilket 

innebär att vi inte har någon kontakt med t.ex. Corporate. 
• Jag har inte tillträde till vissa delar som av intranätet som rör fabriken i Etabl.ort 5. 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 12 5% 1 2% 0 0% 0 0% 10 9% 1 17% 0 0% 
2 11 5% 4 6% 0 0% 0 0% 7 6% 0 0% 0 0% 
3 34 15% 7 11% 2 13% 6 25% 19 18% 0 0% 0 0% 
4 60 27% 25 39% 2 13% 5 21% 25 23% 1 17% 2 22% 
5 47 21% 13 20% 9 60% 3 13% 15 14% 4 67% 3 33% 
6 23 10% 8 13% 2 13% 4 17% 6 6% 0 0% 3 33% 
9 39 17% 6 9% 0 0% 6 25% 26 24% 0 0% 1 11% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Egna exempel på hur man kan förbättra tillgängligheten ytterligare 

• Tydligare definitioner om var man lagrar information, t.ex. är det väldigt svårt att hitta 
vad man söker ibland. 

• Hade de datorer som är placerade ute i fabriken bättre kapacitet hade i alla fall flera 
kollat på intranätet, för idag tar det för lång tid att bara starta webbläsaren! och den 
tiden idag har vi inte, för påtryckningarna från chefen finns hela tiden, det vill säga att 
man måste hinna med att producera och inte sitta framför datorn och läsa. 

• Att sidan är online om man vill använda den. 
• Verksamhetssystemet är inte helt lätt att hitta i. 
• Enklare att använda. 
• Bättre uppdatering. 
• Produktionspersonalens datorer har inte alltid tillgång till intranät (eller Internet). 
• Allt är ju inte inlagt ännu. 
• Information om vår fabrik i Etabl.ort 14 är endast adressen till oss. 
• Mycket mer datorer till oss på golvet. 
• Mer information vad som händer inom företaget. 
• För exempelvis Etabl.ort 15s sida borde det finnas relevant information och 

uppdateringar istället för att det ser ut som det gör idag, det vill säga där det inte finns 
någonting. 

• Utbildning och praktisk tillämpning, fler datorer i verksamheten. 
• Har inte fått någon information om intranätet. 
• Att det fungerar. 
• Genom att öppna upp mer. 
• Att alla på ett enklare sätt får tillgång till intranätet. 
• Internetåtkomst för alla anställda. 
• Mer datorer på företaget. 
• Regelbunden uppdatering av sidorna. 
• Lägg på WAP mallar så att man kan nå nyhetssidorna och sök person i mobiltelefonen. 
• Uppdatera oftare. 
• Har alla nytta av allt? Tillgänglighet för de som ej har egen dator är låg. Denna 

information bör anslås på anslagstavlor eller liknande. 
 
 
 
8. Informationen som presenteras på intranätet är alltid relevant 
(den är väl uppdaterad, hör till saken osv.) 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 69 9% 
2 119 16% 
3 181 24% 
4 200 26% 
5 95 12% 
6 13 2% 
9 89 12% 
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Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 3 25% 
4 3 25% 
5 4 33% 
6 1 8% 
9 1 8% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2.  
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 8 8% 0 0% 1 4% 7 13% 0 0% 
2 12 12% 4 20% 5 20% 3 6% 0 0% 
3 19 19% 6 30% 3 12% 9 17% 1 50% 
4 22 22% 8 40% 8 32% 5 9% 1 50% 
5 12 12% 1 5% 6 24% 5 9% 0 0% 
6 1 1% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 
9 27 27% 1 5% 2 8% 24 44% 0 0% 

 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 48 11% 0 0% 19 12% 18 10% 0 0% 0 0% 5 17% 6 22% 
2 75 18% 0 0% 36 23% 17 9% 0 0% 7 35% 13 43% 2 7% 
3 109 26% 2 40% 40 25% 51 28% 2 50% 6 30% 4 13% 4 15% 
4 113 26% 3 60% 36 23% 57 31% 1 25% 1 5% 5 17% 10 37% 
5 57 13% 0 0% 19 12% 26 14% 1 25% 5 25% 3 10% 3 11% 
6 7 2% 0 0% 1 1% 4 2% 0 0% 1 5% 0 0% 1 4% 
9 18 4% 0 0% 6 4% 11 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 13 6% 1 2% 2 13% 4 17% 6 6% 0 0% 0 0% 
2 32 14% 6 9% 2 13% 4 17% 18 17% 1 17% 1 11% 
3 50 22% 18 28% 4 27% 1 4% 25 23% 2 33% 0 0% 
4 62 27% 19 30% 6 40% 8 33% 23 21% 2 33% 4 44% 
5 22 10% 13 20% 1 7% 0 0% 4 4% 1 17% 3 33% 
6 4 2% 2 3% 0 0% 1 4% 1 1% 0 0% 0 0% 
9 43 19% 5 8% 0 0% 6 25% 31 29% 0 0% 1 11% 

 
 
 
9. Mängden presenterad information är tillräcklig 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 61 8% 
2 115 15% 
3 193 25% 
4 193 25% 
5 90 12% 
6 22 3% 
9 92 12% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 3 25% 
3 3 25% 
4 5 42% 
5 0 0% 
6 0 0% 
9 1 8% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Exempel på information som saknas 

• Vi har en del kvar att göra, men det som finns känns relevant och så missar vi vissa 
nyheter. 

• Jag vill veta mer om vad som är på gång ute i organisationen. 
• Intranätet kan och bör byggas ut mycket mer. 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 10 10% 0 0% 2 8% 7 13% 1 50% 
2 10 10% 2 10% 4 16% 4 7% 0 0% 
3 27 27% 9 45% 9 36% 9 17% 0 0% 
4 13 13% 5 25% 2 8% 5 9% 1 50% 
5 10 10% 2 25% 4 16% 4 7% 0 0% 
6 2 2% 0 0% 1 4% 1 2% 0 0% 
9 29 29% 2 10% 3 12% 24 44% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på information som saknas 

• Då vi befinner oss i uppstart saknas mycket information. 
• Alla "del enheter" har ännu inte startats upp. Många "tomma" sidor. 
• Idag saknas information angående affärsområdet Affärsområde 1. 
• Presentationerna av de olika sidorna kan vara mer detaljerade. 
• Kund och grupp standarder över intranätet. 
• Just för tillfället är det väldigt knapert med information, i alla fall på "lokal" nivå. 

Personalrelaterad information kunde förekomma i större utsträckning. 
• Det är inte lätt att svara på om den är tillräcklig eller inte för jag kan inte svara för om 

det totala utbudet av information täcks. 
• Regional information per enhet. 
• Få in mer om varje arbetsplats och mer om personalen. 
• Varför ligger inte samma info på den engelska versionen som på den svenska? Inte alltid 

uppdaterade med samma info. 
• Den senaste nyheten för Affärsområde 1 är ett halvår gammalt, torde ha hänt mycket 

sedan dess. 
• Om annat än höga herrar samt HK. 
• Affärsområde 1 är inte utbyggd. 
• Om alla använder intranätet så att man får in rutinen att använda intranätet för 

information, så skulle det kanske fungera. Men idag kommer ju alla 
personalmeddelandena via mail och anslagstavlorna. 

• Då jag vet att det inte är färdigutbyggt emotser jag ytterligare information. 
• Jag använder ej intranätet, eftersom jag inte har någon utbildning och inte vet hur det 

fungerar. 
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• Lokal information saknas, mer info om nya projekt och så vidare, ledningen kan göra sig 

tillkänna lite oftare. 
• Jag såg lite information om Etabl.ort 4 vid föregående besök. Det skulle vara bra om 

detta utvecklades mera eftersom den nu var otillräcklig för att locka till regelbundna 
besök.  

 
 
Affärsområde22 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 41 10% 0 0% 16 10% 12 7% 0 0% 3 15% 5 17% 5 19% 
2 64 15% 0 0% 34 22% 18 10% 0 0% 2 10% 8 27% 2 7% 
3 108 25% 1 20% 40 25% 46 25% 0 0% 5 25% 9 30% 7 26% 
4 115 27% 2 40% 37 24% 61 33% 1 25% 2 10% 5 17% 7 26% 
5 63 15% 2 40% 18 11% 27 15% 3 75% 6 30% 3 10% 4 15% 
6 17 4% 0 0% 5 3% 8 4% 0 0% 2 10% 0 0% 2 7% 
9 19 4% 0 0% 7 4% 12 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på information som saknas 

• Den information som finns är ofta inaktuell. 
• Vill ha den mer aktuell och ständigt på gång alltså, till exempel ny jobb och vad som 

görs för att få det 
• Varje avdelning bör ha en egen sida. 
• Hur det går för olika avdelningar inom fabriken. 
• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 

kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Mer om vad som händer och ska hända på t.ex. olika avdelningar. 
• Lägesrapporter, Månadsrapport lokalt, fakturering mot budget osv. 
• Jag saknar information angående min avdelning. 
• Många gånger är informationen inte uppdaterad. Exempelvis står det just nu på sidan 

att investering sker v.45. För det första så var den v.46 och för det andra är det v. 48 nu. 
Exempel på brist av information är när vi läser i tidningen om vad som händer med 
företaget och inte ett enda ord på intranätet. 

• Ibland får man inte läsa texten utan man anvisas om att sidan ej är tillgänglig.  
• Det saknas ekonomisk situation dem närmaste och avgörande för företagets framtida 

åtgärder. 
• Jag skulle vilja veta saker som har hänt till exempel vi har fått en ny detalj eller en 

annan ska bort. Nya maskiner med mera. 
• Nyheter om vad som händer till exempel nybygge i Etabl.ort 6.  
• Sista tiden har intranätet varit dåligt uppdaterat. 
• Besök, nya funktioner. 
• Produktinformation = kunna läsa om en produkt vad den har för funktion, hur långt 

avtal vi har på jobbet. Bör finnas ett produkt register för intresserade anställda.. 
• Jag skulle gärna vilja se ekonomiska siffror. 
• Det finns kvar "gammal" information alldeles för länge. Den skulle snabbare flyttas till 

arkivet. Nu information kommer in snabbare, så det som ska hända inte redan har hänt. 
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• Ibland känns det som att all information inte kommer ut på intranätet och viss 
information är kvar alldeles för länge. Jag tror att man kan använda det flitigare. Det är 
till exempel ganska lång tid mellan "Chefen har ordet", ändras. Jag skulle gärna se att de 
skriver om läget lite oftare. 

• Vi har ofta besök av kunder, både svenska och utländska, det vore jätte bra att 
informera om det här. Detta kommer att resultera i att man slipper alla onödiga frågor. 

• Vi är generellt dåliga på att informera om vad som händer i egna fabriken på intranätet, 
den informeringen sköts mestadels på avdelningsmöten. 

• Veckorappoteringar från Etabl.ort 7 
• Allmän info om Etabl.ort 7 till alla anställda 
• Vet att det finns mycket information på intranätet men tar mig aldrig tid till detta. 
• Uppdateras väldigt sällan. 
• Jag tycker det är för lite information om min egna fabrik 
• Mer information om fabriken 
• Veckorapporten från chefen, Anslagstavla, på fösta sidan, där alla cheferna kan meddela 

arbetarna och andra om smått och gott. Något roligt som lockar att titta på intranätet 
till exempel privata annonser typ bilar, begagnade grejer. En kommentar från "ortens" 
chefer varje månad, minst 

• Bra som det är. 
• Gärna mer detaljerat om händelser och nyheter. Gärna mer snabbtillgänglig 

information från startsidan, ex. en snabbnavigeringslista över det aktuella. 
• Det verkar inte som att det har hänt så mycket att skriva om för det är sällan något nytt. 
• Det uppdateras väldigt sparsamt med nyheter om företaget, det framgår inte alltid att 

informationen som finns har uppdaterats. 
• Ibland ligger det för mycket information samtidigt vilket leder till man inte ser om det 

kommit någon ny information. Den bör även uppdateras oftare, icke aktuell information 
(till exempel besök, revisioner som har passerat) bör plockas bort snabbare. 

• Fortlöpande information angående lokalerna i Etabl.ort 9. 
• Information och upplägg av centrala avtal saknas med mera. 
• Informationen saknar ofta spänning då den oftast är känd sedan tidigare. 

Informationen borde kunna presenteras på intranätet tidigare. Jag upplever även att 
informationen är för tillrättalagd. 

• Respektive administrativ funktion bör inneha mer information. 
• Informationen är oftast kvar för länge som nyhet. 
• Jag saknar relevant information så som hårdfakta om till exempel nya ordrar/kunder, 

nyinvesteringar osv. 
• Mer info per avdelning på varje fabrik. (Kostnadsställe) 
• Kommer inte information så blir det lätt rycktes spridning på grund av att "någon har 

hört" och så vidare. 
• Det finns för lite information. Man hör ofta om vad som händer med jobb som ska 

försvinna eller nya jobb, men man ser aldrig något om det på intranätet. Det sprids 
rykten till exempel om att jobb ska flyttas. Informera istället så att ryktesspridningen 
minskar. 

• Pengar, siffror och resultat. 
• Sidan uppdateras väldigt sällan. Detta gäller både koncern -nyheter och intern-nyheter. 
• Min enhet i Etabl.ort 11 uppdateras 1-2 ggr/månad… 
• Den aktuella informationen saknas. 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 10 4% 1 2% 2  13% 2 8% 5 5% 0 0% 0 0% 
2 38 17% 10 16% 1 7% 6 25% 18 17% 1 17% 2 22% 
3 55 24% 18 28% 4 27% 3 13% 29 27% 1 17% 0 0% 
4 60 27% 22 34% 7 47% 4 17% 21 19% 3 50% 3 33% 
5 17 8% 8 13% 1 7% 2 8% 3 3% 1 17% 2 22% 
6 3 1% 0 0% 0 0% 1 4% 1 1% 0 0% 1 11% 
9 43 19% 5 8% 0 0% 6 25% 31 29% 0 0% 1 11% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på information som saknas 

• Scorecard för våra gemensamma kunder inom de olika affärsområdena. Scorecard för 
vår egen presentation till våra kunder från de olika affärsområdena. 

• Omvärldsinformation 
• Jag har upplevt en mycket varierande uppdaterings intervaller. 
• Jag saknar nya ordrar och lokala förändringar. 
• Det bör finnas mer information att lägga upp på intranätet från varje produktionsort. 
• Mer uppföljning för de olika affärsområdena, mer information om större på gående 

projekt inom koncernen. 
• Det finns ingen information från olika funktioner inom affärsområdet. 
• Borde uppdateras betydligt oftare då mycket information som kommer varit känd ett 

tag innan. 
• Mer lokal information. 
• Policys av alla det slag finns inte bara på ett ställe (under flik ex. "policys") vilket gör det 

rörigt och omöjligt att hitta idag. Ex Drogpolicy, Rehabiliteringspolicy etc. 
• Plats chefens informationsbrev 
• Det enda jag kunde hitta om "min" fabrik var adressen. 
• Centrala rutiner. 
• Jag saknar information om den ekonomiska situationen. 
• Det finns ingen information. Inget är uppdaterat eftersom det inte finns något 

information. 
• Mer information om respektive fabrik. Jag skulle också vilja att lokala rutiner och 

instruktioner skulle finnas på intranätet för att på så vis slippa varianter av intranät. 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå, inklusive nyheter därifrån bör förbättras av 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Lokalt Etabl.ort 15 
• Allt som händer inom koncernen. Nya jobba, varför vi behandlas som boskap med 

mera. 
• Jag vill gärna se mycket mer information om de olika tillverksenheterna. Det vore även 

intressant med mer information om pågående projekt. 
• Mer information om resultat, nya ordrar och liknande för hela koncernen. 
• Det finns knappt någon information och den som finns är oftast inte uppdaterad. 
• Framförallt Affärsområde 3 är väldigt dåliga på att lämna ut information, Affärsområde 

3 är avsevärt mycket bättre. 
• Det måste saknas mycket information. Mycket händer i företaget, men tittar man på 

uppdateringen av information, så får man en helt annan syn. 
• Aktuella händelser i organisationen. 
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10. Intranätets information är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete. 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 

 Samtliga 

1 132 17% 
2 156 20% 
3 206 27% 
4 129 17% 
5 47 6% 
6 12 2% 
9 84 11% 

 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 1 8% 
2 1 8% 
3 4 33% 
4 4 33% 
5 1 8% 
6 0 0% 
9 1 8% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Mer innehåll. 
 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 17 17% 0 0% 6 24% 11 20% 0 0% 
2 15 15% 3 15% 5 20% 6 11% 1 50% 
3 22 22% 10 50% 4 16% 7 13% 1 50% 
4 14 14% 6 30% 4 16% 4 7% 0 0% 
5 4 4% 1 5% 3 12% 0 0% 0 0% 
6 2 2% 0 0% 1 4% 1 2% 0 0% 
9 27 27% 0 0% 2 8% 25 46% 0 0% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Lättförståliga budget mål för månaden eller hela året. Typ "vi har presterat si och så 
hittills i år" stapel. 

• När informationen finns tillgänglig om den dagliga driften och verksamheten är den av 
nytta. 

• Affärsområdets mål, miljö och kvantitet. 
• Mer information. Ny och kontinuerligt uppdaterad information. 
• Fyll upp de "tomma" utrymmena typ HR och Finance m.m. Jag tycker att samma 

information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda språken för att få 
fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! 

• När typ verksamhetssystemet även finns där. 
• Att kunna söka på titlar för att hitta personer inom koncernen. Nu kan man bara söka 

på personens namn, vet man inte vad personen heter kan man inte hitta informationen. 
T.ex. ekonomiansvarig på Affärsområde 1? 

• Om det stod något vettigt 
• Information om hur intranätet kan användas 
• Ej färdigt 
• Saknas helt lokal information i dagens läge, avseende Etabl.ort 3. 
• Jag har inte sett något annat än generell information, detta borde utvecklas mera 

kanske genom kontakter så det är lättare att se vilka avdelningar man jobbar med. 
 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 68 16% 0 0% 28 18% 27 15% 0 0% 1 5% 7 23% 5 19% 
2 102 24% 0 0% 42 27% 44 24% 0 0% 2 10% 10 33% 4 15% 
3 120 28% 2 40% 41 26% 49 27% 3 75% 9 45% 8 27% 8 30% 
4 78 18% 3 60% 27 17% 36 20% 1 25% 4 20% 2 7% 5 19% 
5 33 8% 0 0% 12 8% 13 7% 0 0% 3 15% 2 7% 3 11% 
6 8 2% 0 0% 1 1% 4 2% 0 0% 1 5% 1 3% 1 4% 
9 18 4% 0 0% 6 4% 11 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Information om både nuvarande och framtida kunder/leverantörer. 
• Handböcker 
• Mer allmän information i rätt tid. Det känns absurt att få läsa om neddragningar av 

verksamheten i lokalpressen innan den kommer på vårt intranät. 
• Det mesta som berör mitt arbete är redan känt och det jag saknar är troligen sådan som 

inte kan ges i allt för stor spridning. 
• Facklig information saknas. 
• Vill ha den mer aktuell och ständigt på gång alltså. 
• Tillgång till viktig information. 
• Påminnelser ur handböckerna till exempel. 
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• Personliga möten är bättre. Informationen sätter sig bättre plus att man kan få 

förklaringar. 
• Gammal information plockas bort och ny kommer in. 
• Mötesprotokoll 
• Fungerande ritningar 
• Ett intranät idag bör vara roll baserat, det vill säga utgå från individens behov i sin roll. 
• Jag saknar relevant information så som hårdfakta om t.ex. nya ordrar/kunder, 

nyinvesteringar och så vidare. 
• Möjligen att man informerar om mindre personaländringar, maskinflyttningar, andra 

rutiner till exempel. 
• Produktionsläget, koncerninformation, vad som är på gång med mera. 
• Information är en färskvara. Jag förstår inte varför affärsområdeschefen endas "orkar" 

bemöda sig med att skriva några få rader 1ggr/kvartal. 
• Läsbara ritningar, det är dålig skärpa på de inskannade materialet. 

 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 46 20% 10 16% 4 27% 5 21% 25 23% 1 17% 1 11% 
2 38 17% 13 20% 1 7% 4 17% 17 16% 2 33% 1 11% 
3 60 27% 21 33% 6 40% 6 25% 24 22% 2 33% 1 11% 
4 33 15% 12 19% 4 27% 3 13% 10 9% 0 0% 4 44% 
5 9 4% 3 5% 0 0% 0 0% 3 3% 1 17% 2 22% 
6 2 1% 1 2% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 
9 38 17% 4 6% 0 0% 5 21% 29 27% 0 0% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Foton på kollegor för igenkänning. 
• Snabbare information 
• Jag behöver sällan eller aldrig information från intranätet för att utföra mitt dagliga 

arbete. 
• Det bör finnas mer information från ledningen samt alla typer av dokument som behövs 

i det dagliga arbetet. 
• Lokal info om Etabl.ort 14 med motsvarande innehåll som fanns i "Nypressat" 
• Det står för lite på Affärsområde 3 när man går ner på fabriks nivå, jag tycker 

Affärsområde 2s är klart bäst 
• Fler centrala rutiner. Information om när rutiner som berör fabriken läggs ut så att man 

slipper söka efter de. 
• Den ekonomiska situationen. 
• Om det fanns någon information så skulle det säkert hjälpa. 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå inklusive nyheter därifrån bör förbättras av 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Lokalt Etabl.ort 15. 
• Informationen känns ofta väldigt knapphändig, bara de allra mest nödvändiga verkar 

finnas. 
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• Vid viktig information bör det även stå hos vem man skall kontakta för att få mer 

information för att kunna besvara frågor från medarbetarna. 
• Mer lokal information 
• Mer information vad gäller dialog och förhandlingar med facket. 

 
 
 
11. Intranätets funktioner är till stor nytta för mig i mitt dagliga 
arbete 

 
Samtliga  
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 110 14% 
2 131 17% 
3 200 26% 
4 144 19% 
5 75 10% 
6 19 2% 
9 87 11% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 1 8% 
2 1 8% 
3 4 33% 
4 4 33% 
5 1 8% 
6 0 0% 
9 1 8% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• En fullt utbyggd sök person -funktion 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 17 17% 0 0% 7 28% 10 19% 0 0% 
2 17 17% 4 20% 6 24% 7 13% 0 0% 
3 19 19% 8 40% 5 20% 5 9% 1 50% 
4 13 13% 7 35% 3 12% 2 4% 1 50% 
5 6 6% 1 5% 2 8% 3 6% 0 0% 
6 2 2% 0 0% 1 4% 1 2% 0 0% 
9 27 27% 0 0% 1 4% 26 48% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Snabbare access till mallar och adresser. Nu är det lite mycket klickande innan man 
kommer fram. 

• Fyll upp de "tomma" utrymmena typ HR och Finance m.m. Jag tycker att samma 
information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda språken för att få 
fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! 

• Koppla det mer till funktioner för arbetet 
• Verksamhetssystemet 
• Bra med standardiserade dokument, men till exempel PowerPoint -

standarddokumenten kunde vara bättre gjorda. Till exempel när man ska dra en linjer 
så blir den alltid vit (på vit bakgrund). 

• Om det stod om något vettigt 
• Information om hur intranätet kan utnyttjas.  
• Ej färdigt 
• Saknas helt lokala funktioner i dagens läge, avseende Etabl.ort 3. 
• Svårt att säga för tillfället och jag vet inte vad som är tillgängligt i detta sammanhang, 

men genom att ha namn på de personer som finns ”ovanför” mig för att veta vem jag 
skulle kunna prata med om mina vanliga kontakter inte är anträffbara. Det skulle också 
vara bra att om viktiga datum så som semesterledigheter också fanns tillgänglig så att 
man vet när de är på plats och inte.  

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27.  
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 54 13% 0 0% 21 13% 25 14% 0 0% 1 5% 5 17% 2 7% 
2 78 18% 0 0% 31 20% 34 18% 0 0% 3 15% 8 27% 2 7% 
3 111 26% 3 60% 44 28% 45 24% 0 0% 5 25% 5 17% 9 33% 
4 94 22% 0 0% 33 21% 42 23% 0 0% 4 20% 9 30% 6 22% 
5 55 13% 2 40% 16 10% 21 11% 3 75% 6 30% 3 10% 4 15% 
6 14 3% 0 0% 5 3% 6 3% 1 25% 1 5% 0 0% 1 4% 
9 21 5% 0 0% 7 4% 11 6% 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Information om både nuvarande och framtida kunder/leverantörer. 
• Mallar 
• Om en funktion inte har 100 % funktionalitet så bör/skall den inte finnas med. 
• Främst är det ju information, träning och lyhördhet mot olika användargrupper som ska 

öka nyttan. 
• Lite snabbare och nyare datorer. 
• Snabbare implementering av önskade funktioner. 
• Körplaner, materialplaner och återkoppling för produktionen. Detta borde finnas på 

intranätet istället för i Movex. 
• Skulle vara bra att kunna se om och vilka bitar som är försenade och när de ska 

levereras 
• Genvägar i miljöhandboken är ej kompletta. Exempel listan på vilka som innehar 

truckkort slutar vid halva alfabetsordningen. 
• Bättre sökfunktioner. 
• Det kommuniceras inte att det finns mallar till exempel. 
• Utgå från individens behov. 
• Exempel på vad som skulle kunna förändras är att handböckerna någon gång kunde 

fungera vid de tillfällen då man behöver dem. Tydligheten skulle också kunna bli bättre. 
Bara som en sådan sak som "rullgardin-effekten" på dom pyttesmå "knapparna" 
personal, fabrik och så vidare. 

• Vad menar frågeställningen med funktion? Men så länge en Pdf-blankett ej går att spara 
eller att maila vidare så brister det alldeles uppenbart. Sen kunde 
uppdateringarna/nyheter mailas ut så länge det är lika glest mellan uppdateringarna 
som det är nu. Exempel uppdateras kontoplan då och då men vem vet det av oss 
användare? 

• Bättre inskannade ritningar. 
 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 38 17% 6 9% 5 33% 4 17% 21 19% 1 17% 1 11% 
2 35 15% 10 16% 1 7% 5 21% 17 16% 2 33% 0 0% 
3 66 29% 24 38% 7 47% 5 21% 27 25% 1 17% 2 22% 
4 33 15% 14 22% 0 0% 4 17% 10 9% 1 17% 4 44% 
5 13 6% 4 6% 2 13% 0 0% 4 4% 1 17% 2 22% 
6 3 1% 1 2% 0 0% 1 4% 1 1% 0 0% 0 0% 
9 38 17% 5 8% 0 0% 5 21% 28 26% 0 0% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på vad som skulle kunna förändras för att nyttan ska öka 

• Tydligare definitioner om var man lagrar information, till exempel är det väldigt svårt 
att hitta vad man söker ibland. 

• Svårt att hitta verksamhetssystemet. 
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• Lednings -systemet färdigbyggt och genomtänkt, lättare att hitta saker om man slapp 

leta på både F: och i lednings -systemet och inte hittar något i alla fall. 
• Lättare sökvägar. 
• Utbildning, jag vet inte vilka funktioner som finns. 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå, inklusive nyheter därifrån bör förbättras av 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Det är svårt att hitta dokument och mallar. 
• Bättre sökfunktioner så det blir lättare att hitta dit man vill. 

 
 
 
12. Det finns tillräckligt med funktioner att tillgå på intranätet. 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 38 5% 
2 76 10% 
3 192 25% 
4 230 30% 
5 103 13% 
6 28 4% 
9 99 13% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 5 42% 
4 5 42% 
5 1 8% 
6 0 0% 
9 1 8% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer från 
huvudkontoret har lämnat för denna fråga. 
 
Exempel på funktioner som de anställda från huvudkontoret anser att de 
saknar 

• Dialogruta som säger att nyhet har kommit, om informationen är av betydelse att ta del 
av. 

• Bokning av konferensrum i samband med presentation av dem, e-utbildning, möjlighet 
till att välja sin personliga telefonlista. 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 10 10% 0 0% 5 20% 5 9% 0 0% 
2 12 12% 4 20% 5 20% 3 6% 0 0% 
3 16 16% 5 25% 3 12% 7 13% 1 50% 
4 23 23% 7 35% 8 32% 7 13% 1 50% 
5 9 23% 4 20% 3 12% 2 4% 0 0% 
6 2 2% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 
9 29 29% 0 0% 1 4% 28 52% 0 0% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på funktioner som de anställda inom Affärsområde 2 anser att 
de saknar 

• Informationen är långt ifrån komplett ännu vad jag kan se. När de områden som idag är 
"tomma" fylls så tror jag att det kan bli väldigt bra.  

• Jag tycker att samma information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda 
språken för att få fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! 

• Koppla det mer till funktioner för arbetet. 
• Verksamhetssystemet 
• Om det stod om något vettigt 
• Sidor finns inte uppdaterade, exempelvis för Etabl.ort 3enheten. 
• Genvägar till kvalitets rutiner/ritningar och annat skulle kanske kunna finnas genom ett 

dokumenthanteringssystem som är integrerat i detta. 
• Ej färdigt 
• Det saknas helt lokala funktioner i dagens läge, avseende Etabl.ort 3. 
• Jag kan inte besvara detta eftersom jag inte har någon idé gällande vilka funktioner som 

ska/inte ska vara tillgängliga på intranätet. Jag kan bara ge mina generella synpunkter 
av informationen. 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 16 4% 0 0% 6 4% 4 2% 0 0% 0 0% 3 10% 3 11% 
2 44 10% 0 0% 15 10% 22 12% 0 0% 3 15% 3 10% 1 4% 
3 107 25% 0 0% 49 31% 37 20% 0 0% 5 25% 7 23% 9 33% 
4 143 33% 3 60% 49 31% 61 33% 2 50% 5 25% 14 47% 9 33% 
5 72 17% 2 40% 23 15% 35 19% 2 50% 5 25% 3 10% 2 7% 
6 23 5% 0 0% 7 4% 12 7% 0 0% 2 10% 0 0% 2 7% 
9 22 5% 0 0% 8 5% 13 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på funktioner som de anställda inom Affärsområde 3 anser att 
de saknar 

• Förfrågnings/offerthantering, PPAP-hantering på ett enkelt och användarvänligt sätt. 
Nuvarande s.k. QPDM är totalt misslyckat. 

• Lite grejer som berör personalen. 
• Internet. Vi kan ju inte ens gå in på Företagets hemsida. 
• Inget konkret exempel, men allt kan bli bättre. 
• Det finns det säkert, om man bara kommer in och kan läsa allt som stå ute på nätet. 
• Körplanen och materialplaner, återkoppling för produktionen. Detta borde finnas i 

intranätet istället för Movex. 
• För lite antal skrivare. 
• För lite som berör personalen 
• Mer avdelningsvis information kan väl läggas ut 
• Blocket.se och aftonbladet.se 
• Låsa upp mer av behörigheterna, så att även de som ej är inloggade kommer åt alla 

sidorna. 
• Gärna mer detaljerat om händelser och nyheter. Gärna mer snabb tillgänglig 

information från startsidan, till exempel en snabbnavigeringslista över det aktuella. 
• Varför ligger till exempel inte reseräkningarna i samma system som lön nu gör?  
• Alltså man måste ha in mer funktionalitet i framtiden. Mer portalfunktioner och mer 

kopplingar mot affärssystem bör generellt sett användas inom hela Företaget. Alla 
anställda borde ha en e-postadress. 

• Från intranätet borde nästan allt skötas så som information, statistik, affärssystem, 
tidhantering, projekt, reseräkningar, portalfunktioner. Intranätet bör vara det första 
man utgår ifrån hela tiden i sitt dagliga arbete. 

• Man borde kunna söka telefonnummer på avdelning när man inte vet vad personen 
heter, samt kunna söka på internnummer. 

• Om du vill söka efter telefon nummer så borde man kunna göra det på både för- och 
efternamnet. 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 12 5% 1 2% 2 13% 0 0% 9 8% 0 0% 0 0% 
2 20 9% 8 13% 1 7% 1 4% 9 8% 0 0% 1 11% 
3 64 28% 19 30% 5 33% 9 38% 28 26% 1 17% 2 22% 
4 59 26% 20 31% 5 33% 5 21% 22 20% 4 67% 3 33% 
5 21 9% 8 13% 1 7% 3 13% 7 6% 0 0% 2 22% 
6 3 1% 2 3% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
9 47 21% 6 9% 0 0% 6 25% 33 31% 1 17% 1 11% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på funktioner som de anställda inom Affärsområde 3 anser att 
de saknar 

• Automatisk uppdatering av mallarna mot den egna datorn saknas som en viktig 
funktion. Detta skulle underlätta det dagliga arbetet, när man använder mallar som 
exempel. 

• Det går säkert att få med mer och vad jag förstår så håller man hela tiden på att 
förbättra. Jag kan dock inte komma på något konkret just nu. 

• Blanketter och mallar… 
• Jag skulle vilja ha tillgång till aktuella organisationsscheman eftersom de ändras ofta. 

Om jag går in på Etabl.ort 12 ska jag kunna se den nivån, går jag in på Affärsområde 3 
ska jag hitta schema för AO osv. 

• Kunna söka efter en person via telefonnummer/mobilnummer 
• Hemsidorna på respektive fabriksnivå, inklusive nyheter därifrån bör förbättras 

avsevärt, liksom information från olika staber i affärsområden och koncernen om 
pågående projekt och dylikt. 

• Telefonkatalog o adressregister 
• Information om vad som händer i Etabl.ort 15 

 
 
 
13. Sökfunktionens placering gör att den är lätt att hitta. 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 25 3% 
2 53 7% 
3 166 22% 
4 224 29% 
5 131 17% 
6 60 8% 
9 107 14% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 8% 
4 3 25% 
5 3 25% 
6 2 17% 
9 3 25% 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 3 3% 0 0% 2 8% 1 2% 0 0% 
2 5 5% 2 10% 1 4% 2 4% 0 0% 
3 20 20% 6 30% 4 16% 10 19% 0 0% 
4 15 15% 5 25% 5 20% 5 9% 0 0% 
5 21 21% 6 30% 6 24% 8 15% 1 50% 
6 9 9% 1 5% 5 20% 3 6% 0 0% 
9 28 28% 0 0% 2 8% 25 46% 1 50% 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 18 4% 0 0% 9 6% 6 3% 0 0% 2 10% 0 0% 1 4% 
2 30 7% 1 20% 9 6% 12 7% 0 0% 0 0% 4 13% 4 15% 
3 104 24% 1 20% 37 24% 50 27% 1 25% 3 15% 6 20% 6 22% 
4 142 33% 2 40% 54 34% 58 32% 2 50% 5 25% 10 33% 11 41% 
5 69 16% 1 20% 27 17% 27 15% 1 25% 5 25% 7 23% 1 4% 
6 36 8% 0 0% 13 8% 17 9% 0 0% 4 20% 0 0% 2 7% 
9 28 7% 0 0% 8 5% 14 8% 0 0% 1 5% 3 10% 2 7% 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 4 2% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4% 0 0% 0 0% 
2 18 8% 7 11% 1 7% 2 8% 8 7% 0 0% 0 0% 
3 41 18% 11 17% 3 20% 3 13% 23 21% 1 17% 0 0% 
4 64 28% 22 34% 5 33% 6 25% 25 23% 3 50% 3 33% 
5 38 17% 16 25% 3 20% 4 17% 12 11% 1 17% 2 22% 
6 13 6% 1 2% 3 20% 2 8% 5 5% 0 0% 2 22% 
9 48 21% 7 11% 0 0% 7 29% 31 29% 1 17% 2 22% 
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14. Med hjälp av sökfunktionen hittar jag lätt det jag söker. 
    

Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 30 4% 
2 75 10% 
3 190 25% 
4 212 28% 
5 101 13% 
6 38 5% 
9 120 16% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 8% 
4 6 50% 
5 2 17% 
6 0 0% 
9 3 25% 

 
Nedan följer en sammanställning av egna förslag/kommentarer som de 
personer som har besvarat enkäten inom huvudkontoret gett. 
 
Exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen 

• Har inte provat den 
 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 4 4% 0 0% 1 4% 3 6% 0 0% 
2 5 5% 2 10% 2 8% 1 2% 0 0% 
3 23 23% 7 35% 5 20% 11 20% 0 0% 
4 17 17% 5 25% 6 24% 5 9% 1 50% 
5 14 14% 4 20% 5 20% 5 9% 0 0% 
6 7 7% 0 0% 4 16% 3 6% 0 0% 
9 31 31% 2 10% 2 8% 26 48% 1 50% 
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Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 1 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen 

• Används inte så ofta, de presenterade länkarna räcker för mig.  
• Utbilda och informera om att den finns och hur den skall/kan användas. 
• Använder den inte speciellt ofta. 
• Om det fanns något att söka efter så skulle jag använda den.  
• Lägg in mer data. 
• Har ej provat sökfunktionen på intranätet och kan därför inte ge någon kommentar. 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 18 4% 0 0% 7 4% 5 3% 0 0% 3 15% 1 3% 2 7% 
2 49 11% 1 20% 17 11% 22 12% 0 0% 1 5% 5 17% 3 11% 
3 112 26% 1 20% 38 24% 51 28% 3 75% 5 25% 5 17% 9 33% 
4 128 30% 2 40% 51 32% 51 28% 1 25% 7 35% 8 27% 8 30% 
5 58 14% 1 20% 20 13% 27 15% 0 0% 2 10% 7 23% 1 4% 
6 26 6% 0 0% 12 8% 11 6% 0 0% 1 5% 0 0% 2 7% 
9 36 8% 0 0% 12 8% 17 9% 0 0% 1 5% 4 13% 2 7% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 2 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen 

• Jag saknar information om vad man kan hitta. 
• Återigen säger jag information/utbildning/träning. Lite av upplägget som vi hade när vi 

tog datakörkort hade varit bra, så att vi tvingas lära oss och kan träna och se var vi ligger 
på skalan. Idag vet jag inte riktigt om jag behärskar funktionerna till 20% eller 80%. 

• Sök på artikel i sök enhetsblad. 
• Snabbare datorer 
• Allt. 
• Jag söker så sällan så det är svårt att säga vad som skulle kunna förbättras. 
• Jag använder den ej 
• Jag får känslan av att samma sak finns på fler ställen vilket gör att det ibland blir 

otydligt och dessutom kan medföra problem med uppdateringar. 
• Jag har aldrig använt sökfunktionen eftersom jag inte ens har sett den tidigare. 
• Dom flesta hemsidor med sökfunktion brukar vara placerad på vänster sida. Detta gör 

att många inte ens tänker på att det finns. 
• Vid sökning på namn måste man idag ha exakt stavning. 
• Kanske ha en "simpel" och en avancerad sökfunktion, basic kan vara den navigerande 

och på den avancerade skulle man kunna lista upp fler sökattribut, arkivfil, fabrik 
tillhörighet, skapad mellan 19970105-19980217 osv. 

• Placeringen, bör vara längst upp till vänster. 
• Jag har aldrig använt sökfunktionen. 
• Jag har aldrig sökt något. 
• Det måste finnas en beskrivning av vad man kan söka efter. Detta anser jag att det inte 

finns i dagens läge. 



 180

 
• Jag tycker inte att informationen är strukturerad på ett sådan sätt som gör att det är 

enkelt att söka. 
• Se till att relevant information är angiven och uppdaterad, till exempel 

personalinformation. 
• Jag har inte sett den, men jag kommer att ta del av den. 
• Det går för långsamt, söker jag till exempel på konstklubb får jag inte upp någonting, 

även om jag vet att det finns dokument som rör detta. 
• Jag använder i princip aldrig funktionen. 
• Jag har aldrig använt den i annat fall än att söka ritningar. 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 8 4% 1 2% 2 13% 1 4% 4 4% 0 0% 0 0% 
2 21 9% 5 8% 1 13% 3 13% 11 10% 0 0% 1 11% 
3 54 24% 13 20% 6 13% 3 13% 29 27% 3 50% 0 0% 
4 61 27% 25 39% 3 13% 7 29% 22 20% 1 17% 3 33% 
5 27 12% 12 19% 2 13% 2 8% 8 7% 1 17% 2 22% 
6 5 2% 1 2% 0 13% 1 4% 2 2% 0 0% 1 11% 
9 50 22% 7 11% 1 13% 7 29% 32 30% 1 17% 2 22% 

 
Nedan följer en sammanställning av de förslag som personer inom 
Affärsområde 3 lämnat inför denna fråga.  
 
Exempel på hur man kan förbättra sökfunktionen 

• Jag känner ej till sökfunktionen 
• Jag saknar en förklaring till vad man kan leta efter. 
• Om jag klickar in på Affärsområde 3 policies finns ingenting. För att hitta policies ska jag 

välja Corporate, News and info (på engelska) och där efter policies. Jag tycker att man 
ska länkas direkt från den lokala rubriken till den gemensamma, om det är så att 
informationen är relevant för alla. Den bör dock även finnas presenterad på svenska. 

• Jag har aldrig använt sökfunktionen. 
• Har ej använt sökfunktionen. 
• Gör färdigt för alla enheter… 
• När man söker på ett namn, får man upp alla som heter till exempel Johansson fast man 

haft för- och efternamn med i sökningen  
• Vad gäller verksamhetssystemet tycker jag absolut att det borde gå ut en mailblänkare 

när nya rutiner läggs ut, eller befintliga revideras. Så har vi haft det länge för våra lokala 
Etabl.ort 15srutiner, förstår inte varför det inte görs för våra centrala rutiner. 

• Sökningen inne i dokumenten, bättre nyckelords -användning. 
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15. Informationsmässigt returneras relevant information när jag 
använder mig av sökfunktionen 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 31 4% 
2 67 9% 
3 233 30% 
4 211 28% 
5 59 8% 
6 24 3% 
9 141 18% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 1 8% 
3 2 17% 
4 4 33% 
5 2 17% 
6 0 0% 
9 3 25% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 4 4% 0 0% 1 4% 3 6% 0 0% 
2 6 6% 4 20% 0 0% 2 4% 0 0% 
3 27 27% 6 30% 9 36% 11 20% 1 50% 
4 17 17% 6 30% 6 24% 5 9% 0 0% 
5 10 10% 3 15% 3 12% 4 7% 0 0% 
6 5 5% 1 5% 3 12% 1 2% 0 0% 
9 32 32% 0 0% 3 12% 28 52% 1 50% 
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Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 18 4% 0 0% 3 2% 10 5% 0 0% 1 5% 1 3% 3 11% 
2 43 10% 0 0% 20 13% 14 8% 0 0% 1 5% 5 17% 3 11% 
3 142 33% 2 40% 56 36% 57 31% 3 75% 6 30% 9 30% 9 33% 
4 127 30% 2 40% 45 29% 59 32% 1 25% 6 30% 8 27% 6 22% 
5 34 8% 1 20% 10 6% 16 9% 0 0% 2 10% 3 10% 2 7% 
6 17 4% 0 0% 5 3% 10 5% 0 0% 1 5% 0 0% 1 4% 
9 46 11% 0 0% 18 11% 18 10% 0 0% 3 15% 4 13% 3 11% 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 9 4% 1 2% 1 7% 0 0% 7 6% 0 0% 0 0% 
2 17 8% 5  8% 1 7% 3 13% 8 7% 0 0% 0 0% 
3 62 27% 14 22% 9 60% 4 17% 31 29% 2 33% 2 22% 
4 63 28% 26 41% 4 27% 6 25% 21 19% 2 33% 4 44% 
5 13 6% 7 11% 0 0% 1 4% 5 5% 0 0% 0 0% 
6 2 1% 1 2% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
9 60 27% 10 16% 0 0% 9 38% 36 33% 2 33% 3 33% 

 
 
 
16. Intranätet visar informationen utan dröjsmål (det tar inte 
onödigt lång tid att ”surfa runt” på intranätet). 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Totalt 

1 41 5% 
2 65 8% 
3 171 22% 
4 191 25% 
5 148 19% 
6 40 5% 
9 110 14% 
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Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 2 17% 
4 5 42% 
5 2 17% 
6 2 17% 
9 1 8% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 3 3% 0 0% 0 0% 3 6% 0 0% 
2 7 7% 3 15% 3 12% 1 2% 0 0% 
3 16 16% 4 20% 4 16% 8 15% 0 0% 
4 25 25% 10 50% 4 16% 10 19% 1 50% 
5 12 12% 2 10% 7 28% 3 6% 0 0% 
6 8 8% 1 5% 3 12% 3 6% 1 50% 
9 30 30% 0 0% 4 16% 26 48% 0 0% 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 24 6% 0 0% 10 6% 12 7% 0 0% 0 0% 1 3% 1 4% 
2 42 10% 1 20% 13 8% 24 13% 0 0% 0 0% 2 7% 2 7% 
3 112 26% 1 20% 50 32% 42 23% 1 25% 3 15% 6 20% 9 33% 
4 103 24% 1 20% 33 21% 44 24% 1 25% 7 35% 10 33% 7 26% 
5 92 22% 2 40% 33 21% 35 19% 2 50% 7 35% 8 27% 5 19% 
6 25 6% 0 0% 6 4% 13 7% 0 0% 2 10% 2 7% 2 7% 
9 29 7% 0 0% 12 8% 14 8% 0 0% 1 5% 1 3% 1 4% 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 14 6% 1 2% 0 0% 0 0% 13 12% 0 0% 0 0% 
2 16 7% 6 9% 1 7% 3 13% 5 5% 0 0% 1 11% 
3 41 18% 12 19% 5 33% 3 13% 20 19% 1 17% 0 0% 
4 58 26% 19 30% 6 40% 4 17% 23 21% 3 50% 3 33% 
5 42 19% 18 28% 3 20% 6 25% 10 9% 1 17% 4 44% 
6 5 2% 2 3% 0 0% 1 4% 2 2% 0 0% 0 0% 
9 50 22% 6 9% 0 0% 7 29% 35 32% 1 17% 1 11% 

 
 
 
17. Mitt helhetsintryck av Intranätet: 
 
Design  
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 
 Samtliga 

1 29 4% 

2 62 8% 

3 153 20% 

4 229 30% 

5 173 23% 

6 27 4% 

9 93 12% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 3 25% 
5 7 58% 
6 1 8% 
9 1 8% 
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Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 2 2% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 
2 9 9% 3 15% 3 12% 3 6% 0 0% 
3 15 15% 5 25% 1 4% 9 17% 0 0% 
4 22 22% 4 20% 8 32% 9 17% 1 50% 
5 23 23% 7 35% 9 36% 7 13% 0 0% 
6 4 4% 1 5% 2 8% 0 0% 1 50% 
9 26 26% 0 0% 2 8% 24 44% 0 0% 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 16 4% 0 0% 9 6% 5 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 
2 33 8% 0 0% 14 9% 10 5% 0 0% 4 20% 1 3% 4 15% 
3 103 24% 1 20% 32 20% 45 24% 0 0% 0 0% 13 43% 12 44% 
4 135 32% 0 0% 50 32% 69 38% 2 50% 3 15% 8 27% 3 11% 
5 104 24% 3 60% 38 24% 38 21% 2 50% 11 55% 7 23% 5 19% 
6 16 4% 1 20% 6 4% 5 3% 0 0% 2 10% 1 3% 1 4% 
9 20 5% 0 0% 8 5% 12 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 11 5% 0 0% 0 0% 0 0% 11 10% 0 0% 0 0% 
2 20 9% 4 6% 1 7% 3 13% 12 11% 0 0% 0 0% 
3 35 15% 7 11% 4 27% 5 21% 17 16% 1 17% 1 11% 
4 69 31% 28 44% 5 33% 6 21% 26 24% 2 33% 2 22% 
5 39 17% 14 22% 4 27% 4 17% 9 8% 2 33% 6 67% 
6 6 3% 2  3% 1 7% 1 4% 1 1% 1 17% 0 0% 
9 46 20% 9 14% 0 0% 5 21% 32 30% 0 0% 0 0% 

 
 
 



 186

Struktur 
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 krånglig – 6 lättförstådd, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 23 3% 
2 52 7% 
3 177 23% 
4 245 32% 
5 158 21% 
6 17 21% 
9 94 2% 

 
 
Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 8% 
4 3 25% 
5 6 50% 
6 1 8% 
9 1 8% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 4 4% 0 0% 2 8% 2 4% 0 0% 
2 7 7% 2 10% 1 4% 4 7% 0 0% 
3 18 18% 6 30% 3 12% 9 17% 0 0% 
4 23 23% 6 30% 9 36% 8 15% 0 0% 
5 22 22% 6 30% 7 28% 7 13% 2 100% 
6 1 1% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 
9 26 26% 0 0% 2 8% 24 44% 0 0% 
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Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 krånglig – 6 lättförstådd, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 12 3% 0 0% 7 4% 2 1% 0 0% 2 10% 0 0% 1 4% 
2 27 6% 0 0% 10 6% 13 7% 0 0% 1 5% 2 7% 1 4% 
3 110 26% 1 20% 40 25% 43 23% 1 25% 2 10% 9 30% 14 52% 
4 152 36% 2 40% 55 35% 70 38% 2 50% 6 30% 10 33% 7 26% 
5 93 22% 2 40% 35 22% 36 20% 1 25% 7 35% 9 30% 3 11% 
6 13 3% 0 0% 2 1% 8 4% 0 0% 2 10% 0 0% 1 4% 
9 20 5% 0 0% 8 5% 12 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
 
Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 7 3% 1 2% 0 0% 0 0% 6 6% 0 0% 0 0% 
2 18 8% 4 6% 2 13% 1 4% 10 9% 0 0% 1 11% 
3 48 21% 12 19% 2 13% 4 17% 27 25% 2 33% 1 11% 
4 67 30% 23 36% 9 60% 7 29% 25 23% 0 0% 3 33% 
5 37 16% 13 20% 2 13% 7 29% 8 7% 3 50% 4 44% 
6 2 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 
9 47 21% 10 16% 0 0% 5 21% 32 30% 0 0% 0 0% 

 
 
 
Helheten  
 
Samtliga 
Totalt är det 766 personer som har besvarat enkäten. 
 
(1 icke tilltalande – 6 tilltalande, 9 ej besvarat) 

 Samtliga 

1 25 3% 
2 57 0% 
3 171 22% 
4 248 32% 
5 153 20% 
6 18 2% 
9 94 12% 
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Huvudkontoret 
Totalt har 12 personer besvarat enkäten från Huvudkontoret. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 HK 

1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 5 42% 
5 5 42% 
6 1 8% 
9 1 8% 

 
 
Affärsområde 1 
Totalt har 101 personer besvarat enkäten från Affärsområde 1. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 1, 20, Etabl.ort 2, 25, Etabl.ort 3, 54 och 
Etabl.ort 4, 2. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 1 Etabl.ort 1 Etabl.ort 2 Etabl.ort 3 Etabl.ort 4 

1 3 3% 0 0% 0 0% 3 6% 0 0% 
2 8 8% 1 5% 3 12% 4 7% 0 0% 
3 16 16% 7 35% 0 0% 9 17% 0 0% 
4 29 29% 6 30% 13 52% 9 17% 1 50% 
5 17 17% 5 25% 7 28% 4 7% 1 50% 
6 2 2% 1 5% 0 0% 1 2% 0 0% 
9 26 2% 0 0% 2 8% 24 44% 0 0% 

 
 
Affärsområde 2 
Totalt har 427 personer besvarat enkäten från Affärsområde 2. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 5, 5, Etabl.ort 6, 157, Etabl.ort 7, 184, 
Etabl.ort 8, 4, Etabl.ort 9, 20, Etabl.ort 10, 30 och Etabl.ort 11, 27. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 
2 

Etabl.ort 
5 

Etabl.ort 
6 

Etabl.ort 
7 

Etabl.ort 
8 

Etabl.ort 
9 

Etabl.ort 
10 

Etabl.ort 
11 

1 14 3% 0 0% 10 6% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 
2 30 7% 0 0% 15 10% 10 5% 0 0% 3 15% 1 3% 1 4% 
3 110 26% 1 20% 33 21% 47 26% 0 0% 2 10% 15 50% 12 44% 
4 147 34% 1 20% 55 35% 69 38% 2 50% 6 30% 6 20% 8 30% 
5 96 22% 3 60% 35 22% 38 21% 2 50% 7 35% 8 27% 3 11% 
6 10 2% 0 0% 1 1% 6 3% 0 0% 2 10% 0 0% 1 4% 
9 20 5% 0 0% 8 5% 12 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Affärsområde 3 
Totalt har 226 personer besvarat enkäten från Affärsområde 3. Dessa svar är 
fördelade på följande sätt: Etabl.ort 12, 64, Etabl.ort 13, 15, Etabl.ort 14, 24, 
Etabl.ort 15, 108, Etabl.ort 16, 6 och Etabl.ort 2, 9. 
 
(1 instämmer ej – 6 instämmer, 9 ej besvarat) 

 Affärsområde 3 Etabl.ort 12 Etabl.ort 13 Etabl.ort 14 Etabl.ort 15 Etabl.ort 16 Etabl.ort 2 

1 8 4% 0 0% 0 0% 0 0% 8 7% 0 0% 0 0% 
2 19 8% 2 3% 2 13% 4 17% 11 10% 0 0% 0 0% 
3 45 20% 13 20% 3 20% 4 17% 22 20% 2 33% 1 11% 
4 67 30% 21 33% 7 47% 7 29% 28 26% 1 17% 3 33% 
5 35 15% 17 27% 3 20% 3 13% 5 5% 3 50% 4 44% 
6 5 2% 1 2% 0 0% 1 4% 2 2% 0 0% 1 11% 
9 47 21% 10 16% 0 0% 5 21% 32 30% 0 0% 0 0% 

 
 
 
Kommentar till övriga tankar och synpunkter 
Avslutningsvis fick de personer som svarade på enkäten möjligheten att ge 
övriga tankar och synpunkter. De kommentarer som gavs kan ses nedan och 
även dessa kommentarer är uppdelade i huvudkontoret och respektive 
affärsområde.  
 
Övriga tankar och synpunkter: 
 
Huvudkontoret 
Övriga tankar och synpunkter: 

• Detta är nytt för oss och det tar en del tid att få allt på plats, men det blir allt bättre. 
• Svårt att säga då jag inte använder detta 

 
 
Affärsområde 1 
Övriga tankar och synpunkter: 

• Önskar frekventa kommentarer från affärsområdeschefer och koncernchefen. Ett 
månadsbrev skulle vara en lämplig frekvens. 

• Låt intranät sidan vara allas startsida för Internet. Det skulle innebära att mer folk 
kommer att fastna i den och nödvändig information förmedlas ut till alla. 

• När det finns information tillgänglig gällande affärsområdet jag arbetar inom 
(Affärsområde 1) är det mycket lättare att kunna ge synpunkter på helhetsintrycket av 
intranätet. Idag använder jag det knappt. 

• Ytterligare information om konkurrenter och organisationer i våran bransch.  
• Det är olika information som presenteras på den svenska respektive engelska versionen. 

Detta ger ett oseriöst intryck. Överhuvudtaget så är det otydligt att det finns olika språk 
att välja på. 

• Jag tycker att samma information skall visas oavsett språk. Idag får du gå in på båda 
språken för att få en fullständig information. Detta upplägg känns inte bra! Har man en 
gång ändrat till den svenska versionen så borde man kunna få vara kvar på den i 
standard och inte behöva ändra varje gång. 

• Viktigt är att intranätet känns som ett stöd i vardagen och inte bara något "kul" att titta 
på. Ett bra ställe att få ut info snabbt ex när vi hade problem med mailen under flera 
dagar. Viktigt är att få ut informationen i dem lägena. 

• Intranätet är bra. Visst kan det utvecklas och bli ännu bättre men samtidigt så måste 
man inse att även användarna måste utvecklas med intranätet om det skall fungera. 

• Då Affärsområde 1 inte är helt utbyggd är det svårt att uttrycka en objektiv syn. 
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• Informationen om vilka informationskällor vi inom Företaget Affärsområde 1 har, är 

mycket otillräcklig. Det funkar kanske bra på vissa ställen men inte alls på andra. Bland 
annat där jag sitter. Ingen information har getts om att intranätet finns eller hur man 
går in och söker information. 

• Jag har tittat på hemsidan men det har varit tomt 
• Har ej tid att sitta vid datorn. 
• Företaget kunde satsa pengar på bättre saker! 
• Datakurs för alla! 
• Jag har aldrig använt intranätet. 
• Har aldrig använt intranätet eftersom jag inte har tillgång till någon dator. 
• Vad är intranätet för något? 
• Jag viste ej att det fanns. 
• Vad är ett intranät? 
• Innan man "sjösätter" en sajt skall den vara färdigbyggd. Idagens läge har den varit i 

drift en längre tid, men den är fortfarande inte funktionell. 
• Varje arbetsställe behöver en person som "känner" för intranätet, alla medarbetare ska 

känna att de kan få hjälp av denna, med att lägga ut, eller ändra saker på intranätet… 
Varför inte ge varje avdelning eller enheten en "egen" sida. Anslagstavla, bytes, säljes, 
bemärkelsedagar. Ja, det är bara fantasin som fattas... Inrätta en lokal "intranätgrupp" 
på varje enhet, tävlingar... 

• Lite tråkig layout. 
• Återigen gör en V12 implementation. Jag har inte haft chansen att använda det så mkt 

som jag hade velat på grund av andra prioriteringar. Men detta är en informations källa 
och med bättre tillgängliga detaljer på sidan skulle gör besöken intressantare.  

• Jag tror mycket av problem för tillfället beror på att sidan fortfarande är under 
uppbyggnad. Det finns generell information att tillgå men detaljerna är inte så 
attraktiva ännu så att man vill använda det regelbundet. Jag vet att detta är under 
utveckling så det är ingen kritik.  

 
 
Affärsområde 2 
Övriga tankar och synpunkter: 

• Uppdatera sena exempelvis vid organisationsförändringar 
• Jag tycker att det är utmärkt att denna undersökning görs. Dessutom känns det som om 

ambitionen att underlätta för användarna är stor och att utvecklingstakten är hög. 
Enkäten i sig verkar också bra. Jag tror att enkäter som även ger möjlighet att formulera 
egna tankar ger bättre utslag än en med bara Z-rutor. Exempel på en sämre enkät är 
NMI:n som just genomfördes, INTRANET/PORTAL-körkortsutbildning med test 
efterlyses. 

• Gör det lite roligare för personalen. 
• Internet, ge var och en av oss ett eget lösenord till Internet så kan man ju lätt se vilka 

som sköter sig. Internet skulle underlätta vårat arbete i alla fall. 
• Jag önskar mig nyare datorer och tillgång till riktigt Internet. 
• Ge varje person en personlig kod så att man eventuellt kan gå ut på nätet på raster. 

Missköts det plockar ni bara bort den person som inte sköter sig. 
• Varför är det bara vissa som har tillträde? 
• Mer information om mycket mer. 
• Spara papper och så vidare genom att lägga ut sådana här saker på intranätet. 
• Har inte tid att utnyttja intranätet, producerar istället. Det är skillnad om man sitter på 

ett kontor med en dator framför sig. 
• Det har varit dåligt med information på intranätet under de 6 senaste månaderna.  
• Opersonligt och ej intressant. Information är vad företaget tycker är viktigt. Hur ska 

man kunna producera och surfa på datorn samtidigt...   
• Jag är sällan på intranätet, kollar bara en stund om jag har tid. 
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• Ursäkta men jag hatar datorer. Det finns inget i datorer över huvud taget som till talar 

mig, ju mindre datorer desto mer trivs jag. Jag ser datorer som ett sätt att slippa ta 
kontakt med personer. Det är kanon att skriva ner information och skicka ut den på en 
skärm. Det är en enkel lösning för att slippa ha med sina anställda att göra. 

• Intranätet är väl ok. 
• Det bör ju uppdateras någon gång. 
• Fungerar som det ska 
• Gammal information hänger kvar för länge. 
• Rutan för "koncernchefen har ordet" har ERROR alldeles för ofta, i stort sett varje dag. 

Samma ruta för Företaget Affärsområde 2, Småland kommer det i stort sett aldrig några 
nyheter i. 

• Jag tycker den är lite väl "smålandsfärgad" skulle behöva uppdateras lite oftare överlag. 
• Se till att alla funktioner fungerar, är ju löjligt att lägga ut koncernchefens kommentarer 

om dom ändå inte går att läsa 
• Kan inget om datorer 
• Vi skulle behöva fler stationer så det blir närmare plus att man slipper kö 
• Hur fungerar en dator.? Vad är ett intranät 
• Vi kör på en sunkig 15" monitor.(600*800 i upplösning) Det blir då "rullistor" åt alla 

håll, eftersom sidan nog är optimerad i 1024*768. 
• Kunde uppdatera nyheter lite oftare och öka informationen lite till 
• Jag använder aldrig intranätet så det va lite svårt att svara på dom här frågorna. Jag har 

bara varit inne ett par gånger. 
• Driftsuppföljning, OEE samt kontoanalysen är väldigt bra. 
• Övrigt så trivs jag mycket bra med intranätet. Dock så ibland kan jag inte komma åt 

dokument till exempel koncernchefen har ordet, vet inte varför, kanske för att vi inte 
loggar in? Eller alternativt ge ut ett allmänt användarnamn till anställda för att bara 
kunna läsa alla sidorna i intranätet. 

• Om man skriver en persons namn i sökfunktionen bör väl telefon och mail komma upp. 
• Bra sätt att sammanfoga information för alla. 
• Jag tycker att intranätet ger ett rörigt intryck. 
• "Linan" till Etabl.ort 7 kan bli bättre gällande hastighet. 
• När man loggar in för att studera "affärsdata" så är ej språkhanteringen komplett. 
• Jag tycker att den är lite rörig. Det är svårt att veta om det är ny information eftersom 

det inte står datum på första sidan. Ofta är informationen gammal när den kommer ut 
på intranätet. Mycket information kommer inte ens dit. 

• En "blänkare" som på något sätt talar om att ny information har lagts ut, bör finnas. 
• Eftersom "min fabrik" finns ska inte denna typ av information finnas på första sidan. 

Detta upplever jag som ostrukturerat. 
• Ofta ligger det kvar gammal information väldigt länge. Jag vill ha mer information 

oftare och blocka bort det gamla "skräpet". Jag saknar även datum (när det publicerats) 
på information/artiklar som ligger på första sidan. Det är bättre att det blir ett nytt 
fönster när man öppnar till exempel en artikel. Om man väljer stäng så stängs hela 
intranätet ner. Man måste ibland backa eller ta "home". 

• Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag gör och förstår! (konfucis 
551-479 f.kr) Han hade förvisso inget intranät, men vad jag vill säga är, vad gör vi med 
all informationen? Det är för mycket orelevant, lägg ut "nyttig" information. Till 
exempel när sista dagen för deklarationen är, så att människor som har en stressig 
arbetsmiljö kommer ihåg. Sen skulle det inte skada om sidan på högerkanten (tror att 
det är Etabl.ort 2ssidan) uppdaterades, när den någon gång fungerar. Sedan har färg en 
positiv inverkan på människor. Just nu är det dystert blått och grått... 

• I grunden är det ett bra upplägg av intranätet, men jag skulle också vilja ha lite mer 
informativa sidor förutom de tillägg jag hade tidigare. Till exempel skriva kommentarer 
på en artikel. Fast det skulle ju såklart bara fungera om man hade inloggning för var och 
en. Se idg.se hur man gör där. 
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• "Gammal" information ligger kvar för länge, borde sorteras in i rätt fack på respektive 

fabrik snabbare. Underskrifter saknas. 
• Det är mycket viktigt att informationen uppdateras löpande samt att all information går 

ut på intranätet istället för att man ska behöva läsa det i den lokala tidningen. Heller för 
mycket information än för lite. En annan tanke är att det vore bra om alla artiklar har en 
"underskrift" vid eventuella frågor om det som är skrivet. 

 
 
Affärsområde 3 
Övriga tankar och synpunkter: 

• Det är svårt att hitta fram till mallar som man behöver använda på ett enkelt och 
smidigt sätt. Det tar tid att ladda ner dem till datorn, vilket de flesta gör, och detta 
riskerar och att personer istället använder sig av gamla mallar. 

• Intranätet är ett utmärkt verktyg för att få tillgång till snabb, saklig och rätt information 
i både små och stora frågor. Hitta länkar till instruktioner och blanketter. Information 
om pågående projekt och vem man kan vända sig till om man vill veta mer om det. 
Statistik om kostnader och hur vi kan påverka dem genom att använda våra materiella, 
ekonomiska och personella resurser på rätt sätt. 

• För att enklare kunna hitta i nyhetsarkivet vore det bra med mer beskrivande rubriker 
på meddelanden och information. 

• Information som uppdateras oftare, även lokal information eftersökes. 
• Ta bort gammal information. 
• Alla typer av dokument och hur de ska användas borde finnas på nätet. 

Ledningssystemet innehåller inget matnyttigt och känns rörigt. 
• "Nu är sommaryran över…" september brev kvar i december - plocka ner från första 

sidan på Affärsområde 3 efter en månad, det är snyggare om det är tomt under "Någon 
har ordet" än att det ligger gammalt skräp som nyhet. Borde inte herrarna kunna skriva 
något mer än ett brev per halvår? Varför skylta om att ledningsgruppens - system är 
uppdaterat och klart ut mot organisationen, det fattas blanketter och dokument? Kunde 
åtminstone hänvisning till var på F: man hittar dessa avsnitt. 
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