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Sammanfattning 
 

Att kommunicera är något som människor har gjort i alla år. Vi har fått tillgång till olika 

hjälpmedel för att kommunicera, några utav dessa är, brev, e-post, direktsamtal m.m. På 

senare tid har vi fått tillgång till datormedierad kommunikation som har gett oss nya 

möjligheter till att kommunicera. Exempel på sådana sätt att kommunicera är intranät, Internet 

och e-post ett samlingsbegrepp av dessa tekniska möjligheter är IT (informationsteknologi). 

 
Undersökningen bygger på att jag har besökt sex butiker, på västkusten, i en månfilialkedja 

som har införskaffat sig ett intranät. Jag intervjuade mellan tre till sex respondenter i varje 

butik för att få en så djup inblick som möjligt i vilka konsekvenser ett intranät kan få för 

kommunikationen i en mångfilialkedja. Jag har även intervjuat en webbmaster, 

projektkoordinator och en butikdriftskoordinator för att veta vad ledningen hade för tankar när 

de införskaffade sig intranätet. 

 

Uppsatsens syfte är att få en inblick i hur ett intranät fungerar som en kommunikationskanal 

och om de anställda använder sig av intranätet, samt om alla tar del av den information som 

finns att tillgå via intranätet eller om de anställda bara struntar i det. Jag kommer även att ta 

upp att det är viktigt för de anställda att de har tillräckligt med tid för de ska kunna utforska 

intranätet i sin egen takt. Mitt arbete utgår från den kvalitativa metoden eftersom jag vill gå på 

djupet i undersökningen och få så personliga svar som möjligt av mina respondenter. 

 

De dominerande slutsatserna i uppsatsen är vilka de negativa och positiva konsekvenser som 

finns för kommunikationen i en mångfilialakedja. Detta eftersom intaget av informationen via 

ett intranät verkligen inte kan nå fram om de anställda inte har den rätta utbildningen för att 

kunna använda sig utav de funktioner som finns att tillgå via intranätet.  
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1. Inledning 

 Jag ska med denna uppsats se vilka konsekvenser ett intranät kan få för kommunikationen i 

en mångfilialkedja, den mångfilialakedja som jag har utgått ifrån i uppsatsen är Lindex. I 

uppsatsen kommer jag att ta upp både negativa och positiva konsekvenser som kan påverkan 

de anställda på vilket sätt de tar till sig den information de får via intranätet. Ni kan i 

uppsatsen studera om det jag har kommit fram till i empirin stämmer överens med den teori 

som jag anser är relevant. Jag kommer även att ta upp mina åsikter om de anställda jag har 

intervjuat har fått en tillräckligt bra utbildning för att kunna ta sig in på intranätet och 

använda de funktioner som finns att tillgå, samt om de har fått tillräckligt med tid för att 

utforska intranätet. Vidare kommer jag även att ge rekommendationer till de företag som 

funderar på att införskaffa sig ett intranät och vad de bör tänka på. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till uppsatsen grundar sig på kommunikation och de olika 

kommunikationskanaler som finns att tillgå som hjälpmedel för att kunna kommunicera till 

andra människor. Kommunikation och informationsbehandling är människans vanligaste, 

äldsta och viktigaste beteende. Från det att vi vaknar på morgonen tills att vi somnar på 

kvällen är vi inbegripna i ett oavbrutet informationsutbyte med vår omgivning.1 Människor 

har kommunicerat med varandra sedan urminnes tider och de senaste åren har flera 

hjälpmedel kommit att bistå vårt sätt att kommunicera. Det finns olika 

kommunikationskanaler vilket hjälper till att förmedla information här kan ni se en modell av 

olika kommunikationskanaler. Modellen visar även vilken skala som 

kommunikationskanalerna förmedlar rik information.2 

 
Figur 1.1 Olika kanalers förmåga att förmedla rik information.3 

                                                 
1 Hård af Segerstad, 2002 s. 27 
2 Jacobsen, Thorsvik, 1998, 2002,  s. 344 
3 Jacobsen, Thorsvik, 1998, 2002 s. 344 

Förmedlar rik information                                               Förmedlar rik  
      i måttlig grad                                        information i hög grad

     

Formella 
rapporter 

   Brev   E-post Telefon  
samtal 

Video- 
konferenser 

Direkt- 
samtal 



  
 

 4 

 

Av tradition har man skilt mellan skriftlig och muntlig information, eftersom alla former av 

skriftlig information ligger i den ytterpunkt på skalan där man i måttlig grad kan förmedla rik 

information. Skälet till detta är att man inte har möjlighet till att iaktta hur personer 

kommunicerar med kroppen, rösten eller blickar. Varje form av muntlig kommunikation 

ligger nära den andra ytterpunkten, där informationen är rik.4 

 

Under senare år har det tillkommit nya kommunikationskanaler som kommit att bistå oss när 

vi ska kommunicera till andra människor. En mycket tydlig och stark trend sedan mitten av 

1990-talet är införandet av informations – och kommunikationsteknik. E- post, intranät och 

Internet är medier som har gett organisationer nya kommunikationsmöjligheter, till exempel 

har kommunikationen blivit mindre beroende av tid och rum.5 Ett samlingsbegrepp för dessa 

tekniska möjligheter vilket har skapats med hjälp av datateknik och telekommunikation är IT 

(informationsteknologi). IT ska ses som ett sätt att göra kommunikation, dialog och kontakt 

med andra människor och med det övriga samhället möjligt.6 Med dagens teknik påträffas det 

inte ofta några större svårigheter att göra information om en förändringsprocess tillgänglig för 

medarbetarna. Intranät, dokument från ledningen, e-post, konsulter eller fackliga 

förhandlingar, internpost, personaltidningar, olika mötesformer eller intern-teve finns inom 

räckhåll för de flesta organisationer. I en ombytlig och informations rik arbetsmiljö där allt 

mer ansvar vilar på den individuella medarbetaren.7 Intranätet är en ny informationsteknologi 

med en hel del fördelar och enorm utvecklingspotential. Dock gäller det att inte bli berusad av 

intranätets möjligheter, utan att undersöka företagets och medarbetarnas behov av och 

förutsättningar för intranät.8 

 

Att kommunikationen fungerar i ett stort företag eller i en mångfilialkedja är av högsta 

betydelse, då kommunikation från ledningen kan resultera i att personalen blir lidande 

eftersom de riskerar att bli felinformerade, och inte kan leverera information till kunden på 

bästa sätt. Detta kan i sin tur leda till att kunden känner sig missnöjd. Trots att så många stora 

företag och kedjor använder sig utav intranät idag, är det osäkert om all personal använder sig 

utav intranätet för att ta del av den information som skickas till dem från ledningen.  

                                                 
4 Jacobsen, Thorsvik, 1998, 2002,  s. 344-345 
5 Heide, 2005 s. 26 
6 Fastställd av kommunstyrelsen, 2001-02-05 s. 2 
7 Heide, 2005 s. 161-162 
8 Bark, 1997 s. 122 
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1.2 Problemformulering 

Vilka konsekvenser får ett intranät för kommunikationen i en mångfilialkedja? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser ett intranät får för 

kommunikationen i en mångfilialkedja. Hur fungerar ett intranät som kommunikationskanal? 

Tar alla del av den information som finns att tillgå, eller struntar de anställda i att ta del av 

informationen de får via intranätet? Genom denna uppsats kan både ledningen och personalen 

ta del av om deras information verkligen når fram till respektive mottagare med hjälp av ett 

intranät, eftersom kommunikationen är en viktig del för att få ett företag att fungera. Intranät 

har företag börjat använda sig av för att kommunicera till sin personal och för att personalen 

ska kunna kommunicera tillbaka. Det är viktigt att veta om alla tar del av användandet, både 

för ledningen och för personalen. 

1.4 Undersökningen 

Undersökningen består av att jag besökt sex olika butiker som tillhör en mångfilialkedja. 

Butikerna jag har undersökt är förlagda i södra Sverige längs med västkusten. I dessa butiker 

har jag intervjuat butikschefer och de anställda. Eftersom personalen i en butik jobbar 

oregelbundna tider har jag varit i en butik en hel arbetsdag för att få möjligheten att intervjua 

så många anställda som möjligt. Jag har även intervjuat en webbmaster och en 

projektkoordinator, samt en butiksdriftskoordinator, detta för att få en så omfattande 

undersökning som möjligt. Dessa intervjuer ligger till grund för uppsatsens empiridel, som ni 

kan hitta i kapitel fyra. Syftet med dessa intervjuer är att få en så tydlig bild av om hur de 

anställda använder sig av intranätet för att ta del av informationen. 

1.5 Disposition av uppsatsen 

Inledningsvis tar jag upp vad min undersökning går ut på och varför det är värt att undersökas.  

Det kommer i inledningen också finnas med en problemformulering och syfte som uppsatsen 

bygger på. Den teori som jag använder är teori som berör ämnet för att se resultat och dra 

slutsatser, teorin sammanställs i uppsatsens andra kapitel. I tredje kapitlet skriver jag om den 

metod jag valt att arbeta utifrån. I fjärde kapitlet där empirin ligger under, redogör jag för den 

undersökning som har gjorts. Vidare ska jag jämföra den empiri som jag har fått fram med  
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den teori som jag ansåg vara relevant för ämnet, detta resulterar i en analysdel som ligger 

under kapitel fem. Det är analysdelen som ligger till grund för de slutsatser som min uppsats 

resulterar i och dessa slutsatser kan återfinnas under kapitel sex. Under kapitel sju skriver jag 

om mina observationer som jag har märkt under undersökningens gång. Jag har även i detta 

kapitel skrivit om de rekommendationer som jag kommit fram till. Som bilaga återfinns de 

frågor och svar som jag har införskaffat under intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 7 

2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs för olika teorier från den befintliga litteraturen som jag ansåg 

vara relevant för ämnet som jag ska undersöka. 

2.1 Kommunikation 

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, som betyder att något blir 

gemensamt.9 Det man delar i en kommunikationssituation är parternas respektive 

uppfattningar av vad man talar om, det vill säga deras olika bilder av verkligheten. 

Kommunikation innebär att parterna talar med varandra så att båda, så gott de kan, gör klart 

för varandra hur var och en uppfattar det man talar om. Det gäller att båda förstår den andres 

uppfattning av verkligheten. Det gäller att komma till en gemensam förståelse hur parterna 

definierar verkligheten men det innebär inte att parterna måste bilda en gemensam uppfattning 

av den, men båda bör förstå hur båda förstår den. Kommunikation är alltså något som äger 

rum mellan två eller flera människor, vilket är detsamma som att säga att den är ömsesidig. 

Därför är det ganska vanliga uttrycket ”envägskommunikation” meningslöst och bör därför 

ersättas av ”information” när man menar att en person lämnar ifrån sig ett budskap till en 

annan.10 

 

Människors tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen 

som utgör grunden för dessa relationer. Den är också en bas för identitet och möte med andra 

människor, kommunikation är en grundläggande förutsättning för grupper och deras 

funktionssätt och effektvitet. Kommunikation är den aktivitet som vi känner bäst och har 

störst erfarenhet av. Kommunikation är inte ett stillastående fenomen, utan en ständigt 

pågående process. Att kommunicera handlar om information, påverkan, tanke, känsla och ett 

sätt att få identitet bekräftad, med kommunikation visar vi hur vi upplever och reagerar på den 

person vi pratar med. Det är dessutom en process som äger rum i ett socialt system där 

människor har förväntningar och attityder som de fått från andra människor och som påverkar 

de budskap som utväxlas. Kommunikation sker via många kanaler: språk, tal, mimik, 

ögonkontakt, gester, kroppsrörelser, avstånd och lukter, det är det sammanställda resultatet 

som är det viktiga.11 

                                                 
9 Nilsson, Waldemarson, 1990, 1994  s. 9 
10 Engquist, 1992 s. 41-42 
11 Nilsson, Waldemarson, 1990, 1994 s. 9-10 
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Termen kommunikation används av Shannon och Weaver (som är två forskare som skrev 

”Mathematical Theory of Communication” 1949 och har sitt förflutna som forskare på Bell 

Telephone Laboratories i USA under andra världskriget12) på ett delvis annat sätt än vad som 

är vanligt i beteendevetenskapliga framställningar och betecknar den process genom vilket ett 

system påverkar ett annat. Ett kommunikationssystem består av minst två system och någon 

form av information. Olika kombinationer av system är tänkbara; två samtalande människor 

är ett bra exempel på ett vanligt kommunikationssystem, men även kombinationen människa 

– maskin är ett kommunikationssystem, och det är också två kommunicerade maskiner, till 

exempel två datorer som växlar data med varandra. Shannons och Weavers matematiska 

kommunikationsmodell beskrivs ofta med följande återgivna bild.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Schematisk bild av Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 14 

 
 
Ett kommunikationssystem består följaktligen av informationskälla, som producerar ett 

meddelande, som av sändaren omvandlas till en signal, som via någon kanal överförs till 

mottagaren och där avkodas till det meddelande som slutligen når informationens mål, det vill 

säga det system som informationskällan önskar påverka. Signalen är vanligtvis utsatt av 

störningar som på olika sätt förvränger signalen och därigenom påverkar det meddelande som 

kommer fram till mottagaren. Informationskällan kan vara nästan vad som helst till exempel 

ett trafikljus eller en mänsklig hjärna. Det enda informationskälla behöver ”kunna göra” är att 

”välja” ett meddelande bland flera olika möjligheter. Med ordet ”välja” ges en vid innebörd, 

så vi kan säga att ett trafikljus kan välja mellan grönt, gult och rött medan den mänskliga 

hjärnan har oändligt många möjligheter att välja, till exempel avge en kärleksförklaring eller  

                                                 
12 Backman, 2005-05-19 s. 15 
13 Hård af Segerstad, 2002 s. 204-205 
14 Hård af Segerstad, 2002 s. 205 
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att ingå ett juridiskt avtal. Ur modellens synvinkel är det dock skillnaden mellan trafikljusen 

möjligheter och hjärnans ointressanta. Shannons och Weavers modell befattar sig 

överhuvudtaget inte med innehållet i meddelanden som utväxlas i systemet. Informationen 

definieras istället av Shannon och Weaver som informationskällans frihet att välja mellan 

olika meddelanden, termen information beskriver alltså en egenskap hos informationskällan, 

inte hos budskapet, eller mer tydligt, en egenskap hos informationskällans förhållande till 

omgivningen. Ju större frihet informationskällan har, desto ”mer” information föreligger i 

situationen. Till exempel är skillnaden mellan en poet och ett trafikljus ur modellens synpunkt 

inte att poeten vanligtvis levererar ett rikare eller intressantare eller mer komplicerat budskap 

– skillnaden är att det är svårare att förutse vad poeten kommer att säga, vilket beror på att 

denne har många fler möjligheter att välja mellan än vad ett trafikljus har, poetens förhållande 

till sin omgivning är kort sagt mycket mer ”informationsbart” än vad trafikljusets förhållande 

till sin omgivning är.15 

 

Shannons och Weavers modell har på senare år kritiserats för att beskriva kommunikationen 

som en rent mekanisk överföring av ett meddelande från en sändare till en mottagare och för 

att arbeta med en alltför förenklad bild av kommunikationsprocessen. Modellen har också 

uppfattats som mindre lämplig för studiet av kommunikationsprocessens natur och för 

analysen av hur innebörd skapats och överförts mellan människor, medan dess användbarhet 

för beskrivningar av tekniska kommunikationssystem och deras funktionssätt – exempelvis 

telefon, radio, och datorer – inte ifrågasatts. 16 

2.1.1 Kommunikationens betydelse i organisationen 

När forskning om organisationer började växa fram under 1950- och 60- talen var det vanligt 

att kommunikationen uppfattades som något som skedde i en organisation. Organisationer 

antogs således existera oberoende av kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna 

och organisationens parter. Denna relation mellan organisation och kommunikation brukar 

kallas för den självstyrande organisationsteorin. Organisationer sågs som objektiva fenomen 

bestående av till exempel byggnader, tillverkningsmaskiner och datorer. Nu har många 

övergått till att beskriva organisationer som sociala system som hålls ihop av en gemensam 

kultur. Som utgörs av bland annat normer, värderingar, tankesätt och rutiner. Kulturen i en  

                                                 
15 Hård af Segerstad, 2002 s. 205-206 
16 Hård af Segerstad, 2002 s. 207 
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organisation skulle inte existera och finnas kvar om inte medlemmarna ständigt 

kommunicerade med varandra. När medlemmarna kommunicerar med varandra återskapar 

och utvecklar de organisationen. Nu för tiden diskuterar många forskare om att det inte går att 

separera organisationer och deras kommunikationsprocesser. De ser organisationer som 

sammansatta kommunikationssystem där kommunikationen både finns i organisationen och 

samtidigt producerar dem. Detta synsättet innebär att identiteten i organisationen växer fram i 

kommunikationsprocesserna.17 

2.1.2 Envägskommunikation 

Envägskommunikation innebär att vi passivt tar emot olika budskap utan att direkt kunna ge 

någon återkoppling, det vill säga en respons som mottagaren kan ge sändaren på det sända 

budskapet. Några exempel på envägskommunikation kan vara att titta på TV, lyssna på radio 

eller att läsa ett brev. Budskapet går enbart i en riktning, detta innebär att sändaren inte får 

någon vetskap om budskapet gått fram eller om det har blivit förstått, sändaren får heller 

ingen vetskap om hur mottagaren reagerat. Fördelen med envägskommunikation är att den är 

snabb och okomplicerad.18 

2.1.3 Datormedierad kommunikation 

En mycket tydlig och stark trend sedan mitten av 1990-talet är införandet av informations – 

och kommunikationsteknik och det är det som inom vetenskapen kallas för datormedierad 

kommunikation. E- post, intranät och Internet är medier som har gett organisationer nya 

kommunikationsmöjligheter, till exempel har kommunikationen blivit mindre beroende av tid 

och rum. Den moderna informations – och kommunikationsteknikens intåg har också gjort att 

alla anses och förväntas ta ett informations – och kommunikationsansvar. Genom denna nya 

teknik ska de anställda inte längre behöva matas med information, utan informationen ska 

finnas tillgänglig så att var och en kan söka den information som de själva behöver. 

Övergången är tänkt att vara till fördel för medarbetarna, men det ställer också större krav på 

dem. Frågan är om medarbetarna har fått den tid och de resurser som krävs för att söka 

informationen. Forskare och praktiker har haft stora förväntningar på informations – och 

kommunikationstekniken som långt ifrån alltid har uppfyllts. Man har räknat med att tekniken 

skulle kunna förbättra samarbetet, och knyta samman enheter, underlätta kommunikationen 

och organisationslärandet och inte minst bidra till en högre effektivitet i verksamheten.  

                                                 
17 Heide, 2005 s. 18-19 
18 Sandgren, Vt-07 s. 2-3 



  
 

 11 

Vi vet också att informations – och kommunikationstekniken i stor grad bidrar till det 

informationsöverflöde som många organisationsmedlemmar drabbas av. 19 

2.2 Intranät 

Ordet intranät är en sammanslagning av intra och nätverk, vilket betyder inuti ett nätverk. 

Intranät är som ett Internet fast endast åtkomligt inom den egna organisationen.20 

 

På något år har datorn gått från att vara en beräkningsmaskin till att vara ett 

kommunikationssystem, från att bara ha nyttjats för att behandla och bearbeta data används 

den nu för att kommunicera data mellan användare. Det är en grundläggande förändring i det 

sätt vi använder datorer, det visar sig i den teknik som kallas Internet och intranät. Nästa 

generations datorsystem raderar ut gränser mellan den information som ligger på den egna 

datorn och på nätet. Varje dator levereras med ett verktyg för att iaktta och hantera 

information. Hanteringen bygger på informationsobjekten i dokument, inte på de program 

som möjligen råkar hantera dem. Att bygga ett intranät är ett steg på vägen mot ett system där 

medarbetare kan ta del av all information de behöver för att genomföra sina uppgifter via 

datorsystemet. En viktig bakgrund för att ett intranätprojekt skall lyckas är företagsledningen, 

om den inte är med och driver projektet faller allt. 21 

 

Ett intranät är ett ”mini- Internet” som är lämpat till varje enskilt företags struktur och behov. 

Syftet med ett intranät är att utveckla kommunikation och utbytet av information inom 

organisationen. Det skall också fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att hjälpa, 

förenkla eller förbättra processer och arbetssituationer för att effektivisera så mycket så 

möjligt. Intranätens grundläggande och första funktion var att lagra all intern 

företagsinformation på en och samma plats och presentera den på ett enkelt sätt samt att alla 

anställda skulle få samma uppdaterade information oberoende var denne befann sig. 

Utvecklingen av Internet har lett till att intranätet utvecklas oerhört snabbt. Från att endast 

presentera orörlig information kan man idag programmera intranät sidorna så att de 

uppdateras fortlöpande och innehar olika funktioner så som till exempel e-mail. 22 

                                                 
19 Heide, 2005 s. 26 
20 Järnemar, Jansson, juni 1999 s. 28  
21 Hjelm 1996, s. 19 
22Järnemar, Jansson, juni 1999 s. 29  
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2.2.1 Intranät som intern kommunikationskanal 

Ett drag hos intranätet som är slående är dess gränsöverskridande karaktär. Inom ramen för ett 

och samma medium lagras informationen av all typer: ledningsinformation, operativ 

information, informationsavdelningens traditionella kommunikation och nätverks 

kommunikation och annat. I en tidsperiod då man i allt högre grad talar om att 

organisationens kommunikation ska integreras träder intranätet in. Just denna uppbrytning av 

gränsen mellan organisationens olika kommunikationssystem är välkommen. Inte minst kan 

informationsavdelningarna tjäna på detta. I flera fall har det varit så att 

informationsavdelningens information inte fungerat gemensamt med till exempel 

ledningsinformationen och den operativa kommunikationen. Informationsavdelningen har 

varit onödigt avdelad från den övriga verksamhetens kommunikation. I ett slag kan den nu bli 

delaktig i det totala, hela inre kommunikationsarbetet. Ett tidigare problem för informatörerna 

i internkommunikationen har varit att de har haft svårt att få tillträde till kanaler för 

tvåvägskommunikation. Ett utvecklat intranät kommer säkert, om det sköts väl, att kunna 

skärpa och ge näring åt det nödvändiga ansikte – mot – ansikte kommunikationen. Å andra 

sidan är faran uppenbar, tydlig att till exempel cheferna tar introduktionen av intranätet som 

en ursäkt att inte ta sitt kommunikationsansvar. På detta sätt kan intranätet komma att skapa 

en brist av kommunikationen istället för att stimulera den. När intranät som intern 

kommunikationskanal kommer på tal ställs ofta frågan om intranätet i varje fall på sikt kan 

komma att bli den allrådande kanalen; att de traditionella kanalerna kommer att få stryka på 

foten. Ett sannolikt svar är att det åtminstone finns en kanal som också ett avancerat intranät 

för svårt att ersätta, nämligen den personliga dialogen ansikte mot ansikte. Både forskare och 

praktiker, hävdar även att det tryckta ordet kommer att ha sin givna plats i den interna 

kommunikationen.23 

2.2.2 Intranätet som en organisationsförändring 

Intranätet medför olika omställningar i en organisation till exempel är det att de anställda 

själva ansvarar för att hålla sig informerade. De omställningar som intranätet medför kommer 

att mötas på olika sätt. Angelöw (1991), som har studerat förändringsprocesser i företag, 

menar att omställningar som uppfattas som främmande eller avvikande från det normala 

inarbetade möts av passivitet eller motstånd. Detta motstånd kan bland annat tolkas med 

begreppet dynamisk konservatism. Det innebär att ett socialt system, som en organisation,  

                                                 
23 Bark, 1997 s. 123-124 
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kämpar för att inte förändras. Denna strävan efter varaktighet har bland annat att göra med 

den ängslan och osäkerhet som omställningar ofta innebär. Intranätet kan av en del tolkas som 

något främmande och svårt, vilket kan få följden att man ovilligt utnyttjar intranätet. Därför 

måste införandet av intranätet ske i etapper, så att medarbetarna hinner vänja sig vid det nya. 

Det är också viktigt att medarbetarna får information om vilken påtaglig nytta de har av 

intranätet, så att de känner sig motiverade till att använda, utnyttja det. Från början bör man 

tänka över vilka konsekvenser ett intranät kan få, vilka för respektive nackdelar ett intranät 

kan ha som informations och kommunikationskanal i företaget.24 

 

Det dilemma som kan uppkomma i en organisation som använder intranät kan vara att: 25 

• Intranätet behöver, i större utsträckning än tidigare, att medarbetaren själv tar 

ansvar för att hålla sig informerade. Därför gäller det att medarbetarna är 

motiverade, annars kommer de inte att söka information. 

• All information kommer efterhand att finnas på intranätet, vilket får följden att 

medarbetarna kommer att översvämmas av information. Det blir därmed svårare 

för medarbetarna att välja vilken information som är viktig. 

• Ett till problem är tolkning av informationen. Det är inte helt lätt för den enskilde 

medarbetaren att tolka och förstå vad vissa budskap innebär för honom/henne och 

hans/hons avdelning, eftersom han/hon inte har samma perspektiv som cheferna. 

• Många i organisationen har inte datorvana, vilket också talar för att de inte 

kommer att använda intranätet. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Bark, 1997 s. 121-122 
25 Bark, 1997 s. 115-116 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs för tillvägagångssättet med avseende på min undersökning, det vill 

säga metodvalet och varför jag valt denna metod. Vidare diskuteras val av urval. Slutligen 

beskriver jag mitt tillvägagångssätt.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Enlig Jacobsen finns det två olika sätt att gå tillväga i en undersökningsprocess, det är den 

kvalitativa eller den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden sträcker sig över många 

enheter och undersöker relativt få nyanser.26 Här koncentrerar sig undersökarna på att utarbeta 

och utforma frågformulär med givna svarsalternativ.27  Den kvalitativa metoden koncentrerar 

sig på ett fåtal enheter och undersöker många nyanser. 28 I denna metod finns det fyra olika 

former av datainsamling, först finns det insamling av primärdata, där observationer, öppna 

individuella intervjuer och gruppintervjuer är de viktigaste typerna. Sedan finns det 

sekundärdata, det vi kan kalla källgranskning.29 

 

Jag har valt att utgå från den kvalitativa metoden när jag gjorde min studie. Detta för att jag 

ville gå på djupet i de undersökningar jag gjorde och dels för att jag ville ha så personliga svar 

som möjligt av mina respondenter, detta för att jag ska kunna dra värdefulla slutsatser i min 

uppsats. Jag studerade vilka konsekvenser ett intranät får för kommunikationen i en 

mångfilialkedja och eftersom jag inte hade så stor erfarenhet av just intranät var den 

kvalitativa undersökningen mest lämplig. Den var även fördelaktig då den är öppen, 

nyanserad och flexibel. 30 Jag ville ta reda på hur, varför och om de anställda använder sig 

utav det nyligen införskaffade intranätet. Med den kvalitativa metoden fick jag fram många 

nyanser, då den enskilda respondenten fick möjlighet att få fram sina egna tolkningar och 

åsikter inom mitt valda undersökningsområde. 

 

 

 

                                                 
26 Jacobsen, 2002 s. 57 
27 Jacobsen, 2002 s. 58 
28 Jacobsen, 2002 s.57 
29 Jacobsen, 2002 s. 58 
30 Jacobsen, 2002 s. 142 



  
 

 15 

3.1.1 Öppna individuella intervjuer 

”Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att undersökaren och uppgiftslämnaren 

samtalar som i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 

berättelser. Vanligtvis förekommer denna dialog ansikte mot ansikte men den kan också göras 

via telefon.” 31 

 

Då mitt syfte är att undersöka vilka konsekvenser intranätet får för kommunikationen i en 

mångfilial kedja, är den öppna individuella intervjun lämpligast för mina undersökningar.  

Innan intervjuerna hade jag färdigtställt ett frågeformulär som jag använde mig utav under 

intervjun. Respondenterna kunde utöver att svara på frågorna analysera kring svaren och detta 

finns formulerat i både empirin och bilagorna. Detta gör att intervjun blir mer öppen och 

mindre strukturerad. Nedan visas en modell som visar vilka grader av strukturering en öppen 

individuell intervju kan ha. Den box min undersökning hamnar under är frågor i fast 

ordningsföljd, inslag av öppna svar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Grader av strukturering av en intervju 32 

 

                                                 
31 Jacobsen, 2002 s. 160 
32 Jacobsen, 2002 s 163 
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3.2 Urval 

När det gällde den kvalitativa undersökningen var ett problem att det inte gick att undersöka 

alla butiker, eftersom Lindex är en stor kedja med 193 butiker i Sverige var jag tvungen att 

göra ett urval utav butikerna. För att få fram ett bra underlag för min uppsats intervjuade jag 

anställda på sex butiker. Jag valde ut sex stycken butiker på västkusten. Anledningen till att 

jag valde butiker som är belagda på västkusten var för att de passade mig bäst med tanke på 

att jag studerar i Varberg. Eftersom jag delvis gjorde undersökningen i uppdrag av ett företag 

och att respondenterna jobbade inom företaget kunde det hända att deras svar inte blev 

pålitliga då de ville vara lojala mot ”sitt företag”. Även om respondenterna visste att jag 

delvis gjorde undersökningen för Lindex, var jag noga med att upplysa respondenterna innan 

intervjun startade att jag var där för jag behövde svar till mitt examensarbete. Detta hoppades 

jag gav de en mer avslappnad känsla och kunde svara på frågorna ur ett mer neutralt 

perspektiv. 

 

Då syftet för min uppsats var att undersöka vilka konsekvenser ett intranät får för 

kommunikationen i en mångfilial kedja ville jag få fram så relevant information som möjligt 

för att kunna ge ett så pålitligt resultat som möjligt. Detta kände jag att jag fick efter att ha 

intervjuat alla sex butiker och fått svar ifrån många olika befattningar. Jag fick personliga svar 

ifrån säljare, extraanställda, dekoratörer, vikarie, ställföreträdande butikschefer och 

butikschefer. Jag anser att de svar jag fick fram ifrån de urvalen av butiker hjälpte mig att få 

en tillförlitlig grund till min uppsats. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att intervjua anställda och butikschefer i Lindexbutiker längs med västkusten i 

Sverige, samt att intervjua en webbmaster och en projektkoordinator som varit med att starta 

och utveckla ett intranät i ett mångfilialt företag. Jag har även intervjuat en 

butiksdriftskoordinator. Detta för att få information om hur grundtankarna såg ut med 

intranätet. 

 

Jag tog kontakt med Lindex via deras hemsida, där exempel på examensarbeten kunde skickas 

in. Jag hade ett förslag om hur kommunikationen mellan organisatoriska nivåer i ett 

mångfilialföretag i detaljhandeln fungerar. Lindex tyckte mitt ämne verkade intressant och 

företaget hade nyligen införskaffat ett intranät i organisationen, (Index), som de ville ha 
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feedback på ifrån sina anställda ute i butikerna. De gav mig ett förslag om att göra en 

undersökning om hur deras intranät fungerar bland de anställda. Då ett intranät är ett sätt att 

kommunicera på tyckte jag att deras förslag passade bra ihop med mitt ämne. Dock hade 

uppsatsen blivit för omfattande om jag skulle ha gjort dels en undersökning om 

kommunikation i ett mångfilialkedja och dels en undersökning om hur ett intranät fungerar i 

ett mångfilialkedja. Jag valde därför att begränsa mig till att endast skriva om vilka 

konsekvenser ett intranät får för kommunikationen i en mångfilial kedja. Efter att ha pratat 

med en anställd på personalavdelningen på Lindex kom jag tillsammans fram till att göra 

undersökningar i sex olika Lindexbutiker som är förlagda på västkusten i Sverige. De sex 

orterna som jag besökte Lindexbutiker i var Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, 

Helsingborg och Halmstad. 

 
Efter varje butiksbesök skrev jag ner alla svar jag fått från varje anställd i form av bilagor, 

som kan hittas längre fram i denna uppsats. Jag gjorde även en sammanställning av de 

anställda i varje butik och en för alla butikscheferna. Detta för att framhäva de svaren som gav 

mest information. 

 

För att ge uppsatsen ett så trovärdigt resultat som möjligt ville jag ha information ifrån 

ledningen på Lindex. Jag ville ha svar på hur grundtankarna såg ut kring uppstartandet av 

Index och varför ett mångfilialkedja införskaffar ett intranät. Jag ville även ha svar på om de 

gjort några förändringar och/eller uppdateringar i Index kring vägens gång och varför de i så 

fall gjort dessa förändringar och/eller uppdateringar. Detta för att få ett resultat jag kunde 

generalisera till andra företag som funderar på eller har införskaffat ett intranät kunde ta del 

av. Jag tog kontakt med Kristina Hermansson, webbmaster på Lindex och Anna som var med 

vid uppstartandet av Index, i Göteborg på Lindex huvudkontor. Dessa frågor och svar 

återfinns i bilaga tre längre fram i uppsatsen. Under intervjun med webbmastern och 

projektkoordinatorn fanns det några frågor som de ansåg att en annan person på 

huvudkontoret hade mer utförliga svar på hennes namn är Monica Nilsson och är 

butiksdriftkoordinator, jag tog kontakt med Monica Nilsson via mail och skickade de frågor 

som jag ville ha mer utförliga svar på. Dessa svar kan ni hitta i samma sammanställning som 

med webbmastern och projektkoordinatorn, jag har där tydligt utpekat vilka frågor hon även 

svarade på. 
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4. Empiri 

Nedan redogörs för den information jag har fått fram av de intervjuer jag har gjort. Texten 

har delats upp i olika underrubriker, en rubrik redogör för intervjuer med de anställda, en 

rubrik redogör för intervjuer med butikscheferna och en rubrik redogör för webbmastern, 

projektkoordinator och butiksdriftskoordinatorn. Texten är en sammanfattning av den 

information som jag fick fram av undersökningen. Inledningsvis börjar jag med en 

beskrivning av den mångfiliakedja jag har valt att göra min undersökning i. 

4.1 Beskrivning av Lindex 

Sedan 1954 när första butiken öppnade i Alingsås har Lindex vuxit kraftigt. Lindex har nu 

drygt 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och 

Tjeckien och är idag en av norra Europas ledande modekedjor. Lindex affärsidé är att erbjuda 

inspirerande och prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom 

damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Deras målgrupp är 

modeintresserade kvinnor. 

4.2 Intervjuer med de anställda 

Innan jag började intervjuerna i varje Lindex butik påpekade jag att svaren i uppsatsen 

kommer att vara anonyma, därför har jag valt att döpa om butikerna till bokstäver. Därför 

kommer jag här i sammanfattningen och bilagorna att använda mig utav bokstäverna A-F. De 

anställda som jag intervjuade var mellan tjugo och sextio år gamla. 

 

Användandet av intranätet i butiken 

När jag pratade med de anställda på Lindex berättade de att alla tittar på Index mer än vad 

butikscheferna visar på personalmötena och att de är inne på Index varje dag, de tittar om det 

är något nytt som har hänt som de måste veta. Det var dock några av de anställda som inte 

tittade på Index mer än vad butikschefen visade vid personalmötet. Det som de anställda 

bland annat tittade på var försäljningssiffror, veckobrev, sänkningssiffror, personalnytt, m.m. 

 

De butiker (butik C-F) som jag ställde frågan till om hur mycket de tittade på Index nu 

jämfört med vid införskaffandet, berättade att de nu tittar mer på Index än vad de gjorde vid 

införskaffandet. Detta för att som till exempel en respondent sade i butik C var för att hon nu 

var mer säker på hur det fungerade jämfört med i början.  I butik C var den en respondent som 

tittar mer nu för att det kommer mer information nu på Index än vad det gjorde i början. Det 
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var även en respondent i butik D som tittade mer på Index nu för att hon har fått en ny tjänst 

som ställföreträdande butikschef.  I butik F sa en respondent att hon har tittat på Index mycket 

hela tiden, för hon var intresserad av det redan från början. Det var även en respondent i butik 

E som sa att hon tittar på Index mindre än vad hon gjorde vid införskaffandet, men hon vill 

gärna lära sig mer hur Index fungerar. Men överlag var det så att de anställda inte tittade på 

Index i början för att de var osäkra på hur det fungerade och att de nu har blivit mer insatta i 

det. 

 

Effekten av datorvana, tid och att inte ”orka” titta på Intranätet 

 Vi pratade om de anställda som inte hade så god datorvana och hur ledningen skulle göra för 

att lägga upp Index på ett bättre sätt för dem. En del hade synpunkter på de engelska orden 

som finns på Index och att de äldre kollegorna kanske inte kan dessa ord så bra. En 

respondent i butik D hade även en synpunkt på att där de anställda skriver meddelande, att 

den rutan inte är anpassad efter skärmen. Detta kan vara svårt för dem som inte är datorvana, 

hon sa även att när de anställda är inne på Mystore måste de klicka på plussen för att få fram 

underrubriker. Detta är inte heller så lätt att förstå för dem som inte har så god datorvana. I 

butik C var det en respondent som tyckte att det var svårt att söka vidare från förstasidan på 

Index, eftersom det blir så många steg. Hon tyckte även att Index ska vara mer strukturerat. 

Det var även en respondent som tyckte att ledningen kunde förenkla Index.  Men en del tycker 

att Index var enkelt, som en respondent sa i butik C att hon är inte datorvan men hon tycker 

att Index var enkelt upplagt. I butik D var det en respondent som sa att hon inte trodde att det 

fanns något sätt att göra Index bättre upplagt för de som inte har så bra datorvana.  Hon 

klickar på det hon är intresserad av att läsa, men hon har inte själv försökt leta på Index. Det 

var även en respondet i butik B som sa att det handlar om intresse för sitt jobb och att de 

anställda kan läsa sig till om hur de ska göra. En respondent i butik E ansåg att om de 

anställda hade fått en bra utbildning från början så hade det känts bättre för de som inte har 

datorvana att använda Index. Det var även en respondent i butik F som sa att man absolut kan 

lägga upp Index bättre med tanke på de som inte har god datorvana, ledningen kan göra 

betydligt bättre rubriker. De skulle kunna lägga upp dessa rubriker på ett lättare sätt så att om 

de anställda letar efter en specifik sak inte behöver gå igenom alla rubriker, hon tyckte även 

att den sökfunktion som finns på Index kan förbättrats på något sätt.  Det var många av de 

anställda som hade åsikter om hur ledningen ska ändra upplägget av Index för de som inte har 

så god datorvana 
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Enligt de anställda på Lindex var det tiden som gjorde att de inte tittade på Index frekvent. 

Men det kunde även vara så att de anställda sökte informationen på annat håll. Som en 

respondent sa i butik C att det kan vara så att en anställd tittar på informationen och sedan för 

informationen vidare. I butik F sa en respondent att det även kan vara så att om de anställda 

inte är datorvan så kan det vara så att de blir rädd för att klicka på datorn för att de tror att det 

ska hända något till exempel att något ska försvinna. Men överlag var det så att det var tiden 

som spelar en stor roll när det gäller om de inte tittar på Index frekvent.  

 

När vi diskuterade om de anställda som inte alltid orkar titta på Index hade de flesta 

respondenter samma svar att det var bra upplagt men att det måste vara så att de anställda 

själva ska vara motiverade till att titta på Index. Som en respondent sa i butik D så måste 

motivationen komma från en själv. I butik A sa en respondent att när någon jobbar i butik 

måste den anställde vara intresserad av nyheter om företaget. Men hon trodde att alla i denna 

butik går in och tittar på Index. Det var en respondent i butik B som hade en åsikt om detta, 

hon sa att det hade varit bra om det står på dagordningen att de anställda ska gå in Index för 

då blir det en arbetsuppgift som de ska göra. I butik C sa en respondent att hon tyckte att det 

ligger i ens eget intresse för ens arbete, som ska göra att de anställda tittar på Index 

regelbundet och om de inte orkar titta är det av ren slapphet. Det var även några respondenter 

som hade andra åsikter om detta, en respondent i butik F sa att de som inte alltid orkar titta på 

Index kan ha att göra med tiden, att de anställda inte har så mycket tid som de behöver.  

 

Problemen och enkelheten att hitta på intranätet 

En del av personalen tyckte däremot att det ibland kan vara svårt att hitta bland alla flikar och 

butiksmaterial som finns på Index, men det var även några anställda som tyckte att det var 

enkelt. Som en respondent i butik D sa är det svårt med skyltsystemet, nu när de har ändrat 

det, hon tyckte att det ska vara enklare eftersom alla anställda gör skyltarna inte bara 

dekoratören. Men annars tyckte hon att det är kanonbra. Någon tyckte också att det var svårt 

när de ska söka vidare från förstasidan hon sa att det blir lite som ett spindelnät. En 

respondent sa att det inte var så svårt att hitta när hon väl har kommit på hur hon använder 

Index, men att det går säkert att förenkla det på något sätt. I butik B var det en respondent som 

tyckte att det var lite svårt att hitta eftersom en del ord är på engelska. Det var även en 

respondent som nämnde att det kan vara svårt om den anställde är ovan, men ju mer du är 

inne på Index ju mer lär den anställde ju sig ansåg hon. En respondent i butik F sa att hon inte 

kunde påstå att Index var svårt att hitta på. Det var även en respondent i butik A som sa att 
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hon än så länge inte tyckte att det är svårt att hitta bland de flikar och material som ledningen 

lägger ut på Index. 

 

Information genom Intranätet 

När vi pratade om Index har hjälpt de anställda att få reda på information från ledningen var 

nästan alla överens om att så var fallet. I butik D sa en respondent att hon tyckte att det är 

mycket bättre information nu än vad det var förr. En respondent i butik B tyckte att hon till 

viss del får reda på information från ledningen, men att hon vill ha ett mail som alla i butiken 

kan ta del av. På frågan vad de anställda skulle vilja ha mer information om via Index så sa de 

alla flesta att de var nöjda med den information som finns på Index, men det var dock några 

som nämnde vad de ville ha för mer information från ledningen. En respondent i butik B 

kände att hon ville veta lagersaldo i både den butik hon jobbar i och andra Lindex butiker och 

även varuingångar. Detta för att på så sätt kunde hon ge mer information till kunderna om de 

kommer in och frågar efter något specifikt. I samma butik sa en respondent att hon ville ha 

mer information om de reklamutskick som kunderna får hem och även den reklam som finns i 

tidningar, detta för att när kunder kommer in och frågar efter denna produkt så kan hon ge 

dem så bra service och så exakt information som möjligt. Det var även en respondent som 

nämnde att hon vill ha mer information om var de söker personal och inte bara i den region 

som hon jobbar i utan i hela Sverige. Men de flesta tyckte att den information som finns på 

Index var tillräcklig. 

 

För och nackdelar med den Kommunikationskanal som fanns före Intranätet 

När jag tog upp frågan om vad som var bra med sättet ledningen kommunicerade med de 

anställda innan Index var det inte många som tyckte att det var bra. De använde sig av fax 

innan och de hade även telefonmöten. Respondent ett i butik D tyckte att med fax landade 

informationen i handen på ett lättare sätt, det blir nu mer ens eget ansvar att ta reda på 

informationen med Index. Det var även någon som sa att det är mycket bättre och smidigare 

nu än vad det var förr. I butik B sa en respondent att förr så såg alla informationen när det 

kom på papper även de som inte tar sig tid till att titta på Index.  När vi sedan kom in på vad 

som var dåligt med det sätt man tidigare kommunicerade med de anställda var det många som 

sa att det förr ofta blev så att informationen försvann när det fanns på papper, och det kunde 

vara viktigt information som kom bort. Det var även så de anställda fick ta del av mycket 

onödig information, sån information som inte alla behövde ta del av. 
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De anställda tyckte också att informationen inte kom ut i tid och att alla butiker inte fick 

informationen samtidigt. I butik C sa en respondent också att det som var dåligt var att 

informationen kunde stanna hos de som leder butiken, men att med Index har alla tillgång till 

informationen. Det var en respondent som inte kunde säga något om vad hon tyckte var dåligt 

med hur ledningen kommunicerade med de anställda förr, hon tyckte bättre om att få 

information på papper än att titta på Index. Hon ansåg att i slutändan var det innehållet som är 

intressant. Men de flesta hade inte mycket positivt att säga om hur det var förr, utan att de 

flesta anställda var överens om att det är bättre nu. 

 

Intranätets konsekvenser ( positiva och negativa) 

När vi sedan gick vidare och pratade om vad som har varit den största konsekvensen som 

Index medförde sa många anställda att de nu får informationen snabbare och kan söka 

informationen själv, samt att informationen har blivit bättre än vad den var förut. Som en 

respondent i butik C sa, det är snabb och lätt information till alla. De anställda tyckte att med 

Index får de reda på mer information än vad de fick förr. I butik C sa en respondent att hon 

tyckte att informationen är bättre nu än vad det var förut och att den anställde med Index kan 

söka informationen bättre själv. Det var även några respondenter som nämnde att en 

konsekvens kan vara att Index främjar miljön eftersom inte lika många papper används nu 

mot vad det gjorde förr när ledningen använde fax för att kommunicera. I butik B sa en 

respondent att de anställda nu kan få den information som den personen är intresserad av att 

veta. Men sen var det några konsekvenser som kom upp som inte var lika positiva, som till 

exempel en respondent i butik B sa att en negativ konsekvens kan vara att de nu har ett till 

ställe att hitta information, både på Index och i pärmar. En annan respondent i samma butik sa 

att en negativ konsekvens kan vara att datorn kan krångla, vilket då gör att vi inte får den 

information vi behöver. En till negativ konsekvens som en respondent nämnde var att hon 

tyckte att det kan vara lite mer information nu jämfört med förr. Men i överlag var det så att 

det var mest positiva konsekvenser som kom fram. 

 

Kommunikationen via intranätet 

När jag frågade om det hade uppstått någon misskommunikation mellan de anställda och 

ledningen på grund av Index var det inte många av de anställda som sa att 

misskommunikationen hade uppstått på grund av Index utan det mer var hur ledningen 

formulerade sig i sin information och hur de anställda tolkar informationen som gjorde att det 

uppstod problem med kommunikationen. En respondent i butik C sa att det kan vara så att den 
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anställde inte förstår vad ledningen menar och det blir lätt att de ibland tolkar informationen 

på fel sätt.  Det var även någon som hade varit med om att det har uppstått 

misskommunikation mellan henne och ledningen, i butik B sa en respondent att det ofta kan 

stå en sak i veckobreven de får ut, som till exempel med omskyltning, men sedan kan de 

ändra det igen. Hon tyckte att de inte tänker som butikssäljare, de ska tänka innan de skickar 

ut informationen, men det är inte ledningen som får ta smällen utan det är kundtjänst. En 

respondent i butik E sa att det hade uppstått misskommunikation mellan henne och ledningen 

på grund av Index det kan vara så att en del information inte ligger under den flik som den 

anställde förväntar sig att informationen ska ligga. 

 

När vi sedan gick vidare och pratade om Index har förbättrat kommunikationen med andra 

Lindex butiker var det inte många anställda som ansåg detta, men det hade inte försämrat 

kommunikationen heller. Det som några respondenter sa i butik D var att det finns en blogg 

men att den inte används så mycket och detta sa en respondent kunde bero på att de anställda 

inte vet att den finns eller för att de anställda var för lata. Det var även några respondenter 

som nämnde att det finns en mail som de kan skriva in en fråga på som skickades till 

kundtjänst. När kundtjänst sedan svarat på denna fråga läggs både frågan och svaret ut på 

förstasidan på Index så att alla kan se detta, och då vet de andra butikerna också vad som ska 

göras om de också har samma problem. Men de flesta Lindex butiker använder fortfarande 

telefon för att kommunicera med de andra butikerna, detta för att de då får svar direkt. 

 

Utbildningen av intranätet 

När vi diskuterade om den utbildning de har fått om Index var det en del som inte hade fått 

denna utbildning, men det var också de som hade fått utbildning. I butik F sa en respondent att 

hon upplevde att de inte hade fått någon utbildning om hur Index fungerar. I Butik D var det 

nästan alla som hade deltagit, utbildningen gick ut på att de fick ett kompendium som de 

skulle göra men det var många i denna butik som inte hade hunnit med att göra hela detta 

kompendium. Som en respondent i butik D sa var att hon hade gjort utbildningen, men hon 

har inte haft tid till att göra hela utan hon har gjort halva, för det tar lång tid att gå igenom 

hela kompendiet. I butik B sa en respondent att de hade fått en enkel genomgång men som 

hon kom ihåg hade inte de fått något kompendium att gå igenom. Det var även en del som inte 

hade fått utbildning för att de inte hade jobbat i butiken vid införskaffandet av Index, men det 

var även en del anställda som inte har fått utbildning fast de jobbade i butiken vid 

införskaffandet av Index. När vi sedan pratade vidare om de anställda ville ha mer utbildning 
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av Index var det lite olika uppfattningar om detta, butik A ville till exempel ha mer 

utbildningar, som en respondent i denna butik sa att det hade varit bra med mer utbildning 

eftersom huvudkontoret har ändrat i Index så många gånger. Hon tyckte Index var mycket 

bättre vid uppstartandet. I butik B så var det en respondent som ville har en grundläggande 

datautbildning. Men hon behövde ingen mer utbildning om Index. Det var även en respondent 

i butik D som ville ha en bättre utbildning på det nya skyltsystemet eftersom hon tyckte det är 

förvirrande. I butik C sa en respondent att hon vill ha någon form av utbildning om hur de ska 

söka på Index, och hon vill även se hur hon kan fördjupa sig i Index. Det var även några 

respondenter i olika butiker som sa att de vill ha en genomgång av Index. Men det var en del 

respondenter som ansåg att de inte behövde mer utbildning. En respondent i butik C sa att hon 

inte tyckte hon behöver någon mer utbildning, för Index är så pass enkelt. I butik E sa en 

respondent att hon inte vill ha någon mer utbildning idag, men att hon tycker att utbildningen 

skulle ha varit grundligare från första början. När jag sedan frågade om det var något 

ledningen har missat med utbildningen var det inte många av de anställda som tyckte att det 

var så. Det var dock några anställda som hade något att påpeka om detta. I butik B sa en 

respondent att ledningen måste fokusera på dem som inte har sån god datorvana, de måste 

tänka på att det tar längre tid för dem att lära sig. En respondent i butik D sa att de anställda 

måste ha ordentligt med tid, som det är nu kan de inte sitta och utforska Index. I butik D sa en 

respondent även att de anställda till exempel kunde göra så att de kunde komma till butiken en 

timma innan de började jobba för att lära sig Index och inte göra något annat än det. Då kan 

de vara två och två, och en av dessa två har inte så bra datorvana. En respondent i butik E sa 

att det som de har missat med utbildningen är att den skulle ha varit mer grundlig och att de 

anställda behöver mer tid på sig för att lära sig hur Index fungerar. Det var även en respondent 

som vill ha en uppföljning på utbildningen, för det har de inte fått. 

 

Förändringar av intranätet 

När jag sedan frågade de anställda om det var något de ville ändra med Index så var det några 

som hade förslag på vad de skulle vilja ändra på Index. I butik D sa en respondent att hon 

ville att ledningen ska slå ihop bloggen och mailen på något vis, hon sa också att det hade 

varit bra att göra bloggen mer tillgänglig. Det finns även en ruta på Index där de anställda kan 

söka efter information, hon tyckte att ledningen ska förklara den bättre och inte ta förgivet att 

alla kan den funktionen. Hon tyckte även att ledningen kan ändra på det på Mystore som hon 

nämnt innan. Det är ju så att de anställda måste trycka på plussen på Mystore för att få fram 

underrubriker och inte på själva texten. Detta kan göra det svårt för dem som inte har 
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datorvana, det tyckte hon att de kan hitta en enklare lösning på. En respondent i butik C tyckte 

att ledningen ska byta ut de engelska orden som förekommer till svenska ord, för det är inte 

alla som förstår dessa ord och det kan bli svårt för dessa anställda att hitta den information 

som de vill få fram. Det var även andra respondenter som har nämnt att detta är ett problem. I 

butik C var det en respondent som ansåg att ledningen på något sätt kan göra så att det blir 

mindre steg när de anställda ska leta efter något, för då blir det lättare att hitta. En respondent 

i butik A sa att hon vill att det ska bli lättare att hitta på Index. I butik E sa en respondent att 

det hon vill ändra på är att det ska vara enklare att använda Index och att söka information på 

Index. I butik B sa en respondent att hon vill ha tillgång av Index i kassan, att de ska ha 

datorer vid kassan som de kan gå in på Index och titta på när de har lite tid över. En 

respondent i butik A ville ändra på en sak i skyltsystemet, hon tyckte att det är jobbigt när hon 

ska använda tabben så hoppar tabben olika för varje skylt, tabben hoppar inte till den text som 

den borde eller som hon tror att den ska hoppa till. Det fanns även andra som ville ändra på 

skyltsystemet. När jag sedan frågade om de anställda tycker att det finns något bättre sätt att 

kommunicera i ett mångfilialkedja så har alla enväldigt svarat att de tyckte Index är det bästa 

sättet att kommunicera på. 

4.3 Intervjuer med butikscheferna 

Användandet av intranätet 

När jag intervjuade butikscheferna så ställde jag frågan om hur mycket de tittade på Index 

jämfört med införskaffandet (denna fråga ställde jag till butik C-F) så sa dessa butikers 

butikschefer att de tittar mycket på Index hela tiden, men att de har de gjort hela tiden. 

Butikschefen i butik E sa att hon har var tvungen att kolla mycket på Index i början, så det är 

ingen stor skillnad från hur mycket hon tittade vid införskaffandet. Butikschefen i butik D 

använder vissa funktioner dagligen, hon har använt sig utav Index mycket hela tiden, men att 

det blir mer nu eftersom pärmarna försvinner. Butikchefen i butik C använder det mer nu 

eftersom det kommer mer information på Index nu än vad det gjorde förr.   

 

Effekten av datorvana, tid och att inte ”orka” titta på Intranätet 

När vi pratade om de anställda som inte har så god datorvana och om Index kunde vara 

upplagt på ett bättre sätt för dessa, så hade nästan alla butikschefer samma åsikt att det inte 

finns något bättre sätt än hur det är upplagt nu. Butikscheferna sa att det är lättbegripligt och 

tydligt, och att den viktigaste informationen är lätt att hitta och är oftast väldigt tydligt. 

Butikchefen i butik A sa dock att det däremot är svårare när det gäller saker som hon inte 
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behöver titta på så ofta. Butikschefen i butik F tyckte att Index kan vara upplagt på ett bättre 

sätt för att de äldre som inte har samma datorvana som de yngre, de äldre kan vara lite rädda 

för att klicka på olika saker på Index. När jag tog upp om det fanns någon anledning till varför 

de anställda inte tittar på Index frekvent så sa butikschefen i butik A att det inte fanns någon 

anledning till detta och att hon visste att de anställda i hennes butik tittade på Index varje dag. 

Butikschefen i butik C sa att det skulle i så fall kan vara att de anställda inte har tid till att titta 

på Index varje dag, men att det också kunde vara rädslan för datorer, hon sa att datorer är en 

helt ny värld för vissa människor. Butikschefen i butik D sa att det kan vara så att de anställda 

inte har fått in det i sin arbetsuppgift att titta på Index frekvent. Butikschefen i butik F sa att 

det har med intresse att göra, och att det är en självklarhet för de yngre att titta på Index, men 

att för det äldre är det inte en självklarhet för de har inte jobbat med datorer på samma sätt 

som de yngre anställda. När vi sedan gick vidare för att prata om de som inte alltid orkar titta 

på Index och om Index kunde vara upplagt på ett bättre sätt för dessa människor så skilde sig 

åsikterna lite, butikschefen i butik C sa att det ligger i ens eget intresse att titta på Index, 

butikchefen i butik D sa däremot att det inte bara ligger i ens eget intresse utan att det också är 

ens arbetsuppgift att göra detta. Men de flesta butikscheferna sa att de inte tyckte att Index 

kunde vara upplagt på ett bättre sätt för dessa människor. 

 

Problemen och enkelheten att hitta på intranätet 

Butikscheferna hade olika åsikter om hur det anser om det är svårt att hitta bland alla flikar 

och butiksmaterial. Några butikchefer tyckte att det är enkelt att hitta, men butikschefen i 

butik A tyckte att det kunde vara svårt om de ändrar i någon mapp på Index. Butikschefen i 

butik E tyckte att sökfunktionen kan vara svårt och att Mystore inte är logiskt upplagt, men 

hon kan inte säga exakt vad som är felet. Butikschefen i butik F sa att hon tyckte att det kan 

vara svårt för att det inte finns någon röd tråd, det finns inte de rätta riktlinjerna. Hon sa även 

att en del av informationen får de gissa sig till var den finns och att de får sitta och leta. Hon 

tyckte att all information ska finnas på ett och samma ställe för det tar för lång tid att sitta och 

leta efter informationen. I butik B sa butikschefen att det inte är svårt att hitta på Index, men 

att det finns en del brister i skyltsystemet.  

 

För och nackdelar med den Kommunikationskanal som fanns före Intranätet 

Det som butikscheferna tyckte var bra med hur de fick information från ledningen före Index 

införskaffades tyckte butikschefen i butik A var att hon förr hade mer personlig kontakt med 

sin chef. I butik D sa butikschefen att hon missade ingen information förr, för då fick hon 
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informationen på post.  Butikschefen i butik F sa att hon tyckte telefonen var ett bra sätt att 

kommunicera på förr, för då blev det en mer personlig kontakt när de pratade mer med 

varandra. Butikschefen i butik C tyckte att det inte var mycket som var bra förr, för då kom 

informationen på fax eller brev, och det kunde ta lång tid innan de fick informationen. Det 

som var dåligt med hur ledningen kommunicerade med dem förr var att det blev så mycket 

papper. Butikschefen i butik A tyckte att det var svårt att sålla vilken information som var 

väsentlig eller inte. Butikschefen i butik C tyckte att det tog så lång tid förr att få 

informationen, vilket gjorde att det tog tid att få ut informationen till de anställda. 

Butikschefen i butik E sa att hon tyckte att faxen var mer som ett stressmoment och att det 

inte fanns några bestämda regler om när det kom fax. I butik B sa butikschefen att det förr var 

mycket papper och att det förr blev mycket kommunikations fel. 

 

Intranätets konsekvenser ( positiva och negativa) 

När vi pratade om vilka konsekvenser införskaffandet av ett Index medförde, så var det att 

informationen är mer lättillgänglig nu och att den finns kvar. En annan konsekvens som 

butikschefen i butik E sa var att de nu slipper faxen och att pappersförbrukningen minskar, 

och det blir ju även så att inga papper kommer bort. I butik B sa butikschefen att de nu får 

information snabbt och att informationen nu är mer tydlig än förr, de slipper även alla papper 

och pärmar. En negativ konsekvens som butikschefen i butik D sa var att risken är att alla inte 

får all information i rätt tid och att alla anställda inte tittar på Index. En annan negativ 

konsekvens som butikschefen i butik F sa var att hon tyckte att uppkopplingen är långsam, 

vilket gör att de blir stressad och de har inte tid att sitta och vänta. 

 

Kommunikationen via intranätet 

När vi pratade om Index har förbättrat eller försämrat kommunikationen till de anställda så 

tyckte butikschefen i butik C att Index har hjälpt till att förbättra kommunikationen, hon säger 

att hon använder Index vid personalmöten, all information visas då genom skärmen och på så 

vis slipper hon alla papper. Butikschefen i butik A tyckte inte att Index har gjort någon 

skillnad i kommunikationen med de anställda utan att den är sig lik. Butikschefen i butik D sa 

att det på ett vis har försämrats eftersom alla inte tar till sig informationen på samma sätt som 

när hon skriver ut papper som de anställda ska läsa, för förr fick de anställda signera ett 

papper så att hon visste att de hade tagit del av informationen, nu får var en gå in själv på 

Index och läsa. Hon säger att det är jämnt fördelat om Index har förbättrat eller försämrat 

kommunikationen till de anställda. Butikschefen i butik E tycker att kommunikation med de 
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anställda har förbättrats jämfört med hur det var förut. I butik B sa butikschefen att 

kommunikationen har förbättrats, Index är en snabb och bra informationskanal och nu slipper 

jag alla papper med. När vi sedan pratade vidare om det har uppstått någon 

misskommunikation mellan dem och ledningen så var det en butikschef som hade varit med 

om det, butikschefen i butik A, då var det så att hon hade skickat ett meddelande om ett 

plaggs pris till den avdelningen som hade hand om prissättning, men tydligen gick alla frågor 

genom kundtjänst och det svaret hon fick blev hon inte mycket klokare av, men hade hon 

vetat att frågan hade besvarats av kundtjänst så hade hon formulerat frågan bättre. Men utöver 

butikschefen i butik A har det inte uppstått någon misskommunikation. När jag sedan gick in 

på om de skulle vilja ha någon mer information via Index var det butikschefen i butik A som 

ville ha lite mer information, då ville hon ha information om ”allt och lite till”. Men annars 

var det så att de tyckte att det finns bra information på Index. Butikschefen i butik F sa att hon 

inte ville ha mer, utan hon vill veta exakt var informationen ligger. I butik B sa butikschefen 

att vi får all information och att Index är jättebra, men att de måste ta bort den gamla 

informationen som finns när de lägger ut ny information. 

 

Utbildningen av intranätet 

De butikschefer som jag har intervjuat har alla tagit del av den utbildning som fanns att tillgå 

när Index införskaffades. Dock fick butikschefen i butik C i början lära sig själv, men fick 

utbildning senare.  När jag pratade med butikscheferna om de ville ha någon mer utbildning 

om Index så var det en som sa att det ville hon ha. Butikschefen i butik F vill ha mer 

utbildning, och då vill hon ha utbildning om det mesta på Index. Butikschefen i butik A vill 

däremot ha mer tid till att sitta och leta upp olika saker på Index. Butikschefen i butik A 

tyckte att det ledningen missar med tanke på utbildningen är att de behöver mer tid på sig att 

lära sig Index. Butikschefen i butik E sa att hon tyckte att utbildningen var lite onödigt 

upplagt, och att de borde ha en genomgång om hur skyltsystemet och textmallarna fungerar 

för de har inte fått någon utbildning om detta. 

 

Förändringar av intranätet 

När vi sedan gick in på om det var något de skulle vilja ändra på Index så var det några saker 

som kom upp, butikschefen i butik A tyckte att det skulle kunna stå vilka uppdateringar som 

gjorts under samma mail och länkar, hon tycker också mail lådan till butikskommunikatören 

kan tas bort eftersom den inte används så ofta. Sedan tyckte hon det vore bra om hon själv 

hade fått en egen maillåda, eftersom det finns information som bara hon ska ta del av. Hon 
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tyckte också att ställföreträdande butikschef och tredjeperson också ska ha en egen maillåda. 

Butikschefen i butik D tyckte att det hade varit bra att se vad som händer i de andra 

regionerna som till exempel med bloggen, att de där ska se vad de andra regionerna 

diskuterar.  Butikschefen i butik E sa att hon vill ändra så att Mystore skulle vara mer logiskt 

och att de även skulle hitta en bättre lösning på sökfunktionen. Utöver dessa inlägg hade 

butikscheferna inget mer de vill ändra på Index. Butikscheferna var alla eniga om att det inte 

fanns ett bättre sätt att kommunicera i en mångfilialkedja än med ett intranät. 

4.4 Intervju med webbmaster och projektkoordinatorn 

Införskaffandet av intranätet 

När jag pratade med webbmastern och projektkoordinatorn berättade de att det var VD:n som 

fattade det slutgiltiga beslutet att införa intranätet i organisationen. Den främsta anledningen 

till att Lindex införskaffande intranätet var för att de insåg att informationen inte nådde fram 

till de anställda och för att få ned kostnaderna för förr var det mycket kostnader för papper 

och tryckkostnader. De sa också att det är ett modernt sätt att kommunicera med sina 

anställda. De började införa intranätet på Lindex huvudkontor, men tanken var att hela 

koncernen skulle ha intranätet. De införde intranätet 2003 på huvudkontoret, 2004 införde de 

intranätet i tio testbutiker, 2005 började de införa intranätet till alla butiker och 2006/2007 

hade alla butiker ett intranät. Deras ambitioner med intranätet var att Lindex skulle ha ett väl 

fungerade intranät. Tanken med intranätet var att de skulle ha in alla olika systemen i 

intranätet och att intranätet skulle vara det centrala samlingsstället för all information. De 

ansåg att förr var det i mycket pärmar som informationen låg, men nu ska all information 

ligga på intranätet. De sa även att Index har motsvarat de förväntningar. De har gjort enkät 

undersökningar om Index och de tycker att den respons de fått bara blir bättre och bättre för 

varje gång, men de har dock bara gjort dessa undersökningar på huvudkontoret. De anser 

också att de har fått tillbaka de pengar som företaget har investerat i intranätet, detta för att de 

skickar ut mycket information både varje dag och varje månad.  

 

Kommunikation via intranätet 

När vi pratade om de tror att kommunikationen har förbättrats eller försämrats från 

huvudkontoret till de anställda så tror de att kommunikation har förbättrats, detta för att de 

tror att de har arbetat sig in i rutinen att titta på intranätet. Men det blir även mer ansvar för 

personalen att söka informationen själva så de säger att de anställda måste ha intresse för 

intranätet med. När vi sedan gick vidare och pratade om hur huvudkontoret tyckte att 
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kommunikationen fungerade till de anställda innan Index införskaffades så sa de att förr 

faxade ut den mesta informationen och resten postades, de på huvudkontoret ansåg att förr tog 

det tid att få ut informationen och det var även svårare att ändra om något i informationen 

blev fel. Förr var det även så att om faxen gick sönder så stod butikerna utan information tills 

faxen lagades, men idag finns det informationen på två pc i butiken. När vi sedan pratade om 

hur de tror att de anställda i butikerna anser om det har blivit en förbättring eller en 

försämring med kommunikationen från huvudkontoret till butikerna så trodde de att de 

anställda i början upplevde att det var en försämring i kommunikationen. De menar att de 

anställda på kort sikt kommer att tycka att kommunikationen har försämrats, men att de på 

lång sikt kommer att uppleva att kommunikationen har förbättrats från huvudkontoret. När jag 

sedan frågade om de hade andra kommunikationskanaler i organisationen sa de har tagit bort 

faxen helt, men att de har mail som butikschefen kan använda sig utav. De har även store 

messeges, personaltidningen. De använder sig även av telefonmöten. När jag frågade om de 

hade någon besöksstatistik över hur många som är inne på intranätet så svarade de att de 

tyvärr inte har det. Detta för att om de skulle installera ett sådant system skulle det inte bli en 

rättvis statistik för att Index kan vara igång hela tiden, vilket gör att man inte kan se när en ny 

person går in på Index.  

 

Utbildningen av intranätet 

Den som lade upp utbildningen av intranätet på kontoret och i de tio test butikerna som fick 

intranätet först var projektkoordinatorn, när sedan intranätet skulle införas i de övriga butiker 

var de även en från informationsavdelningen och IT-avdelningen och en 

butiksdriftskoordinator som var med och lade upp utbildningen. Utbildningen för Intranätet 

gick till på det sättet att projektkoordinatorn var ute i de tio butiker som var testbutiker och 

visade hur intranätet fungerade, när sedan alla butiker fick intranät så var det regioncheferna 

som utbildade butikscheferna som i sin tur utbildade sin anställda. Utbildningen som 

butikscheferna fick var en PowerPoint utbildning, där de visade hur de ska göra de vanligaste 

momenten i butiken. Denna PowerPoint utbildning skulle sedan gås igenom på ett 

personalmöte i butiken. Därefter skulle varje anställd sitta i cirka trettio minuter och göra 

övningsuppgifter för att få testa praktiskt hur Index fungerar. De uppmuntrade även till att de 

anställd skulle turas om att ta fram information på personalmötena. 
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Funktioner på intranätet 

När jag sedan frågade om de har fått ändra några funktioner på intranätet berättade de att de 

har fått uppgradera systemet tre gånger. En ny funktion som de har lagt in är en blogg, vi har 

en blogg för de anställda, vi har skapat en blogg för sortiment och en för regionen, vissa 

regioner använder bloggen, men vissa använder den mindre, men vi har inte informerat de 

anställda om att det finns en blogg som de kan använda sig utav. Jag frågade även en fråga om 

vem de skickar meddelande till med meddelande funktionen detta eftersom jag själv inte 

riktigt har förstått till vem de anställda skickar till. Tanken med denna funktion är att 

butikerna inte ska behöva veta vem de ska fråga, de ska istället välja rätt rubrik till vem de ska 

skicka meddelandet. Bakom varje rubrik finns det en mottagare med en mailadress. De 

berättade också att de flesta frågorna går till kundtjänst men frågor om reklamationer går till 

kvalitetsavdelningen på inköp och frågor om Index går till webbmastern för intranätet. 
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5. Analys 

I detta kapitel följer en sammankoppling av min undersökning och de teorier som jag har 

tagit fram som stöd i min uppsats. Här kommer jag att analysera resultatet utifrån teoretiska 

begrepp. Analysen ligger till grund för de slutsatser som kommer att presenteras i nästa 

kapitel. 

5.1 De anställda och kommunikation 

Kommunikation  

Enligt Nilsson och Waldemarson så är det man delar i en kommunikationssituation parternas 

uppfattning av vad man talar om, det vill säga deras olika bilder av verkligheten.33 Det 

problem som finns i denna mångfiliakedja är både hur informationen som ledningen vill 

kommunicerar till sina anställda uppfattas, och hur de kommunicerar med sina anställda, för 

de kommunicerar genom ett intranät vilket kan vara svårt för vissa anställda, då vissa 

anställda inte har den utbildning som behövs eller datorvana. Det har ibland uppstått 

misskommunikation mellan de anställda och ledningen på grund av hur ledningen formulerar 

den information som de ville få ut, detta gör att ledningen och de anställda inte förstår den 

andres uppfattning av verkligheten.34 Men det är inte intranätet i sig som gör att det uppstår 

misskommunikation mellan ledningen och de anställda utan det är hur ledningen formulerar 

sitt meddelande. 

 
Enligt Shannon och Weaver består ett kommunikationssystem av minst två system och någon 

form av information. Kommunikationssystemet människa och maskin35 är något som denna 

mångfilialakedja har tagit till sig. Denna kedja jobbar med att överföra information genom ett 

intranät. Deras ambitioner med intranätet var att det ska vara det centrala samlingsstället för 

informationen. I Shannons och Weavers matematiska kommunikationsmodell36 kan vi se att 

deras system består av informationskälla, vilket i denna kedja är ledningen som producerar ett 

meddelande, som av sändaren, vilket är intranätet, omvandlas till en signal, som via någon 

kanal överförs till mottagaren, vilket är de anställda och där avkodas till det meddelande som 

slutligen når informations målet, men signalen utsätts utav olika störningskällor som 

förvränger meddelandet.37 På denna kedja finns det de som vet hur de ska använda sig av 

                                                 
33 Nilsson, Waldemarson, 1990, 1994  s. 9-10 
34 Nilsson, Waldemarson, 1990, 1994  s. 9-10 
35 Hård af Segerstad, 2002 s. 204-205 
36 se figur 1 s. 6 
37 Hård af Segerstad, 2002 s. 205-206 
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datorer och de som tittar på intranätet hela tiden vilket gör att för de får meddelandet, alltså 

meddelandet når informations målet. Men för de anställda som inte är så vana vid datorer och 

inte känner att de har tid till att titta på intranätet uppstår det störningskällor och dessa 

störningskällor utgörs av att dessa personer som inte har så god datorvana eller tid till att titta 

på intranätet. 

 
Datormedierad kommunikation 

Enligt Heide är en mycket tydlig och stark trend sedan mitten av 1990-talet är införandet av 

informations – och kommunikationsteknik och det är det som inom vetenskapen kallas för 

datormedierad kommunikation. E- post, intranät och Internet är medier som har gett 

organisationer nya kommunikationsmöjligheter.38 Detta är något som denna kedja har tagit till 

sig eftersom det jobbar med att överföra information genom ett intranät till sina anställda 

vilket gett ledningen nya kommunikationsmöjligheter än vad de hade innan. Deras 

kommunikationskanal var förr fax.  Denna informations – och kommunikationsteknikens 

intåg har också gjort att, inte bara cheferna utan även medarbetarna, ska ta informations– och 

kommunikationsansvar.39 Detta är något som nästan alla anställda har insett att de måste ha 

ansvar själva för att hela tiden hålla sig uppdaterade inom kedjan. Genom den nya tekniken 

ska inte de anställda matas med information, utan den ska finnas tillgänglig så att var och en 

kan söka den information som de själva behöver.40 Förut var det så i att de anställda fick 

mycket onödig information, men med det nya systemet är det mycket bättre för nu kan de 

söka den information som var och en av de anställda anser är relevant för dem. Frågan är om 

medarbetarna har fått den tid och de resurser som krävs för att söka informationen.41  De har 

på denna kedja inte fått den tid som behövs för att utforska intranätet och inte heller den 

utbildning som krävs för att söka information på intranätet. Man har räknat med att tekniken 

skulle kunna förbättra samarbetet, och knyta samman enheter, underlätta kommunikationen 

och organisationslärandet och inte minst bidra till en högre effektivitet i verksamheten.  

                                                 
38 Heide, 2005 s. 26 
39 Heide, 2005 s. 26 
40 Heide, 2005 s. 26 
41 Heide, 2005 s. 26 
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Vi vet också att informations – och kommunikationstekniken i stor grad bidrar till det 

informations överflöde som många organisationsmedlemmar drabbas av. 42 De har på denna 

kedja inte förbättrat samarbetet, underlättat kommunikationen och inte heller bidragit till en 

högre effektivitet i verksamheten, eftersom kedja inte har utvecklat ett intranät som gör att de 

anställda kan kommunicera till andra butiker. De har inte heller gjort det lättare för de 

anställda att kommunicera till olika enheter inom kedjan. Detta gör att effektiviteten i 

verksamheten inte är mycket högre än innan, men de har utvecklat kommunikation mer än 

vad det var förr. De har inte heller drabbats av informations överflöde, det är för att de inte vet 

var de ska hitta all informationen eller hur de olika funktionerna som finns på intranätet 

fungerar.  

5.3 De anställda och intranät 

Intranät 

Enligt Hjelm är intranät ett steg på vägen mot ett system där medarbetare kan ta del av all 

information de behöver för att genomföra sina uppgifter via datorsystemet.43 Detta är något 

som de anställda på denna kedja har svårt med att hitta den information de behöver eller så 

finns inte den information som de behöver veta på intranätet, vilket gör att de inte kan ta del 

av all information de behöver på intranätet för att kunna genomföra sina uppgifter. 

  

Enligt teorin är syftet med ett intranät att utveckla kommunikation och utbytet av information 

i organisationen.44 Det har skett i denna kedja, intranätet har utvecklat kommunikationen och 

de flesta anställda är nöjda med detta sätt som ledningen har valt att kommunicera med de 

anställda. Intranätet skall även fungera som ett interaktivt arbetsredskap för att understödja, 

förenkla och förbättra processer och arbetssituationer för att effektivisera så mycket som 

möjligt.45 Till viss del har intranätet hjälp till att göra detta, men en del anställda anser att 

intranätet är svårt och inte så enkelt att ha och göra med. Det finns en del funktioner på 

intranätet som ställer till problem för en del. Intranätens grundläggande och första funktion 

var att lagra all intern företagsinformation på en och samma plats och presentera den på ett 

enkelt sätt samt att alla anställda skulle få samma uppdaterade information oberoende var 

denne befann sig.46 tanken med intranätet enligt ledningen är att det ska vara det centrala 

                                                 
42 Heide, 2005 s. 26 
43 Hjelm 1996, s. 19 
44 Järnemar, Jansson, Juni 1999,s 29  
45 Järnemar, Jansson, Juni 1999,s 29 
46Järnemar, Jansson, juni 1999 s. 29  
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samlingsstället för informationen. De har presenterat den information som finns på förstasidan 

lätt tillgänglig men när de ska söka vidare efter annan information blir det genast svårare. 

Vilket gör att de har på ett sätt gjort, en del av informationen lätt att få tag på men ändå inte. 

Men nu är det så att alla butiker inom denna kedja får samma information samtidigt det fick 

de inte förr.  

 

Intranät som  intern kommunikationskanal 

Bark säger att ett traditionellt problem för informatörerna i en intern kommunikation har varit 

att de har haft svårt till kanaler för tvåvägskommunikation. Han säger även att ett utvecklat 

intranät kommer säkert, om det sköts väl, att kunna skärpa och ge näring åt det nödvändiga 

ansikte – mot – ansikte kommunikationen.47 På denna kedja har de utvecklat ett 

intranätsystem som gör att de anställda kan ha en tvåvägskommunikation och ge näring åt det 

nödvändiga ansikte – mot - ansikte kommunikationen, men det är så att de anställda inte 

riktigt har förstått att de kan kommunicera med ledningen, utan de flesta av den anställda tror 

att de bara kan kommunicera med kundtjänst. Men de anställda kan ta emot budskap och ge 

mottagaren en återkoppling48 om det är något som de inte förstår med informationen. Detta 

gör att de har en tvåvägskommunikation, men det ger inte näring för ansikte – mot – ansikte 

kommunikationen.  

 
Intranätet som en organisationsförändring 

De förändringar som ett intranät medför kan bemötas på olika sätt. Angelöw menar att 

förändringar uppfattas som främmande eller avvikande från det normala inarbetade. Intranätet 

kan av en del uppfattas som något främmande och svårt, vilket kan få följden att man ovilligt 

utnyttjar intranätet.49 Detta är något jag kan se hos de äldre anställda eller de anställda som 

inte är så vana vid datorer, de äldre har sina inarbetade rutiner och tycker att det blir 

främmande eller avvikande att använda intranätet, de som inte är vana vid datorer tycker att 

datorerna i sig blir främmande. Detta gör att dessa personer även tycker att intranätet blir 

främmande. 

 
De problem som kan uppstå i en organisation som använder intranät kan vara att ett intranät 

kräver mer ansvar att hålla sig informerade, intranätet kan också få den följden att de anställda 

översköljs av information, eftersom all information finns på intranätet, ett annat problem är 

                                                 
47 Bark, 1997 s. 123-124 
48 Sandgren, Vt-07 s. 2-3 
49 Bark, 1997 s. 121-122 
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tolkningen av meddelandet och många i organisationen har inte datorvana vilket också talar 

för att de inte kommer att använda intranätet.50 En del av dessa problem kan finnas i denna 

kedja. Det är många av de anställda som anser att de måste söka informationen själva och om 

det är någon anställd som inte gör detta eller inte orkar söka information, är på grund av att de 

inte är motiverade till att titta på intranätet och att vara uppdaterade på om vad som händer 

inom företaget. Det som gör att de anställda inte anser att de översvämmas av information på 

intranätet är att de inte vet eller inte kan söka mer information på intranätet än det som visas 

på första sidan, för om de anställda ska söka vidare från första sidan för att hitta annan 

information så blir det genast krångligare, vilket gör att de ibland ger upp. Att tolka ett 

meddelande som ledningen skickar ut har en del av de anställda haft problem med. De som 

inte har så god datorvana är inne på intranätet och tittar men det som de personerna har svårt 

med är att testa sig fram hur de ska använda sig utav intranätet. 

 
 

 

                                                 
50 Bark, 1997 s. 115-116 
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6. Slutsats 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som jag har kommit fram till med uppsatsen. 
 
Den problemformulering som uppsatsen bygger på är vilka konsekvenser ett intranät får för 

kommunikationen i en mångfilialkedja. Med denna undersökning har jag kommit fram till att 

ett intranät kan få konsekvenser för kommunikationen i en mångfilialkedja. Det kan både vara 

positiva och negativa konsekvenser. 

 

Positiva konsekvenser för ledningen och anställda: 

• Ledningen får snabbare ut informationen. 

• De anställda får informationen snabbare än förr. 

• Alla butiker får informationen samtidigt. 

• Informationen har blivit bättre och tydligare. 

• De anställda kan söka den information som är relevant för var och en. 

• De anställda kan ta del av all information. 

• Ledningen har lättare att ändra informationen. 

• Intranätet främjar miljön.  

 

Negativa konsekvenser för de anställda: 

• Datorn kan krångla. 

• Det finns ett ställe till att hitta information. 

• Det blir mer information. 

• Datorvanan. 

• Tiden. 

• Utbildningen. 

• Engelska orden. 

• Funktionerna på intranätet. 

 

Negativa konsekvenser för ledningen: 

• Misstolkning av information. 

• Alla anställda tar inte del av informationen. 
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Det som jag har märkt som är positivt med ett intranät för både de anställda och ledningen är 

att ledningen nu kan få ut informationen snabbare och lättare till de anställda och de anställda 

får informationen snabbare än vad de fick förr, samt att alla butiker får informationen 

samtidigt med intranätet. Informationen har nu även blivit bättre och tydligare från ledningen 

till de anställda och eftersom ledningen nu lägger ut all information på intranätet kan var och 

en av de anställda söka den information som de anser är relevant för dem. De anställda kan nu 

även ta del av den information som de tidigare inte fick ta del av. Det är även lättare för 

ledningen att nu ändra den informationen som blir fel på ett enklare sätt än förr. Intranätet 

främjar även miljön eftersom det inte blir lika mycket papper som förr.  

 

De negativa konsekvenserna som jag har märkt för de anställda är att datorn kan ju krångla 

ibland vilket då kan göra att de anställda får vänta på informationen och även att de nu har ett 

ställe till att hitta information, både i pärmar och på intranätet, samt att det är mer information 

nu än vad det var förr. Eftersom inte alla har den datorvana som behövs av de anställda för att 

de ska kunna använda intranätet, påverkas kommunikationen negativt av detta eftersom inte 

alla kan gå in och använda alla de funktioner som finns att tillgå på intranätet, men de kan ta 

del av den information som finns på första sidan. Tiden har också en negativ påverkan, 

eftersom förr så kunde de ta med pärmar ut i butiken vilket de inte kan göra med intranätet 

och detta gör att de inte har tid till att titta på intranätet. Alla anställda hade inte fått den 

utbildningen som behövs för att använda intranätet, eller en del hade fått utbildning med men 

tyckte att den inte var så bra eftersom den inte var tillräckligt grundlig och även att det har 

tagit lång tid att gå igenom det kompendium om intranätet som de anställda skulle gå igenom. 

Vet de anställda inte hur de ska använda sig utav intranätet kan de inte heller ta del av den 

information som läggs ut där. En del påpekade också att de har många engelska ord i 

rubrikerna och en del anställda vet inte vad dessa ord betyder, detta gör att de inte vet under 

vilken rubrik som de ska leta för att hitta den information som de vill ha reda på. En del klara 

inte heller av vissa funktioner som finns att tillgå på intranätet vilket kan göra att de inte får 

fram den information som de vill läsa. De anställda har inte tid till att sitta och leta för länge 

efter den information de söker. 

 
De negativa konsekvenserna för ledningen som jag har märkt är att informationen kan bli 

misstolkad, för att ledningen formulerar informationen fel. Även att inte alla anställda tar del 

av all den information som finns att tillgå via intranätet. Dessa är de positiva och negativa 

konsekvenser som jag har kommit fram till med hjälp av denna undersökning. 
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7. Reflektioner och rekommendationer 

I detta kapitel kan ni läsa om de observationer jag har fått fram med denna undersökning.  Ni 

kan även ta del av de rekommendationer som jag anser att de som tänker införskaffa sig ett 

intranät bör tänka på. 

 
Det som jag har kommit fram till med denna undersökning är att om ett företag ska använda 

ett intranät som en kommunikationskanal måste de vara noga med hur de utbildar sina 

anställda om hur ett intranät ska användas och att de lägger upp intranätet så att alla 

funktioner är lätthanterliga för vem som helst, samt att de avlägger mycket tid under 

utbildningen så att de anställda kan utforska intranätet i sin egen takt. 

 
Jag anser att de som har utformat utbildningen för intranätet i denna mångfiliakedja inte har 

gett de anställda den tid som behövs för att lära sig intranätet och de anställda har inte heller 

fått en så grundlig utbildning som de behöver för att de ska kunna utnyttja de funktioner som 

finns till de anställdas förfogade. Jag tycker även att de ska lägga upp någon lätt information 

på intranätet om hur de ska göra de olika moment som de gått igenom på utbildningen, så att 

om de glömmer hur de ska göra de olika moment, så kan de senare gå in och titta på detta. De 

har inte heller gjort utbildningen eller de olika funktionerna lätt hanterligt för de som inte har 

den datorkunskap som behövs för att använda intranätet för att få fram den information de 

vill. De har dock gjort det lätt att få fram information på förstasidan på intranätet, men när de 

ska söka vidare efter annan information uppstår det problem för en del anställda. Det är även 

viktigt att informera de anställda när de lägger till en ny funktion som kan användas, för om 

inte detta görs kan de missa mycket information som finns att tillgå genom denna funktion. 

Det som ledningen behöver göra är att göra en grundlig genomgång av intranätet, så att alla 

vet vad det finns för olika funktioner och förstår hur de kan använda dessa för att hitta den 

information som de letar efter. De måste även ge de anställda mer tid till att utforska intranätet 

själva vid denna genomgång. Det är även bra att de då sitter två och två, en som har god 

datorvana och en som inte har så god datorvana, så att den personen som har god datorvana 

kan visa att det inte händer något om de sitter och klickar, eftersom de som inte har så god 

datorvana verkar vara rädda för att försöka klicka sig fram och utforska intranätet. Eftersom 

de anställda är mycket ute i butiken och inte alltid hinner gå in i personalrummet för att titta 

på intranätet, om de har en lite stund över, då hade det varit bra om de på något sätt kan få ett 

intranät i kassan, så att de kan gå in och titta när som helst. Jag tycker också att de på något 



  
 

 40 

sätt kan ändra de engelska ord som en del tycker är svåra till enklare engelska ord eller till 

svenska eftersom detta är ett problem som gör att det är många av de anställda som inte vet 

var de ska leta efter informationen de behöver. Det har under undersökning också kommit 

fram att alla butiker sagt något om det skyltsystem som de har, även om detta inte har med 

deras intranät att gör så är det viktigt att ha en genomgång om detta system med. Så att alla 

vet hur de ska göra när de ska beställa eller skriva ut dessa skyltar. 

 

Jag anser att ett intranät kan fungera som en bra kommunikationskanal om ledningen hade 

lagt fokus på det som jag har nämnt ovan. Har inte de anställda den utbildning som behövs för 

att använda sig av de funktioner som finns att tillgå via intranätet så kommer de inte heller att 

använda sig av detta som en kommunikationskanal. Har de inte heller den tid som behövs för 

att sitta med intranätet blir det så att de anställda inte ens försöker söka annan information än 

den som de kan hitta direkt när de kommer in på sidan och då kan det bli så att de kan missa 

en hel del av viktig information. 

 
Det som jag kan rekommendera de företag som tänker på att införskaffa sig ett intranät är att 

verkligen fokusera på dem som inte har så god datorvana, även att de anställda får en bra och 

grundlig utbildning. Det även viktigt att ge en bra och grundlig utbildning om de olika 

funktioner som finns att tillgå på ett intranät och även genomgångar av intranätet efter varje år 

så att de anställda inte glömmer av hur de kan utnyttja de olika funktionerna som finns att 

tillgå. Jag tycker även att under utbildningen att de anställda kan sitta två och två, som en av 

de jag intervjuade nämnde, en som har datorvana och en som inte har så goda kunskaper av 

datorer, detta för att den som har större kunskaper av datorer kan visa de andra hur den 

personen kan gå in på intranätet och använda de olika funktioner som finns. Det är även 

viktigt att tala om för de personer som inte har god datorvana att de ska testa sig fram på 

intranätet och att inget kan hända om de råkar klicka på fel saker. Jag tycker även att de som 

startar upp intranätet kan tänka på att om de ska lägga in engelska ord i rubrikerna att de ska 

vara lätta ord som alla känner igen, eller att de anställda kan ändra dessa ord till svenska på 

något sätt. Sen hade det varit bra om de anställda på något sätt kan gå in på intranätet genom 

en dator vid kassan, detta kan göra att de anställda alltid kan titta på intranätet när de har lite 

tid över, det kan göra att de som anser att de inte har tid att titta på intranätet kan på detta sätt 

gå in och titta när de vill. Det som också är viktigt att tänka på när intranätet skall 

införskaffats är att göra alla funktioner så enkla som möjligt så att alla även de som inte har 

god datorvana enkelt kan gå in och söka den informationen som de behöver. 
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Bilaga 1 

 

Frågor till personalen 

Svar från Butik A 

 
1. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ja det har jag, vi fick ett tillfälle då vi gick 

igenom Index. men jag anser att man lär sig mycket allteftersom. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej det har jag inte, eftersom jag har varit tjänsteledig i två år. 

Jag kom hit till denna butik precis när det var nytt och det har inte blivit av att jag har fått 

någon utbildning. 

 

Respondent tre, säljare:  Nej, jag hade friår när intranätet införskaffades. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej, jag har inte gjort utbildningen än, det har inte blivit av helt 

enkelt att jag har gjort utbildningen. Men jag skulle verkligen behöva en genomgång. 

 

2. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Eftersom de på huvudkontoret har ändrat i 

Index så många gånger tycker jag att det skulle behövas lite mer utbildning. Jag tyckte det 

var bättre vid Index uppstartande, det var lättare att förstå. Nu får man leta sig fram och 

många hittar inte det de vill få fram.  Mycket står på engelska och det är ofta svåra 

engelska termer som inte är så lätta att förstå. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja, men mycket har jag lärt mig efterhand. Jag kollar mest 

veckobrev. Färdigskyltat material kan jag inte till exempel. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, inte nu men däremot hade jag uppskattat utbildning när jag 

kom tillbaka efter mitt friår. Jag har lärt mig mycket i efterhand, men visst är jag inte 

expert, det blir att jag får fråga andra hela tiden. 
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Respondent fyra, säljare: Ja, absolut. Jag är inte alls bra på Index, anar att jag är den som 

använder Index minst av alla. 

 

3. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Det skulle kunna vara lättare att hitta i 

Index. Man skulle också kunna söka på telefonnummer. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja. När man gör skyltar i Index och använder tabben så hoppar 

den olika för varje skylt. Tabben hoppar alltså inte till den text som den borde eller som 

man tror den ska hoppa till. Det går självklart använda sig utav datormusen men det sinkar 

en och tar längre tid och i en butik är all tid värdefull. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, tror inte det. 

 

Respondent fyra, säljare: Jag är ju inte så insatt i det här med Index som sagt. 

 

4. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ingenting. 

 

Respondent två, dekoratör : Ingenting. 

 

Respondent tre, säljare:  Ingenting. 

 

Respondent fyra, säljare :Jag har ju inte fått någon utbildning så jag kan inte uttala mig 

om det. 
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5. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef :Det jag skulle se att de ändrade är i så fall 

språket. På något sätt skulle de kunna få mer text på svenska. Men ingenting annat skulle 

kunna hjälpa tror jag. 

 

Respondent två, dekoratör: De som inte har så god datorvana skulle kunna bli förvarnade 

innan de ändrar något i Index. De skulle även kunna få en kort genomgång av det som 

kommer förändras. Annars tycker jag det är rätt enkelt att hitta bland alla flikar. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, kanske. Det hade varit bra om de kunde ändra så att man har 

bättre överblick på Index. Det kan bli lite jobbigt att söka sig fram hela tiden. Även 

sökfunktionerna kunde varit bättre. De hade även kunnat ändra så att det blir lättare att 

skriva ut skyltarna. Nu måste man mäta och det hade varit lättare för oss slippa den biten. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det handlar om att öva och leta 

sig fram. Oftast tycker jag att man hittar efter att man letat lite. 

 

6. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej. Alla kollar Index på raster och vid 

luncher. De går in och kollar det senaste nyheterna. 

 

Respondent två, dekoratör: När man jobbar i butik måste man vara intresserad av nyheter 

om företaget. I den här butiken går alla in och kollar Index. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, det skulle kunna vara lättare att hitta sin information. Oftast 

har butikschefen skrivit ut veckobrev och alla behöver inte ta del av allt som står i 

veckobrevet. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej. Veckobrev skriver ju butikschefen ut så det blir ju att alla får 

den informationen ändå. Mycket skrivs på tavlan så även där får många information. 
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7. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar Index 

frekvent? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja. Vi har väldigt mycket att göra och tight om tid vilket gör att 

man kanske inte kollar Index så ingående som man vill. Man glömmer bort av ren stress 

helt enkelt. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, tiden. Här blir det väldigt stressigt och man känner inte att 

man kan kolla Index så ofta som man vill. 

 

Respondent fyra, säljare: Ja, det skulle vara tiden i så fall. Man har för lite tid för att titta 

på allt man vill. Jag tror även att osäkerhet spelar in. 

 

8. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tycker det går ganska bra att hitta bland 

alla flikar. MyStore tycker jag går ganska bra att hitta i. Även planogram och skyltar är 

lätta att hitta bland. Många skyltar har de på huvudkontoret bara namngett med storlek så 

att man måste mäta vilka skyltar det är de menar. 

 

Respondent två, dekoratör: Hittills tycker jag inte att det har varit svårt att hitta bland alla 

flikar och material. 

 

Respondent tre, säljare: Det är inte svårt att hitta det som är på förstasidan, men när man 

ska gå in på andra saker blir det genast svårare. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej, jag tycker inte det. Men det kan ju också bero på att jag inte 

kollar så mycket. Det kan ju hända att det finns information som är svår att hitta, men det 

är sån information som jag inte behöver ta del av ändå. 

 

9. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 
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Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ja, Index har hjälp mig mycket mer. Förr 

använde vi oss utav fax och då blev det bara en massa papper. Det var både oviktig och 

viktig information som spottades ut ur faxen. Nu är det lättare att få tag i den information 

som behövs och slippa den information som inte är viktig för en själv. Olika befattningar 

behöver ju ofta olika information. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej. Jag har jobbat med Index sedan januari i år vilket har 

gjort att jag inte skapat mig någon uppfattning om det. 

 

Respondent tre, säljare: Ja det tycker jag har förbättrats. 

 

Respondent fyra, säljare: Ja, absolut. Allt har blivit mycket lättare. Det går mycket lättare 

att trycka ut information. 

 

10. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ja det gör jag. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja. 

 

Respondent tre, säljare: Ja. 

 

Respondent fyra, säljare: Knappt. 

 

 Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tittar på lite olika saker så som 

topplistan på näthandeln, personalnytt och om olika bloggar har nämnt oss. 

 

Respondent två, dekoratör: Jag tittar på Index på fikaraster eftersom jag vill hålla mig 

uppdaterad. Det blir ju oftast bara förstasidan som man tittar eftersom alla de senaste 

nyheterna ligger där. Där står till exempel om alla säljtävlingar och om vilka som leder. 
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Respondent tre, säljare: Jag kollar det som är nytt för att man är nyfiken på det senaste. 

Men det blir bara att man kollar det som står på förstasidan, om man ska kolla på annat än 

det som finns på förstasidan blir det krångligare. 

 

Respondent fyra, säljare: Någon gång bara. 

 

11. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ingen alls. 

 

Respondent två, dekoratör: Inget. Med tanke på att vi redan knappt hinner titta all 

information som finns nu, så finns det ingen tid till att titta ytterligare nytillkommen 

information. 

 

Respondent tre, säljare: Jag vet inte. Känner att jag får det jag behöver. 

 

Respondent fyra, säljare: Jag tycker inte att det finns något jag saknar. 

 

12. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan Index 

införskaffades? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ingenting. 

 

Respondent två, dekoratör: Inget. 

 

Respondent tre, säljare: Det var inte bra. 

 

Respondent fyra, säljare: Det minns jag inte, det var ju ett tag sen nu. 

 

13. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Som sagt spottade faxen ut en massa onödig 

information. Papper som däremot innehöll viktig information kunde tappas bort. 
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Respondent två, dekoratör: Både ur miljösynpunkt och arbetssynpunkt var det sämre förr. 

 

Respondent tre, säljare: Det blev så mycket papper och det kom bort papper med viktigt 

information hela tiden. 

 

Respondent fyra, säljare: Nu kan man ju kolla allt själv. Förr kunde det ibland bli lite 

otydligt med mycket papper och så vidare. 

 

14. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Framför allt har Index gjort att alla blir mer 

deltagande, även de extraanställda. 

 

Respondent två, dekoratör: Den största konsekvensen är nog hur Index gynnar miljön då 

inte lika många papper används. Nu finns det inte heller så många anledningar till att man 

kan säga att man inte tagit del av all information. Förr var det nog lättare att skylla på att 

man slarvat bort ett papper med viktig information, då man egentligen inte orkat kolla upp 

det bara. 

 

Respondent tre, säljare: Ut miljösynpunkt har det verkligen blivit bättre eftersom det inte 

går åt lika mycket papper längre. Det har blivit lättare att hitta information och allt är mer 

Strukturerat nu. Förr kollade inte alla faxen och då blev det ju att alla inte fick 

informationen samtidigt. Om en gick och kollade faxen och tog med sig pappret fick ju inte 

nästa person den informationen förrän senare, om ens det. 

 

Respondent fyra, säljare: Nu kan man ju kolla mycket själv utan att butikschefen skriver ut 

och visar vad som behövs läsas. Index sparar även tid och man slipper en massa papper 

som kommer bort. Så jag tycker att det bara har blivit bättre, även om man får stå och leta 

ibland. 

 

15. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 
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Respondent ett, ställföreträdande butikschef:  Nej, jag tror inte det. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej, jag tycker detta fungerar väldigt bra. Den info jag behöver 

hittar jag lätt. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, jag tror det här är det bästa. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej, jag tror att det här är det bästa. 

 

16. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef:  Nej. 

 

Respondent två, dekoratör: Alla har ju olika förförståelse för viss information som skrivs 

på Index vilket gör att det alltid kan uppstå missförstånd och liknande. Det har hänt att de 

på huvudkontoret har gjort tryckfel, men det har aldrig medför några större konsekvenser. 

 

Respondent tre, säljare: Nej. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej, inte vad jag kan komma på. 

 

 I så fall, vad hände? 

 

17. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej, det tycker jag inte. Det är inte mycket 

som har ändrats när det gäller kommunikation till de andra butikerna. Vi ringer fortfarande 

när vi behöver få svar på något. 

 

Respondent två, dekoratör: Vi har ju ingen kontakt med de andra butikerna via Index och 

de enda som har tillgång till mail via Index är butikscheferna. Det som skulle kunna vara 

bra är att alla dekoratörer får en mail som de kan maila till varandra och till 
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regionskommunikatören. Jag har förstått att det blir omständligt när man ska beställa 

färdiga skyltar, och om dekoratörerna skulle ha en egen mail för att skicka dessa hade 

deras jobb underlättats. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, det tycker jag inte. 

 

Respondent fyra, säljare: Jag är ju som sagt dålig på att använda det. Jag har alltid ringt 

om jag har behövt veta något och det gör jag fortfarande. 

 

18. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej, i och med att det inte är så stor skillnad 

från nu och då. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej, jag tycker inte att det har försämrats. Vi ringer till 

varandra och löser problem sinsemellan. 

 

Respondent tre, säljare: Nej. Med tanke på att vi kommunicerar med medarbetare i andra 

Lindexbutiker på samma sätt som förr tycker jag inte att det försämrats. 

 

Respondent fyra, säljare: Nej. 

 

Svar från Butik B 

 

1. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att till gå när Index införskaffades? 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, säljare: Kommer inte ihåg men jag tror det var en väldigt liten 

utbildning vi fick. Jag söker hellre information i papper, men jag vet hur Index fungerar. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Ja, det har jag men det var en liten utbildning. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja. 
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Respondent fem, säljare: Ja. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Ja, jag har tagit del av all den 

utbildningen vi fick. Det var en enkel genomgång om Index, men vi har inte fått något 

kompendium att gå igenom vad jag kommer ihåg.  Jag anser att vi behöver tid till att hålla 

på att utforska Index. 

 

2. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, säljare: Jag är tredjeman här och sysslar med löner med mera så jag 

hade behövt mer utbildning. Ofta söker jag informationen själv. Det är inte så många som 

använder Index i den här butiken, de som jobbar här är 40+ och det är lite främmande för 

dem. Jag tror därför att många hade behövt mer utbildning. Vi har en visserligen en 

månadspärm där all information är tryckt, men jag tycker att alla ska gå in på Index och 

kolla på månadspärmen där. 

 

Respondent två, säljare: Nej, det behöver jag inte. Allt finns på papper som vi säljare 

behöver. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Ja absolut, utbildningen jag fick gick så fort och 

man hinner tappa lite under tiden. Så jag tycker att en genomgång till så här i efterhand 

hade varit bra. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja, det behöver jag. Jag tycker att en genomgång 

till skulle vara bra. Fast visst lär man sig mycket av att sitta och klicka. Det hade varit bra 

med mer utbildning för de äldre som inte är så vana vid datorer. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, det tycker jag inte att jag behöver. Jag har gått ner i 

timmar och använder inte Index lika mycket nu. Visst glömmer man en del men det är 

bara att använda det mer. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Jag skulle inte vilja ha mer utbildning om 

Index, men jag vill ha en grundläggande datorutbildning, så att alla anställda vågar 

försöka gå runt och trycka på knapparna och lära sig hur man sparar ner olika saker. 



  
 

 51 

 

3. Skulle du vilja ändra på något i Index? 

 

Respondent ett, säljare: Index har precis genomgått en förändring och nu fungerar det 

jättebra. Det borde dock finnas en mail till den person som man vill ha tag på inom 

respektive avdelning, och inte bara till kundtjänst. 

 

Respondent två, säljare: Jag har inte så mycket synpunkter om Index. Jag går bara in 

ibland och kollar moderådet. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag tycker att det kunde bli någorlunda lättare att 

hitta i Index och att all text ska stå på svenska. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tycker att texten ska stå på svenska, det finns 

många ord som man inte vet vad de betyder. De äldre förstår inte alla ord heller, vilket 

kan göra att det blir svårt för dom att hitta den information de behöver. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, jag tycker inte det är något som behöver ändras. Det är lätt 

att hitta, men om jag undrar över något frågar jag för att det ska gå fortare. Det skulle 

vara om man på något sätt kan se produkter i en annan butik, så  att man kan ge kunder 

information om man kan ta hem produkten eller i vilken Lindex butik produkten finns inne. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det skulle vara att man ska systemet i 

kassan, att ha datorer och Index i kassan. 

 

4. Vad ser du ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt dig om 

Index? 

 

Respondent ett, säljare: Att de ska fokusera på de som inte har någon datorvana, det tar 

längre tid för dem att lära sig. 

 

Respondent två, säljare: Ingenting. 
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Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag tycker inte att de har missat mycket. När man 

jobbar extra, som jag, hoppar man runt i olika butiker. Där har man fått lära sig att en 

del butikschefer är noga med utbildningen och andra är mindre noggranna. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: De har inte missat mycket. 

 

Respondent fem, säljare: Det skulle vara att de inte har haft någon uppföljning på 

utbildningen. Jag tycker att man ska checka av för att veta att alla i butiken använder och 

kan Index. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det är att man ska lägga mer tid på 

utbildningen, så att alla får tid att gå igenom Index och öva och lära sig Index. 

 

5. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Respondent ett, säljare: Det är svårt att säga, jag kan inte sätta mig in i hur de tänker. 

Jag tycker att man behöver klicka mycket för att komma fram till det man söker. 

 

Respondent två, säljare: Ja, problem finns i Index finns inte att hitta utan problemet är att 

man ska ha en skärm på rätt ställe. Vi har en skärm i personalrummet men av risk för att 

kassan blir obemannad, tittar vi inte Index så ofta som vi kanske borde och vill. Man 

borde ha en skärm i butiken, jag tycker också att det är konstigt att det inte finns någon 

funktion för lagersaldo. Detta skulle förenkla och förkorta tiden betydligt då en kund 

tillexempel frågar om ett visst plagg finns i en viss storlek i en närliggande Lindexbutik. 

Nu måste vi ringa till de närliggande Lindexbutikerna och fråga om plagget. Personalen i 

den butiken måste i sin tur gå ut och titta i butiken om plagget finns. Allt detta tar tid och 

skulle kunna underlätta jättemycket för oss ute i butiken. Men då förutsätts att en skärm 

finns framme i kassan, så att vi slipper springa fram och tillbaka till personalrummet. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag tycker att det kan göras enklare. Jag tycker 

också att alla ord kan vara på svenska i Index. Det borde ju gå att översätta språket till 

det land man jobbar i. 
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Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag tycker det är ganska tydligt. Det enda 

skulle väl i så fall vara om all text är på svenska. Då skulle det bli lättare att klicka sig 

fram. 

 

Respondent fem, säljare: Det går säkert alltid att förbättra, så är det ju alltid. Det skulle 

kunna vara mer tydligt i så fall. Men i många fall handlar det om att våga ta för sig och 

att någon pushar en och det är ju butikschefens ansvar. Det handlar även om att det kan 

bli stressigt när man jobbar i butik och det är svårt att hinna med att titta och lära sig 

Index. Jag tycker det är viktigt att lära ut till dem som inte har så god datorvana. Det är 

något som skulle kunna följas upp. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att det handlar om intresse för 

sitt arbete, man kan läsa sig till hur man ska göra på Index. 

 

6. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, säljare: De som kanske inte alltid orkar kolla Index är de extraanställda 

och de vet oftast inte om att Index finns. Vi kallar in extra en gång i månaden, och de 

behöver inte den informationen. Annars är det att man behöver mer tid till att få sätta sig 

ner och titta igenom intranätet. 

 

Respondent två, säljare: Jag vet inte. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Nej, intresset ska ju ligga hos en själv tycker jag. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tror inte det. Det kan vara så att alla butiker 

kanske inte har dator i lunchrummet utan måste titta Index på kontoret, och där är ju 

oftast bara butikschefen. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det skulle vara om det står på dagordningen. Då blir det 

som en arbetsuppgift och då går man in och kollar Index. 
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Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Jag tror att de som inte alltid orkar kolla 

på Index är de lite äldre, de är vana att ha papper att läsa informationen på, det är svårt 

att tvinga dem att lära sig om datorer, men det handlar också här om intresse. 

 

7. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar 

Index frekvent? 

 

Respondent ett, säljare: Nej det tror jag inte, men man skulle behöva en 

intensivutbildning som är upplagd på fler timmar än den utbildning vi fick från början. . 

 

Respondent två, säljare: Det skulle vara att vi har ont om tid. Vi har väldigt mycket att 

göra och har väldigt inrutade dagar. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: En anledning kan vara att en del inte vågar titta 

Index. En annan anledning kan vara att en del inte tycker att det är intressant, men jag 

tycker det är konstigt om intresset inte finns. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag tror inte det. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det kan vara att man inte har tid och att det är stressigt i 

butiken. Därför tycker jag att det ska stå med i dagordningen. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det är tiden, man känner inte att man har 

tid. Man borde ha tillgång till Index i kassan, man ska kunna söka informationen på den 

plats man är för man har inte alltid tid att springa in i personalrummet för att titta på 

Index. 

 

8. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 

 

Respondent ett, säljare: Nej. 

 

Respondent två, säljare: Nej, det är bra upplagt. Det kan i så fall vara när det gäller de 

nya skyltarna. De är ändrade till nya typsnitt och storlekar. Det är mer snurrigt nu. Det 
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blir svårt att se hur de nya skyltarna kommer att se ut. Tidigare tycker jag att det 

fungerade det bra. Jag tror dock att man kommer att sätta sig in i det allt eftersom. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag tycker det kan vara svårt med tanke på att 

vissa ord står på engelska. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag tycker inte det. Vissa kan dock ha svårt 

för det eftersom saker ligger invävt i många olika mappar. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, är man ovan får man leta lite. Men ju mer du är inne ju mer 

lär du dig anser jag. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Nej, egentligen inte, det står tydligt var 

man kan söka informationen. 

 

9. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 

 

Respondent ett, säljare: Ja, till viss del. Det finns ju en mail men den har inte alla tillgång 

till, utan bara butikschefen. Det hade varit bra med en mail som alla kan ta del av och 

inte bara butikschefen. Även en mail där man kan maila från butik till butik hade varit 

bra, idag har vi inget sådant. 

 

Respondent två, säljare: Nej. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Ja, absolut. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja det tycker jag. Förr fick vi bara veckobrev, 

numera kan man läsa mycket mer utöver veckobreven. I Index kan man även läsa vad 

pressen skriver och skriva till kundtjänst. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det tycker jag. Jag vet däremot inte om den är tillräcklig. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Ja det tycker jag, är man villig till att söka 

informationen så finns den där. 
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10. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, säljare: Ja, det gör jag. 

 

Respondent två, säljare: Nej, jag söker inte mycket själv. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Ja, mer än det som butikschefen visar vid 

personalmöten. Personligen tycker jag att Index är intressant. 

 

Respondent fyra: Ja, jag brukar kolla varje dag. 

 

Respondent fem, säljare: Ibland går jag in och tittar Index om man jag får tid över. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Ja det gör jag. 

 

Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

 

Respondent ett, säljare: Jag är inne varje dag och kollar då försäljningssiffror och i 

månadspärmen med mera. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag brukar kolla Index ungefär varje dag och då 

tittar jag på vad som är nytt i varje avdelning. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag brukar kolla på veckobrev, försäljning med 

mera. 

 

Respondent fem, säljare: Jag kollar Index för att jag behöver informationen igen efter 

personalmötena, detta eftersom jag hör dåligt. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Jag tittar på dagens information, 

veckobrev och nya meddelanden. 

 

11. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 
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Respondent ett, säljare: Inget jag kommer på nu. 

 

Respondent två, säljare: Jag skulle vilja kunna kolla lagersaldo både i vår butik och i 

andra Lindexbutiker. Även varuingångar hade varit bra.. Detta för att kunna ge kunderna 

bra information snabbt om de kommer in och frågar efter en specifik vara. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Nej, jag tycker allt finns. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag skulle vilja ha information om de 

reklamutskick som görs och även det som visas i tidningar om Lindex. Denna information 

vill jag ha för att kunna ge kunden så bra service och exakt information som möjligt. 

 

Respondent fem, säljare: Det känns bra tycker jag. Jag tycker det är tillräckligt nu med 

tanke på de timmar jag jobbar. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att det är helt okej med 

information, jag får den information som behövs, det skulle vara att jag vill ha 

information om olika annonser som läggs ut, man borde få dessa annonser innan 

kunderna ock kunna se bilden på Index. 

 

12. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Jag kan inte svara på det, jag anställdes efter det att Index 

införskaffades. 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker inte att något var bra med det sättet som de använde 

sig utav förr. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Då var det via fax och det tyckte jag inte var bra, 

då är det bättre nu. 
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Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ingenting, det är mycket bättre och smidigare 

nu. 

 

Respondent fem, säljare: Index är helt klockrent. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det som var bra förr var att alla såg 

informationen, även de som nu inte tar sig tid med Index, alla fick informationen som kom 

via fax. 

 

13. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Jag är som sagt för sent anställd och kan därför inte svara på 

det. 

 

Respondent två, säljare: Jag vet inte vad som var dåligt men jag gillar nog papper mer 

än Index, i slutändan är det ju ändå innehållet som är intressant. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Det känns att man via index är mer uppdaterad. 

Det var sämre förr man nådde inte ut riktigt förut. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Det skrivs inte ut lika mycket papper nu och 

papperna kommer inte bort som de gjorde förr. 

 

Respondent fem, säljare: I och med att mycket papper försvann via faxen blev det att 

mycket information som inte gick fram till alla eller också försvann papperna. Nu finns all 

info man behöver på Index och jag tycker också att man får mer information nu än förr. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det var att vi inte fick all information, men 

det var även mycket onödig information förr. Man kunde även förr missa information om 

pappret slängdes. Nu kan man leta efter all information som jag vill ta del av. 

 

14. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 
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Respondent ett, säljare: Vissa tycker inte om förändringar och då är själva förändringen i 

sig den största konsekvensen. 

 

Respondent två, säljare: Det negativa är att det numera finns ytterligare ett ställe att hitta 

information, dels i pärmar och dels i Index. Men det positiva är att informationen kommer 

fram fortare. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Jag tycker det är jättebra nu. En negativ 

konsekvens är att datorn kan krångla och då står vi utan information. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag vet inte. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker att Index införskaffande är det bästa som har gjorts. 

Lindex är ett modernt företag och då ska det efterföljas. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det är att jag kan få den information som 

jag är intresserad av att veta. Det kunde man inte förr. 

 

15. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, ett intranät är jättebra. Det enda negativa är att man blir 

väldigt beroende av ett intranät och om det då krånglar blir man utan information. 

 

Respondent två, säljare: Förmodligen inte, det måste vara det bästa. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Nej, tror det är det bästa med tanke på 

utvecklingen. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, det är den smartaste lösningen för alla. 
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Respondent fem, säljare: Nej, intranätet är det ultimata. Men då är en förutsättning att 

alla tar del utav informationen som finns att tillgå där. Dessutom sparas det in på papper 

och ut miljösynpunkt är ju det bra. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Nej, det är det ultimata, det finns en sida 

man kollar på plus att där finns det alla länkar om man vill söka information om något 

annat. 

 

16. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, säljare: Nej, det har det inte gjort. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Nej. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det har hänt. Vid dessa tillfällen har man dock tagit det med 

butikchefen och hon har då förklarat och missförståndet är löst. Men man tolkar ju saker 

på olika sätt och det är bara en mänsklig faktor. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Nej, det har det inte. 

 

16.1. I så fall, vad hände? 

 

Respondent ett, säljare: Det kan ofta stå en sak i veckobreven, till exempel en 

omskyltning, men sen kan de ändra det igen. Ibland tycker jag inte de tänker som 

butikssäljare och det blir ju kundtjänst som får ta smällen. De hade behövt tänka till innan 

de skickar ut informationen. 

 

17. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 
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Respondent ett, säljare: Jag tycker inte att Index har förbättrat sättet att kommunicera till 

andra Lindexbutiker. Vi använde oss utav telefon innan Index och gör det fortfarande. 

Förr hade vi tillgång till MSN, men det blev för oseriöst. Men en egen mail hade varit bra. 

Jag har för mig att det finns en blogg och den skulle kanske kunna användas mer. Då 

förutsätts dock att det informeras mer om den. 

 

Respondent två, säljare: Vi använder oss utav en telefon nu och det gjorde vi förr också, 

så kommunikationen har inte förbättrats med hjälp av Index. Något som hade varit bra är 

ett typ av system ute vid kassan där man kan ha kontakt med andra butiker direkt. Skulle 

man få ett mail måste man titta det direkt dock, annars skulle ett telefonsamtal vara 

mycket effektivare. En lösning på det är ett ljud när ett mail hamnar i inkorgen, då tittar 

man ju direkt eller så fort det hinns med. Vissa frågor behöver man kanske inte ha svar på 

direkt och då är ju en mail jättebra då man kan svara när det finns tid över. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Nej, vi använder oss av telefon nu och det gjorde 

vi förr också. Vi har mest kontakt med kundtjänst och ledningen via index. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Vi kan inte kommunicera med andra butiker via 

index, och jag tycker det är bättre att ringa. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det finns en mail som butikschefen kan 

använda, men vi kan inte kommunicera till andra Lindex butiker via Index. 

 

18. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tycker inte Index har försämrat sättet, det har ju inte skett 

någon förändring från förr. 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker inte det har försämrats. 

 

Respondent tre, säljare, extraanställd: Det har inte försämrats från hur vi 

kommunicerade förr. 



  
 

 62 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Det har inte förändrats, vi använder fortfarande 

telefon. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, det har inte förändrats. 

 

Respondent sex, ställföreträdande butikschef: Det har inte förändrats vi använder 

fortfarande telefon. 

 

Svar från Butik C 

 

1. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent två, säljare: Ja. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Ja. 

 

Respondent fem, säljare: Ja. 

 

 Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

  

Respondet ett, ställföreträdande butikschef: Jag tittar varje dag, då tittar jag om det är 

något nytt som har kommit. Jag går även tillbaka och kollar gamla veckobrev. Jag kollar 

helt enkelt allt möjlig information gammal som ny. 

 

Respondent två, säljare: jag kollar varje dag. Då söker jag information, som till exempel 

information om sänkningslistor och personalnytt m.m. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag använder Index flera gånger per dag. Då ser jag igenom 

allt och om det kommit något nytt som måste läsas. 



  
 

 63 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Jag kollar Index varje dag, då tittar jag om det kommit 

något nytt jag behöver veta inför dagen. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tittar på Index varje dag jag jobbar, då tittar jag på till 

exempel personalnytt och de senaste tio i topp säljarna. 

 

2.   Hur mycket tittar du index idag jämfört med vid införskaffandet? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag började jobba här i december i år och 

innan dess jobbade jag i en annan Lindex butik och det var för tre års sedan och då fanns 

det inte Index, så jag kan inte jämföra. 

 

Respondent två, säljare: Jag kollar betydligt mer nu. Förr var jag osäker på hur Index 

fungerade. Man nu har man ju vant sig vid att gå in och kolla, och all informationen 

kommer ju dit. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag kollar mer nu för man är mer insatt i Index nu än förr, 

som till exempel med bloggar det kollar jag nu men gjorde jag inte förr. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Det är mycket mer nu för nu har man lärt sig hur Index 

fungerar. 

 

Respondent fem, säljare: Det är mer idag, det kommer ju mer information på Index nu än 

vad det gjorde från början. 

 

3. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag har själv ingen datorvana. Men jag 

tycker det är enkelt att hitta på Index. 
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Respondent två, säljare: Jag tycker det är mycket engelska ord, och det är lite krångliga 

engelska ord. De äldre kollegorna här kanske inte kan engelska så bra vilket gör det 

jobbigt för dem att hitta, men annars är det bra upplagt. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tycker det är väldigt lätt, den nya informationen som 

kommer finns på förstasidan vilket är den viktigaste informationen för de anställda och 

förstasidan är lätt att få fram. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Jag tycker det är svårt ibland att hitta när man ska 

söka vidare från förstasidan, när man ska få fram mer information om vissa saker, för det 

är så många steg för att få fram denna information. Jag tycker att det ska vara mindre 

steg för att få ytterligare information och att Index ska vara mer strukturerad. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

4. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej jag tycker inte att Index att vara 

upplagt på ett annat sätt för dessa personer, man ser klart och tydligt om det kommer 

någon ny informationen man måste läsa, den informationen visas på förstasidan. 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker Index är enkelt upplagt för alla anställda, men det 

kan vara så att man inte är motiverad att kolla försäljningssiffror m.m. om man inte är 

fastanställd. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tycker att det ligger i ens eget intresse för ens arbete, som 

ska göra att man kollar Index regelbundet och om man inte orkar kolla tycker jag att det 

är av ren slapphet. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej det finns inget som gör att man inte kollar Index 

regelbundet, jag tycker att allt är väldigt bra på Index, och den viktigaste information står 

på förstasidan. 
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Respondent fem, säljare: Jag tror fler skulle använda Index mer om det står mer konkret 

hur man kommer in i olika program som finns på Index, som till exempel hur man gör 

textskyltar. 

 

5. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar 

Index frekvent? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Det skulle vara om folk söker 

informationen på annat håll, det kan ju vara så att en kollar informationen och sedan för 

informationen vidare. Annars tror jag alla kollar Index frekvent. 

 

Respondent två, säljare: Jag själv kollar mycket på Index, så jag tycker det är svårt att 

säga om det finns någon andledning till att de andra inte kollar Index frekvent. Jag tycker 

att det ligger mycket i ens eget intresse om man kollar Index. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej det finns det inte, jag tycker det handlar om intresse för 

sitt arbete att vara uppdaterad och att vara med. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, i så fall skulle det vara att någon annan berättar 

informationen för någon anställd, man hör helt enkelt informationen från annat håll. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, men det kan vara så att folk inte kollar för det får bra 

information från ledningen i butiken. Man behöver inte titta på all information på Index 

för man får det ändå alltid muntligt från ledningen. 

 

6. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att det är väldigt smidigt och 

lätt att hitta på Index. Jag använder inte själv datorer så mycket och jag tycker det är lätt 

att hitta bland alla flikar. 
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Respondent två, säljare: Det skulle vara de engelska orden, jag tycker det kan vara svårt 

att veta vad vissa engelska ord betyder. Detta gör att jag får ibland fråga var en del 

information ligger. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej, jag tycker inte det är svårt att hitta bland alla flikar, jag 

tycker det är väldigt enkelt och att man lär sig efter hand. 

 

Respondet fyra, vikarie, säljare: Ja lite, det är just att det är så många steg och det är 

svårt att komma ihåg vad informationen ligger man sökt efter. Det är lite som ett 

spindelnät. 

 

Respondent fem, säljare: Nej det tycker jag inte. 

 

7. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Ja det tycker jag. 

 

Respondent två, säljare: Ja, för man får reda på mycket information som till exempel 

försäljning, förr fick man inte reda på all information från ledningen. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Ja. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det läggs ut allt som har med Lindex att göra på Index. Jag 

sitter ofta och tittar på Index, då tittar jag till exempel på pressinfo det tycker jag är 

intressant. 

 

8. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Inget. 

 

Respondent två, säljare: Som det är nu ligger det mesta redan på Index, men det skulle 

kanske vara lite mer information om trender om vad som kommer komma i modeväg. 
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Respondent tre, dekoratör: Jag tycker informationen är bra jag är nöjd med den 

information som finns på Index. Dock kunde en del av informationen komma ut tidigare så 

att man inte gör det de informerat om först och att man sedan får reda på att det inte ska 

vara så och får ställa tillbaka allt igen. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Vet inte, kanske att det finns mer information om var de 

söker personal, och detta ska inte bara vara från våran region utan hela Sverige. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, jag tycker informationen är ganska omfattande. 

 

9. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Vet inte, förr kom informationen via fax 

och man hade även telefonmöten, men jag tycker inget är bättre än det sättet de 

kommunicerar med oss nu. 

 

Respondent två, säljare: Förr stod butikschefen och rabblade den information som kom 

via fax. Jag tycker det är mer positivt nu än innan och att informationen kommer 

snabbare nu med jämfört med innan. 

 

Respondent tre, dekoratör: Förr var det mycket papper för innan använde de fax för att 

kommunicera med oss. Men jag tycker det är bättre med index. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Jag tycker inte det fanns något positivt med hur 

kommunicerade med oss förr, då kom informationen via fax. Jag tycker det är mycket 

bättre på det sättet kommunicerar med oss nu. 

 

Respondent fem, säljare: Då kom informationen via fax vilket gjorde att man fick 

informationen serverad, med Index blir det att man får söka sig till informationen själv. 

 

10. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 
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Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Förr kunde informationen stanna hos de 

som ledde butiken, men med Index har alla tillgång till informationen. 

 

Respondent två, säljare: Förr tycker jag att man fick informationen sent, med Index får 

man informationen snabbare. Förr kunde man också missa mycket information för papper 

kunde försvinna, med Index kan man bara gå till datorn och skriva ut informationen igen 

om pappret försvinner. 

 

Respondent tre, dekoratör: Förr kunde inte alla ta del av all informationen, men med 

Index är det ens eget ansvar att ta reda på informationen. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Förr kunde det vara så att det inte alltid fanns papper i 

faxen och då var man tvungen att regelbundet kolla så att det fanns papper i faxen, för om 

det inte fanns papper kunde inte informationen skrivas ut. Vilket gjorde att man ofta kunde 

missa information, detta sätt att kommunicera var inte heller miljövänligt. 

 

Respondent fem, säljare: Förr kunde det vara så att informationen på papper inte kom 

fram till alla, ett papper kan lätt kan försvinna, och detta gjorde att inte alla fick just den 

informationen. Nu finns informationen alltid där, man kan bara gå in på index och kolla. 

 

11. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att det är att informationen 

kommer ut snabbt och lätt till alla. Man kan nu inte heller skylla på något om man inte 

har fått reda på information i tid, för nu ligger det i ens eget intresse att ta reda på 

informationen. 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker att informationen är bättre nu och att man kan söka 

informationen lättare själv. Man behöver inte fråga någon annan om olika saker, utan 

man kan hitta det mesta själv på Index. 
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Respondent tre, dekoratör: Jag tycker att den största konsekvensen är att nu kan man bli 

uppdaterad hela tiden och även hela tiden under dagen, man kan själv gå in på Index och 

titta. Men det är ens eget ansvar och intresse. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Jag tycker att den största konsekvensen att det är 

mindre papper nu och att man får informationen snabbare via Index, man hittar även 

snabbare på Index än hur det var förr. 

 

Respondent fem, säljare: Jag kan inte svara på den frågan eftersom jag har varit borta 

under en längre period, jag har varit mammaledig. 

 

12. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tror inte det, jag tror det är det bästa. 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker det är väldigt smidigt. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, det tror jag inte, jag tycker det är väldigt bra. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, det tror jag inte. 

 

13. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej det har det inte, inte än så länge. 

 

Respondent två, säljare: Nej. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej det tror jag inte. 
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Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, det har inte uppstått någon misskommunikation på 

grund av Index utan för hur de formulerar informationen. 

 

Respondent fem, säljare: Nej. 

 

13.1. I så fall, vad hände? 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Det kan vara så att man inte förstår vad de menar, det 

blir så att man ibland tolkar informationen på fel sätt. 

 

14. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag vet inte det, jag har inte tagit kontakt 

med någon Lindex butik via Index. 

 

Respondent två, säljare: Vi kommunicera inte genom Index med andra butiker utan mest 

med huvudkontoret. 

 

Respondent tre, dekoratör: Det är bättre nu, man kan skicka iväg frågor om sortimentet 

via Index, det kanske är en fråga som andra butiker också har ställt och när man får svar 

 på frågan kan de andra butikerna också se både frågan och svaret.  Det finns även en 

blogg man kan skriva till varandra, men jag gillar telefon för jag vill ha besked direkt. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: 

 

Respondent fem, säljare: Vet inte, informationen kommer snabbare fram till alla butiker 

samtidigt med Index jämfört med fax. 

 

15. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: 

 

Respondent två, säljare: 
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Respondent tre, dekoratör: 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Det har försämrats genom att förr ringde vi mycket till 

de andra butikerna, med Index blir det att man förlorar den personliga kontakten som 

man får genom telefonsamtal. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

16. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej det har jag inte, jag har inte fått någon 

utbildning alls, för jag jobbade inte här när index införskaffades. 

 

Respondent två, säljare: Ja, det gjorde jag. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej, det har jag inte, för det var så att jag bytte till denna 

butik från en annan Lindex butik och när jag kom hit fanns Index redan här. Jag har själv 

fått lära mig genom att klicka mig fram på Index. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, jag har inte fått någon utbildning. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, jag var bland de första som fick utbildningen här. 

 

17. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Jag tror inte jag behöver någon mer 

utbildning, jag tycker Index är så pass enkelt att använda. 

 

Respondent två, säljare: Nej, jag inte har någon mer utbildning, är det något jag är 

osäker på så frågar jag mina kollegor. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej. 
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Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, jag vill inte ha någon utbildning. Men jag skulle 

gärna vilja ha en genomgång av Index. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, jag tycker inte jag har blivit fullärd, jag skulle vilja ha 

någon form av utbildning om hur man söker på Index och se hur man kan fördjupa sig i 

Index. 

 

18. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: 

 

Respondent två, säljare: Jag tycker inte de har missat något med min utbildning. 

 

Respondent tre, dekoratör: 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: 

 

Respondent fem, säljare: Nej, det tycker jag inte de har gjort. 

 

19. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Respondent ett, ställföreträdande butikschef: Nej, jag tycker det är bra som det är, jag 

har ju inte jobbat här så länge så Index är nytt för mig och jag upptäcker nya saker hela 

tiden. Om ett år kanske jag har synpunkter på vad som kan förändras. 

 

Respondent två, säljare: Det skulle vara att de engelska orden som finns på Index byttes 

ut till svenska ord istället, för det är inte alla som förstår de engelska ord som finns. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tycker det är bra som det är. 

 

Respondent fyra, vikarie, säljare: Nej, det skulle kunna vara om man på något sätt kunde 

göra så att det blir mindre steg när man ska leta efter något då blir det lättare att hitta. 
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Respondent fem, säljare: Faktiskt ingenting, det skulle vara att man skulle kunna 

använda sig av Index för att se lagerstatus i andra butiker och centrallagret för att kunna 

hjälp kunder som söker efter någon produkt som är slut på vårat lager. 

 
Svar från Butik D 
 

 

1. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja. 

 

Respondent tre, säljare: Ja.  

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Ja. 

 

Respondent sex, säljare: Ja. 

 

 Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

 

Respondent ett, säljare: Jag kollar på Index en gång om dagen, då kollar jag på 

förstasidan, om det är några nyheter som har kommit och ibland kollar jag på trender 

med. 

 

Respondent två, dekoratör: Jag tittar varje morgon och hela dagen. Jag tittar på nya 

meddelanden som kommit, siffror från gårdagen och när jag gör skyltar så kollar jag på 

hur de ska se ut. 

 

Respondent tre, säljare: Jag kollar lite var och varannan dag. Då tittar jag på 

meddelanden, nyheter och på skyltarna på hur de ska se ut. 
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Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Jag tittar på Index varje dag. Då tittar 

jag på nya meddelanden, försäljningen i butiken och regionen och latest publications. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag tittar två gånger i veckan och när jag får tid 

över. Då tittar jag  på veckobrevet och personalnytt. 

 

Respondent sex, säljare: Varje dag jag jobbar kollar jag. Då kollar jag på förstasidan om 

det är några nya meddelande jag behöver läsa. 

 

2. Hur mycket tittar du index idag jämfört med vid införskaffandet? 

 

Respondent ett, säljare: Jag kollar mycket mer nu än innan eftersom man har kommit in i 

det. Vi pratar även på personalmötet att man ska vara inne på Index och kolla. 

 

Respondent två, dekoratör: Jag tittar lite mer nu än vad det var i början, då var jag 

förvirrad, men nu har jag vant mig vid att gå in och titta. 

 
Respondent tre, säljare: Jag tycker det är lättare med papper, för papper kan man ta med 

till kassan och om man har tid över kan man läsa det där. Men det brukar inte bli så 

mycket tid över. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det är mer nu eftersom jag har fått en ny 

tjänst som ställföreträdande butikschef. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag vet inte, jag kan inte svara på det eftersom 

jag började jobba här för ett och ett halvt år sedan. 

 

Respondent sex, säljare: Det är mycket mer nu, jag tittar hela tiden nu. I början tyckte jag 

inte att det var så lätt, men jag har lärt mig efterhand hur man ska hitta saker jag letar 

efter. 

 

3. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 
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Respondent ett, säljare: Tror kanske det, det är om det finns möjlighet till att förenkla 

Index på något sätt. 

 

Respondent två, dekoratör: Det kan säkert vara upplagt på ett annat sätt. Jag tror att det 

är svårt för det som inte är uppväxta med datorer, de äldre kollegorna. Jag tycker det är 

lätt men det ligger i ens eget intresse att lära sig. 

 

Respondent tre, säljare: Jag vet inte hur det skulle vara lättare. Det är ju så att ju mer 

man är inne på Index ju mer lär man sig. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det kunde vara lite snabbare för ibland 

är det seg uppkoppling, är man inte datorvan kan det vara så att man inte väntar till 

datorn har sökt färdigt. Jag tycker också att rutan där man kan skicka meddelande ska 

vara anpassad efter skärmen, för det är inte heller lätt för dem som inte är vana vid 

datorer. På Mystore måste man trycka på plusen för att få underrubriker istället för att 

trycka på texten, det är inte heller lätt om man inte är datorvan. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej, jag tror inte det. Man klickar på det man är 

intresserad av att läsa så får man fram det. Jag har själv inte letat efter annat på Index. 

 

Respondent sex, säljare: Ja kanske, det är så att alla rubriker står på engelska vilket inte 

är lätt för alla att förstå. De engelska orden gör det svårare att veta under vilken rubrik 

man ska leta under för att hitta det man söker. 

 

4. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, säljare: Det skulle vara om det var enklare och lättare att hitta, man 

kanske kunde förenkla Index på något vis. 

 

Respondent två, dekoratör: Jag tycker att Index är så pass bra upplagt, det som ska göra 

att man kollar på Index är att man själv måste var motiverad till det. 
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Respondent tre, säljare: Det är upp till var och en, de som är uppdaterade och kollar på 

Index är de som är intresserade att jobba här. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Motivation måste komma från en själv 

tycker jag. Men det kan också vara rädslan för att använda index som gör att man inte 

kollar regelbundet, men jag tycker att man måste kolla varje dag. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej, det tror jag inte. 

 

Respondent sex, säljare: Nej, motivationen kommer på ett annat sätt, man måste 

motiveras för att kolla på Index, man måste motiveras av jobbet. 

 

5. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar 

Index frekvent? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, i så fall kan det vara tiden. 

 

Respondent två, dekoratör: Det är tiden, man har antingen kassan eller kunder att hjälpa 

eller uppackning av varor, vilket gör att man inte har tid till att kolla Index frekvent. 

 

Respondent tre, säljare: Det är tiden, det är dåligt med tid när man är i kassan. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det är om de andra anställda tycker det 

är svårt, eller att man inte har fått i det i sin dagliga rutin. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag tycker att man behöver lite mer information 

om var man kan hitta olika information, man skulle behöva någon form av utbildning för 

detta. 

 

Respondent sex, säljare: Det skulle vara tiden, men jag kollar den alltid. 

 

6. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 
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Respondent ett, säljare: Nej, inte när man kommit på hur man använder Index, men det 

går nog att förenkla. 

 

Respondent två, dekoratör: Emellanåt tycker jag att det är svårt men det är av ovanan att 

använda Index, och jag tycker att man ibland får man leta lite för att få fram viss 

information. 

 

Respondent tre, säljare: Ja det är det, det tar sin tid att hitta något man letar efter. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Ja, skyltarna har de ändrat, jag tycker 

man ska göra det enklare för alla anställda med skyltarna eftersom hela personalen gör 

skyltar och inte bara dekoratören. Det jag nämnde innan med plusen på Mystore för att få 

fram underrubriker kan man också ändra, annars är det kanonbra. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag är inte så insatt i Index, jag kollar bara det 

jag måste. 

 

Respondent sex, säljare: Ibland är det svårt, en del information ligger gömd under vissa 

rubriker och de rubrikerna är på engelska, det kan vara svårt att koppla de engelska 

orden som finns i rubrikerna till den information man söker efter. 

 

7. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 

 

Respondent ett, säljare: Ja det tycker jag absolut. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja det är mycket bättre information nu än vad det var förr. 

 

Respondent tre, säljare: Vi får all information som vi fick på papper innan, man missar 

inget. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Ja, absolut. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Ja, absolut. 
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Respondent sex, säljare: Ja. 

 

8. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 

 

Respondent ett, säljare: Vet inte, kanske att det finns någonstans man kan se lönefrågor, 

fackliga frågor. 

 

Respondent två, dekoratör: Den information som finns är bra. 

 

Respondent tre, säljare: Inget speciellt, allt som vi behöver veta står på Index. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: På Index finns allt, det är inget som 

saknas som jag kommer på. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag tycker att det kan vara olika mellan 

butikerna, till exempel kan en kund komma in för något och så säger vi att vi inte kan göra 

så här, men då säger kunden att hon fått göra så i en annan butik. Jag tycker att vi kan få 

mer specifik information hur vi ska gör, så alla gör samma i alla butiker. 

 

Respondent sex, säljare: Jag tycker det är rätt så mycket information på Index. 

 

9. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Innan var det fax, då landande informationen rätt i handen på ett 

lättare sätt. Man kunde också gå in i kontoret och se att det kommit ett fax, med Index blir 

det inte samma sätt, nu blir mer ens eget ansvar. 

 

Respondent två, dekoratör: Innan var det fax, det var inte så bra, när informationen kom 

på fax kunde det ligga längre, innan man gick in på kontoret och kollade. Nu kan man 

bara gå in på Index och klicka sig fram. 
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Respondent tre, säljare: Jag vet inte om det var bättre förr. Förr var det papper och 

pärmar, då var det enkelt att ta fram telefonnummer eftersom man visste vilken pärm det 

stod i, det tar längre tid nu för att få fram nummer via Index. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var 

förr, men de hade fax, men då jobbade jag bara som extraanställd. Men nu tycker jag att 

man kan missa en del information eftersom man själv ska gå in och kolla, förr fick man 

informationen direkt i handen. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag jobbade inte här då, jag har bara fått 

information genom Index hela tiden. 

 

Respondent sex, säljare: När vi fick det på fax såg man informationen snabbare, nu måste 

man gå in på Index och se, det kan ta lite mer tid. 

 

10. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Det var väl så att förr blev det mer styrt genom butikschefen. 

 

Respondent två, dekoratör: Det var att man förr inte tittade lika ofta på informationen, 

och att alla butiker fick inte information samtidigt. 

 

Respondent tre, säljare: Det var att information inte kom fram i tid, och att alla inte fick 

information samtidigt, nu får alla butiker det. Nu kan inte Papper komma bort heller och 

ledningen kan inte missa att skicka information till någon butik. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Vet inte, jag vet inte hur mycket 

information de skickade förr, men jag tycker att på Index finns all information som 

behövs. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Kan inte säga det eftersom jag inte jobbade då. 

 

Respondent sex, säljare: Det var att om faxen var trasig fick man inte informationen. 
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11. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Respondent ett, säljare: Det är att man får reda på mer information nu än vad man fick 

förr. 

 

Respondent två, dekoratör: Det är mer effektivt nu än innan, både med skyltar, 

meddelande och så kan man hitta allt på Index. 

 

Respondent tre, säljare: Ur miljösynpunkt är det bättre, det blir mindre papper nu. Man 

spara också in mycket pengar. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det är att man får informationen 

snabbare. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag kan inte svara på detta eftersom jag bara 

varit här när Index fanns. 

 

Respondent sex, säljare: Det sämsta är att vi inte har några pärmar alls som till exempel 

med telefonnummer, jag tyckte att det gick snabbare att hitta telefonnummer i pärmen än 

på Index. Det bästa är att jag får mer information nu än vad jag fick innan. 

 

12. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Respondent ett, säljare: Nej det tror jag inte, det är möjligt men jag kan inte komma på 

något. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej det tror jag inte. 

 

Respondent tre, säljare: Nej det är väl det som är det smartaste på markanden nu. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Nej, datorer är bättre och snabbare. 
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Respondent fem, säljare, extraanställd: Jag tror det är det bästa, alla har tillgång till det 

och kan kolla när de vill. 

 

Respondent sex, säljare: Nej. 

 

13. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, inte mer än småsaker. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, inte som jag vet. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Nej. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej. 

 

Respondent sex, säljare: Nej. 

 

13.1. I så fall, vad hände? 

 

Respondent ett, säljare: Det är att det ibland kan komma fel pris på en top, men det är ju 

bara att ändra det, alla kan ju göra fel. 

 

Respondent två, dekoratör: Det kan vara att meddelandena kan vara luddiga, man tolkar 

ju text på olika sätt, men detta gäller ju inte Index i sig. 

 

Respondent tre, säljare: Det är ju så att om ledningen skriver fel information blir det ju 

fel ute i butiken som till exempel med pris. 
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Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det är mer hur de formulerar sig, de 

måste vara övertydliga. De kan vara lite luddigt med texten ibland. Jag tycker också att de 

borde upprepa vissa saker de tror vi redan vet. 

 

14. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Det vet jag inte. 

 

Respondent två, dekoratör: Jag tycker chatten är bra, även om den inte används 

jättemycket så är det roligt att ha möjligheten. 

 

Respondent tre, säljare: Jag kommunicera inte med andra butiker via Index, utan det vi 

kan göra är att skriva en fråga på e-mail till kundtjänst. De lägger sedan upp både svaret 

och frågan på förstasidan så att alla butiker kan se vad man har frågat och vad man har 

fått för svar. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Vi har ju bloggen, men den används inte 

så jättemycket. Man kan även skriva en fråga på e-mail som man skickar till kundtjänst, 

både frågan och svaret läggs sedan ut på förstasidan så alla kan se. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Bloggen är bra, men den används för lite, jag 

tror att den inte används för antingen vet man inte att den finns eller så är det för man är 

lat. 

 

Respondent sex, säljare: Det är att alla får information samtidigt i alla butiker. 

 

15. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Det har inte försämrats. 

 

Respondent två, dekoratör: Nej det har inte försämrats, det är bra kommunikation, vi har 

även kontakt med Helsingborg butikerna via telefon. 
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Respondent tre, säljare: Nej det har det inte, vi har ju även fortfarande telefon, det är ju 

lätt att ringa och få svar direkt. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Vet inte det, den har inte försämrats. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej, det tror jag inte. 

 

Respondent sex, säljare: Nej det har inte försämrats, och vi kan även ringa varandra. 

 

16. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, jag  har inte hunnit med det. 

 

Respondent två, dekoratör: Ja, men det tar tid att gå igenom det kompendium vi fick. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, det vi har fått, men jag har inte gjort allt. Har gjort en timma 

på fritiden på det kompendium vi fick, men lär mig mycket själv. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Ja det gjorde jag. Utbildningen var ju så 

att man fick ett kompendium och en beskrivning hur man ska göra som man själv skulle gå 

in på Index och testa de enklaste sakerna. Men jag hade inte tid att göra hela men gjort 

halva, det tar lång tid att göra det. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej, men jag vill ha det och jag tycker att jag 

borde ha fått det. 

 

Respondent sex, säljare: Jag har gjort nästan allt av det kompendium vi fick, men jag har 

några få saker kvar att göra. 

 

17. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, säljare: Ja det skulle jag vilja ha. 
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Respondent två, dekoratör: Ja, jag skulle vilja ha en bättre utbildning på det nya 

skyltsystemet för det är väldigt förvirrande. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, man hinner glömma de moment man inte gör så ofta, men 

man kan ju fråga någon kollega. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Absolut, men jag tror jag har koll på det 

mesta, men jag vågar gå in och leta. Vågar man inte gå in och leta vill man nog ha mer 

utbildning. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: 

 

Respondent sex, säljare: Ja, jag skulle behöva mer utbildning på hur man gör skyltar, 

den informationen kommer via post men det finns även på Index. Hur man gör skyltar 

ligger under en egen mapp, men man får leta och det tar tid. 

 

18. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Respondent ett, säljare: 

 

Respondent två, dekoratör: Tiden, man kan inte sitta och utforska Index. Man fick stressa 

sig igenom utbildningen och sen stressa ut i butiken igen. Man behöver mer tid för 

utbildningen, jag har fått lära mig själv i efterhand. 

 

Respondent tre, säljare: Jag kan inte Index, jag behöver mer tid på mig för att lära mig 

Index bättre. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Tiden, att avsätta ordentligt tid tycker jag 

är viktigt, man kunde till exempel göra så att man kommer hit en timma innan man börjar 

för att lära sig Index och inget annat. Då kan också vara två och två, och en av dessa har 

inte så bra datorvana. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: 



  
 

 85 

 

Respondent sex, säljare: De tror att alla har datorvana och det har inte alla. De ska inte 

förutsätta att alla har datorvana. För de som inte har datorvana är det inte lätt för att gå 

in och leta och hitta allt på Index. 

 

19. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, det tror jag inte. Det skulle vara att det skulle kunna 

förenklas lite och att de har med fackliga frågor. Men jag tycker det är bättre med Index 

än hur det var förr. 

 

Respondent två, dekoratör: Inte vad jag kommer på nu, kanske med skyltarna att det 

kunde vara mer enkelt och smidigare och att man har ett namnsystem på skyltarna. 

 

Respondent tre, säljare: Vet inte, jag kan inte hela index så jag vet inte vad det skulle 

vara. Kanske bättre innehållsförteckning. 

 

Respondent fyra, ställföreträdande butikschef: Det jag har inflikat innan. Man skulle 

även kunna slå ihop bloggen och mailen på något sätt, och att göra bloggen mer 

tillgänglig så att alla vet att den finns för jag tycker den är intressant att läsa. Det finns 

även en ruta där man kan söka efter information, den kan vara svår. De borde förklara 

hur den fungerar och inte ta förgivet att alla kan allt. Annars är Index väldigt bra och 

kommer utvecklas med tiden. 

 

Respondent fem, säljare, extraanställd: Nej, inte vad jag kan komma på, det skulle vara 

att bloggen kanske kan bli lättare att klicka sig in på. 

 

Respondent sex, säljare: Det är svårt att komma på något, det skulle vara att det ska vara 

lättare att hitta skyltarna, så man slipper leta upp dem. 
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Svar från Butik E 
 
 

1. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent tre, säljare: Ja. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja. 

 

Respondent fem, säljare: Nej. 

 

 Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tittar lite utöver morgonmötena, Då tittar jag på nyheter för 

dagen. Det var så att jag var mammaledig när intranätet kom. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag försöker titta varje dag, då tittar jag 

på månadsinformationen, nyheter, det som finns på förstasidan. 

 

Respondent tre, säljare: Jag tittar varje morgon, och då tittar jag på de nyheter som 

kommit. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tittar varje dag, då tittar jag på framsidan, 

vilka nyheter som kommit. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

2. Hur mycket tittar du index idag jämfört med vid införskaffandet? 

 

Respondent ett, säljare: Det blir att jag tittar på Index mer idag än vad jag gjorde förr. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tittar på Index mindre idag. Men jag 

vill gärna lära mig mer hur Index fungerar. 

 

Respondent tre, säljare: Jag tittar på Index lika mycket som vid införskaffandet av Index. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tittar mer idag, jämfört med vid 

införskaffandet. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tittar lite mer på Index idag jämfört med förr, Jag tittar lite 

mer på nyheter. 

 

3. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tror att det är rätt bra upplagt. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, jag tycker att det ska vara svenska ord 

istället för de engelska orden. För det tror jag hade underlättat mycket. 

 

Respondent tre, säljare: Jag tycker att om alla anställda hade fått en bra utbildning från 

början, så hade det känts bättre för de som inte har datorvana att använda Index. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag har ingen datorvana, men jag tycker att 

Index är lätt upplagt. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker Index kunde vara lite enklare, men det kan vara för 

att jag inte har någon datorvana. 

 

4. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tycker den viktigaste informationen ska vara tydligt, det hade 

också varit bra med lite schemalagd tid för att sitta och titta på Index. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: När någon har varit inne och titta på 

något på Index blir texten svart istället för röd, vilket gör att de som inte orkar titta kan ju 

se vilken information som de andra tycker är viktig. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, jag tror inte att Index kan vara upplagt på ett bättre sätt för 

dem som inte orkar titta på Index. Det som behövs kollas syns tydligt. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Detta har inte jag tänkt på, jag tycker att det är 

rätt enkelt när man vill söka information. 

 

Respondent fem, säljare: Den informationen som ska läsas ligger utskriven på papper. 

 

5. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar 

Index frekvent? 

 

Respondent ett, säljare: Det som jag kan se som kan vara en andledning till att vi inte 

tittar på Index frekvent, kan vara tiden. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tycker inte det har hänt så mycket nytt 

sedan stockman vilket var i januari, jag behöver inte kolla Index frekvent. 

 

Respondent tre, säljare: Det som gör att man inte kollar Index är att det inte finns tid till 

det. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Det jag kan tänka mig kan göra att man inte 

kollar Index frekvent tror jag är tidsbrist. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

6. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 
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Respondent ett, säljare: Ja, jag tycker att det är svårt att hitta bland flikar och 

butiksmaterial, jag tycker att vi inte har fått någon riktig utbildning. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, jag tycker att det kan vara svårt ibland 

att hitta. När man ska kolla planogram är det mycket gamla grejor där och även 

inaktuella grejor och att det är dåligt uppdaterat. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, det tar tid innan man hittar det man söker efter, det blir 

krångligt och man får gå många vägar innan man hittar den information man letar efter. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja, jag tycker det är lite svårt att veta var man 

ska hitta den informationen man söker. 

 

Respondent fem, säljare: Ja, det är lite ovant, jag tycker att språket ska vara mer på 

svenska, de engelska orden är lite konstiga. Jag tycker även att det tar tid och är svårt 

med skyltsystemet. 

 

7. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, det tycker jag att Index har gjort, nu 

får man informationen direkt. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, det tycker jag, det är mycket tydligare med Index, och man 

får all information på ett och samma ställe med. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Ja, det tycker jag, det är mycket bättre 

information nu. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tittar på den informationen som behövs tittas på. 

 

8. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 
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Respondent ett, säljare: Nej, jag kan inte komma på något som jag vill ha mer 

information om via Index. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tycker inte att det finns någon 

information som saknas, man hittar det mesta om man vill på Index. 

 

Respondent tre, säljare: 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag tycker inte att det saknas någon 

information på Index. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, jag tycker inte att det saknas någon information, men jag 

skulle däremot vilja ha mer tid med att utforska Index. 

 

9. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Förr var det mycket information via fax. Jag tycker att 

telefonnummer kan vara svårt att hitta på Index, det tycker jag är mycket bättre i 

pappersform. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det som var bra med det sättet som 

ledningen kommunicerade med oss innan, var att man inte behövde söka informationen 

som man behöver göra nu, utan då skrevs informationen ut på papper. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, det var inget som var bra med det sättet ledningen 

kommunicerade med oss innan Index införskaffandes. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag kan inte komma på något för tillfället. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tror att det är jättebra nu som ledningen kommunicera med 

os nu, men jag tycker det var bättre på det sättet ledningen kommunicerade med oss förr. 
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10. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Jag kommer tyvärr inte på något nu. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det som var dåligt med kommunikationen 

förr var att det blev hemskt mycket papper överallt. 

 

Respondent tre, säljare: Förr använde vi oss utav fax för att kommunicera, förr kunde det 

komma fax under hela dagen och det var lätt att papper kom bort. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Förr tycker jag att det kunde bli lite rörigt med 

informationen. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker att det var bättre förr på det sättet ledningen 

kommunicerade med oss anställda. 

 

11. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Respondent ett, säljare: Med Index tycker jag att det krävs mer av varje anställd, det blir 

mer ansvar från ens egen sida. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att det kan bli lite för mycket 

information nu, förr fick vi den informationen som var viktig. 

 

Respondent tre, säljare: Med Index tycker jag att informationen är tydligare än förr. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Den största konsekvensen är att informationen 

är nu mer tydlig nu för alla. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker att den största konsekvensen är att med Index går det 

snabbare att få informationen. 
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12. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Respondent ett, säljare: Återigen, om den viktiga informationen är tydlig, så tycker jag att 

det är det ultimata. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej, jag tycker att ett intranät är det bästa. 

 

Respondent tre, säljare: Nej. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, det är inget som jag har reflekterat över, 

men jag tycker detta fungerar bäst. 

 

Respondent fem, säljare: Nej. 

 

13. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, säljare: Nej. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, det skulle vara att ledningen inte har formulerat 

informationen tydligt. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Det har hänt att det har uppstått 

misskommunikation mellan mig och ledningen. 

 

Respondent fem, säljare: 

 

 I så fall, vad hände? 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Det kan vara att informationen inte ligger under 

den flik som den informationen förväntas ligga under. 
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14. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, jag tycker inte att kommunikationen har förändrats till 

andra Lindexbutiker. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej, jag tycker kommunikationen är 

detsamma som förr. 

 

Respondent tre, säljare: Ja. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tycker inte att det har förändrats på något 

sätt. 

 

Respondent fem, säljare: Nej, det tycker jag inte. 

 

15. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Vi använder oss av telefoner för att kommunicera till de andra 

butikerna, och detta har inte förändrats efter Index införskaffandets. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej, det tycker jag inte. 

 

Respondent tre, säljare: Nej. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Jag tycker att kommunikationen till de andra 

Lindex butikerna är detsamma som det var förut. 

 

Respondent fem, säljare: Nej. 

 

16. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, jag har inte tagit del av utbildningen, jag har ingen 

utbildning alls av Index. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent tre, säljare: Vi har inte har någon uppföljning av Index, och jag tycker att vi 

anställda knappt fick någon utbildning. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag har inte tagit del av den utbildningen vi 

fick. 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker att den utbildningen vi fick var för kort. 

 

17. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej, jag vill inte ha någon mer utbildning 

idag. Jag tycker att utbildningen skulle vara mer grundlig ifrån början. 

 

Respondent tre, säljare: Ja, varför inte, man vet ju inte vad man kan missa. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Nej, jag behöver ingen mer utbildning av Index. 

 

Respondent fem, säljare: Jag kan det jag behöver kunna om Index. 

 

18. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Respondent ett, säljare: 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det jag anser att ledningen har missat med 

utbildningen är att den ska vara mer grundlig och att vi behöver mer tid på oss att lära 

oss hur Index fungerar. 
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Respondent tre, säljare: Jag anser att ledningen ska göra mer uppföljningar på om de 

anställda har lärt sig hur Index fungerar. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: 

 

Respondent fem, säljare: Jag tycker att utbildningen var kort, jag tycker även att de 

anställda ska kunna sitta vid Index och träna mer på hur Index fungerar, så ledningen 

måste tänka på tiden med. 

 

19. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Respondent ett, säljare: Jag skulle vilja ändra på skyltsystemet, jag tycker de ska beskriva 

vilken skylt som är vilken med ord, istället för med mått. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag skulle vilja ändra på den engelska 

orden och på skyltsystemet, jag tycker även att det ska vara mer tydligt vad som är viktigt 

att läsa och vilken information som inte är lika viktigt för alla att ta del av. 

 

Respondent tre, säljare: Nej, jag tycker inte att man behöver ändra på något, men jag 

skulle gärna vilja lära mig mer om Index. 

 

Respondent fyra, säljare, extraanställd: Inget, jag har inte tänkt på det. 

 

Respondent fem, säljare: Jag skulle vilja ändra på skyltsystemet, och att det blir mer ord 

på svenska på Index istället för på engelska. Det som referensgruppen skriver ner på 

datorn skulle kunna vara på fax fortfarande. Jag skulle även vilja kunna kolla lagersaldo 

på Index. 

 

Svar från Butik F 

 

1. Tittar du Index mer än det som butikschefen visar er vid personalmöten? 

 

Respondent ett, säljare: Ja. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja. 

 

 Om ja, vad tittar du då och hur ofta? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tittar på Index så mycket jag hinner. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tittar på rapporter om hur mycket vi 

har sålt dagen innan, om det har minskat eller ökat, jag tittar även på löner och om det är 

några nya meddelande. Vi får även en lista varje tisdag som jag går igenom ordentligt, 

och om det finns något som måste åtgärdas så gör jag det. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tittar på allt möjligt på Index. 

 

2. Hur mycket tittar du index idag jämfört med vid införskaffandet? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tittar på Index ungefär lika mycket som jag gjorde vis 

införskaffandet. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det blir att jag tittar på Index, mycket mer 

idag jämfört vid införskaffandet. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag har titta på Index mycket hela tiden, Jag har haft intresse 

för att göra det ända från början. 

 

3. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Respondent ett, säljare: Ja, jag tror att Index kan vara upplagt på ett bättre sätt för de 

som inte har så god datorvana. Jag anser också att man skulle behöva lite mer personlig 

handledning, som utbildning då 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, det tycker jag, jag tycker att man 

lättare ska hitta den information som man letar efter. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja, det tycker jag absolut, man skulle kunna ha betydligt 

lättare rubriker, man skulle kunna lägga upp rubrikerna på ett lättare sätt, om man letar 

efter en specifik sak ska man inte behöva gå igenom alla rubriker får att hitta det man 

söker. Det finns även en sökfunktion som jag tycker kan vara bättre, det är något som 

saknas med den funktionen, man skulle kunna göra den ännu bättre. 

 

4. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tycker att för de som inte alltid orkar kolla så handlar det om 

tid i så fall, man har inte den tiden som skulle behövas. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Denna fråga tycker jag hör ihop med den 

frågan som jag precis svarade på, jag tror att om de som inte ”orkar” kolla hittar 

informationen snabbare så skulle de gå in och titta mer på Index. Jag tycker även att vi 

har fått för lite utbildning. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja, jag tror att Index kunde vara bättre upplagt för dessa 

personer. Jag tycker att man inte ska ha så mycket information på förstasidan, utan att 

man ska begränsa informationen där. 

 

5. Kan det finnas någon annan anledning till att du eller dina medarbetare inte kollar 

Index frekvent? 

 

Respondent ett, säljare: Det är absolut tiden som kan göra att man inte tittar på Index 

frekvent, men även att datorer känns främmande för en del, datorer känns främmande för 

mig. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Denna fråga hör också ihop med de två 

frågorna innan, är du säker på att gå in på datorn så skulle du kolla mer. Men det 

handlar även om tidsbrist. 
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Respondent tre, dekoratör: Det kan vara att man förväntar sig att andra i personalen går 

in på Index och tittar och att de sedan ska föra informationen vidare. Det kan även vara 

så att om man inte är datorvan så kan det vara rädslan för att klicka, för de kan vara 

rädda för att det ska hända något , att något försvinner. 

 

6. Är det svårt att hitta bland alla flikar och använda det butiksmaterial som de på 

huvudkontoren lägger ut? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, jag kan inte påstå att det är svårt att hitta på Index. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, det beror på vad man ska hitta. De 

vanligaste bitarna är lätta att göra på Index, men när man ska söka vidare blir det 

svårare och man har inte tid för att sitta och leta. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nu har jag inte så jättesvårt för att hitta på Index, men i 

början tyckte jag det var svårt, jag har svårt för att hitta den information som går ut till 

kunder. 

 

7. Tycker du att Index hjälpt dig att få reda på information från ledningen? 

 

Respondent ett, säljare: Ja det tycker jag, allt som man behöver står på förstasidan, till 

exempel nyheter, man kan läsa om allt på Index. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja, det har det. 

 

8. Vad känner du som anställd att du skulle vilja ha för mer information via Index? 

 

Respondent ett, säljare: Jag använder Index för lite för att få den rätta hjälpen av Index, 

jag tycker att vi har fått för lite utbildning om Index. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag saknar information om klubbfoldrar, 

det är svårt att hitta den foldern. Jag tycker att det ska vara så att det går snabbt och lätt 

att hitta och att informationen ska vara ute tidigt på Index så att vi kan söka 

informationen tidigt. 

 

Respondent tre, dekoratör: 

 

9. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Det är bättre nu än vad det var förr. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Man kan inte ringa längre utan du får leta 

dig till all information. Det var mer personlig kontakt med ledningen förr. Men jag tycker 

att Index är ett mycket bättre system. 

 

Respondent tre, dekoratör: Förr var det fax som användes för att kommunicera, jag 

tycker att det blev mycket papper förr, men jag tycker det är bättre nu. Det som var bra 

förr var att man märkte när informationen kom på faxen, vilket man inte gör nu på samma 

sätt. Men nu kan jag välja bort den information som jag inte behöver. 

 

10. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till er, innan 

Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det som var dåligt med det sättet 

ledningen kommunicerade med oss förr, var att ibland så kom inte informationen för 

ibland fungerade inte faxen, informationen kunde ibland vara svår formulerad också, man 

förstod inte vad de menade. Med Index blir det mer klarspråk, och alla informationen 

finns på Index och alla får informationen. 
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Respondent tre, dekoratör: Det som var dåligt med det sätt ledningen kommunicerade 

med oss var att det blev så mycket papper och jag kunde inte sålla informationen. Det är 

även lättare nu att gå tillbaka och läsa gammal information. 

 

11. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Respondent ett, säljare: Den största konsekvensen är att vi kan använda Index på 

personalmötena. Vi kan också genom Index få information om nytt mode som kommer, vi 

fick inte information om det förr. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att den största konsekvensen är 

att informationen har blivit bättre än vad det var innan, man kan få fram all information 

på Index. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tycker att den största konsekvensen är att all information 

finns på samma ställe, nu behöver man inte kolla i många olika pärmar för att hitta den 

information man söker. 

 

12. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, det tror jag inte. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag vet inte, men jag tror inte det, jag tror 

att man kommer jobba mer och mer med intranät som en kommunikationskanal. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej, jag tror det är det bästa, man kan ju utveckla Index. 

 

13. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Respondent ett, säljare: Nej det har det inte. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Nej, det har det inte. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej, det har det inte, inte på grund av Index. 

 

14. På vilket sätt har Index förbättrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Jag vet faktiskt inte det, jag är inte mycket i butiken jag är på 

städ med. Det är ungefär som tidigare. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det man kan göra på Index är att du kan 

skriva en fråga till en annan butik inom regionen på mail, men det är bara butikschefen 

och ställföreträdande butikschef som har tillgång till mailen. 

 

Respondent tre, dekoratör: Det har inte blivit bättre vi anställda kan inte skicka några 

mail till andra butiker, vi kan skicka mail till kundtjänst, men jag vill ha en mail, det hade 

underlättat, men jag kan tänka mig att de tänker så att mailen kommer att missbrukas, 

men man kan ju sätta upp regler för användandet av mailen, och mailen ska bara 

användas för frågor som inte är brådskande. 

 

15. På vilket sätt har Index försämrat sättet att kommunicera till andra Lindexbutiker? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, det är ingen skillnad tycker jag. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tycker att personligheten har 

försvunnit. Det blir alltså mindre personlig kontakt. 

 

Respondent tre, dekoratör: Nej, det tycker jag inte. 

 

16. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Respondent ett, säljare: Ja, i stort sätt men jag har inte gjort allt i det kompendium som vi 

fick. 
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Respondent två, ställföreträdande butikschef: Ja, det har jag, men de yngre har lättare 

för Index än vi äldre, för vi äldre är inte uppväxta med datorer, de yngre söker mer 

informationen på Index. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag upplevde att det inte fanns någon utbildning 

överhuvudtaget. 

 

17. Skulle du vilja ha mer utbildning om Index, vad i så fall? 

 

Respondent ett, säljare: Jag skulle vilja ha mer utbildning i grunderna om Index, det 

beror på vilken ålder man är i, vi som är lite mer äldre hade ju ingen datorutbildningen i 

skolan. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag vill ha utbildning om hur man själv 

ska söka på Index, kan man det blir det lättare och då kan man hämta informationen 

snabbare. 

 

Respondent tre, dekoratör: Ja i mitt område skulle jag vilja ha mer utbildning om 

skyltsystemet, om hur man ska göra där. Jag vill även ha mer information om hur vi ska 

göra när man ska beställa skyltar, hur jag ska gå till väga då. 

 

18. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Respondent ett, säljare: Jag tycker att det skulle ha mer uppföljning på utbildningen, vi 

har inte fått någon uppföljning. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Jag tror att det är många som vill ha en 

bättre utbildning, förra veckan gick vi här i butik F igenom Index med en av tjejerna som 

har god datorvana. 

 

Respondent tre, dekoratör: Jag tycker att de ska ha en mer omfattande utbildning, men 

som sagt kan jag inte säga att jag har fått någon utbildning. 
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19. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Respondent ett, säljare: Nej, det tror jag inte. 

 

Respondent två, ställföreträdande butikschef: Det skulle vara om de kan göra så att det 

blir lättare att söka information på Index. 

 

Respondent tre, dekoratör: Det jag skulle vilja ändra på är att Index ska vara enklare att 

använda och enklare att söka information på. Jag tycker även att de kan ändra de 

engelska orden så att allt står på svenska, alla kan inte så bra engelska. 
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Bilaga 2 

 
Frågor till butikscheferna 
 

1. Hur mycket tittar du index idag jämfört med vid införskaffandet? 

 

Butik C: Vi var en testbutik för index. Jag kollar flera gånger om dagen, och jag kollade 

lika ofta när det kom. Men jag kollar mer nu eftersom det kommer mer information nu. 

 

Butik D: Jag tittar rätt så mycket, men det har jag gjort hela tiden. Det finns vissa 

funktioner jag använder dagligen. Index fanns här när jag började och jag har använt det 

mycket hela tiden men det blir mer nu eftersom pärmarna försvinner. 

 

Butik E: Jag var tvungen att kolla mycket på Index i början, så det är inte så stor skillnad 

på hur mycket jag kollade på Index vid införskaffandet. 

 

Butik F: Jag tittar på Index mer idag än vad jag gjorde i början. 

 

2. Tycker du att intranätet förbättrat eller försämrat ditt sätt att kommunicera till din 

personal? 

 

Butik A: kommunikationen mellan butikschef och medarbetare tycker jag det är sig likt. 

 

Butik B: Jag tycker att det har förbättrats. Index är en snabb och bra 

kommunikationskanal, och nu slipper jag alla papper. 

 

Butik C: Det har förbättrat kommunikationen, jag använda Index vid personalmötena, all 

information visas via skärmen och man slipper alla papper. 

 

Butik D: På ett vis är det sämre, alla tar inte till sig informationen på samma vis som när 

jag skrivet ut papper att läsa. Det är lite fifty-fifty med om den har förbättrat eller 

försämrat kommunikationen. Förr fick de också signera ett papper så att jag visste att de 

hade läst pappret, nu får var och en gå in och läsa själva. Idag skriver jag bara ut det 

mest nödvändiga. 
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Butik E: Intranätet ge mig mer möjligheter, framförallt blir kick-offer mer proffsigare, det 

är en förbättring med kommunikationen till de anställda. 

 

Butik F: Jag tycker inte att kommunikationen har försämrats med Index, allt finns på 

Index och man behöver inte slå i pärmar, så kommunikationen har förbättrats jämfört 

med innan. 

 

3. Är det svårt att hitta och använda det butiksmaterial som de på huvudkontoren lägger 

ut? 

 

Butik A: Nej, det tycker inte. Det skulle väl vara när de ändrar en mapp, men annars är 

det inte svårt att hitta. 

 

Butik B: Nej, det tycker jag inte, men skyltsystemet är inte hundra ännu, jag tycker att det 

är jättemycket brister i detta system, den som lägger upp skyltsystemet vet inte hur man 

jobbar med detta i butik. 

 

Butik C: Nej. 

 

Butik D: Nej, det tycker jag inte. 

 

Butik E: Ibland tycker jag att söksystemet kan vara svårt, human resources sidan är bra. 

Mystore tycker inte jag är logiskt men det är svårt att säga vad som exakt är fel där. Det 

kan även vara så att om man söker information om något, finns det inte där det ska ligga. 

 

Butik F: Ja det tycker jag det finns ingen röd tråd, det finns inte de rätta riktlinjerna. En 

del information får man gissa sig fram var man ska hitta, man får sitta och leta. Jag 

tycker att allt ska finnas på ett och samma ställe, annars tar det för mycket tid för att leta 

efter den information man söker efter. 

 

4. Vad känner du som butikschef att du skulle vilja ha för mer information via Index? 

 

Butik A: Allt och lite till, men har som sagt inte tid att kolla det som finns redan nu. 
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Butik B: Vi får all information på Index och det fungerar jättebra. Men det skulle vara 

bra om de tar bort gammal information om man lägger in ny information, om den gamla 

informationen finns kvar påverkar detta sökfunktionen för om man söker efter något vill 

man ju få fram denna nya informationen inte den gamla. 

 

Butik C: Jag vet inte, jag tycker vi får jättebra information. 

 

Butik D: Jag tycker inte att det saknas något. Jag får ut siffror från vår region. På 

bloggen ser man bara vår region det hade varit kul att se vad andra diskuterar. 

 

Butik E: 

 

Butik F: Jag vet inte om jag behöver mer information, jag vill mer veta exakt var 

informationen ligger, jag vill ha en annan manual. Jag skulle även vilja ha en bättre 

utbildning med en handledare som kan visa mig hur man gör på Index, för det finns säkert 

mycket information som man inte vet om. 

 

5. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som inte har så god 

datorvana? 

 

Butik A: Jag tror inte att det gör så stor skillnad, för att den viktigaste informationen är 

lätt att hitta och är oftast väldigt tydlig. Däremot kan jag förstå att det blir svårare när 

det gäller att hitta saker som man inte behöver kolla så ofta. 

 

Butik B: Nej, jag tycker att det är bra upplagt, allt på förstasidan är tydligt. Dock kunde 

sökfunktionen fungera bättre. 

 

Butik C: Nej, jag tror inte att det skulle kunna vara upplagt bättre, det är tydligt. 

 

Butik D: Jag tycker det är lätt och begripligt, hade tiden funnits så hade jag kanske 

kunnat få dem att engagera sig, men nu är det upp till var och en. 

 

Butik E: I grund och botten tycker jag att Index är lätt att använda. 
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Butik F: Ja, det tror jag, vi har olika åldrar på personalen, de yngre har inga problem 

med Index, men de äldre är lite rädda för att trycka på olika saker på Index. Det ligger 

även i intresset för hur mycket man vill veta, alla kan se den vikigaste informationen. 

 

6. Skulle Index kunna vara upplagt på ett bättre sätt med tanke på de som av någon 

anledning inte alltid ”orkar” kolla Index? 

 

Butik A: Ofta finns det information på tavlan och i pärmar. Det finns även en liten mapp 

på Index där det står vad som gäller för veckan. 

 

Butik B: Nej, det handlar om ens eget ansvar och intresse för ens jobb. 

 

Butik C: Vi har förstasidan, Mystore som man behöver kolla. Jag tycker att index är 

upplagt jättebra, man måste ha intresse för att kolla mer. 

 

Butik D: Nej, det ligger inte bara i ens eget intresse utan det är en arbetsuppgift, man bör 

alltid skumma igenom index. 

 

Butik E:  Nej, det tror jag inte, det går att träna och lära sig Index. 

 

Butik F: Nej, för de som inte orkar titta på Index spelar det ingen roll, det står ju även 

datum på när meddelandena kom ut, de som har varit borta kan lätt kolla på den 

information som de har missat. 

 

7. Kan det finnas någon annan anledning till att personalen inte kollar Index frekvent? 

 

Butik A: Nej, det tror jag inte. Jag vet att de är och kollar Index varje dag. 

 

Butik B: Tanken är att de ska kolla på Index hela tiden, utan att de kollar kanske två 

gånger per dag. Den information som vi ska ta till oss och göras innan tio ska finnas där 

innan tio, annars får det vänta till dagen efter. 
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Butik C: Det kan vara tid och kanske att man är rädd för datorn, det är en helt ny värld 

för vissa. 

 

Butik D: Det är lite hur personen är med att jobba med dator som arbetsredskap, det kan 

också vara osäkerhet och även att man glömmer kolla för man har inte fått in det som en 

arbetsrutin. 

 

Butik E: Index finns i personalrummet i den här butiken, är man ute i butiken är det tiden 

som kan göra att de anställda inte tittar på Index frekvent. Det ända man är skyldig till är 

att titta på Index på morgonmötena. 

 

Butik F: Jag tycker att det har mycket med intresse att göra, för de yngre är det en 

självklarhet, men för det äldre är det inte det för de har inte jobbat med datorer på det 

sättet. 

 

8. Vilken är den största konsekvensen som införskaffandet av Index medförde? Kan vara 

både bra och dåligt. 

 

Butik A: Jag tror att informationen blir mer lättillgänglig för alla, det blir mer ansvar för 

alla att ta del av informationen. 

 

Butik B: den största konsekvensen är att man får informationen snabbt och tydligt och att 

man slipper alla papper och pärmar. 

 

Butik C: Det är att informationen finns kvar, man kan inte tappa bort papper nu. Alla kan 

hitta informationen själva och man kan inte skylla ifrån sig. 

 

Butik D: Risken är att alla inte får all information i rätt tid och att alla inte kollar. 

 

Butik E: Den största konsekvensen är att vi slipper faxen och att pappersförbrukningen 

minskar, det är ju även så att inga papper kommer bort. 

 

Butik F: Den största konsekvensen är att det blir mindre pappershantering, det blir även 

lättare att kommunicera med alla i organisationen och det går snabbt att svara och skicka 
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meddelanden, meddelande till regionkontoret och Sverigekontoret. När man väl har lärt 

sig att hitta på Index är det lätt. En negativ sak är att uppkopplingen är väldigt långsam, 

vilket gör att man blir stressad och man har inte tiden till att sitta där och vänta. 

 

9. Vad var bra med det sätt som ledningen kommunicerade information till dig, innan 

Index införskaffades? 

 

Butik A: Det som var bra var att jag hade mer personlig  kontakt med min chef. 

 

Butik B: Jag tycker inte att det var speciellt bra. 

 

Butik C: Det var inte mycket som var bra, det var ju med fax och brev vi fick information 

vilket kunde ta tid innan man fick den, nu får man ut informationen snabbt. 

 

Butik D: Det som var bra var att man missade ingenting för man fick informationen via 

post. 

 

Butik E: Det sättet som ledningen kommunicerade med oss innan är inget jag saknar. 

 

Butik F: Jag tycker att telefonen var bra på ett sätt, det blev då att man hade mer kontakt 

om pratade mer med varandra. 

 

10. Vad var dåligt med det sätt som ledningen kommunicerade information till dig, innan 

Index införskaffades? 

 

Butik A: Det blev så himla mycket papper och det blev svårt att sålla vilken information 

som var väsentlig eller inte. 

 

Butik B: Det var mycket papper förr och det blev mycket kommunikations fel, nu blir det 

inte det för de kan lätt gå in på Index och ändra informationen nu om det har uppstått 

något fel. Det kunde de inte förr. 

 

Butik C: Det var all pappershantering, det tog tid att få informationen och få ut 

informationen till personalen. 
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Butik D: Det som var mindre bra var att det var en massa papper som ska sorteras och 

läggas in i pärmar. Det blev för mycket papper, och man läste inte allt. 

 

Butik E: Jag tycker faxen var mer som ett stressmoment och det var inga bestämda regler 

om när det kom fax. 

 

Butik F: All pappershantering som skulle sättas in i pärmar, idag tycker jag att 

kontorsarbetet går snabbare med Index och det blir inte lika mycket papper. 

 

11. Tror du att det skulle finnas ett bättre sätt att kommunicera i ett mångfilialt företag, än 

just ett intranät? 

 

Butik A: Nej. 

 

Butik B: Det är svårt att säga, jag tycker att det är jättebra, men det kan förbättrats, det 

finns alltid brister som måste åtgärdas. 

 

Butik C: Nej, det tror jag inte. 

 

Butik D: Nej, jag tycker det är jätte bra. Nu finns allt på ett ställe och det är tillgängliga 

för alla. Det finns inte heller någon risk att man lägger undan ett papper och för de som 

har varit lediga finns informationen alltid kvar. 

 

Butik E: Det vet inte jag. 

 

Butik F: Nej, jag vet inte vad det skulle vara. 

 

12. Har Index medfört att det har uppstått någon misskommunikation mellan dig och 

ledningen någon gång? 

 

Butik A: Ja. 
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Butik B: Nej, jag är rak, är det inget jag förstår agerar jag direkt. Jag ifrågasätter alltid 

om det är något jag inte förstår eller gillar. 

 

Butik C: Nej, inte på grund av index, utan hur man formulerar informationen. 

 

Butik D: Nej, det tycker jag inte. Ibland kan det stå på ett konstigt sätt, men senare 

kommer det alltid förtydligat. 

 

Butik E: Nej, inget påtagligt, men man måste ha ett tydligt språk. 

 

Butik F: Nej, det har det inte. 

 

 I så fall, vad hände? 

 

Butik A: Jag skulle skicka ett meddelande om ett plaggs pris till den avdelning som har 

hand om prissättning. Men tydligen går alla frågor genom kundtjänst och svaret jag fick 

tillbaka, från kundtjänst, gjorde mig inte klokare. Hade jag vetat att frågan skulle 

besvaras av kundtjänst skulle jag naturligtvis ha formulerat frågan bättre. 

 

13. Har du tagit del av all den utbildning som fanns att tillgå när Index införskaffades? 

 

Butik A: Ja. 

 

Butik B: Ja det har jag, det fanns instruktioner om utbildning på Index och även frågor 

om Index. På utbildningen fick man två timmar per person på sig att göra utbildningen 

om Index. Men jag anser att man behöver mer än två timmar på sig för att lära sig hur ett 

sånt här system fungerar. 

 

Butik C: Jag jobbade i en annan butik där det fanns fax, när jag kom till denna butiken 

fanns index redan här. Jag fick lära mig själv i början, sen fick jag utbildning. 

 

Butik D: Ja det har jag. 

 

Butik E: Ja, det har jag. 
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Butik F: Ja det har jag. 

 

14. Skulle du som butikschef vilja ha mer utbildning om Index, och i så fall vad? 

 

Butik A: Nej, någon mer utbildning tror jag inte behövs. Däremot skulle man få mer tid 

till att sitta och leta upp saker på intranätet. Många känner sig nog stressade och får ta 

det på privat tid. 

 

Butik B: Nej, inte om Index, men hur man ska utnyttja andra saker som kontorsdokument, 

Excel, mappar m.m. 

 

Butik C: Nej. 

 

Butik D: Nej, jag är inne mycket själv, men en del saker får man tänka till på, de moment 

som man inte gör så ofta. 

 

Butik E: Det finns finesser som man alltid kan lära sig, men då tycker jag att det blir 

överkurs. 

 

Butik F: Ja det skulle jag vilja, då vill jag ha utbildning om det mesta som finns på Index, 

jag tycker ju att det krävs att man har bra datorvana, man ska ju inte bara skicka mail 

utan man ak även veta hur man ska spara i mappar och det är inte jag så bra på. Jag 

hade velat ha en handledare som jag sitter en dag med. Jag tycker även att det är svårt att 

söka på Index, och jag brukar ge upp för jag kan inte sitta hur länge som helst. 

 

15. Vad ser du att ledningen missar med tanke på din utbildning och det du har lärt om 

Index? 

 

Butik A: Jag kan tycka att utbildningen inte var riktigt grundlig. Vi fick ju bara ett par 

timmar på oss att fylla i ett frågeformulär. Vi hade behövt ha lite mer tid på oss tycker 

jag. 

 



  
 

 113 

Butik B: De har inte missat något med utbildningen, men den skulle ha varit bättre från 

start. Utbildningen måste vara lättare och tydligare för de anställda. För de som inte är 

så datorvana så hade det varit bra med en datorutbildning. 

 

Butik C: Just nu kan jag inte komma på något spontant. 

 

Butik D: Inget, fick ett kompendium som hela personalen skulle göra. 

 

Butik E: Jag tycker utbildningen var lite onödigt upplagt, frågorna gällde inte, de borde 

ha en liten genomgång om textmallarna och skyltsystemet för vi har inte fått någon 

utbildningen om dessa saker. 

 

Butik F: Jag ville ha utbildningen med en gång, jag brukar ringa dataavdelningen och 

tjatar och får reda på hur jag ska gör om det är något jag inte kan, jag skulle vilja 

behärska Index. 

 

16. Skulle du vilja ändra på nåt i Index? 

 

Butik A: Det är mest småsaker som att de lägger ut lite för mycket information ibland och 

att det kan bli lite för mycket. Man vet inte alltid vilken info som är viktig för en själv och 

det blir svårt att sålla. Det skulle kanske kunna stå vilka uppdateringar som gjorts under 

samma mail och länkar. En annan sak som skulle ha kunnat tas bort är maillådan till 

regionskommunikatören eftersom den väldigt sällan används. Sen skulle det vara bra om 

jag som butikschef fick ha en helt egen maillåda då det information som bara jag ska ta 

del utav. Ställföreträdande butikschef och tredje person skulle också kunna ha egen 

maillåda. 

 

Butik B: Ja, sökfunktionen det ska vara lättare att hitta telefonnummer, men även 

meddelande funktionen, där skickar man meddelande till kundtjänst, men den funktionen 

fungerar inte så bra, ibland går det inte att maila iväg en fråga ibland får man inte svar 

tillbaka, man borde få ett typ av kvitto på att mailet är iväg skickat  när man skickar iväg 

ett mail. 

 

Butik C: Nej, det är kanonbra. 
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Butik D: Nej, det hade varit att man kan se vad som händer i de andra regionerna till 

exempel bloggen att man där ser var de andra regionerna diskuterar. 

 

Butik E: Det jag vill ändra är att Mystore skulle vara mer logiskt och även en bättre 

lösning på söksystemet. 

 

Butik F: 
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Bilaga 3 

 
Intervju med webbmastern, projektkoordinatorn och butiksdriftskoordinatorn  
 

I denna intervju frågade jag frågor till en webbmaster och en projektkoordinator, men en del 

frågor ansåg de att en annan person på huvudkontoret kan ha bättre svar på. Så jag tog hennes 

namn och mailade henne, hon är en butiksdriftskoordinator och det finns även en del svar 

ifrån, jag har markerat dessa frågor som hon också svarat på med den befattningen hon har 

inom koncernen. 

 
1. Vilken är den främsta anledningen till att intranätet införskaffades? 

 

Den främsta andledningen till att vi införskaffande intranätet är för att vi såg att 

informationen inte nådde ut till de anställda och att informationen försvann och för att få 

ned kostnaderna för förr var det mycket kostnader för papper och tryckkostnader. Det är 

också så att det är ett mer modernt sätt att kommunicera med de anställda. Vi byggde det 

först för huvudkontoret, men tanken var att hela koncernen. Vi införde intranätet 2003 på 

huvudkontoret, efter det införde vi intranätet 2004 i tio testbutiker, 2005 började vi införa 

intranätet till alla butiker, och 2006/2007 hade alla butiker intranät. 

 
2. Hur gick resonemanget kring Index vid uppstartandet? Vilka var ambitionerna? 

 

Våra ambitioner var att vi skulle ha ett väl fungerande intranät, vi såg att vi hade många 

system i organisationen, tanke var att lyfta in alla olika system i intranätet och att 

intranätet ska vara det centrala samlingsstället för all informationen. Förr var det mycket 

pärmar man skulle använda för att få informationen. Nu ska man inte ha några pärmar 

att slå i utan allt finns på intranätet. 

 
3. Vem fattade beslutet om att införa ett intranät i organisationen? 

 

Det var vår VD som fattade det slutgiltiga beslutet att införa ett intranät i organisationen. 
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4. Motsvarade införandet av Index de förväntningar som ni på huvudkontoret förväntade 

er? 

 

Ja, det tycker vi, vi har gjort några enkätundersökningar, dessa undersökningar gjordes 

enbart på huvudkontoret och den respons vi fick utav undersökningarna blir bara bättre 

och bättre för varje gång. Vi tar även upp önskemål och diskuterar i grupp om det är 

något av dessa önskemål som vi kan införas i intranätet. 

 
5. Hur tyckte huvudkontoret att kommunikationen fungerade till de anställda i butikerna 

innan Index införskaffades? ( svar från butiksdriftkoordinatorn) 

 

Förr så faxade vi ut den mesta informationen och resten postades, förr tog det längre tid 

och det var svårare att ändra om något i informationen blev fel. Förr var det också så att 

om faxen gick sönder i butiken så stod de utan information tills faxen lagades. Idag finns 

det information på två pc i butiken. 

 
6. Ett intranät innebär en stor kostnadsmässig investering, upplever ni att ni har fått igen 

de pengar som investerades? Alltså, har det varit ekonomiskt försvarbart? 

 

Ja, vi upplever att vi har fått tillbaka de pengar vi har investerat. 

 
7. Tror ni att Index medfört att kommunikationen förbättrats eller försämrats från 

huvudkontoret till personalen i butikerna? 

 

Ja, vi tror att kommunikationen har förbättrats från huvudkontoret till personalen. 

 

På vilket sätt? 

 

För vi tror att de har arbetat sig in i rutinen att titta på intranätet, det blir mer ansvar för 

personalen förut fick de informationen nu de får söka informationen själva och de måste 

ha intresse för intranätet med. Det är väldigt viktigt att butikschefen har intresse för det. 

Butikschefen kan nu också nu delegera ut ansvar till olika anställda till exempel att en 

anställda jobbar på dam så ska hon kolla på den informationen för den avdelningen. och 

För det är viktiga att informationen kommer ut till alla anställda. 
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8. Tror ni att personalen i butikerna upplever en förbättring eller försämring rent 

generellt gällande kommunikationen från er på huvudkontoret till butikerna? 

 

Vi tror att det i början upplevde en försämring i kommunikationen, för det var enklare 

förr att skylla ifrån sig när man inte har fått informationen, vilket de inte kan göra nu med 

intranätet. Men på lång sikt så tror vi att personalen kommer att uppleva att 

kommunikationen till huvudkontoret har förbättring, men inte på kort sikt. 

 
9. Används fortfarande andra kommunikationskällor i organisationen. Så som fax, 

anslagstavlor och telefon etc.? 

 

Nej, fax har vi tagit bort helt i butikerna, men vi har en mail som butikschefen kan 

använda sig av. Vi har även store message, personal tidningen. Regioncheferna använder 

sig även utav telefonmöten med butikscheferna i sin region. De har även telefonmöten 

ibland. 

 
10. Vad är och innefattar mothly? 

 

En mothly innefattar information till personalen, som berättar vad som kommer i 

månaden, hur de ska göra skyltfönster, även vilka rabatter som kommer, det är 

månadsinformation. 

 
11. Vad är och innefattar veckobreven? 

 

Veckobreven är som mothly, fast det är för veckan, men det innehåller också olika typer 

av dokument och där finns även med prissänkningar som ska göras. 

 

12. Vad är och innefattar latest publications? 

 

Latest publications innefattar: montly, personal tidningen, press realiser, olika foldrar, 

Lindex klubbmaterial, där finns allt tryckt material, fast i digital version. 

 
13. Vad gör en regions kommunikatör? 

 

En regions kommunikatör har ansvar för alla dekoratörer i en region. 
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14. Vad är ett planogramm? 

 

Ett planogramm är en plan för vissa artiklar om hur de ska ställas i butiken, priser, plan 

för kosmetik, vi har inga egna märken för kosmetik. 

 

15. Vad är en referensgrupp? 

 

Varje kvartal utser några utav våra anställda som ska vara med i en referensgrupp, och 

det är inom dam, barn och underkläder, dessa anställda ska svara på en enkät som läggs 

på intranätet. Detta ska de göra för att inköpsavdelningen kan få feedback på det de köper 

in. 

 
16. Vem skickar du meddelande till med meddelande funktionen? (svar från 

butiksdriftskoordinatorn) 

 

Tanken är att butikerna inte ska behöva veta vem de ska fråga. De ska istället välja rätt 

rubrik. De rubriker som finns reklamation, Human resource, sortiment, visual, butiksdata 

– helpdesk, handels, printely, tidningsprenumerationer, beställning 

fullmaktköpmannaförening, Index och övriga. Bakom varje rubrik finns en mottagare med 

en mailadress. De flesta går till kundtjänst men reklamationer går till 

kvalitetsavdelningen på inköp och Index till webbmaster för intranätet. 

 
17. Hur gick utbildningen av Index till, som personalen fick ta del utav? 

( även svar från butiksdriftskoordinatorn) 

 

Jag projektkoordinatorn var ute i testbutikerna och visade hur Index fungerade. När 

sedan alla butiker fick Index fick butikscheferna utbildningen utav sina regionchefer och 

sedan fick de anställda sina utbildning av sina butikschefer. Den utbildningen de 

butikscheferna fick var att de gjorde en powerpointutbildning där vi visade hur man ska 

göra de vanliga momenten i butik. Denna skulle gås igenom på ett personalmöte i butik. 

Därefter skulle varje anställda sitta ca 30 min och göra övningsuppgifter för att få testa 

praktiskt. Vi uppmuntrade också till att de skulle turas om att ta fram information till 

morgonmötet. Det finns även super users i varje region, de har fått mer utbildning om 
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intranätet som man kan vända sig till. Det finns även manualer på intranätet om hur man 

till exempel startar upp intranätet, en enkel manual. 

 

18. Vilka var det som la upp utbildningen av Index? ( även svar från 

butiksdriftskoordinatorn) 

 

Det var jag projektkoordinator som la upp utbildningen när vi införde intranätet på 

huvudkontoret och i de tio test butiker, men det var även en från informationsavdelningen 

och IT-avdelningen och en butiksdriftskoordinator som var med och la upp utbildningen 

när vi skulle införa intranätet i samtliga butiker. 

 
19. Finns det någon statistik över hur många som använder intranätet nu jämfört med 

införskaffandet? 

 

Vi har tyvärr ingen besöks statistik över hur många som använder intranätet idag jämfört 

med förr. Vi kan installera ett sådant system som man kan se statistik men det skulle inte 

blev en rättvis statistik, jag tror att det är för att om Index är igång hela dagen gör det att 

vi inte kan se när någon ny person är inne på Index. 

 

20. Har ni fått ändra några funktioner i intranätet? 

 

Vi har fått uppgradera systemet tre gånger, en ny grej är att vi har en blogg på Index nu. 

Vissa regioner använder det mer och vissa mindre, men vi har inte informerat om att det 

finns en blogg som de anställda kan använda. Vi har skapat en sortiment blogg, och en 

regionsblogg, där alla i den regionen kan kommunicera om olika saker. 
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Intervjuer: 

 

Butiker:  Datum:  Plats: 

 

Butik A  2008-03-05  I personalrummet 
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Butik B  2008-03-07  I personalrummet 

 

Butik C  2008- 03-14  I personalrummet 

 

Butik D  2008- 03-17  I personalrummet 

 

Butik E  2008-03-18  I personalrummet 

 

Butik F  2008- 03-25  I personalrummet 

 

Respondent:  Datum:  Plats: 

 

Webbmastern 2008-03-26  I konferensrum 

 

Projektkoordinator 2008-03-26  I konferensrum 

 

Butiksdriftskoordinator 2008-03-27  Via mail 

 

 


