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Sammanfattning 
Följande examensarbete utreder hur information i ett större intranät bör abstraheras i 
en navigeringsmodell för användarna av intranätet effektivt skall finna eftersökt 
information.  

Arbetet har huvudsakligen utförts i form av en fallstudie av befintligt intranät samt till 
viss del även i form av litteraturstudier. Fallstudien består huvudsakligen av en 
kartläggning av intranätet, studier av tidigare utredningar av intranätet samt till viss 
del informella samtal.  

Litteraturstudierna har utmynnat i sammanställandet av ett antal vetenskapliga teorier 
med relevans för utformning av navigeringsmodeller. De vetenskapliga teorierna 
jämförs sedan mot fallstudien för att påvisa resultat av generell natur.    

Arbetet resulterar i en serie riktlinjer att beakta vid utformande av 
navigeringsmodeller inom större intranät. Tillämpning av riktlinjerna skall kunna 
bidra till att navigeringsmodellen i ett intranät effektiviseras. 
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1 Inledning 
Intranät1 används idag i allt större omfattning som primärt redskap för spridning samt 
åtkomst av information bland större företag (Lloyd&Boyle, 1998). Bernard (1998) 
hänvisar till en studie som visar att över 90 procent av amerikanska företag har ett 
intranät, planerar att införa ett intranät eller experimenterar med intranätteknologi.  

McInroy (1997) skriver angående den ökande popularitet som intranät vunnit ibland 
företag samt organisationer: 

”The resulting increase in shared information, resources, and technologies has not 
only reduced costs for many organisations, it has also increased efficiency and 
improved problem solving.” (McInroy, 1997). 

Lloyd&Boyle (1998) menar att intranät huvudsakligen kan ge företag två fördelar:  

• Konkurrenskraft genom ökad effektivitet2 och produktivitet. 

• En företagskultur präglad av samarbete och utbyte av kunskap. 

Ett ”större intranät” definierar jag som ett intranät  uppfyllande följande två kriterier: 

• Intranätet innehåller en betydande mängd lagrad information. 

• Organisationen där intranätet är implementerat uppvisar en viss 
”grundkomplexitet”, vilket innebär att kategorisering/klassificering av information 
ej är en trivial uppgift. 

Antalet användare av ett intranät bedöms ha mindre betydelse i sammanhanget. 

1.1 Navigeringsmodellens betydelse 
En navigeringsmodell3 är den struktur som används för att användare skall kunna 
navigera bland de olika resurserna i en hypermediastruktur. Vikten av en 
navigeringsmodell är stor i intranätsammanhang, där hypertext4 som regel används för 
att strukturera information (Lloyd&Boyle, 1998). Boyle&Snell (1990) menar att 
avsaknaden av naturlig struktur i hypertext kan leda till att användarna blir 
desorienterade; friheten i hypertextmediet kan lätt övergå i förvirring. 

Enligt Borges et al. (1998) är navigeringsmodellen en av de mest kritiska aspekterna 
vid användandet av en webb5. En dåligt utformad navigeringsmodell kan leda till att 
det tar längre tid för användare att finna information i en webb-struktur (Borges et al. 
1998).  

Hedman (1996) menar att webben lämpar sig för ”utforskning” av generell 
information, men att svårigheter uppstår då specifik information skall hittas. Olika 
typer av navigeringsmodeller, menar Hedman (1996), bör användas för att komma till 
rätta med detta problem. 

                                                 
1 Se definition kapitel 2.1. 
2 Se definition kapitel 2.9. 
3 Se definition kapitel 2.9. 
4 Se kapitel 2.2.1 för mer detaljerad beskrivning av hypertext. 
5 Se definition kapitel 2.9. 
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Jag anser, baserat på bland annat Telleen (1996b), att problemet med att navigera i 
intranätmiljöer, och då främst större intranät där problematiken visar sig tydligare, är 
av stor aktualitet samt vikt. Användandet av intranät ökar och förbättrade 
navigeringsmodeller kan bland annat leda till att information hittas snabbare och att 
komplexiteten minskar (Borges et al. 1998).  

Jag har sökt efter material rörande navigeringsmodeller på ett flertal olika sätt, till 
exempel i böcker om intranät/hypertext och i vetenskapliga artiklar om ämnet. 
Sökandet har endast resulterat i en mindre mängd material och det är därför min åsikt 
att relativt lite material har producerats angående riktlinjer för navigeringsmodeller i 
intranätsammanhang. Jag anser därför att följande arbete kan fylla en viktig funktion. 

1.2 Initiativ till arbetet 
Initiativ till arbetet togs eftersom jag upplevt svårigheter att navigera i större 
hypertextstrukturer, både på Internet samt inom intranät. Att hitta sätt att förbättra 
informationsstrukturen skulle kunna leda till att processen att finna specifik 
information bland stora informationsmängder effektiviseras. 

En fallstudie bedömdes vara det bästa sättet att få fram den information som krävs för 
att lösa problemställningen. Kontakt togs med Ericsson Microwave Systems, som 
identifierat behovet att förbättra navigeringen inom deras intranät. Ericsson 
Microwave Systems intranät bedömdes efter granskning vara en lämplig kandidat att 
basera en fallstudie på.    

1.3 Rapportstruktur 
Nedan följer lista över rapportens huvudkapitel samt en kort beskrivning över 
innehållet. 

1. Inledning 

Ger en kort, översiktlig, introduktion till ämnesområdet navigeringsmodeller inom 
större intranät samt den problematik som kan uppstå. Begrepp som bedöms vara av 
central betydelse för rapporten behandlas övergripande.  

2. Bakgrund 

En mer ingående beskrivning av ämnesområdet samt vetenskapliga teorier som är av 
central betydelse för att få förståelse för de problem som kan uppkomma i samband 
med navigeringsmodeller. Behandlar till exempel historik kring intranät samt 
forskning inom området. En rad centrala begrepp definieras och tidigare arbete inom 
området navigeringsmodeller inom intranät presenteras översiktligt.  

3. Problembeskrivning 

Ger en snäv precisering av problemet och beskriver de avgränsningar som bedömts 
lämpliga. Förväntade resultat samt egna hypoteser presenteras.  

4. Metodval 

Beskriver lämpliga metoder för att undersöka problemet utifrån 
problembeskrivningen.  Diskuterar även vilka metoder som valts och varför de 
bedömts lämpliga. 

5. Genomförande 

Innehåller en redovisning av insamlat material. Beskriver översiktligt fallet på vilket 
fallstudien baserats och presenterar även ett antal tidigare undersökningar av fallet 
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med anmärkning på problemställningen. Intranätet som fallstudien baserats på 
kartläggs och jämförs sedan med de teorier som behandlats i bakgrundskapitlet.  

6. Analys 

Material som samlats in analyseras för att få fram resultat. En översikt ges över vilka 
resultat som framkommit och hur de stämmer överens med hypoteser och förväntade 
resultat. Innehåller även kritisk granskning av uppnådda resultat samt 
arbetsprocessen.  

7. Resultat 

De resultat som framkommit under analysen av insamlat material presenteras 
utförligt.  

8. Diskussion 

Utifrån problemställningen diskuteras huruvida önskat resultat uppnåtts. Vidare 
diskuteras arbetets generaliserbarhet samt verifierbarhet och personliga erfarenheter 
under arbetets gång. 

9. Slutsatser 

En mer generell presentation ges av de resultat rapporten bidragit med. Slutsatserna 
återges i en serie riktlinjer i punktform som baseras på resultatet. En serie förslag till 
fortsatt arbete inom ämnesområdet presenteras slutligen. 
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2 Bakgrund 
I kapitlet bakgrund presenteras en mer ingående beskrivning av ämnen som är av 
central betydelse för att få förståelse för problemområdet. Historik samt forskning 
inom området är exempel på ämnen som tas upp. En rad centrala begrepp definieras 
sedan och tidigare arbete inom området presenteras översiktligt. 

En definition av begreppet intranät samt en kort historik följs av en teori som förklarar 
problematiken som uppstår när ett intranät expanderar. Vidare presenteras olika 
ansatser som användare kan ta när de navigerar i intranät samt olika tekniker som kan 
användas för att strukturera information i intranät. 

De teorier samt tekniker som behandlas i bakgrunden kommer senare att användas, 
helt eller delvis, som ”redskap” i genomförandedelen av arbetet. 

2.1 Definition av intranät 
IT-kommissionen (1999) utgår ifrån en vid definition av intranät: 

”internt datornät (t ex inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som 
Internet, men som inte är omedelbart åtkomligt från Internet.” (IT-kommisionen, 
1999, p30). 

Telleen (1996a) ger en mer precis definition som framhåller skillnaden mellan 
standards för nätverkskommunikation och standards för publicering av information: 

”An Intranet is a communication infrastructure. It is based on the communication 
standards of the Internet and the content standards of the World-Wide Web. (...) The 
distinguishing feature of Intranet is that access to information published on the 
Intranet is restricted to clients in the Intranet group.” (Telleen, 1996a). 

Inom ramen för detta arbete har information om intranät inhämtats från en rad olika 
källor. I detta arbete har en rad olika källors6 definitioner av begreppet intranät 
studerats och utifrån detta har följande huvudpunkter identifierats som vanligt 
förekommande i en majoritet av definitionerna. Punkterna, anser jag, har central 
betydelse för definitionen av begreppet intranät.  

• Internetstandards används för kommunikation, till exempel TCP/IP samt 
HTTP7. 

• Ett intranät är helt eller delvis oåtkomligt från Internet.  

• Huvudsyftet är vanligtvis publicering av information. 

Hypermedia8, tekniken för att associera text samt multimediaobjekt på ett icke-linjärt 
sätt, spelar ofta en central roll för strukturen i ett intranät. Termerna hypertext och 
hypermedia är närbesläktade och kommer genomgående behandlas som synonymer 
om inget annat anges. Även begreppen företag och organisation kommer att behandlas 
synonymt i intranätsammanhang, då ingen större skillnad bedöms föreligga.  

                                                 
6 Exempelvis IT-kommisionen (1999) samt Telleen (1990). 
7 Se definition kapitel 2.9. 
8 Se definition kapitel 2.9. 
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2.2 Intranät – kort historik 
Intranät är en relativt ung företeelse. Själva termen intranät började användas av 
media under 1995 för att beskriva företagsintern användning av Internet-teknologi 
(Lloyd&Boyle, 1998). Ett flertal källor, exempelvis Telleen (1996b), nämner just 
1995 som året då Internet fick sitt stora genombrott. Ett resultat av detta var att även 
intranätteknologi började användas i större skala. 

2.2.1 Hypertext 

Enligt Hedman (1996) ligger hypertext till grund för webbens struktur och utgör dess 
stomme. 

Hypertext-tekniken utvecklades redan 1965 av Ted Nelson. Huvudtanken är att länka 
samman olika dokument och texter med hjälp av nyckelord (Bernard, 1998). När 
användaren aktiverar ett nyckelord visas en ny text som behandlar ämnesområdet med 
större detaljnivå. Resultatet blir en text uppdelad i enheter som är sammanlänkade 
med hjälp av associationer (Whatis.com, 2000a).  

En grundläggande skillnaden gentemot ”vanlig” text är att hypertext inte behöver vara 
utformad för att läsas sekventiellt, utan kan läsas i den ordning som användaren 
föredrar (Hedman, 1996). Inhämtandet av information styrs i högre grad av 
användarens egna behov och denne använder texten på ett ”interaktivt” sätt. Hedman 
(1996) menar att hypertext i högre grad än vanlig text är anpassad till hur människans 
hjärna fungerar. 

 

 
Figur 1. Exempel på hypertext-struktur. När nyckelord aktiveras visas dokument där nyckelordens 
ämne föklaras mer detaljerat. 

På senare år har termen hypermedia börjat användas i sammanhang där, förutom text, 
även olika typer av multimediaobjekt ingår. Hypermedia är med andra ord en vidare 
definition än hypertext och omfattar till exempel bilder, ljud och filmer.   
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2.3 Skalbarhet i intranät 
Följande kapitel baseras till stor del på Telleen (1996b) och presenterar en teori som 
förklarar den ”tröghet” som generellt kan förekomma vid expansion av till exempel 
organisationer, intranät och företag. Jag anser, med stöd av Telleen (1996b), att teorin 
är relevant för, och intressant att tillämpa inom, större intranät eftersom de i takt med 
expansion borde uppvisa tecken på viss ”tröghet”. Den aktuella teorin kan, enligt min 
tolkning av Telleen (1996b), bidra till att lösa detta problem.    

Telleen (1996b) använder organisationen som grund för sitt exempel, men menar att 
teorin är lika applicerbar på intranät. Ett grundvillkor för att principen skall gälla är att 
organisationen är centralt styrd, det vill säga beslutsfattandet är ej delegerat till 
underavdelningar i någon större utsträckning. 

En generell princip för expansion är den så kallade ”yta mot volym proportionen”. 
Principen kan tillämpas inom en rad områden, dock är det dess effekter inom 
organisationsteori som är intressant i sammanhanget. En organisation kan enligt teorin 
liknas vid ett klot, där klotets volym symboliserar organisationens storlek samt 
komplexitet. Klotets yta är den del av organisationen som interagerar med omvärlden, 
till exempel genom försäljning av varor och tjänster. 

När en organisation ökar sin interaktion med omvärlden (yta), tvingas även 
organisationens storlek (volym) att expandera. Det anmärkningsvärda är att volymen 
genomgående tvingas öka dubbelt så mycket som ytan, vilket innebär att en 
organisation blir ”trögare” allt eftersom den expanderar. Telleen menar alltså att det 
finns en teoretisk ”gräns” för hur stor en centralt styrd organisation kan bli och 
fortfarande vara effektiv.  

  

 
Figur 2. Problematiken med ökad administration i takt med tillväxt hos centralt styrda organisationer 
(Telleen, 1996b). 

En möjlig lösning på problemet, inspirerad av den systemteoretiska läran, är att 
decentralisera beslutsfattandet och därmed skapa ett antal underavdelningar med hög 
grad av autonomi. Ökad interaktion med omvärlden kan härmed ske utan 
oproportionerligt ökad storlek samt komplexitet.  

De olika underavdelningarna samordnas genom en central apparat för koordination 
samt kontroll. Flood & Carson (1993) menar att företagsledningen måste kontrollera 
samt koordinera en mängd sammanhängade delsystem till en enda, effektiv, struktur.          
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Figur 3. Central koordination av autonoma delsystem som lösning, möjliggörade kontrollerad 
expansion av organisationer (Telleen, 1996b). 

Problematiken som uppstår vid expansion av organisationer påminner till stor del om 
den som uppkommer inom större intranät. Ovanstående teori kan, menar Telleen 
(1996b), även appliceras på intranät. 

2.4 Navigering i intranät 
I nedanstående underkapitel presenteras olika tillvägagångssätt vid navigering i 
hypertextstrukturer. Främst avses hypertextstrukturer i intranätsammanhang. Vidare 
diskuteras hur det kan vara möjligt att mäta effektivitet vid navigering i intranät.     

2.4.1 Olika tillvägagångssätt vid navigering 

Navigering i en hypertext-struktur kan främst ske på två sätt: genom navigering mot 
ett direkt mål eller genom utforskande navigering (Monk, 1990; Whitaker, 1998): 

• Direkt navigering – Användaren har som huvudmål att finna viss information 
i strukturen. 

• Utforskande navigering – Användaren har inget på förhand formulerat mål, 
utan navigerar för att eventuellt finna information som väcker intresse. 

Monk (1990) menar att det vanligtvis antas att navigering i en hypertext-struktur är av 
utforskande natur. 

Koncepten direkt och utforskande navigering är, i min mening, av central betydelse 
vid utformandet av ett intranät. Navigeringsmodellen bör vara anpassad till 
användarnas tänkta beteende. Det är min bedömning att huvuddelen av intranät 
används som arbetsredskap där målet är att finna på förhand bestämd information. 
Utforskande navigering sker sannolikt också, fast i mindre omfattning. 

Lee et al. (1999) hävdar att sättet på vilket användarna navigerar är av central 
betydelse vid utformandet av en hypermedia-applikation. Problem som till exempel 
presentation av redundant information och tendensen att ”gå vilse” i strukturen kan till 
stor del undvikas om användarnas beteende tas i beaktande (Lee et al. 1999). 
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Rouet&Levonen (1996) framhåller ökad struktur samt konsekvens som nyckelfaktorer 
vid förbättring av hypertextstrukturer. Vidare menar Rouet&Levonen (1996) att 
utbildning behövs för att användarna skall öka sin förmåga att navigera i hypertext.  

Borges et al. (1998) menar att struktur samt konsekvens är en central riktlinje vid 
skapande av webb-strukturer. Jag har under studier ej funnit någon källa som hävdat 
att struktur samt konsekvens ej är av central vikt vid utformande av 
navigeringsmodeller.   

2.4.2 Effektiv navigering 

Effektivitet i en navigeringsmodell kan mätas på en rad olika sätt. Den teknik som jag 
bedömer ha mest relevans inom ramen för detta arbete är att mäta tiden användaren 
behöver för att finna önskad information. En rad rapporter rörande navigering i 
hypermediastrukturer använder sig av tid som huvudkriterium för effektivitet, bland 
annat flera bidrag i en rapportsamling av McAleese&Green (1990). 

Kvalitativa aspekter vid navigering kommer ej att behandlas i detta arbete. Effektivitet 
vid navigering kommer främst att bedömas utifrån kvantitativa aspekter.  

2.5 Strukturering av information i intranät 
Strukturering av information kan ske på ett antal olika nivåer i ett intranät. I följande 
delkapitel presenteras sätt att klassificera9 information, dela in information i lämpliga 
kategorier samt strukturera webb-sidor. Vidare diskuteras olika typer av webb-sidor 
och deras funktioner. 

2.5.1 Klassificering av information i intranät 

Telleen (1996a) identifierar tre klasser av information som vanligtvis uppstår snabbt 
på ett intranät: 

• Formell information – Information som officiellt sanktionerats och granskats 
av organisationen.  

• Projekt/grupp information – Information avsedd för enskild grupp inom 
organisationen. Används huvudsakligen för att utbyta erfarenheter samt 
koordinera aktiviteter inom gruppen. Projekt/grupp information kan vara 
lösenordsskyddad eller dold för den generella navigationsstrukturen. 

• Informell information – Uppstår när användare har rättigheter att själva 
publicera information på intranätet. Kan exempelvis bestå av personliga 
mappar med varierande innehåll som kan ”delas ut” till andra användare. 
Möjligheten att publicera samt dela informell information kan stimulera 
samarbete och kreativitet hos intranätets användare.  

2.5.2 Kategorisering av information i intranät 

Information kan kategoriseras10 utifrån ett flertal olika kriterier. Vilka kriterier som 
används för kategorisering beror till stor del på hur den tänkte mottagaren förväntas 
använda informationen. Följande exempel på kriterier för kategorisering ges av Ahl 
(1998) samt Rowley (1995): 

                                                 
9 Se definition kapitel 2.9. 
10 Se definition kapitel 2.9. 
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• Typ – Information kategoriseras i grupper utifrån vilket innehåll den bedöms bära. 

• Organisation – Information kategoriseras utifrån vilken avdelning inom en 
organisation den bedöms tillhöra. 

• Tid – Information kategoriseras utifrån temporala aspekter, exempelvis 
månadsindelning.   

• Upphovsman – Kategorisering sker utifrån vem som skapat, eller har 
upphovsrätten, till, informationen. 

Ahl (1998) framhåller kategorisering utifrån typ samt kategorisering utifrån 
organisation som huvudsakliga kriterier för informationsindelning på ett intranät. Med 
hjälp av en enkätstudie försöker Ahl (1998) visa att webb-ansvariga generellt föredrar 
att kategorisera information utifrån typ. Anledningen till detta, menar Ahl, är att 
information ej behöver omstruktureras om organisationen förändras. 

2.5.3 Informationsstrukturer i intranät 

Grunden i ett intranät består ofta av så kallade ”webb-sidor” som används för att 
presentera information. Hedman (1996) identifierar fyra huvudstrukturer som kan 
användas för att organisera webb-sidor på Internet: 

• Trädstruktur – Enligt Hedman (1996) den vanligaste varianten av strukturering. 
Överst i trädet presenteras generell, översiktlig, information som övergår i mer 
specifik och omfattande information i takt med att trädet expanderas nedåt. 

• Seriestruktur – Webb-sidor ordnas sekventiellt vilket resulterar i att åtkomst 
måste ske i en viss ordning. Hedman menar att seriestruktur lämpar sig bäst för 
kortare sekvenser av webb-sidor där användaren bör inhämta informationen i en 
viss ordning. 

• Seriell struktur utökad med vissa valmöjligheter – En variant av seriestruktur 
där användaren i vissa lägen kan lämna seriestrukturen för att, till exempel, 
utforska en annan seriestruktur. 

• ”Äkta webbstruktur” – Hypertext-tekniken används fullt ut för att sammanlänka 
webb-sidor på ett sätt som saknar klar struktur. Kräver mycket design-arbete för 
att användare skall kunna navigera i strukturen utan att finna den ”rörig”. 
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Figur 4a) Trädstruktur. b) Seriestruktur. c) Webb-struktur. (Fritt efter  Hedman (1996) p.13-15).  

Telleen (1996a) menar att de flesta större organisationer är byggda efter en träd-
liknande struktur.  

Hedmans rön berör främst organisering av enskilda webb-platser och bör därför även 
vara applicerbara i intranätsammanhang. Vilken struktur som används beror delvis på 
den typ av information som webb-sidorna innehåller. 

2.5.3.1 Olika typer av webb-sidor 

Telleen (1996a) delar in webb-sidor i två generella klasser beroende på deras 
grundläggande funktion: 

• Innehållssidor – Har som primär funktion att presentera information, vilket kan 
ske på en rad olika sätt. Exempelvis genom statiska webb-sidor, eller dynamiska 
webb-sidor som genereras på nytt varje gång sidan begärs. 

• Förmedlarsidor – Innehåller vanligtvis länkar och används primärt för att hjälpa 
användare navigera till önskad information. Kan vara utformade på en rad olika 
sätt. 

Det är min tolkning att förmedlarsidor i så stor utsträckning som möjligt bör vara fria 
från information. Information bör istället placeras på underliggande innehållssidor. 

2.5.3.2 Ledningskartan 

En navigeringsstruktur som kan ha stor betydelse inom ett intranät är den så kallade 
ledningskartan11 (Telleen, 1996a). Ledningskartan består av ett antal förmedlarsidor 
sammanlänkade i en trädstruktur och har som mål att ge en sammanhängande bild 
över all formell information i företaget.  

                                                 
11 Fritt översatt från engelska ”enterprise map”, vilket Telleen (1996a) använder. 
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Den främsta målgruppen för ledningskartor är beslutsfattare i företaget som måste 
kunna hitta formell information om olika delar i organisationen. Telleen (1996a) 
hävdar att även ”vanliga” användare ofta använder ledningskartan för att finna 
information.   

 

 

Förmedlarsidor 

 

 

 

 

 

 

         

 Innehållssidor 

Figur 5. Ledningkarta som leder till innehållssidor med formell information. (Fritt efter Telleen 
(1996a)). 

Telleen (1996a) framhåller flexibilitet samt skalbarhet som huvudskäl till att införa en 
ledningskarta i ett intranät. 

2.6 Navigeringsmodell, ett exempelfall 
I nedanstående text försöker jag beskriva den problematik som, i min mening, kan 
uppstå vid bristfällig utformning av navigerinsmodeller inom större intranät. 
Exempelfallet baseras till stor del på insikter jag erhållit under arbetets gång och bör 
endast ses som ett förtydligande till bakgrundskapitlet.  

För att visualisera problematiken används ett fiktivt fall (se figur 6) där olika 
webbresurser är sammanlänkade i en navigeringsmodell, i det här fallet med hjälp av 
så kallade ”länk-knappar”. Länk-knappar är grafiska element som, när de aktiveras, 
förflyttar användaren till en annan resurs i webben. Exempelfallet knyter an till de 
teorier avseende utformning av navigeringsmodeller som presenterats i bakgrunden. 
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Figur 6. Exempel på navigeringsmodell som sammanlänkar webb-sidor samt andra resurser. 

I exempelfallet kan användaren föras vidare till tre andra delar i webb-strukturen, 
beroende på vilken knapp denne aktiverar. I två fall förs användaren vidare till andra 
webb-sidor med annan utformning av navigeringsstrukturen. I det sista fallet aktiverar 
användaren en resurs, i det här fallet en textfil. 

Skillnaden i navigeringsstruktur mellan de olika webb-sidorna kan, anser jag baserat 
på bland annat Telleen (1996b), leda till att användarna har svårt att ”känna igen” sig i 
strukturen och därmed tenderar att tappa bort var de befinner sig i strukturen. Hur stor 
grad av självbestämmande som de olika avdelningarna har över ”sin” del av webb-
strukturen påverkar alltså, i min mening, hur stor sannolikheten är för att 
inkonsekvenser i strukturen skall uppstå.  

De olika länk-knapparna representerar var och en olika ämneskategorier. Exempel på 
kategorier kan till exempel vara ”nyheter”, ”tekniska dokument” och ”ledningen 
informerar”. De kriterier efter vilka information kategoriseras har, enligt bland annat 
Ahl (1998), betydelse för hur användarna upplever intranätet. Information kan 
exempelvis kategoriseras utifrån typ, vilket avser att all information som bedöms vara 
av samma typ samlas under en kategori. I exemplet skulle detta innebära att alla 
nyheter i intranätet placeras under kategorin ”nyheter”, oberoende av vilken del av 
organisationen de avser eller vem som är upphovsmannen. 

Ett annat sätt att kategorisera är utifrån organisationens uppbyggnad. Nyheter skulle 
då samlas under den del av organisationen som nyheterna handlar om.   

2.7 Tidigare arbeten 
Jag har upplevt vissa svårigheter att finna tidigare arbeten rörande 
navigeringsmodeller. Intranät-tekniken är ung och problematiken att organisera större 
informationsmängder har visat sig tydligare på senare år. En större mängd arbeten 
rörande hypertext samt bibliotekskunskap existerar, dock utgör utformandet av 
navigeringsmodeller en problematik som till viss del ligger utanför tidigare nämnda 
ämnesområden. Jag kommer att använda valda delar ifrån "närliggande" vetenskaper 

Text-fil 

Webb-sidor 

Länk-knappar 
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för att samla ihop material om navigeringsmodeller inom större intranät. Dessa 
vetenskaper kan, anser jag, bidra med teorier som är relevanta för 
navigeringsmodeller inom intranät.  

Nedanstående kapitel försöker ge en översikt över de källor som spelat en central roll 
i detta arbete eller på annat sätt anknutit till det aktuella problemområdet. 

2.7.1 IntraNet methodology 

Konsulthuset Amdahl corporation har utvecklat en metod samt en begreppsapparat för 
utveckling av intranät. Metoden lägger stor vikt vid navigeringsmodeller och webb-
struktur. IntraNet-metoden beskrivs endast översiktligt och kan mer ses som en serie 
riktlinjer för utveckling av navigeringsmodeller och webb-struktur. Valda delar av 
begreppsapparaten har beskrivits i bakgrunden och jag har inspirerats av metodens 
riktlinjer för att utforma navigeringsmodeller.  

Bidrag från IntraNet-metoden återfinns i rapporten i form av  olika texter av Steven L. 
Telleen från Amdahl corporation. 

2.7.2 Intranät på Volvo – riktlinjer för informationsstruktur 

Ahl (1998) försöker belysa möjligheter samt problem vid utformandet av 
informationstrukturer i intranätsammanhang. Informationsstrukturer behandlas både 
på ett fysiskt (katalogstruktur) och ett logiskt (länkstruktur) plan. Arbetet har dels 
utförts genom experiment och dels genom en fallstudie där ett befintligt intranät 
utvärderats. 

2.7.3 Intranät – ur användarens perspektiv 

Carlsson (1997) undersöker vilken information som användare av ett intranät 
efterfrågar. Arbetet bygger till stor del på en fallstudie samt enkätundersökning bland 
användare av ett större intranät. 

2.8 Granskning av källor 
De källor som används i dettar arbete består till stor del av litteratur och samlingar av 
vetenskapliga rapporter i bokform. Källorna berör en rad olika ämnesområden men 
fokus ligger inom områdena intranät samt hypertext. En viss del av källorna har 
hämtats från internet, då främst vetenskapliga rapporter som jag ej funnit publicerade 
i pappersform. 

De rapporter samt rapportsamlingar som används i arbetet innehåller rikligt med 
refererenser samt antar genomgående ett kritiskt förhållningssätt till uppnådda 
resultat. Jag bedömer dessa rapporters validitet som hög. 

Litteratur som använts som referenskällor kan, uppfattar jag, inta en mer subjektiv 
framställning av ämnet; resultat kan färgas av författarens personliga åsikter. I detta 
arbete försöker jag dock välja litteratur med så hög grad av objektivitet som möjligt 
(baserat på min personliga bedömning av litteraturen). 

Vetenskapliga rapporter som hämtats på Internet bedömer jag ha samma höga grad av 
validitet som vetenskapliga rapporter publicerade i andra medier. Olika för rapporten 
centrala begrepp har definierats med hjälp av sökmotorer på Internet.  

De sökmotorer som valts är väl etablerade som sökverktyg för definitioner av begrepp 
och hämtar sina definitioner från en rad olika källor, exempelvis uppslagsböcker. I 
vissa fall hämtas definitioner även direkt ifrån vetenskapliga rapporter. Jag bedömer 
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dock att information som hämtats från sökmotorer har en lägre grad av validitet än de 
vetenskapliga rapporter som hämtats från Internet. 
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2.9 Definition av centrala begrepp 
Effektivitet - I rapporten bedöms en navigeringsmodells effektivitet efter kvantitativa 
aspekter, och då främst tid.  

HTML – Hypertext Markup Language. En kodstandard för att beskriva hur webb-
läsare skall tolka en webb-sida layoutmässigt (Whatis.com, 2000c). 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol är en serie regler för att överföra filer på en 
webb (Whatis.com, 2000d). 

Hypermedia – Vidare definition av hypertext som även omfattar länkar mellan 
multimediaobjekt av godtycklig art (Whatis.com, 2000b). 

Hypertext – Text som delats upp i enheter och sammanlänkats med hjälp av 
associationer (Whatis.com, 2000a). 

Informationsförsörjning – Att initiativ till inhämtning av information tas av den som 
vill ha informationen, genom att aktivt påvisa sitt behov till den som sprider 
informationen (Ahl, 1998). 

Klassificera – Att inordna i klasser som redan existerar eller upprättas vid behov 
(Allén, 1986). Enligt min mening mer en bedömning av information utifrån väsentliga 
egenskaper. 

Kategorisera – Att indela i kategorier (Allén, 1986). Enligt min mening är 
kategorisering mer indelning av redan klassificerad information i lämpliga kategorier. 

Navigeringsmodell – Den struktur som används för att låta användare navigera bland 
i huvudsak webb-sidor. Avser ej modellens grafiska utformning utan endast logisk 
struktur. 

Webb – Resurser i ett datornätverk sammanlänkade med hjälp av hypertext eller 
hypermedia.   
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3 Problembeskrivning 
Intranät används ofta som primärt redskap för informationsförsörjning inom större 
företag samt organisationer i dagsläget (Lloyd&Boyle, 1998). Den ofta omfattande 
mängden av information kan bidra till att intranätets användare upplever problem vid 
navigering samt vid sökning av nyligen uppdaterad information. Rouet&Levonen 
(1996) pekar på en rad studier som visar att användare tenderar att bli desorienterade 
redan i enklare hypertext-strukturer. 

Dagens mer ”traditionella” navigeringsmodeller för intranät uppvisar i många fall 
brister när intranätet växer över en viss gräns (Telleen, 1996b). Med traditionella 
navigeringsmodeller avses till exempel modeller baserade på enklare ”knapprader” 
och modeller där utformning ej skett med skalbarhet i åtanke.  

Ett behov av nya modeller och riktlinjer för navigering samt kategorisering av 
innehåll, inom större intranät kan härmed identifieras. 

3.1 Problemprecisering 
Följande frågeställning är av central betydelse och ligger till grund för rapporten: 

”Hur bör stora mängder information i ett intranät struktureras/kategoriseras i en 
navigeringsmodell för att effektivisera navigering för användarna?” 

 

Utifrån ovanstående problemprecisering kan ett antal delfrågeställningar identifieras: 

- Hur stor grad av självbestämmande bör ges till underavdelningar/underenheter i 
ett intranät med anmärkning på utformning av struktur, för att allvarligare 
inkonsekvenser12 i strukturen ej skall uppstå? Hur mycket får, till exempel olika 
enheter i ett intranät, själva bestämma över hur strukturen skall se ut i ”deras” del 
av intranätet. Graden av självbestämmande kommer ej att behandlas kvantitativt, 
det vill säga exakt hur stor del av innehållet underavdelningar får bestämma själva 
över. I stället diskuteras graden av självbestämmande utifrån mer kvalitativa 
aspekter; får underavdelningar över huvud taget någon grad av självbestämmande 
och hur ser ”gränsen” mellan eget innehåll och centralt bestämt innehåll ut? Med 
kvalitativa aspekter avses mer övergripande frågor om hur informationsstrukturen 
skall se ut medan kvantitativa aspekter avser mer specifika frågor som även är 
mätbara.   

- Efter vilka kriterier bör information generellt sett kategoriseras för att uppnå hög 
grad av effektivitet vid navigering? Varierar kriterierna helt från fall till fall eller 
kan någon generell riktlinje ges? 

 

3.2 Problemavgränsning 
Följande arbete kommer att fokusera på navigeringsmodeller inom intranät, främst 
med avseende på hur information bör struktureras samt kategoriseras inom en 
navigeringsmodell. Arbetet kommer ej behandla designmässiga eller tekniska frågor 

                                                 
12 Se kapitel 2.6 för en mer omfattande beskrivning av dylik problematik. 
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rörande utformning av navigeringsmodeller. Kvalitativa aspekter på navigering 
kommer ej att behandlas inom ramen för rapporten. Fokus läggs på kvantitativa 
aspekter, exempelvis hur effektivt önskad information kan hittas.  

Avgränsningen innefattar navigeringsmodellens struktur på ett logiskt plan, och kan 
beskrivas ligga mellan områdena grafisk utformning och teknisk utformning. 

Eventuella resultat samt slutsatser avser gälla större intranät och är ej direkt 
applicerbara på mindre intranät samt i Internetsammanhang.  

Arbetet kommer ej resultera i utformning av navigeringsmodell för något specifikt fall 
eller i ett detaljerat ramverk för utformning av navigeringsmodeller i allmänhet.  

3.3 Förväntade resultat 
Följande rapport förväntas resultera i en serie riktlinjer för utformning av 
navigeringsmodeller i intranät, med avseende på effektiv navigering. Jag anser att 
riktlinjerna kan ses som ett övergripande, grovt, ramverk. Riktlinjer som utarbetas 
skall vara av generell natur och bör kunna appliceras i en rad intranätmiljöer.  

3.3.1 Hypoteser 

Jag presenterar i nedanstående punkter en rad hypoteser med avseende på 
problempreciseringen. Hypoteserna baseras på information som införskaffats om 
problemdomänen under förarbetet och bör ses som personliga funderingar.  

- De kategorier som ligger till grund för en navigeringsmodell, med andra ord de 
ämnen som presenteras, bör till viss grad vara återkommande genom hela 
navigeringsstrukturen. Användare inom olika underavdelningar/underenheter 
förväntas härmed lättare ”känna igen” sig, om vissa kategorier återkommer 
konsekvent. Viss variation får dock förekomma. 

- En navigeringsmodell med konsekvent utformning av kategorier förväntas 
generellt vara mer ”skalbar” än en inkonsekvent utformad navigeringsmodell. 
Med skalbarhet avses förmågan att utöka navigeringsmodellen, till exempel 
genom att lägga till fler nivåer i strukturen, utan att större omstruktureringsarbete 
krävs.  

- Studier förväntas visa att det inte finns någon ”universalregel” för vilka kriterier 
som information bör kategoriseras efter i ett intranät. Kriterier som används för 
kategorisering väljs mer utifrån den aktuella informationens innehåll och varierar 
från fall till fall. Dock är det möjligt att vissa kriterier väljs mer frekvent än andra 
som grund för kategorisering. 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras olika tillvägagångssätt inom forskningsmetodik, samt en 
rad olika metoder som bedömts relevanta med avseende på problembeskrivningen. 
Vidare beskrivs vilka av de presenterade metoderna som kommer att användas för 
arbetets genomförande. Kapitlet avslutas med en diskussion kring val av metod, där 
olika argument för vald metod presenteras.    

4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Med begreppen kvalitativ och kvantitativ forskning menas tillvägagångssättet på 
vilket insamlad information bearbetas samt analyseras (Patel&Davidson, 1994). 
Patel&Davidson (1994) menar att kvantitativ inriktad forskning främst använder sig 
av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

 

 
Figur 7. Logisk struktur över kvantitativt inriktad forskning. (Fritt efter Bryman (1989) p. 7). 

 

Kvalitativ forskning är, enligt Patel&Davidson (1994), forskning inriktad på att 
utnyttja verbala analysmetoder. Bryman (1989) anser att kvalitativ forskning i många 
fall kan leda till synvinklar på problemet som inte kunnat uppnås med kvantitativ 
forskning.   

Patel&Davidson (1994) hävdar att en majoritet av dagens forskning använder en 
kombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det som bestämmer vilken 
inriktning forskningen skall följa är främst hur problemet är formulerat, det vill säga 
vilken kunskap som för tillfället eftersöks (Patel&Davidson, 1994). 
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4.2 Metodpresentation 
De metoder som presenteras i följande underkapitel har jag bedömt relevanta för 
arbetet i helhet, och kan i större eller mindre utsträckning vara lämpliga att applicera 
på problempreciseringen. 

4.2.1 Dokument/litteraturstudier 

För att besvara frågeställningar kan studier av dokument i olika former bedrivas. 
Patel&Davidson (1994) framhåller att beteckningen dokument ej enbart refererar till 
tryckt information, utan även kan användas om information som presenteras med 
hjälp av andra medier, till exempel fotografier och ljudupptagningar. Val av 
informationskällor bör göras på ett sådant sätt att problemområdet blir belyst ur flera 
synvinklar (Patel&Davidson, 1994). 

Studier av dokument kan besvara frågeställningar om faktiska förhållanden och 
skeenden (Patel&Davidson, 1994). För att besvara dylika frågeställningar krävs dock 
att dokumentens validitet granskas först; ett kritiskt förhållningssätt är, enligt 
Patel&Davidson (1994), av stor vikt i sammanhanget. 

Vidare måste en bedömning av dokumentet göras utifrån följande frågeställningar 
(Patel&Davidson, 1994): 

 

• Varför skapades dokumentet? 

• Vad var upphovsmannens syfte? 

• Vilka omständigheter rådde när dokumentet skapades? 

• Vem är upphovsmannen och vad var dennes motiv till att skapa dokumentet? 

 

Mängden material som bör samlas in påverkas både av problempreciseringens 
omfattning och av hur mycket tid som är avsatt till undersökningen. Patel&Davidson 
(1994) framhåller dock att det är av största vikt att det insamlade materialet väljs ut på 
objektiva grunder för att undvika att en förvanskad bild av händelser ges.     

4.2.2 Intervju och enkät 

Intervju samt enkät är metoder för att samla in information med hjälp av frågor 
(Patel&Davidson, 1994). Skillnaden mellan de båda ansatserna ligger i graden av 
"personlig kontakt" mellan den som utför informationsinsamlingen och den som är 
tillhandahåller informationen. Traditionellt sett har den som utför en intervju en stor 
grad av personlig kontakt med den som intervjuas, oavsett om intervjun sker via något 
alternativt medium som till exempel telefon (Patel&Davidson, 1994).  

Enkätundersökning sker generellt med lägre grad av personlig kontakt; ofta via 
utskick av frågeformulär. Graden av personlig kontakt kan variera från fall till fall och 
det finns, enligt Patel&Davidson (1994), en rad olika sätt att kombinera intervju- samt 
enkätundersökningar. 

Patel&Davidson (1994) introducerar begreppet "strukturering" för att beteckna hur 
stor möjlighet den intervjuade har att fritt tolka frågorna. En låg grad av strukturering 
innebär till exempel att den intervjuade lämnas stort utrymme att svara på frågorna. 
Vid hög grad av strukturering är den intervjuade bunden till ett bestämt antal olika 
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svar. Vilken grad av strukturering som bör användas beror till stor del på 
undersökningens natur. 

4.2.3 Informella samtal 

Enligt min mening är informella samtal en metod för inhämtande av information som 
till stor del påminner om ostrukturerad intervju. Jacobsen (1993) använder termen 
"informell intervju" för att beskriva metoden. Informella samtal kan beskrivas som 
personliga samtal med låg grad av strukturering. Avsikten med informella samtal är 
att intervjuaren genom samtalen vill testa på förhand formulerade hypoteser 
(Jacobsen, 1993). 

Metoden ställer stora krav på intervjuarens förmåga och är relativt tidskrävande. 
Jacobsen (1993) hävdar att informella samtal ibland kan vara det enda sättet att få 
fram ny kunskap om ett område.        

4.2.4 Observation 

Enligt Patel&Davidson (1994) är observation en metod med vilken man kan studera 
skeenden i ett naturligt sammanhang samtidigt som de inträffar. Även Bryman (1989) 
presenterar en liknande definition. Ett grundläggande krav är att observationer 
planeras systematiskt och att resultaten registreras systematiskt. Enligt 
Patel&Davidson (1994) måste följande frågor beaktas vid användning av observation 
som metod för informationsinsamling: 

• Vad skall observeras? 

• Hur skall observationerna dokumenteras? 

• Vilket förhållningssätt skall observatören intaga? 

4.2.5 Fallstudie 

Enligt Patel&Davidson (1994) är en fallstudie en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp. Gruppen kan bestå av en individ, en grupp individer en organisation 
eller en situation. Bryman (1989) hävdar att ett flertal "klassiska" fallstudier har 
baserats på en grupp bestående av en eller två studieobjekt. En kritik som framförts 
mot fallstudier är huruvida det är möjligt att generalisera resultat från ett specifikt fall 
till att gälla en population (Bryman, 1989). Bryman (1989) tillbakavisar denna kritik 
och hänvisar till en rad studier som visar att problemet med generaliserbarhet vid 
fallstudier med enstaka studieobjekt är överdrivet. 

Patel&Davidson (1994) hävdar att fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och är 
speciellt användbara vid studier av processer och förändringar. 

Enligt Bryman (1989) kan fallstudier innefatta en rad olika metoder för insamling av 
data; det är även möjligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i samma 
fallstudie. Bryman (1989) anser vidare att en unik egenskap hos fallstudier är 
möjligheten att framhäva miljön i vilken fallstudien utförts. En god beskrivning av 
miljön där fallstudien utförts kan hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för 
uppkomna resultat (Bryman, 1989).        

4.2.6 Experiment 

Enligt Patel&Davidsson (1994) är experiment en typ av undersökning där enstaka 
variabler studeras. Kontroll av sådant som kan påverka dessa variabler försöks sedan 
uppnås. För att få en så rättvisande bild av experimentet som möjligt bör, enligt 
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Patel&Davidsson (1994) flera olika testgrupper användas i experiment. En av 
grupperna bör dock ej utsättas för påverkan så att de manipulerade grupperna kan 
kontrolleras mot denna. Bryman (1989) framhåller två synpunkter angående 
experiment som forskningsmetod:  

• Experiment tillåter undersökaren att göra väl underbyggda påståenden om 
orsak-verkan samband. 

• På grund av den enkelhet med vilken orsak-verkan samband kan påvisas, 
brukar experiment ofta ses som en ”idealisk” forskningsmetodik. 

 

4.3 Metodval 
För att få svar på min problemställning har jag har valt att genomföra arbetet i form av 
en fallstudie av ett enskilt fall samt en mindre omfattande litteraturstudie. 
Litteraturstudie används för att samla in information till bakgrundskapitlet, där olika 
teorier rörande utformning av navigeringsmodeller presenteras. 

De metoder som presenterats i metodpresentationen kan, anser jag, användas till att 
besvara vissa aspekter av problemställningen. Dock måste en fallstudie utföras för att 
få den helhetsbild som problemställningen avser. Genomförande av en fallstudie kan 
testa teorierna från bakgrundskapitlet i en verklig miljö. Detta anser jag är det bästa 
sättet att besvara min problemställning. 

Fallstudie används ofta i samband med kvalitativ forskning (Bryman, 1989). Eftersom 
arbetets problemställning är av en mer kvalitativ natur, anser jag att fallstudie kan 
vara en lämplig metod för att få svar på problemställningen.  

Fallstudien kommer att genomföras med hjälp av sekundärdata ifrån redan utförda 
undersökningar av fallet i fråga. Dessa undersökningar har i huvudsak använt sig av 
metoderna intervju/enkät samt observation.  

Intervju/enkät kan användas för att belysa var problem i ett intranät ligger, både ur 
användares samt administratörers perspektiv. Jag anser dock ej att riktlinjer kan 
utarbetas enbart baserat på dessa data. I den fallstudie som genomförs är ett flertal 
undersökningar baserade på intervju/enkät redan utförda, och kommer att användas 
som underlag i fallstudien. 

Informella samtal med användare samt administratörer kommer att ske kontinuerligt 
under fallstudien. Samtalen förväntas leda till att en bättre bild av fallet i fråga 
uppnås. 

Observation samt experiment har till viss del redan utförts i samband med tidigare 
undersökningar av fallets intranät. Metoderna har där använts för att påvisa, på ett 
mätbart sätt, vilka delar av intranätet som varit svårnavigerade. Observation samt 
experiment kan, anser jag, med fördel användas för att testa effektiviteten för de 
riktlinjer detta arbete kommer att resultera i.  

4.4 Diskussion av metodval 
Enligt Bryman (1989) uppfattas ofta problemet med generaliserbarhet som den största 
nackdelen med fallstudie som metod. Hur är det möjligt att dra slutsatser om en hel 
population utifrån studier av ett, eller ett fåtal, fall? Bryman (1989) menar att det finns 
en växande uppfattning i forskarvärlden om att problemet med generaliserbarhet beror 
på felaktig användning av statistik. Istället för att se fallstudie som en studie av en 
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enda företeelse ur en population, bör fallstudie bedömas utifrån den teoretiska 
kunskap som genereras (Bryman, 1989). Enligt Bryman (1989) är det alltså inte fråga 
om att kunna generalisera resultaten, utan att få fram mönster och kopplingar av 
teoretisk vikt. Detta är, anser jag, att jämföra med att applicera ett ramverk på ett 
verkligt fall för att utvinna ny information; i detta fall en serie riktlinjer för 
utformning av navigeringsmodeller inom större intranät.   

Bryman (1989) framhåller ett citat av Burgelman, som säger att problemet med 
generaliserbarhet kan vara ett rimligt pris att betala för att få fram nya insikter om 
komplexa organisationer. 

Jag anser att det resonemang Bryman (1989) för angående fallstudier med ett, eller 
enstaka, fall verkar rimligt och är applicerbart på min fallstudie.  

De metoder som tagits upp i metodpresentationen kan användas för att lösa enskilda 
delar av min problemställning. En fallstudie är dock, i min mening, den enda metod 
som kan ge den helhetslösning som min problemställning kräver.    
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5 Genomförande 
I följande kapitel redovisas material som samlats in enligt arbetets metodval - 
fallstudie av befintligt intranät. Inledningsvis presenteras översiktligt fallet som 
fallstudien baseras på. En presentation av en rad tidigare utredningar av fallet följer 
sedan för att belysa de problem som upplevs i dagsläget.  

Vidare presenteras en övergripande kartläggning av intranätets struktur. Utifrån 
kartläggningen undersöks sedan hur intranätets struktur överensstämmer med de 
teorier som presenterats i bakgrundskapitlet. 

Jämförelsen med de olika teorierna kommer genomgående att presenteras med hjälp 
av samma rubrikstruktur som används i bakgrundskapitlet. Samma rubrikstruktur 
kommer även att användas i kommande kapitel.     

5.1 Beskrivning av fallet 
I nedanstående delkapitel följer en kort presentation av företaget Ericsson Microwave 
Systems AB samt dess intranät, Inside EMW. Vidare förs en allmän diskussion kring 
valet av fall.  

5.1.1 Ericsson Microwave Systems 

Ericsson Microwave Systems AB (EMW) är ett företag inom Ericsson13 koncernen. 
EMW har främst specialicerat sig inom områdena mikrovågs-kommunikation samt 
elektronik till försvarsmarknaden (Inside EMW, 2000c). Exempel på produkter är 
bland annat antenner för mobil telefoni och system för radarövervakning. Produktion 
sker för närvarande i Borås samt Mölndal (Inside EMW, 2000c).  

5.1.2 Intranätet Inside EMW 

Ericsson Microwave Systems intranät heter Inside EMW. Intranätet14 används främst 
som arbetsredskap och som en kanal för interninformation inom företaget 
(Zell&Burstedt, 1999). Enligt undersökningen Zell&Burstedt (1999) använder 80% 
av de anställda15 på Ericsson Microwave Systems intranätet dagligen, vilket jag 
personligen uppfattar som en hög andel.  

Inom intranätet är informationen uppdelad efter sex huvudkategorier (Inside EMW, 
2000a):  

• Produkt och Marknad 

• EMW-Nytt 

• Projekt 

• Verksamhet 

• Personalinfo 

• Administration 

                                                 
13 Ericsson är ett globalt företag inom telekomsektorn (Ericsson, 2000). 
14 Intranät i bestämd form avser genomgående intranätet Inside EMW. 
15 Ericsson Microwave Systems hade i slutet av 1999 cirka 4000 anställda (Inside EMW, 2000b). 
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Under var och en av huvudkategorierna finns sedan ett varierande antal 
underkategorier. Inside EMW är skyddat av brandväggar och kan endast nås av 
anställda på Ericsson Microwave Systems. Företagshemlig information finns ej lagrad 
på intranätet Inside EMW (Inside EMW, 2000a). 

5.1.3 Diskussion kring val av fall 

Min personliga bedöming är att Inside EMW kan klassas som ett större intranät då det 
uppfyller definitionens16 båda krav. Jag anser vidare, baserat på personlig erfarenhet, 
att Inside EMW är ett relativt ”vanligt” intranät och en god representant för större 
intranät i allmänhet. De problem som upplevs inom Inside EMW kan, i varierande 
grad, vara representativa för andra intranät. Jag bedömer härmed att fallet i fråga är ett 
bra val att basera en fallstudie på. 

5.2 Tidigare undersökningar av intranätet 
En rad omfattande undersökningar av Inside EMW är i dagsläget redan utförda. Tre 
omfattande omfattande undersökningar, utförda av oberoende parter, kommer att 
presenteras översiktligt i följande underkapitel, för att få en bild av vilka problem 
användare upplever med intranätets navigeringsmodell. Undersökningarna är:  

• Utvärdering av intern kommunikation inom Ericsson Microwave Systems AB. 

• Utvärdering av Inside EMW – Ericsson Microwave Systems. 

• Användartest av intranätet. 

Undersökningarna kommer härefter att betecknas som undersökning 1-3 av praktiska 
skäl.   

5.2.1 Undersökning 1 

”Utvärdering av intern kommunikation inom Ericsson Microwave Systems AB” 
(Wallmark, 1998). 

En relativt stor del av användarna anser att det finns problem vid användning av 
Inside EMW. Användarna vill hållas bättre informerade om vilka webb-sidor som 
uppdaterats. Mer information om själva informationen på intranätet behövs, för att 
förbättra informationsspridningen. Användarna upplever antalet kanaler för 
informationsspridning som alltför stort. 

Som primär metod för informationsinsamling till undersökningen användes enkät.   

5.2.2 Undersökning 2 

”Utvärdering av Inside EMW – Ericsson Microwave Systems” (Zell&Burstedt, 1999). 

Användarna upplever ofta svårigheter att hitta den information de söker. Mycket tid 
går åt till att ”surfa runt” efter information. I många fall hittas inte den eftersökta 
informationen över huvud taget. Användarna finner det ofta mycket svårt att 
uppmärksamma ny och nyligen uppdaterad information i den befintliga 
informationsmängden. 

Som primär metod för undersökningen användes en Internetbaserad enkät som sedan 
användes på ett slumpmässigt urval av medarbetare inom EMW.     

                                                 
16 Se kapitel 1 för definition av begreppet ”större intranät”. 
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5.2.3 Undersökning 3 

”Användartest av Intranätet” (Nelson, 1998). 

Användarna upplever problem med att finna information i intranätets 
informationsstruktur. Ett skäl till detta är att viss information är placerad oåtkomligt 
att användarna upplever att informationen är placerad på fel ställe. Användarna vet 
nästan aldrig var de befinner sig i intranätets informationsstruktur. Navigerings- samt 
orienteringsverktyg lider av en viss otydlighet. 

Undersökningen använde ett antal metoder för insamling av information, flertalet med 
kognitionsvetenskaplig prägel. Exempel på använda metoder i undersökningen är 
bland annat intervju/enkät, ikontest och strukturtest.   

5.2.4 Sammanfattning av undersökningarna 

De olika undersökningar som presenterats ovan (undersökning 1-3) ger, enligt min 
mening, en relativt samstämmig bild över de problem som användare av intranätet 
upplever. Ett problem som samtliga undersökningar belyser är att det upplevs som 
svårt/tidskrävande för användare att finna information. Jag anser, baserat på studier av 
utredningarna, att detta problem har en direkt anknytning till intranätets 
navigeringsmodell, vars främsta uppgift är att leda användaren till eftersökt 
information. I min mening är detta det allvarligaste problemet som intranätet lider av i 
dagsläget som kan relateras till navigeringsmodellen.  

Det kan även finnas andra faktorer än navigeringsmodellen som påverkar användarnas 
förmåga att finna information i intranätet. Jag anser dock att brister i 
navigeringsmodellen är den främsta faktorn.   

Ett annat problem som tas upp i flera undersökningar är svårigheten att finna ny, eller 
nyligen uppdaterad, information i intranätet. Detta kan till viss del bero på hur 
information kategoriseras och att navigeringsmodellen ej är anpassad att belysa ny 
information i någon större utsträckning. 

Undersökningarna tyder även på att användarna anser att viss information i intranätet 
ligger ”felplacerad” i strukturen. Vissa undersökningar indikerar att användarna 
efterfrågar mer utbildning om intranätets informationsstruktur. 

5.3 Informella samtal 
Informella samtal har kontinuerligt förts under arbetsprocessen och har lett till ökad 
kunskap om såväl fall som problemområde. Huvudsakligen har samtal förts med 
infomaster på EMW. Infomaster har till arbetsuppgift17 att bland annat ansvara för 
intranätets struktur, användbarhet innehåll. Utöver dessa arbetsuppgifter är infomaster 
ordförande för Ericsson Microwave Systems webbförvaltningsgrupp. 

De informella samtalen har resulterat i: 

• Ökad förståelse för de problem som kan uppkomma inom större intranät med 
avseende på navigeringsmodellen. 

• Mer detaljerad information om det specifika fallet i fråga, till exempel rörande 
policyfrågor samt rättigheter för olika typer av användare. 

                                                 
17 Enligt befattningsbeskrivning för tjänsten infomaster på EMW. 
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• Exempel på möjliga lösningar på problem associerade med 
navigeringsmodeller inom större intranät. 

• En mer utförlig beskrivning av de tidigare undersökningarna av Inside EMW. 

De informella samtalen med infomaster på EMW har lett till att egna teorier samt 
hypoteser kunnat diskuteras med en ”sakkunnig” inom området navigeringsmodeller 
inom intranät och att den egna kunskapen kring problemområdet ökat.   

5.4 Kartläggning av intranätet 
I följande kapitel ges en grundläggande beskrivning av den diagramnotation som 
kommer att användas för att beskriva intranätets struktur. Intranätets struktur beskrivs 
sedan översiktligt med hjälp av diagramnotationen. Vidare undersöks intranätets 
struktur med avseende på de teorier som presenterats i bakgrundskapitlet. 

5.4.1 Översiktlig beskrivning av strukturen 

Inside EMW består av sex huvudkategorier i vilka informationen är kategoriserad (se 
figur 8). 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

 

Figur 8. Huvudkategorier i intranätet Inside EMW. 

Under var och en av de olika huvudkategorierna återfinns ett antal underkategorier (se 
figur 9). De olika underkategorierna representerar mer specifika ämnen inom 
huvudkategorins ämnesområde. 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Microwave Radio

Omvärlds-
bevakning

Company 
Presentation

.

.

.
Figur 9. Exempel på underkategorier inom huvudområdet ”Omvärld&Produkt”. 
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De olika underkategorierna leder i sin tur till nya webb-sidor på intranätet, som delas 
in i innehållsidor och förmedlarsidor18 (se figur 10). Innehållssidor är webb-sidor vars 
främsta uppgift är att förmedla information till läsaren. Förmedlarsidor innehåller 
främst länkar och används för att leda användarna till innehållssidor med önskad 
information. 

Gränsen mellan innehållssidor och förmedlarsidor kan i vissa fall vara svår att dra, 
speciellt när webb-sidor innehåller lika stora andelar av både information samt länkar. 
Hur indelning skett har varit en bedömningsfråga från fall till fall, som främst baserats 
på det övergripande syftet med webb-sidan i fråga. 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Microwave Radio

Omvärlds-
bevakning

Company 
Presentation

.

.

.

Förmedlarsida:
Omvärldsbevakning

Nyheter
Teknik

Omvärldsinfo/telekom
Omvärldsinfo/försvar

Aktuella Länkar

Figur 10. Exempel där underkategori leder till en förmedlarsida med ett antal ämneskategorier.    

I de fall där en underkategori leder vidare till en förmedlarsida beskrivs vilka 
ämneskategorier som finns på förmedlarsidan. Ämneskategorierna presenteras under 
rubriken ”Förmedlarsida” och skrivs i form av ett kategorinamn per rad. Vanligtvis 
återfinns länkar under de olika ämneskategorierna, som leder vidare till nya 
förmedlarsidor eller innehållssidor.  

I vissa fall leder underkategorierna vidare direkt till externa hemsidor. Med extern 
hemsida avses i sammanhanget en webb-sida som ligger utanför intranätet Inside 
EMW. 

En kartläggning omfattande tre av de sex huvudkategorierna återfinns i bilaga 1. 
Kartläggningen i bilaga 1 sträcker sig ned till den tredje nivån i strukturen.  

5.4.1.1 Avgränsning 

Kartläggningen av intranätet kommer avgränsas till att omfatta tre nivåer av 
strukturen. De tre nivåerna är, som presenterats tidigare, huvudkategori, underkategori 
och innehållssida/förmedlarsida. 

                                                 
18 För en mer detaljerad beskrivning över innehålls- samt förmedlarsidor, se kapitel 2.5.3.1. 
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Anledning till att avgränsning sker till tre nivåer är främst följande skäl: 

• Efter den tredje nivån blir antalet webb-sidor så stort att visualisering av dessa ej 
kan ske av praktiska skäl. 

• Tre nivåer ger, i min mening, den översiktsbild som behövs för att få förståelse för 
intranätet samt visualisera de problem som upplevs av användarna. Att återge fler 
än tre nivåer bedöms av låg relevans. 

Hänsyn tas till fler än tre nivåer i samband med att vissa problemställningar 
undersöks. I dessa fall är det dock av låg relevans att visualisera de lägre nivåerna 
med hjälp av diagram. 

I bilaga 1 presenteras en kartläggning som omfattar tre av de sex huvudkategorierna. 
En kartläggning omfattande alla sex huvudkategorier skulle, enligt min bedömning, 
bli allt för utrymmeskrävande samt vara av låg relevans för problemställningen. De 
tre huvudkategorier som valts ut bedöms ge en god bild av de problem som existerar 
på intranätet.      

5.4.2 Skalbarhet i intranätet 

I jämförelse med den teori som Telleen (1996b) presenterar bedömer jag att Inside 
EMW är styrt enligt modellen ”central koordination” av delsystem. Underavdelningar 
i intranätet har viss grad av självbestämmande rörande hur den egna avdelningens 
webb-sidor skall vara utformade. Centrala direktiv för hur den övergripande 
strukturen på webb-sidorna skall vara utformad finns dock. Telleen (1996b) hävdar att 
central koordination av delsystem med hög grad av självbestämmande gör det möjligt 
att expandera, i det här fallet ett intranät, utan oproportionerligt ökad administration 
samt komplexitet. 

Enligt undersökningen Zell&Burstedt (1999)19 upplevs det som ett problem att regler 
för utformning av webb-sidor efterlevs dåligt. Problemet visar sig tydligast på de 
olika avdelningarnas egna hemsidor (se figur 11). 

                                                 
19 Undersökningen refereras även till som ”undersökning 2”. 
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Figur 11. Översiktsbild över de olika avdelningarna inom EMW (Inside EMW, 2000d). Bilden 
återfinns under huvudkategorin ”Verksamhet” och fungerar som förmedlarsida till de olika 
underavdelningarnas egna hemsidor.  

Centrala riktlinjer för hur olika underavdelningar skall utforma egna webb-sidor finns, 
dock kontrolleras ej i någon större utsträckning huruvida riktlinjerna efterlevs20. Detta 
har resulterat i att utformningen av underavdelningarnas egna webb-sidor lider av en 
viss inkonsekvens. 

Inkonsekvensen visar sig tydligast på de olika underavdelningarnas val av 
ämneskategorier. Antalet ämneskategorier samt namnen på dessa varierar på vissa 
håll markant. 

5.4.3 Klassificering av information i intranätet 

I nedanstående text undersöks om, och i så fall var, inom Inside EMW de olika 
informationsklasserna21 formell, projekt/grupp samt informell information generellt 
återfinns. 

Formell information är den vanligaste klassen av information i intranätet, enlig min 
bedömning. Bedömningen grundar sig på studier av informationen på intranätets 
webb-sidor. Formell information återfinns i stort sett i hela strukturen i varierande 
grad.    

                                                 
20 Enligt informella samtal med infomaster i EMWs webbgrupp.   
21 Se kapitel 2.5.1 för en mer detaljerad beskrivning av olika sätt att klassificera information.  
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Projekt/grupp information återfinns huvudsakligen under huvudkategorin ”Projekt” 
där en övergripande beskrivning ges över pågående projekt inom EMW. Vissa 
underavdelningar har även skapat egna webb-sidor för pågående projekt. 

Informell information återfinns till stor del på underavdelningarnas egna webb-
sidor22. Exempel är bland annat: 

• Länkar till externa hemsidor med varierande innehåll. 

• Information om avdelningens eventuella orderingång och produktion. 

• Information om nyanställda inom avdelningen. 

• Bilder från personalfester etcetera. 

En bedömning jag gör är att informell information generellt sett återfinns på 
informationstrukturens lägre nivåer inom intranätet. 

Enligt samtal med infomaster på Inside EMW klassificeras ej informationen i Inside 
EMW i formell, projekt/grupp samt informell information. Klassificering av 
information sker utifrån säkerhetsgrad samt enligt olika dokumentstrukturer; dock 
påverkar denna klassificering ej navigeringsmodellen inom intranätet. 

5.4.4 Kategorisering av information i intranätet 

Information inom Inside EMW kategoriseras efter en rad olika kriterier23, bland annat 
beroende på vilken typ informationen är av samt var i strukturen informationen 
återfinns. 

Generellt sett bedömer jag att kategorisering utifrån typ är det vanligaste kriteriet. 
Huvudkategorierna, den högsta nivån i strukturen, använder sig till exempel av typ 
som kriterium för att kategorisera information. Under huvudkategorin ”Projekt”, samt 
till viss del under huvudkategorin ”Verksamhet”, sker kategorisering utifrån 
organisationens uppbyggnad.  

I viss utsträckning används även kriteriet tid för att kategorisera information. Detta 
sker till exempel inom huvudkategorin ”EMW-Nytt” samt på andra ställen i 
strukturen där olika former av ”nyheter” presenteras. 

På flera håll i informationsstrukturen skiljer sig kriteriet, efter vilket informationen 
kategoriseras, mellan olika nivåer i strukturen. Att exempelvis typ används som 
kriterium för kategorisering av ett ämnesområde tidigt i strukturen behöver ej betyda 
att det genomgående kommer att användas på alla nivåer.  

Ett exempel är huvudkategorin EMW-Nytt, som kategoriserats efter typ. Direkt efter 
huvudkategorin kategoriseras nyheterna utifrån vilken del av organisationen de tillhör 
(”Aktuellt Mölndal” samt ”Akutellt Borås”). På de förmedlarsidor som sedan följer 
används återigen typ som kriterium för att kategorisera nyheterna.  

5.4.5 Användande av innehålls- samt förmedlarsidor 

Det finns ingen konsekvent indelning av webb-sidor i innehålls- samt förmedlarsidor 
inom Inside EMW i dagsläget. I många fall blandas information samt länkar på 

                                                 
22 De olika underavdelningarna återfinns under huvudkategorin ”Verksamhet”. 
23 Se kapitel 2.5.2 för en mer detaljerad beskrivning av kriterier för kategorisering av information. 
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intranätets webb-sidor, vilket gör det svårt att bedöma webb-sidans typ. Den indelning 
som sker i kartläggningen baseras på webb-sidans övergripande syfte. 

Generellt sett återfinns förmedlarsidor på en hög nivå i intranätets 
informationsstruktur medan innehållssidor återfinns på lägre nivåer. I de fall där 
webb-sidor innehåller både länkar samt information bedöms andelen länkar vara 
större vid högre nivåer i strukturen, medan andelen information bedöms vara större 
vid lägre nivåer. 

Enligt informella samtal med infomaster på Inside EMW existerar ett antal 
ursprungliga mallar för utformande av webb-sidor på intranätet. Vissa typer av webb-
sidor får enbart innehålla länkar medan andra bygger på, innehållsmässigt i förväg 
definierade, textstycken. Enligt infomaster är det ett vanligt regelbrott att blanda 
länkar samt texter på webb-sidor inom intranätet.    

5.4.6 Användande av ledningskarta i intranätet 

Den navigeringsmodell som bygger på sex huvudkategorier och som används inom 
Inside EMW i dagsläget har, enligt min bedömning, ett flertal gemensamma drag med 
en ledningskarta24. Det existerar dock en del skillnader mellan navigeringsmodellen 
inom Inside EMW och den beskrivning av begreppet ledningskarta som Telleen 
(1996a) ger.  

Jag bedömer ej att ledningen är navigeringsmodellens främsta målgrupp, utan att 
navigeringsmodellen riktar sig mot användare av intranätet i allmänhet. 
Navigeringsmodellen på Inside EMW består ej av ”renodlade” förmedlarsidor, vilket 
en ledningskarta förespråkar.  

I flera fall är webb-sidorna i navigeringsmodellen ett mellanting av förmedlarsida och 
innehållssida. Telleen (1996a) menar att en ledningskarta endast får bestå av länkar, 
med undantag för de innehållssidor som återfinns längst ned i strukturen. 

Till skillnad från en ledningskarta återfinns, förutom formell information, även 
projekt/grupp och informell information i intranätets navigeringsmodell. Informell 
information återfinns dock, generellt sett, på informationsstrukturens lägre nivåer. 

Telleen (1996a) hävdar att en ledningskarta har till uppgift att ge en sammanhängande 
bild över all formell information inom företaget, vilket gör att jag tolkar det som att 
externa hemsidor ej får förekomma i en ledningskarta.    

5.5 Värdering av material 
Det material som samlats in under genomförandet kommer, tillsammans med de 
teorier som presenterats i bakgrundskapitlet, att ligga till grund för analysprocessen. 
Utifrån analysprocessen kommer sedan resultat att presenteras. Det material som 
samlats in kan delas in i tre delar: 

• Informella samtal – De informella samtal som förts genomgående under 
arbetets gång anser jag vara av av intresse, eftersom de gjort det möjligt att 
diskutera problemställningen med någon med kompetens inom, samt 
erfarenhet av, navigeringsmodeller på intranät. I jämförelse med material från 
andra källor har dock de informella samtalen haft en mer begränsad betydelse 
för arbetet som helhet.    

                                                 
24 Se kapitel 2.5.3.2 för en mer detaljerad redogörelse för begreppet ledningskarta. 
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• Kartläggning av intranät – Kartläggningen av Inside EMW ger en översikt 
över den navigeringsmodellen som används. Utifrån kartläggningen undersöks 
hur fallet förhåller sig till de teorier som presenteras i bakgrundskapitlet. Den 
kunskap som erhålls är dock av kvalitativ natur och kan ej ses ur ett 
kvantitativt perspektiv. Kartläggningen av Inside EMW omfattar även studier 
av tidigare undersökningar rörande intranätet.    

• Personliga erfarenheter – Under arbetets gång har en betydande mängd 
kunskap rörande navigeringsmodeller inom intranät införskaffats, både på 
formell samt informell väg. De personliga erfarenheterna anser jag vara av 
intresse att presentera, dock redovisas dessa ej explicit i genomförandet, utan 
behandlas i ett senare skede av rapporten.  

Genomgående är det insamlade materialet av en utpräglat kvalitativ natur och kan 
därför i vissa fall uppfattas ha lägre validitet än material som samlats in med hjälp av 
kvantitativa metoder. Se kapitel 4.4, diskussion av metodval, för en genomgång av 
kvalitativ samt kvantitativ kunskap. 

5.6 Erfarenheter under genomförandefasen 
I följande delkapitel presenteras personliga erfarenheter som upplevts under 
genomförandeprocessen. 

En erfarenhet som gjort intryck under fallstudien är den medvetenhet som verkar 
finnas hos webb-ansvariga med avseende på min problemställning. Den problematik 
som kan uppstå i navigeringsmodeller inom större intranät tas på stort allvar, dock 
verkar det saknas färdiga lösningar och riktlinjer att tillgå. 

En annan reflektion, som jag gjort i samband med kartläggning av Inside EMW, 
handlar om den egna medvetenheten angående problemställningen. Först när jag 
studerat navigeringsmodellen mer ingående och på ett strukturerat sätt, blev jag fullt 
medveten om problematiken vid lagring av stora informationsmängder som uppvisar 
en hög grad av mångfald. Jag har även insett att det sannolikt ej finns någon enkel 
lösning för att utforma navigeringsmodeller som uppfyller kraven på användbarhet 
samt effektivitet. 

En svårighet som upplevts under genomförandefasen är saknaden av en 
standardiserad begreppsapparat för vissa aspekter av navigeringsmodellen inom 
Inside EMW. Den begreppsapparat jag lägger grunden till under bakgrundskapitlet 
har genomgående använts i fallstudien. Jag har försökt inta ett objektivt 
förhållningssätt när min begreppsapparat applicerats på fallet. Läsaren bör dock vara 
medveten om risken att jag i vissa bedömningssituationer varit subjektiv.   



 

  33 

6 Analys 
I detta kapitel analyseras material som samlats in under genomförandet25 med 
avseende på problemställningen. Materialet som samlats in består främst av följande 
delar: 

• Kartläggning av Inside EMW. 

• Tidigare undersökningar av Inside EMW. 

• Informella samtal. 

I analysen jämförs materialet gentemot de teorier som presenteras i bakgrundskapitlet. 
Personliga erfarenheter som införskaffats under arbetets gång beaktas även under 
analysen. 

Vidare framhålls eventuella resultat och jämförs med på förhand formulerade 
hypoteser. En kritisk granskning sker genomgående av arbetsprocess samt resultat. 

6.1 Skalbarhet i intranätet 
Enligt den teori rörande expansion som Telleen (1996b) lägger fram bedömer jag, 
baserat på informella samtal med infomaster samt studier av intranätets 
informationsstruktur, att intranätet Inside EMW är styrt i linje med ”central 
koordination”. Att använda central koordination som styrmodell möjliggör, enligt 
Teleen (1996b), att ett intranät kan expanderas utan oproportionerligt ökad 
administration och komplexitet.  

Den delegerade beslutsrätten har dock resulterat i att olika underavdelningar utformar 
webb-sidor på olika sätt, vilket bland annat innebär att användare har svårt att känna 
igen sig på andra avdelningars webb-sidor då strukturen är inkonsekvent. Problemet 
med inkonsekvens mellan underavdelningar visar sig tydligt i kartläggningen26 av 
intranätet samt indikeras i de tidigare undersökningarna av intranätet.  

Jag anser dock, baserat bland annat på informella samtal med infomaster, att det kan 
finnas positiva aspekter med att underavdelningar bryter mot centrala riktlinjer och 
publicerar information av mer informell natur på sina webb-sidor. Åsikten stöds även 
av Telleen (1996a) som menar att informell information kan leda till ökat samarbete 
samt stimulera till kreativitet. Att webb-sidor ”anpassas” efter de olika avdelningarna 
kan, i min mening, även leda till att intranätet besöks mer frekvent27 av användarna. 

I problembeskrivningen28 formulerades hypotesen att användare lättare skulle kunna 
känna igen sig i strukturen om strukturen utformats konsekvent, till exempel med 
avseende på ämneskategorier. Tidigare undersökningar av Inside EMW pekar på att 
användare uppfattar det problematiskt att navigera mellan olika underavdelningar när 
inkonsekvenser mellan webb-sidornas utformning förekommer.      

                                                 
25 Se kapitel 5. 
26 Se bilaga 1. 
27 Infomaster på EMW har vid informella samtal uttryckt liknande åsikter.  
28 Se delkapitel 3.3.1 – Hypoteser. 
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6.2 Klassificering av information i intranätet 
De tre informationsklasserna formell, projekt/grupp samt informell information som 
Telleen (1996a) beskriver återfinns alla inom Inside EMW. Formell information 
bedöms enligt kartläggningen vara den vanligaste informationsklassen och återfinns 
på alla nivåer i strukturen. Kartläggningen visar även att den informella information 
som existerar inom intranätet vanligtvis återfinns på de lägre nivåerna i strukturen och 
då främst på de olika underavdelningarnas egna hemsidor.  

Förekomsten av informell information kan vara en av orsakerna till att 
inkonsekvenser i utformningen av webb-sidor upplevs som störst på de olika 
underavdelningarnas egna webb-sidor. Enligt infomaster på Inside EMW tillåts 
sparsam publicering av informell information under förutsättning att den är 
Ericssonrelaterad, är placerad på rätt ställe i informationsstrukturen samt publiceras 
på ett icke tidskrävande sätt. 

Att bedöma klasstillhörighet för specifik information inom Inside EMW har i vissa 
fall upplevts problematiskt. Problemen har uppkommit när information bedömts passa 
in i flera klasser samtidigt och i dessa fall har klasstillhörighet bedömts utifrån det 
övergripande syftet med informationen. 

I dagsläget används ingen klassindelning, liknande den som presenteras i kapitel 
2.5.1, för informationen inom Inside EMW.  

6.3 Kategorisering av information i intranätet 
Den information som återfinns i Inside EMW kategoriseras enligt en rad olika 
kriterier. Kategorisering efter kriteriet ”typ” bedöms vara vanligast på intranätet. Ett 
flertal källor, bland annat Ahl (1998), framhåller kategorisering efter typ som det 
huvudsakliga kriteriet att kategorisera information efter i ett intranät.  

I fallet Inside EMW varierar val av kriterium beroende på vilken del av strukturen 
informationen befinner sig i och innebörden hos informationen. Det verkar falla 
naturligt att kategorisera viss information efter vissa kriterier, enligt kartläggningen av 
intranätet. Exempelvis används kriteriet ”organisation” för att kategorisera 
information rörande organisationens struktur samt kriteriet ”tid” för att kategorisera 
nyheter. Det skulle, enligt min mening, vara svårt att kategorisera denna information 
efter andra kriterier än vad som faller naturligt.  

Jag anser att en policy att genomgående kategorisera all information i ett intranät efter 
ett specifikt kriterium skulle vara svårt, med tanke på de många typer av information 
som kan uppstå inom intranät. 

I problembeskrivningen formulerades hypotesen att det ej finns någon universalregel 
för vilket kriterium som skall användas för att kategorisera information. Jag anser att 
val av kriterium måste ske från fall till fall samt beroende på vilken slags information 
som skall kategoriseras. Kategorisering efter kriteriet typ verkar dock vara mer 
frekvent förekommande än kategorisering efter andra kriterier. Ahl (1998) visar, med 
hjälp av en enkätunderökning, att webb-ansvariga generellt föredrar typ som kriterium 
för kategorisering.  

Jag anser ej att det är möjligt att konsekvent använda samma kriterium för 
kategorisering av ett ämne på alla nivåer i informationsstrukturen. I fallet Inside 
EMW uppfattar jag dock tendensen att information kategoriseras efter kriteriet typ på 
en så hög nivå som möjligt.   
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Att typ anses vara det vanligaste kriteriet för att kategorisera information kan ha flera 
orsaker. Ahl (1998) hävdar att den främsta orsaken till att kategorisera information i 
ett intranät efter typ är att kategoriseringen inte behöver göras om vid en eventuell 
förändring av organisationens uppbyggnad. 

Ett annat skäl till att kategorisera efter typ är, bedömer jag, att den information som 
presenteras blir mer ”lättöverskådlig”. Navigeringsmodellen inom Inside EMW29 
använder till exempel kategorisering efter typ i sina sex huvudkategorier. 

6.4 Användande av innehålls- samt förmedlarsidor 
Det används i dagsläget ingen konsekvent indelning av webb-sidor i innehålls- samt 
förmedlarsidor inom Inside EMW.  

Att webb-sidor på en hög nivå i informationsstrukturen generellt innehåller en stor 
andel länkar är ganska naturligt med tanke på att länkar har som mål att resultera i 
webb-sidor med information. Webb-sidor innehållande en stor andel information 
återfinns också generellt på de lägre nivåerna i informationsstrukturen. 

Enligt samtal med infomaster på EMW existerar ett antal ursprungliga mallar där 
vissa endast tillåter länkar och andra endast tillåter textstycken. Kartläggningen av 
Inside EMW visar att mallarna i många fall inte används och att information samt 
länkar ofta blandas; något som samtal med infomaster bekräftar. 

Jag anser att den frekventa ”blandning” av information samt länkar som sker på 
webb-sidor inom intranätet är negativ och kan försvåra utformande av 
navigeringsmodeller.  

6.5 Användande av ledningskarta i intranätet 
Den navigeringsmodell som utgår ifrån de sex huvudkategorierna på Inside EMW 
påminner till stor del om en ledningskarta. De skillnader som existerar bedömer jag 
dock vara tillräckligt stora för att navigeringsmodellen ej skall kallas för 
ledningskarta. Den enligt min mening största skillnaden som navigeringmodellen 
inom Inside EMW uppvisar gentemot en ledningskarta ligger i användandet av 
informell samt projekt/grupp information. 

Hur djupt ned i strukturen, i antal nivåer, som den huvudsakliga navigeringsmodellen 
inom Inside EMW sträcker sig, varierar beroende på vilken del av intranätet som 
studeras. Enligt den definition av ledningskarta Telleen (1996a) ger, skall en 
ledningskarta endast sträcka sig så långt ned i strukturen som behövs för att leda 
användaren till den formella information som återfinns inom intranätet. Jag anser att 
den huvudsakliga navigeringsmodellen inom Inside EMW bryter mot denna aspekt i 
dagsläget.     

Ett eventuellt hinder för att göra om navigeringsmodellen inom Inside EMW till en 
ledningskarta är den blandning av information samt länkar som finns på relativt 
många webb-sidor. En striktare indelning i innehålls- samt förmedlarsidor inom 
Inside EMW skulle, enligt min mening, underlätta införandet av en ledningskarta i 
intranätet. 

 

 

                                                 
29 Se bilaga 1 – kartläggning av Inside EMW.  
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7 Resultat 
Följande kapitel presenterar de resultat som framkommit under genomförande samt 
analys ur problemställningens perspektiv. 

De resultat från fallstudien som bedöms vara generaliserbara eller tillföra kvalitativ 
kunskap kommer även att presenteras. I slutsatskapitlet30 återfinns resultaten 
komprimerade till en serie riktlinjer i punktform. 

Resultaten baseras huvudsakligen på den utförda fallstudien samt min personliga 
tolkning av densamma.   

7.1 Skalbarhet i intranät 
Central koordination av underavdelningar med hög grad av självbestämmande är en 
god modell att använda för att minska komplexitet samt administration i intranätet. 
Detta baseras på det resonemang Telleen (1996b) för, samt på fallstudien där 
modellen visat sig minska de negativa aspekterna vid expansion. Ett problem som kan 
uppstå vid tillämpning av modellen är inkonsekvent utformning av underavdelningars 
webb-sidor. En lösning på problemet kan vara att tillämpa viss grad av styrning av 
innehållet, där informationen på webb-sidan delas upp i två delar enligt följande: 

• Formell information - Kategorier som innehåller formell information. För att 
bibehålla konsekvens i utformningen måste samma kategorier finnas på 
samtliga underavdelningars webb-sidor. Avvikelser får ej ske, även om en viss 
kategori har låg relevans för avdelningen i fråga.   

• Informell information - Kategorier innehållande information av informell 
natur. De olika underavdelningarna får själva bestämma vilka kategorier som 
skall finnas och dessa kommer således att skilja sig åt mellan olika 
underavdelningar. Inkonsekvenser kommer sannolikt att uppstå. 

Genom att tydligt markera var på webb-sidorna gränsen mellan centralt bestämd 
formell information och den informella informationen går, kan ett antal fördelar 
identifieras. Den del av webb-sidan som innehåller formell information utgör därmed 
en återkommande ”stomme” i navigeringsmodellen och ökar därmed struktur samt 
skalbarhet. Samtidigt tillåts informell information på intranätet på ett sådant sätt att 
den ej leder till inkonsekvenser i navigeringsmodellen.  

En alternativ lösning vore att helt förbjuda informell information i intranätet. Detta 
skulle, enligt min mening, reducera de positiva effekter som, enligt bland annat 
Telleen (1996a), informell information kan resultera i.    

7.2 Klassificering av information i intranät 
Formell information är vanligt förekommande på de högre nivåerna i ett intranät. 
Längre ned i strukturen där underavdelningar samt användare har större 
bestämmanderätt ökar förekomsten av informell information.  

Enligt min tolkning av fallstudien samt Telleen (1996a) kan en indelning av 
information i klasserna formell, informell samt projekt/grupp information, den 
indelning Telleen (1996a) förespråkar, underlätta processen att avgöra var i strukturen 

                                                 
30 Se kapitel 9 - slutsatser. 
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viss information skall ligga. Klara riktlinjer för hur de tre olika informationsklasserna 
skall behandlas krävs dock för detta.  

Telleen (1996a) hävdar att information från samtliga tre klasser snabbt uppkommer på 
ett intranät. I fallstudien har detta visat sig stämma, då information ur samtliga tre 
klasser kunnat identifieras. Någon undersökning huruvida det finns fler klasser än de 
tre Telleen (1996a) nämner och som kan användas för att klassificera information har 
dock ej utförts.     

7.3 Kategorisering av information i intranät 
En rad olika kriterier kan användas för att kategorisera information i ett intranät. Både 
fallstudien samt den inledande litteraturstudien tyder på att kategorisering av 
information är av central betydelse för navigeringsmodellen. En genomtänkt 
kategorisering är, enligt min tolkning av fallstudien, en av de viktigaste faktorerna för 
att användarna effektivt skall kunna lokalisera information i intranätet. 

Det vanligaste kriteriet för kategorisering bedömer jag vara kategorisering efter typ. 
Fallstudien av Inside EMW samt andra källor, däribland Ahl (1998) stöder även 
denna bedömning. 

Det finns ingen "universalregel" för vilket kriterium som skall användas för att 
kategorisera information i ett intranät. Det faller naturligt att kategorisera olika typer 
av information efter vissa kriterier. Jag anser att val av kriterium måste bestämmas 
från fall till fall, beroende på informationen som skall kategoriseras. Finns inget 
självklart kriterium att kategorisera informationen efter bör dock, enligt min mening, 
kriteriet typ användas. 

Jag anser även att kategorisering utifrån typ bör ske på en så hög nivå i strukturen som 
möjligt för att åskådliggöra informationen tydligare.        

7.4 Användande av innehålls- samt förmedlarsidor 
Förmedlarsidor är generellt sett vanligare förekommande på högre nivåer i en 
informationsstruktur medan innehållssidor är mer frekventa på lägre nivåer. Detta 
baserar jag på det faktum att förmedlarsidor har som mål att leda användaren till 
informationssidor, vilket borde resultera i att innehållssidor återfinns på lägre nivåer. 
Även fallstudien uppvisar resultat som stöder detta31.  

En uppdelning av webb-sidor i innehålls- samt förmedlarsidor bör ske inom ett 
intranät, huvudsakligen för att underlätta införandet av olika navigeringsstrukturer, 
som till exempel ledningskarta, samt även för att öka strukturen inom intranätet.  

En blandning av innehåll samt länkar på webb-sidor inom ett intranät kan, enligt min 
tolkning av Telleen (1996a), försvåra utformandet av navigeringsmodeller. En viss 
blandning kan dock vara svår att undvika under vissa omständigheter. Det är dock, 
enligt min mening, viktigt att ledningen för ett intranät formulerat klara riktlinjer hur 
information skall struktureras i innehålls- samt förmedlarsidor.  

                                                 
31 Se kartläggning av intranätet i bilaga 1, där förekomsten av förmedlarsidor samt innehållssidor i 
intranätet visualiseras.  
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7.5 Användande av ledningskarta i intranät 
Införandet av en ledningskarta i ett intranät kan, enligt Telleen (1996a) samt min 
tolkning av fallstudien, skapa en god översikt över den formella infromation som 
finns i ett företag. Det är, bedömer jag baserat på erfarenheter från bland annat 
fallstudien, viktigt att fastslå hur långt ned i strukturen, i antal nivåer, som 
ledningskartan bör nå för att öka konsekvens samt skalbarhet. 

En förutsättning för införandet av ledningskarta är att webb-sidorna på intranätet är 
uppdelade i innehålls- samt förmedlarsidor.   

7.6 Begreppsapparat för utveckling av navigeringsmodeller 
Det är, enligt studier av litteratur samt de tidigare undersökningarna av fallet där 
inkonsekvenser vid användande av begreppsapparat visat sig, viktigt att definiera en 
gemensam begreppsapparat vid utveckling av navigeringsmodeller inom intranät. 
Saknas gemensam begreppsapparat riskerar missförstånd att inträffa.  

Baserat på de litteraturstudier som ligger till grund för bakgrundskapitlet samt studier 
av de tidigare undersökningarna av intranätet bedömer jag att det råder viss 
begreppsförvirring inom ämnesområdet navigeringsmodeller. Under arbetets gång har 
en rad olika definitioner för samma begrepp påträffats, samtidigt som det verkar 
saknas begrepp för att beskriva olika typer av navigeringsstrukturer. Jag anser att 
utvecklandet av en standardiserad begreppsapparat inom ämnesområdet 
navigeringsmodeller skulle vara av stor vikt. 

Den begreppsapparat som används inom området hypertext/hypermedia är, enligt min 
personliga bedömning, relativt vedertagen och tillämpas till viss del inom området 
navigeringsmodeller.  
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8 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras huruvida problemställningen lösts på ett tillfredställande 
sätt och om önskade resultat uppnåtts. Diskussionen behandlar ur en rad olika 
aspekter det uppnådda resultatet samt erfarenheter och svårigheter som upplevts under 
arbetets gång. 

Vidare diskuteras den avgränsning som gjorts rörande problemområdet samt 
personliga erfarenheter under arbetsprocessen. 

8.1 Diskussion kring resultatet 
Arbetet har resulterat i en serie riktlinjer för utformning av navigeringsmodeller inom 
större intranät. Riktlinjerna har främst rört sig inom fem huvudområden som bedömts 
intressanta. Att fler områden ej behandlats beror delvis på tids- samt materialbrist, 
dock anser jag att de ämnesområden arbetet rör sig inom har en hög grad av relevans 
för utformning av navigeringsmodeller. Områden som indentifierats men ej 
behandlats på grund av tidsbrist presenteras som förslag till fortsatt arbete.  

De riktlinjer som presenteras är ej på något sätt de enda riktlinjer som behöver beaktas 
vid utformande av navigeringsmodeller. Med stor säkerhet existerar en rad andra 
riktlinjer samt aspekter som behöver beaktas. Jag anser dock att de riktlinjer som 
presenteras i arbetet kan kombineras med riktlinjer från andra källor för att få ett mer 
heltäckande stöd vid utformningsarbetet.   

8.1.1 Arbetets generaliserbarhet 

Genomgående har endast resultat av generell natur presenterats, som kan vara 
tillämpbara i en rad olika fall samt miljöer. Resultat som varit specifika för fallstudien 
anser jag vara högst olämpliga att basera generella riktlinjer på. Fallstudien har dock 
gett upphov till resultat av generell natur, vilka presenteras i rapporten.  

Jag anser, baserat bland annat på den diskussion angående generaliserbarhet Bryman 
(1989) för32, att resultat som uppkommit under fallstudien kan vara generaliserbara, 
under förutsättning att de rör sig om kvalitativ kunskap.  

Enligt det resonemang Bryman (1989) för skulle inte en fallstudie med till exempel 
två eller tre intranät ha högre grad av generaliserbarhet än en fallstudie av ett intranät. 
Vid en undersökning där kvantitativa metoder används anser jag dock att en fallstudie 
baserat på ett större antal individer skulle öka resultatens generaliserbarhet.  

8.1.2 Arbetets verifierbarhet 

Att verifiera resultaten hade varit enklare om kvantitativa metoder, som till exempel 
enkät, använts i genomförandet. Jag anser dock att det hade varit svårt att utvinna ny 
kunskap genom att använda kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder kan, baserat på 
det resonemang Bryman (1989) för, leda till att ny kunskap av teoretisk vikt 
framkommer, vilket jag anser vara lämpligt när riktlinjer skall utarbetas. 

Verifierbarheten hos de resultat som presenteras i arbetet ligger i att vetenskapliga 
teorier jämförs med fallstudien samt tidigare undersökningar av fallet. Genom denna 

                                                 
32 Se kapitel 4.4 – Diskussion av metodval. 
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jämförelse kan processen genom vilken resultat uppkommit granskas. Enligt min 
mening rör detta sig om en mer kvalitativ form av validering.  

8.2 Vald avgränsning 
Generellt sett bedömer jag arbetets avgränsning som något för vid. En snävare 
avgränsning hade resulterat i att mer tid kunnat spenderas på ett mindre antal 
delproblemställningar. Om en snävare avgränsning gjorts anser jag att arbetet kunnat 
resultera i mer specifika riktlinjer, samt att möjlighet funnits att validera riktlinjerna 
ytterligare med hjälp av kvantitativa metoder.  

Jag har dock varit medveten om den något för vida avgränsningen under en stor del av 
arbetsprocessen. Området navigeringsmodeller inom intranät är ett ungt område där 
lite forskning existerar. Det ansågs vara viktigare att täcka in ett flertal 
delproblemställningar i arbetet för att ge en mer övergripande orientering av 
problemområdet. Ett arbete av mer övergripande natur kan sedan utgöra en grund för 
mer specifika arbeten inom problemområdet.  

Jag finner det i efterhand svårt att se hur en snävare avgränsning varit möjlig när dylik 
översiktsbild över problemområdet ej existerat. Arbetet har vidare gett upphov till en 
rad förslag till fortsatt arbete inom problemområdet. 

8.3 Erfarenheter 
Under arbetets gång har min personliga kunskap om problemområdet och dess 
komplexitet ökat avsevärt. Den erfarenhet som gjort starkast intryck på mig är den 
grad av tvärvetenskap som existerar vid utformande av navigeringsmodeller för 
intranät. Utformning av navigeringsmodeller för intranät berör, enligt min åsikt, 
ämnesområden som till exempel kognitionsvetenskap samt systemteori. 

Det existerar många områden inom ämnet navigeringsmodeller som jag skulle vilja 
undersöka ytterligare, men ej haft möjlighet till på grund av tidsbrist. En del uppslag 
till fortsatt arbete presenterar jag i kapitlet förslag till fortsatt arbete.  

En annan insikt jag gjort under arbetes gång är vad vikten av en god 
navigeringsmodell betyder. Jag har även upplevt olika problem som kan uppstå med 
en bristfällig utformad navigeringsmodell.    

Utformande av navigeringsmodeller inom intranät är ett relativt ungt område. Under 
arbetets gång har jag upplevt svårigheter att få tag i material om problemområdet och 
det är min bedömning att det endast finns en mindre mängd forskning utförd inom 
området. Trots bristen på material har jag upplevt att det börjar komma mer och mer 
forskning inom området. 
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9 Slutsatser 
I kapitlet slutsatser ges en mer generell presentation över de resultat som rapporten 
tillfört. Vidare ges en rad förslag till fortsatt arbete inom problemområdet som jag 
bedömer skulle vara av stor vikt att utföra. 

9.1 Riktlinjer för utformande av navigeringsmodeller 
Följande delkapitel presenterar riktlinjer för utformande av navigeringsmodeller inom 
större intranät. Riktlinjerna baseras på de resultat som presenterats i resultatkapitlet33, 
dock i en mer komprimerad form.  

• Central koordination är en god modell att använda för att minska komplexitet 
samt administration i ett intranät. 

• För att undvika den inkonsekvens mellan olika avdelningars webb-sidor som 
kan uppstå vid användande av central koordination, bör en klar uppdelning ske 
i formell samt informell information på webb-sidan.  

• En indelning av intranätets information i klasser, såsom till exempel formell, 
informell samt projekt/grupp information, kan underlätta beslut om var viss 
information skall placeras i informationsstrukturen. 

• Det finns ingen "universalregel" för vilket kriterium som skall användas för att 
kategorisera information i ett intranät. Information bör i största möjliga mån 
kategoriseras utifrån det kriterium som faller naturligt för den aktuell typen av 
information. 

• Om inget kriterium för kategorisering av informationen faller naturligt, bör 
kriteriet typ användas. Kategorisering efter typ bör även ske på en så hög nivå 
i informationsstrukturen som möjligt för att åskådliggöra informationen 
tydligare. 

• En indelning av intranätets webb-sidor i innehålls- samt förmedlarsidor bör 
ske för att underlätta införandet av olika navigeringsstrukturer samt för att öka 
struktur samt konsekvens i intranätet. 

• Införandet av en ledningskarta i ett intranät kan skapa en god översikt över 
den formella informationen. 

• Ett krav vid införandet av en ledningskarta i ett intranät är att webb-sidor 
delats in i innehålls- samt förmedlarsidor.    

9.2 Förslag till fortsatt arbete 
I följande delkapitel presenteras en rad förslag till fortsatt arbete inom ämnesområdet 
som jag anser skulle vara av intresse att utföra. 

• Utreda kvalitativa aspekter av en navigeringsmodell ifrån användarnas 
perspektiv. Kan komplettera undersökningen av de kvantitativa aspekter som 
utförs i detta arbete. 

• Utveckling av ramverk för att mäta effektivitet hos navigeringsmodeller på 
intranät. 

                                                 
33 Se kapitel 7 – Resultat. 
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• Utveckla ett generellt ramverk för hur utbildning av intranätets användare bör 
ske. Fokus bör läggas på hur navigeringsmodellen rent kognitivt skall 
förmedlas till användarna. 

• Utarbeta riktlinjer för hur publicering av information bör ske inom ett större 
intranät. Utreda vilka typer av användare som bör få publicera information på 
vilken nivå i navigeringsmodellen. 

• Undersöka hur krav på navigeringsmodeller för Internet-sidor skiljer sig från 
navigeringsmodeller inom intranät. 

• Utformande av en navigeringsmodell där arbetet sker i form av ett 
tvärvetenskapligt projekt där projektmedlemmarna studerat olika 
ämnesområden inom datalogi. Exempelvis kognitionsvetare, systemvetare och 
grafiker, som kombinerar sina kunskaper för att lösa den speciella problematik 
som utvecklande av navigeringsmodeller innebär. 

• Undersöka hur användare reagerar på information kategoriserad med hjälp av 
olika kriterier, ur ett effektivitets perspektiv. 

• Undersöka huruvida det generellt förekommer fler informationsklasser än 
formell, informell och projekt/grupp information i intranät. Kan även 
inkludera en kvantitativ undersökning av hur information i intranät generellt 
fördelar sig inom de olika klasserna. 

• Undersöka huruvida olika ”samlingar” av riktlinjer för utformande av 
navigeringsmodeller kan kombineras för att skapa ett ramverk eller en metod.  
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Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:



 

 3 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Generella dokumentsamlingar



 

 4 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Generella processer/modeller



 

 5 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Meddelanden
Användarstöd
Beställningar

Datormiljö och programvaror
Avtal och organisation



 

 6 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Verksamhetsrevisioner



 

 7 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
General

Organisation
IPR-Facts and Documents

IPR-Education
Patent Document Retrieval

News
Monthly Statistics



 

 8 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Vår idé
Förslag

Information



 

 9 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Interna projekt



 

 10 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Innehållssida



 

 11 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal

Förmedlarsida:
Sekreterare EMW

Aktuellt
Nyttiga länkar



 

 12 

Omvärld&Produkt EMW-Nytt Projekt Verksamhet Personal Administration

Vår idé

Patent mm (IPR)

Verks. revisioner

Datorinfo

Generella Processer

Dokumentsamlingar

Verksamhetsstyrning

Översikt organisation

Chefer

Interna projekt

Sekreterare

Karta Mölndal Innehållssida

 

 


