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Abstract 

 

Abstract 

 

This report describes the development of a web site for co-workers on leave of absence at Volvo 
Cars Engine AB and graduated students at Volvo Upper Secondary School in Skövde. The aim of 
the web site is to be a complement to existing communication channels in the promotion of the 
contact between the target group and the company. The work was divided into two parts; the first 
consisting of a preliminary study used to identify the information which the target group finds 
absent in their absence from their place of work/school, and the second part consisting of the 
development of a proposition of content layout and web site design. The finished proposition was 
presented along with a couple of alternatives for the technical implementation. The information 
department at Volvo Cars Engine AB in consultation with Volvo Cars IT will carry on the 
implementation, administration and further development of the proposed solutions. 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

 

Denna rapport beskriver utformningen av en webbportal för tjänstlediga medarbetare vid Volvo 
Cars Engine AB och utexaminerade elever vid Volvogymnasiet i Skövde. Syftet med portalen är att 
fungera som ett komplement till de befintliga kommunikationskanalerna i främjandet av kontakten 
mellan målgruppen och företaget. På sikt är målet att de tjänstlediga och utexaminerade eleverna 
ska välja att återkomma och satsa på olika karriärvägar inom Volvo. 

 

Arbetet bestod av två delar. I den första delen genomfördes en förstudie för att identifiera 
information som målgruppen tycker sig sakna vid deras frånvaro från arbetsplatsen/gymnasiet. 
Förstudien realiserades med intervjuer med ägarna och nyckelpersoner på företaget, samt med 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval från målgruppen. Resultatet av förstudien användes i 
arbetets andra del som gick ut på att skapa ett förslag på innehållslayout och design av 
webbportalen. Den andra delen av arbetet delades in i fyra faser. Under de fyra faserna togs det 
fram ägar- och målgruppsanalys, innehålls- och kravspecifikation, sidstruktur och layout samt 
grafisk design för webbportalen, med tonvikt på användarvänlighet enligt rekommendationer från 
Jakob Nielsen. Utformningen av layouten och designen hade p.g.a. företagets policy utgångspunkt i 
företagskulturen vad gäller design och layout på de externa webblösningarna. 

 

Ett antal alternativ för den tekniska lösningen togs också fram. Dessa är open-source CMS på 
externt webbhotell, Volvo Cars portallösning på Volvo Cars webbserver, samt Fronter-portal på 
företaget DoubleClick AB´s server. 

 

Det färdiga förslaget presenterades tillsammans med ett antal alternativ för den tekniska lösningen. 
Implementationen, förvaltningen och vidareutvecklingen av de föreslagna lösningarna drivs vidare 
av informationsavdelningen på Volvo Cars Engine AB i samråd med Volvo Cars IT. 
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2 Inledning 

Det här kapitlet behandlar det inledande skedet i examensarbetet. Här ges en kort presentation av 
företaget i korthet, problemet beskrivs och avgränsas samt målet och syftet definieras. Kapitlet 
avslutas med ett klargörande av rapportens uppbyggnad. 

2.1 Bakgrund 

De två initiativtagarna till det här projektet är företaget Volvo Cars Engine AB som är en del av 
Volvo Cars Corporation samt Volvogymnasiet som delvis ägs av Volvo Cars Engine AB. Nedan 
följer en beskrivning av och en historisk tillbakablick på utvecklingen av dessa. 

2.1.1 Volvo Cars Corporation 

Företaget Volvo grundades den 25 juli, 1924 av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson i Göteborg. 
Den första bilen (ÖV4, även kallad Jakob) blev klar och lämnade fabriken år 1927. 1999 köptes 
företaget upp av amerikanska Ford Motor Corporation. Volvo Cars ingår där tillsammans med 
Aston Martin, Jaguar och Land Rover, i en division där Fords högklassiga kvalitetsbilmärken 
samlas - "Premier Automotive Group" (PAG). Visionen är sedan starten att vara världens mest 
efterfrågade och högklassiga bilmärke, och uppdraget att skapa den säkraste och mest spännande 
bilupplevelsen för moderna familjer. 

 

Volvo Cars försäljnings- och servicenätverk täcker ett 120-tal länder via cirka 2 000 återförsäljare, 
varav många enheter inom nätverket är oberoende företag som samarbetar med Volvo Cars. Totalt 
anställer Volvo Cars över 28 000 personer, varav Sverige står för 20 000 anställda. 

 
De fyra största marknaderna är USA, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Viktigaste 
anläggningarna för tillverkning finns i Sverige och Belgien. I Sverige tillverkas komponenter vid 
anläggningar i Skövde (motorer), Olofström (karossdelar) samt i Floby (vevstakar och 
bromsskivor). Volvo Cars huvudkontor och övriga ledningsfunktioner finns i Göteborg. Företaget 
har även mindre sammansättningsenheter i Thailand, Malaysia och Sydafrika. 
 
Under 2003 tillverkades 416329 (2002 = 398631) Volvobilar vid fabrikerna i Sverige, Belgien och 
Holland, och sedan den första Volvobilen lämnade fabriken 1927, har företaget totalt tillverkat 12 
830 470 bilar (31 december 2003). 

2.1.2 Volvogymnasiet i Skövde 

Volvogymnasiet i Skövde har funnits sedan 1952. Från starten hette skolan "Volvos Industriskola" 
och hade Volvo AB som huvudman, men med visst statligt stöd. 1981 ombildades skolan till 
gymnasial lärlingsutbildning med kommunen som huvudman.  
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När inslaget av allmänna ämnen ökade kraftigt under 1985 ändrades skolans namn till "Volvo 
Industrigymnasium". Samtidigt inleddes en samverkan med Västerhöjdgymnasiet i Skövde. En 
fristående gymnasieskola blev den först 1994, och med detta ändrades också namnet till 
Volvogymnasiet. Numera är Volvogymnasiet en friskola inom företagets centrala utbildningsenhet 
Volvo Kompetenscenter. Volvo Powertrain och Volvo Cars Engine bidrar till lika delar av 
verksamheten. 

 

Skolan har två program, naturvetenskap/elprogrammet och teknik/industriprogrammet, som båda 
omfattar 3300 poäng och ger grundläggande behörighet till högskolan. I utbildningen ingår 
utlandspraktik och feriearbete mellan årskurserna. Efter fullföljda studier följer anställning under 
förutsättning att kraven för anställning är uppfyllda.  

2.2 Problemområde 

En anställning på Volvo Personvagnar i Skövde innehåller förutom själva arbetet också ett 
kontinuerligt informationsflöde om företagets verksamhetsläge, pågående projekt, fritidsaktiviteter 
m.m.. Informationen kommer i skriftlig form (som informationsblad, broschyrer, brev, annonser), 
muntlig form (personalmöten, informationsträffar), och i digital form (koncernens officiella 
webbsida).  

 

Vid långtidssjukdom, tjänstledighet eller annan frånvaro försvinner den muntliga informationen 
men också en stor del av den skriftliga. Den informationskälla som finns kvar är koncerntidningen, 
som kommer 4 ggr/år, samt en webbsida som innehåller övergripande information om koncernen 
och företaget.  

 

I och med att informationen försvinner, försvinner också den nära kontakten mellan den anställde 
och företaget, vilket för den anställde kan resultera i missnöje och minskad motivation, som i sin tur 
leder till en sämre insats. Även lojaliteten gentemot företaget påverkas negativt när 
kommunikationen avbryts. När det gäller utexaminerade studenter vid Volvo Gymnasiet kan 
underskottet av information få studenterna att söka sig till andra företag, och därmed tappar Volvo 
Personvagnar viktig kompetens. Tidigare forskning inom området har visat att 42 % av eleverna 
väljer att efter studierna lämna företaget, och söka andra karriärvägar [4]. 

 

Problemet som man ämnar lösa med detta examensarbete är avsaknaden av information vid olika 
former av frånvaro från företaget. Genom att skapa en webbportal delvis utifrån de frånvarandes 
önskemål hoppas man kunna behålla och vidareutveckla informationsflödet mellan företaget och de 
frånvarande medarbetarna. 

2.3 Mål och syfte 

Målet med det här examensarbetet är att utforma ett förslag på en webbportal för tjänstelediga 
medarbetare på Volvo Cars och utexaminerade elever från Volvo Gymnasiet i Skövde. 
Utformningssarbetet ska inledas med en förstudie med syftet att identifiera målet med och 
innehållet på webbportalen. Datainsamlingen till förstudien ska genomföras i form av intervjuer av 
ägarna till portalen (Volvo Cars och Volvogymnasiet i Skövde) samt enkätundersökningar av 
målgruppen. 
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2.4 Krav och avgränsningar 

Arbetet ska bestå av två delar, där en del omfattar en undersökning som identifierar det mest 
eftertraktade innehållet på portalen och en del som handlar om implementationen av portalen. 
Undersökningen riktar sig enbart mot tjänstelediga från Volvo Cars i Skövde och de utexaminerade 
studenter från Volvogymnasiet som omfattas av det nya systemet där de får anställning när de blir 
antagna till gymnasieprogrammet. Andra grupper av anställda ska inte tas i beaktande. Insamlad 
data från undersökningen ska sedan utgöra grunden för den innehållsmässiga utformningen av 
portalen. 

 

Arbetet ska mynna ut i ett förslag på en delvis lösenordsskyddad webbportal, som är: 

• Lättnavigerad 

• Användarvänlig 

• Lättåtkomlig för alla från de båda målgrupperna, oavsett vilken utrustning de har 

• Lätt att förändra och lägga till innehåll  

2.5 Rapportens uppbyggnad 

Rapporten följer högskolans anvisningar för utformningen av examensrapporter. De olika delarna 
följer arbetets kronologiska ordning. Det första kapitlet är en förteckning över alla bilder och figurer 
som förekommer i rapporten. Inledningen, som är det andra kapitlet, innehåller en presentation av 
problemet, med bakgrund, formulering, krav och avgränsningar, samt rapportens uppbyggnad. Den 
teoretiska bakgrunden, som arbetet förankras i, finns i det tredje kapitlet, Teoretisk bakgrund. 
Därefter följer kapitlet Genomförande, som tar upp de olika delarna i genomförandefasen, såsom 
metoder och utrustning som använts under arbetets gång. Resultat återfinns i det femte kapitlet, och 
Slutsats består det sjätte kapitlet av. I slutet av rapporten finns Referenser, Sökord och Bilagor. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet belyses den teoretiska förankringen i korta ordalag. Relevant litteratur för det här 
examensarbetet är litteratur inom forsknings- och utredningsmetodik, utveckling av medelstora till 
stora webbplatser, webbdesign och användarvänlighet på Internet. 

3.1 Informationsforskning 

Inom forskningen finns två tillvägagångssätt som leder till den önskade informationen och dessa är 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen, som också kallas ”det interpretivistiska 
synsättet”, kan definieras som mjuka data och ger en helhetsbeskrivning av en bestämd företeelse 
och en djupare förståelse för fenomenet i fråga. Den kvantitativa ansatsen ger en objektiv sanning 
och definieras som en studie som innehåller hårda data, eftersom den ämnar omvandla information 
till siffror. Den kvantitativa ansatsen karaktäriseras också som ett positivistiskt synsätt där alla 
fenomen undersöks, vilket också ger det mest exakta resultatet. 

 

Beroende på vilket tillvägagångssätt man väljer för forskningen ser forskningsprocessen olika ut. 
Vid positivistisk forskning resonerar man deduktivt och processen är entydig och linjär. Varje steg i 
processen måste vara avslutat innan nästa kan påbörjas. Den tolkningsbaserade forskningen har ett 
induktivt resonemang som grund. De olika stegen flyter in i varandra och oväntade frågor och 
perspektiv kan få forskaren att hoppa mellan processens olika steg, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1 – Tolkningsbaserad forskningsprocess 
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3.2 Undersökningsmetoder 

Att genomföra en undersökning kräver noggranna förberedelser, som innebär att man klargör 
problemet/problemen som ska studeras, utvecklar begrepp med vilka man kan och ämnar studera 
och analysera problemet samt omvandlar begreppen till variabler som vid undersökningen 
formuleras i form av frågor. Datainsamlingen görs med den för undersökningens art bäst lämpade 
metoden, och följs av bearbetning, analys och tolkning av insamlad data. 

 

Williamson (2002) talar om följande undersökningsmetoder: 

• Survey/Enkätundersökning 

• Experiment 

• Fallstudie 

• Systemutveckling/analys/teori 

• Etnografi 

• Grundad teori 

• Delphi-metoden 

• Aktionsforskning 

 

Skillnaderna mellan olika undersökningsmetoder kan vara i fråga om vilken information de ger, hur 
informationen samlas in, samt hur frågorna formuleras [5]. Syftet med undersökningen kan också 
variera. Man skiljer på två grundtyper. I den ena typen är det undersökaren som tar initiativ till 
undersökningen, som fallet oftast är vid diverse marknadsundersökningar, polisförhör m.m.. 
Utfrågaren har ett intresse av att få sina frågor besvarade av den tillfrågade. I den andra typen är det 
den tillfrågade som är initiativtagaren till undersökningen/utfrågningen, och utfrågaren ställer frågor 
för att kunna hjälpa den tillfrågade, t.ex. vid medicinska undersökningar och anställningsintervjuer. 

3.2.1 Typer av information 

Information kan vara objektiv (hur någonting faktiskt är) och subjektiv (hur någon upplever ett visst 
fenomen eller förhållande). De vanligaste typerna av information som samlas in med olika metoder 
är: 

• Faktiska förhållanden, t.ex. ålder, vikt, längd 

• Enklare åsikter, såsom synpunkter om olika förhållanden eller ting 

• Attityder, t.ex. inställningen till vårdsystemet 

• Mera djupt liggande värderingar, upplevelser och tolkningar 

3.2.2 Metoder för informationsinsamling 

Vid informationsinsamling kan man samla in två typer av data, primär- och sekundärdata. 
Primärdata har som primärsyfte att utgöra analysunderlag i undersökningen, medan sekundärdata 
utgår från tidigare insamlad data, men i annat syfte.  
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Metoderna kan vara muntliga eller skriftliga. Muntliga metoder är oftast bättre lämpade för 
undersökningar där man önskar en god och närmare kontakt med den utfrågade. De skriftliga 
metoderna är förhållandevis billiga och snabba att genomföra, och kan appliceras från små till stora 
gruppstorlekar. 

 

De muntliga metoderna delas in i: 

• Individuella intervjuer 

• Telefonintervjuer 

• Gruppintervjuer 

 

De skriftliga indelas i: 

• Enkäter till enskilda 

• Enkäter i grupp 

• Postenkäter 

• Essäer 

• Dagböcker 

 
Vid val av metod ska man alltid utgå från syftet med studien, och problemet/frågeställningarna man 
vill belysa. Andra aspekter som påverkar valet av metod är tiden och kostnaden för genomförandet 
av undersökningen, samt eventuellt behov av träning eller utbildning av datainsamlarna. Hänsyn ska 
också tas till metodernas validitet och reliabilitet. 

3.2.3 Formulering av frågor 

Ett av de viktigaste stegen i en undersökning är att göra fenomenet och dess begrepp mätbara. Här 
utgår man från frågeställningen och bryter ned denna i mindre komponenter tills man får mätbara 
undersökningsvariabler, som sedan översätts till konkreta frågor. Denna process kallas 
operationalisering. Vid operationaliseringen är det viktigt att validitet, reliabilitet, användbarhet och 
tydlighet tas under beaktande (Kristina Säfsten, föreläsningsanteckning nr. 5). 

 

Frågorna i intervjun kan vara relativt fristående från varandra, och ibland kan det räcka med en enda 
fråga för att belysa ett begrepp. I andra fall är det vanligt att flera frågor konstrueras, och antas 
belysa den komplexa frågan ur flera olika vinklar, vilket underlättar analysen och tolkningen av 
informationen. 

 

Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Med en strukturerad intervju menas oftast att 
frågorna och frågeområdena följer en i förväg bestämd plan, i motsats till ostrukturerad intervju där 
man låter frågorna och svaren flyta med samtalet. Ett alternativ till bägge dessa är halvstrukturerad 
intervju, där ämnesområden i förväg är bestämda, men exakta formuleringen av frågorna har inte 
genomförts utan avgörs från fall till fall i samband med att samtalet utvecklas. Frågorna kan också 
vara av öppen eller sluten typ, d.v.s. att användaren kan svara fritt till skillnad från att välja bland 
givna svarsalternativ. 
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3.3 Urval och bortfall 

Planeringen och genomförandet av datainsamlingen är av största vikt för slutresultatet. Man 
behöver inte bara bestämma vad som ska studeras utan också vilka som ska studeras och hur dessa 
ska väljas ut. Hur många man studerar är beroende av populationens storlek, tiden man har till sitt 
förfogande samt kostnaden. Man talar om extensiva (många fall) och intensiva (få fall) 
undersökningar, och slumpmässiga och systematiska (som är att föredra vid intensiva 
undersökningsupplägg) urval. Vid slumpmässiga urval har varje undersökningselement i 
populationen samma sannolikhet att inkluderas i gruppen. Med systematiska urval menas att 
forskaren plockar ut elementen utifrån vissa givna kriterier, som t.ex. geografisk närhet till 
forskaren. [6] 

 

Oavsett hur man väljer ut undersökningsobjekten är man angelägen om att minimera bortfallet, 
d.v.s. få så många som möjligt av de tillfrågade att medverka i utfrågningen, samt att få en grupp 
som är så representativ för populationen som möjligt, för att i ett senare skede kunna generalisera 
resultaten för hela populationen. När ett element i gruppen tackar nej till medverkan efter att urvalet 
är gjort, får man inte välja ett nytt element ur populationen, eftersom man då får snedvridna resultat. 
[5] 

3.4 Analys och tolkning 

Beroende på vilken typ av ansats (kvantitativ eller kvalitativ) man väljer ska analysen och 
tolkningen av insamlad data genomföras på olika sätt. 

3.4.1 Kvantitativ data 

När det gäller analys och tolkning av kvantitativ data omfattar arbetet kodning av data, inmatning 
av data i för ändamålet lämpade program, analys m.h.a. dessa program och slutligen tolkning av den 
erhållna dataanalysen.[6] 
 
Det första steget innebär att svaren/resultaten översätts till numeriska koder som är enkla och lätta 
att använda. Genom att t.ex. låta en etta (1) betyda ”JA” och en tvåa (2) betyda ”NEJ” får man data 
som är enkel att mata in och analysera i analysprogram. För att öka reliabiliteten och minska 
felfrekvensen kan man koda datat i förväg, med fördel redan då frågeformulären utformas. 
 
Vid inmatningen av data i analysprogrammet är det viktigt att välja passande analysprogram, att ha 
god kännedom om programmet och att vara noggrann. 
 
Statistisk analys, som forskaren utgår ifrån då han generaliserar sina resultat, baserar sig på fyra 
olika mätnivåer: 

• Nominalvariabler: klassificering i kategorier – ja/nej 
• Ordinalvariabler: rangordning, bra – bättre – bäst 
• Intervallskala: rangordning med samma avstånd mellan värdena – temperaturskalan 
• Kvotvariabel: absolut nollpunkt, kan ej gå under noll – vikt, ålder 

 
Analysen av data är oftast komplex och avgörande för undersökningsresultatens tolkning och 
validitet. De statistiska analyserna delas in i två grupper, parametrisk och icke-parametrisk analys. 
Skillnaden ligger i huruvida man utgår från normal population eller ej och forskningens validitet 
påverkas därefter. Exempel på parametriska analyser är T-testet och icke-parametriska är Chi-
square-testet.[6] 
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3.4.2 Kvalitativ data 

Att analysera och tolka kvalitativ data är betydligt svårare än att analysera kvantitativ data. Här 
finns inga fasta regler eller bestämmelser att följa, forskaren är fri att göra lite som han vill, dock 
förekommer rekommenderade tillvägagångssätt. Kvalitativ data kan analyseras enligt följande steg 
[6]: 

1. Gör det insamlade datat mer hanterbart genom att t.ex. skriva in det bandinspelade 
materialet i ett ordbehandllingsprogram. 

2. Gå igenom avskriften för att sätta sig in i denna 
3. Kategorisera datat 
4. Lek med idéer, vrid-och-vänd på datat 
5. Skriv ner idéer och relevant information och bifoga till dokumentet 
6. Organisera kategorierna 
7. Formulera preliminärhypoteser 
8. Ställ frågor och undersök sannolikheten 

 
Det är viktigt för forskarna att komma ihåg att analysen av datat bara är inledningen, det är 
tolkningen som är det mest betydelsefulla i en undersökning. 
 

3.5 Utveckling av stor webbplats 

Ett webbprojekt kan drivas på många olika sätt, men här följer en grundläggande metod som har 
testats och visat sig vara framgångsrik. Enligt den här metoden [10] delas arbetet upp i följande fyra 
faser: 
 

Fas 1: Projektstart 
Fas 2: Struktur och teknik 
Fas 3: Form och produktionsstart 
Fas 4: Testning, premiär och vidareutveckling 

 
Förarbetet och planeringen, som ingår i första fasen av projektet, är det viktigaste momentet i 
utvecklingsarbete. 

3.5.1 Fas 1: Projektstart 

I den första fasen läggs de viktiga förutsättningar för webbprojektet upp, såsom budget och 
arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska här utifrån en ägar- och målgrupsanalys precisera mål och syfte 
med webbplatsen. Tid och energi skall noga planeras med tanke på hur lång tid ska läggas ner på 
respektive webbplatsens produktion och senare underhåll.  
 
Arbetsgrupp 
En bra startbesättning för ett stort webbprojekt är två personer där en är ansvarig för innehållet 
(redaktör) och ska styra vad och till vilka webbplatsen ska förmedla, och den andre är 
produktionsansvarig och vars uppgift är att styra all teknik och produktion. När behoven utökas 
under senare delen av produktionen kommer fler yrkesgrupper in, framför allt tekniker och 
formgivare. Så småningom ska i en projektgrupp finnas följande roller: producent, 
informationsarkitekt, gränssnittsdesigner, illustratör, författare, programmerare, 
produktionsingenjör och IT-tekniker. Naturligtvis kan en projektmedlem inneha flera av dessa 
roller. 
 
Ägaranalys – Vad vill ägaren åstadkomma med webbplatsen? 
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Varje företag har en strategi (vad som ska göras för att nå mål) för sin verksamhet. T.ex. arbetar 
klädkejdan H&M efter sortimentsstrategi och IKEA efter distributionsstrategi. När det gäller 
kommunikationsstrategi som företag har, innebär det nästan alltid att nå ut med ett visst budskap till 
en viss grupp människor. I en ägaranalys undersöks vilket sådant budskap företaget vill sända. Man 
undersöker företaget eller organisationen som ska driva/äga webbplatsen och fastställer vad som 
kännetecknar ägarna och vilka behov ägaren har.  
 
Analysen ska ge svar på följande frågor: 

- Vad gav upphov till idéen om en webbplatsen? 
- Vilket det övergripande syftet är med webbplatsen? 
- Vilket mål ägaren vill uppnå med den? 
- Vilken målgrupp webbplatsen skall vända sig till? 
- Vilka krav ställs på webbplatsens presentation, beteende och innehåll? 

 
Målgruppsanalys – Vem ska besöka webbplatsen? 
En utförlig analys av målgruppen är viktig vid all typ av kommunikation, men i synnerhet 
kommunikation på webben. Orsaken till det är att man vid surfande på webben för det mesta har ett 
specifikt ärende, t.ex. vill man ha reda på när den nya Volvo modellen släpps ut eller vilket 
telefonnummer huvudkontoret för ett visst företag har. Vid annan kommunikation kan man låta 
informationen skölja över en (som exempelvis vid tv-tittande) utan att aktivt behöva sålla bland 
den.  
 
Målgruppsanalysen ska ge svar på frågor såsom vem ska besöka webbplatsen och vad besökarna 
vill ha svar på vid besöket. I analysen skall det även utvärderas aspekter med målgruppen som kan 
påverka sidans utseende och innehåll. Olika faktorer som kulturell bakgrund, ålder, kön, datorvana 
m.m. har stor betydelse för hur användare uppfattar innehållet på webbplatsen och för hur de rör sig 
på webbplatsen. Här är det även nödvändigt att ha i åtanke vilken utrustning (både hårdvara och 
mjukvara) målgruppen kan tänka sig att använda vid surfande på Internet.  
 
Följande är exempel på frågor man kan ställa sig: 

- Är besökaren internationell eller svensk? 
- Vilken arbetssituation besökaren befinner sig i? 
- Vilka behov har besökaren? 
- Vilka tjänster söker besökaren? 
- Vilken utrustning har besökaren? 
- Vilka förkunskaper har besökaren? 
- Vilka värderingar har besökaren? 
- Hur lång tid kan man förvänta sig att besökaren ska lägga ned på besöket? 
- Hur ofta kommer besökaren att besöka webbplatsen? 

 
När man väl har identifierat målgruppen är det lättare urskilja vilka behov av kommunikation 
användarna/besökarna har och att sedan anpassa innehållet, strukturen, designen och språket till 
dessa. 
 
Precisering av syfte och mål med webbplatsen 
Varje webbplats har ett syfte [12] och det kan vara att: 

- sälja en produkt eller tjänst, 
- marknadsföra företaget,  
- informera eller  
- sälja reklam 

 
Ibland kan en hemsidas syfte vara en blandning av de nämnda syften men oftast finns ett av dessa 
syften djupt rotat i utvecklarens medvetande. Syftet och målet med webbplatsen ska fastställas 
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utifrån en ägaranalys (se särskilt avsnitt). Syftet ska utforskas och slutligen formuleras så att 
avsikten och ändamålet för produktionen tydligt framgår. Det formulerade syftet ska svara på frågan 
”varför”. Målet kan övergripande beskrivas som vad som ska åstadkommas under en viss 
tidsperiod. Målet ska vara preciserat, kommunicerbart och mätbart. Först när syftet är målet, blir 
webbplatsens innehåll medlet som leder till målet. 
 
Definiering av innehåll på webbplatsen 
Den sista delen av projektstarten är att bestämma webbplatsens delar. Utseendet (och innehållet) på 
webbplatsen bör styras först och främst av det övergripande målet. Det är inte säkert att en snygg 
design hjälper till att uppnå syftet i högre utsträckning än en sida med mer strikt design.  
 
Innehåll kan delas upp i följande klasser: 

• Absolut nödvändigt innehåll, sådant webbplatsen måste innehålla för att överhuvudtaget 
fungera 

• Konkurrenskraftigt innehåll, sådant webbplatsen bör ha för att ha en rimlig chans i 
konkurrensen 

• Bra-att-ha-innehåll, innehåll som webbplatsen kan ha, men som inte alls är nödvändigt 
• Onödigt innehåll, innehåll som webbplatsen absolut inte bör ha 

 
En bra metodik för att bestämma innehållet på webbplatsen är att med brainstorming ta in så många 
idéer som möjligt, för att senare göra urvalet och klassificera innehållet enligt den ovan nämnda 
indelningen. 

3.5.2 Fas 2: Struktur och teknik 

Andra steget i ett stort webbprojekt är att bestämma hur webbplatsens olika delar ska hänga ihop 
och hur webbplatsens sidor ska vara disponerade. En stor webbplats har strukturmässigt flera krav 
[12], bland andra följande: 

• Webbplatsen ska vara lättnavigerad 
• Webbplatsen ska ha konsekvent grafiskt utseende 
• Det ska vara enkelt att ta till sig innehåll på webbplatsen 
• Det ska vara lätt att förändra och lägga till innehåll på webbplatsen 
• Webbplatsen ska vara snabbladdad 
• Webbplatsen måste fungera för så många användare som möjligt 
 

Tillsammans med innehåll av hög kvalitet och täta uppdateringar, är detta kraven för en 
framgångsrik webbplats. 
 
Webbplatsens struktur 
Rent praktiskt består struktureringsarbetet av att skissa en trädstruktur (flödesschema) med de olika 
delarna utifrån de ovan nämnda kraven på webbplatsen, se figur 2. Flödesschemat ska visa varje 
sida på webbplatsen och hur den är relaterad till andra sidor på webbplatsen. Flödesschemat ska 
även visa vad varje sida på webbplatsen ska innehålla och vilken typ av information ska finnas på 
varje sida. Strukturen ska vara logisk och det ska vara lätt att hitta det man söker i strukturen.  
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Figur 2 – Webbplatsens struktur 

 
Två vanliga misstag man kan göra när man strukturerar en webbplats är [10]: 

1. Att man buntar ihop typer av dokument (exempelvis .pdf-filer) utan någon som helst 
indikation på vad dokumenten handlar om och 

2. Att man använder egna organisationen som struktur. En webbplats för ett stort företag har då 
delar som ”marknad” och ”försäljning” istället för delar strukturerade utifrån användarens 
behov och intresse 

 
Det vanligaste klagomålet på en webbplats är att ”den laddar för långsamt”. Undersökningar visar 
att användarens uppfattning av laddningstid inte har så mycket med verkligheten att göra. I själva 
verket är det de dåligt strukturerade webbplatser som uppfattas som ”långsamma” eftersom 
besökaren är osäker om denne är på rätt väg. Verkligt långsamma, men välstrukturerade 
webbplatser upplevs däremot som ”snabba”. 
 
För de sidor på webbplatsen som ska innehålla någon sorts interaktion med besökaren ska nästa steg 
i processen vara att författa en funktionsspecifikation som visar hur sidan ska uppträda. Det här 
dokumentet tillför en skiss som ingenjörerna använder senare vid programmering. 
 
När flödesschemat är klart och godkänt, övergår man till den mer detaljerade designen, 
sidstrukturen. 
 
Sidstruktur 
Sidstrukturen visar var de olika innehållselementen på sidorna ska vara placerade, hur de ska 
relatera till varandra och samspela med sidan i sin helhet, se figur 3. Navigeringsstrukturen (en 
standard uppställning av länkar) ingår i sidstrukturen och ska vara samma eller liknande på alla 
sidor. 
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Figur 3 - Sidstruktur 

 
 
Om strukturarbetet är välgjort blir oftast formgivningsarbetet enkelt. 
 
Tekniska lösningar 
När en bra bild av strukturen är klar, kan man fundera på tekniken bakom. Stora webbplatser kodas 
inte för hand i html eller med webbredigerare som Dreamweaver, Golive eller Frontpage, utan 
byggs med hjälp av specialiserade publiceringssystem, där innehållsproducenterna (till exempel 
redaktörer) skriver in texter och annat innehåll i databaser. Därför är val av teknik och sedan 
teknikinstallation en mycket stor del av produktionen av de stora webbplatserna. 
 
Att köpa in ett publiceringssystem (kallas även ofta för CM-system, där CM är en förkortning av 
Content Management) kan vara dyrt. På marknaden finns stora färdiga system och halvfabrikat, om 
man inte väljer att programmera själv. Valet mellan ett stort helt färdigt system och ett halvfabrikat 
CM är väldigt viktigt då det, när man väl har implementerat systemet, är svårt att byta. 

3.5.3 Fas 3: Form och produktionsstart 

Webbplatsens form ska underlätta för besökaren att ta till sig innehållet. Här är det viktigt att 
komma ihåg att besökaren kommer till webbplatsen för innehållets skull och inte för den snygga 
designen, men ifall designen är riktigt snygg och tjänar sitt syfte väl, är detta en stor fördel för 
webbplatsen. 
 
Grafisk layout 
En webbplats bör ha samma grafiska layout på de olika sidorna, både för webbutvecklarens och 
användarens skull. I den grafiska layouten ingår färger, utseende på text, rubriker, underrubriker, 
bildtexter, bakgrunder osv. Ju noggrannare man beskriver hur dessa element ska se ut, desto lättare 
är det att implementera dessa och även ändra de senare. Vid val av den grafiska layouten är det 
särskilt viktigt att ha i åtanke webbplatsens användarvänlighet. Jacob Nielsen är en mycket 
framstående forskare på området. Genom att följa Nielsens rekommendationer kan man designa 
sidor som garanterat fungerar för i princip alla användare. Dessutom blir sidorna snabbladdade, 
informativa och användbara. 
 
 Jacob Nielsens rekommendationer för optimal användarvänlighet 
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Jacob Nielsens teorier om användarvänligheten hos webbsidor [7] bygger på några grundläggande 
antaganden: 

- Att användare har olika utrustning för att se webbsidor 
- Att användare har ont om tid och inte kan vänta på att sidor ska läsas in 
- Att användare är främst intresserade av sidans grafiska utformning 
-  

Nielsens rekommendationer gällande användarvänligheten omfattar siddesign, innehållsdesign, 
webbplatsdesign, anpassning för användare med funktionshinder och internationell anpassning. 
 

• Siddesign 
Enligt Nielsen skall webbsidorna fyllas med innehåll som intresserar användaren. Innehållet 
bör stå för minst 50% av sidan och helst uppemot 80%. Navigering bör inte överstiga 20% 
av sidan. Enkelheten vinner nästan alltid över komplexiteten och därför skall alla onödiga 
designobjekt tas bort. Detta förkortar nedladdningstiden. Designen skall göras 
plattformsoberoende genom att designa upplösningsoberoende (ange mått för tabeller i 
procent istället för bildpunkter) och webbläsaroberoende.  

Vidare rekommenderar Nielsen vad gäller: 

Nedladdningstiden – att förkorta nedladdningstiden genom att vara sparsam 
med bilder, återanvända bilder på olika sidor och begränsa sidans 
minnesstorlek till max 34 kB. 

Första blicken – att använda enkla tabeller som är snabba att rita upp, ALT-
textatributten för bilder (då förstår användaren vad bilden innebär även om den 
inte laddats) och HEIGHT och WIDTH attributen i bilder och tabeller. 

Länkar – att länktexter inte ska vara för långa, man ska undvika ”klicka här”, 
förklara vad länken handlar om, visa ett popup-meddelande när användaren 
håller musen över länken, använda blå färg för obesökta länkar och lila färg för 
de besökta och inte ta bort understrykningar från länkar. 

Formatmallar – att inte använda fler än två teckensnitt (ett för brödtext och 
ett för rubriker) eller absoluta teckenstorlekar (använd procentstorlekar) 
 
Ramar – bör inte användas då med dessa reserveras värdefull skärmyta och 
gör att URL-en inte stämmer, utskrifterna blir dåliga och navigeringen inte 
fungerar. 

  
Utskrift – att alla långa webbdokument bör finnas i två versioner: en skärm-
version och en utskriftsversion (i PS- eller PDF-format) 

 
• Innehållsdesign 

Besökaren kommer till sidan för innehållets skull och därmed är allt annat sekundärt. Ett 
väldigt vanligt beteende vid besök på en webbplats är att man skummar igenom rubriker och 
klickar snabbt på det som verkar intressant. Det är därför viktigt att skriva innehållet på ett 
sätt som lockar läsarna: kort, koncist (minska textmängden med 50% jämfört med tryck) och 
överskådligt. Vidare anser Jacob Nielsen att bäst användarvänlighet fås med:  

 - uppstyckade sidor (korta texter, utan att djupet i informationen har mists) 

- uppstyckad information (med hjälp av hypertexter) 

- enkelt och tydligt språk 

- enkla satskonstruktioner 

- en sammanfattning i början av sidan som länkar vidare till olika detaljer 
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För bäst läsbarhet på texten skall man använda sig av färger som ger hög kontrast mellan 
text och bakgrund (det optimala är svart text mot vit bakgrund), enfärgade bakgrunder eller 
bakgrunder med mycket diskret mönster, samt så stort teckensnitt så även personer med 
nedsatt syn kan läsa. Nästan all text bör vara vänsterjusterad. 

Vad gäller bilder och animationer anser Nielsen att man ska vara återhållsam och inte 
använda sådana som lika gärna kan göras om till text. Bilder ska innan publicering på 
Internet förminskas med relevansoptimerad bildförminskning. Animationer bör helst 
undvikas på webbplatser. 

 
• Webbplatsdesign 

En webbplats ska tjäna sitt syfte väl och detta ska återspeglas främst i dess övergripande 
design. Här är det viktigt att sidor fungerar för alla skärmar och därför skall man använda 
sig av flytande design. Om man ändå bestämmer sig för fast storlek, är 600 pixlar mest 
optimalt. 

Ägarens namn och logotype måste finnas med på sidan och då i övre sidans vänstra hörn. 
Logotypen skall vara klickbar och leda till hemsidan.  

Navigationsgränssnittet på webbplatsen ska upplysa om var besökaren är, var denne har 
varit och vart denne kan gå. För att visa var besökaren är, skall man ha med en logotype på 
varje sida och visa delar av strukturen och markera området där den aktuella sidan finns. För 
att visa vilka sidor besökaren har besökt, kan man i sidans länkar markera vilka sidor denne 
har varit på. Med hjälp av länkarna på sidan, ser besökaren vart han kan gå vidare. 

 

• Anpassning för användare med funktionshinder 
Det är relativt enkelt att anpassa en webbplats för användare med funktionshinder, men 
många utvecklare missar detta. Sverige har idag c:a 1 miljon Internetanvändare med 
funktionshinder och dessa kan inte ignoreras. Synnedsättning är det allvarligaste 
tillgänglighetsproblemet eftersom all kommunikation sker visuellt. Vissa färgkombinationer 
kan göra sidor oläsbara för många användare och därför skall man ha i åtanke att ha hög 
kontrast på textens sidor. För att anpassa webbplatsen ytterliggare skall man:  

- Koda information i relativa teckenstorlekar (detta underlättar när användaren vill 
ändra utseendet på texten) 

- Använda ALT-attributet på bilder (en beskrivning av bilden visas innan den laddas 
in) 

- Göra klickbara bilder lätta att hantera (underlättar för personer med motoriska 
handikapp) 

- Gör sidorna lätta att skumma igenom (underlättar för personer med nedsatt 
läsförmåga) 

- Använd enkla ord med stort informationsinnehåll 

- Dela upp stora textavsnitt med hyperlänkar 

 
• Internationell anpassning enligt Jacob Nielsen 

Internet är globalt och därför är det många gånger lämpligt att anpassa sin webbplats för en 
internationell publik. Det är väldigt vanligt att man som besökare blir erbjuden två 
alternativ: svenska och engelska. 
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Många sidor anpassas automatiskt efter var användaren är ifrån, men detta är inget som 
Nielsen rekommenderar då man på det här sättet undanhåller användaren information. En 
internationell webbplats bör granskas proffessionellt för kulturella felaktigheter, stavfel och 
grammatikfel. 

 
Produktionsstart 
När formen är bestämd är det dags för den mest intensiva fasen i utvecklingsarbetet, själva 
kodningen. Antingen producerar man koden man själv, ”from scratch”, eller så väljer man att 
implementera design och innehåll i halvfabrikat, så som i ett CM-system. Det vanligaste idag är det 
senare då programmering från grunden är tidskrävande, komplicerat och dyrt. 
 

3.5.4 Fas 4: Testning, premiär och vidareutveckling 

I testfasen testas webbplatsen av en grupp oberoende människor. Dessa människor ska få ett antal 
uppgifter att lösa, som till exempel att på webbplatsen hitta information om något speciellt. 
Användartesterna skall få fram sådant man har missat. 

Vid tiden för premiären skall man marknadsföra webbplatsen och meddela målgruppen, pressen och 
tv att webbplatsen är lanserad. Här avslutas inte webbprojektet. Nu är det dags att vidareutveckla 
alla idéer som i början av projektet kanske ströks på grund av arbetsbelastningen. 

Statistik om webbplatsen är användbar vid vidareutvecklingen av webbplatsen. Med hjälp av en 
statistiktjänst kan man undersöka det totala antalet besökare och om detta utvecklas i rätt riktning. 
Detta kan bland annat ge en indikation på om ett intranät har blivit ett populärt verktyg i företaget 
eller om hur väl man har spridit vetskapen om webbplatsen. Med kunskapen om vilka sidor 
besökaren kommer närmast från och vilka sidor är får mest besök, kan ytterliggare 
målgruppsanpassning göras.  

Annan användbar statistik är: 

 – vilken webbläsare besökarna använder 

– om besökarna har stängt av JavaScript 

– vilken upplösning och vilket färgdjup deras skärm är inställd för 

– hur lång tid besökarna stannar på varje sida (vilka sidor som uppskattas mest) 

– vilken väg besökarna tar (intressant när ny sida ska placeras i strukturen) 

– problemen på webbplatsen (hur många gånger och var olika fel uppstår) 

 

För att anskaffa statistik kan man köra ett statistikprogram på servern, köpa tjänsten på distans, 
använda en gratistjänst på distans eller använda sig av egna script på webbplatsen [10]. 
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4 Genomförande 

Det finns ett flertal olika metoder som kan vara relevanta för att lösa liknande uppdrag, se avsnitt 
3.2. En av metoderna som används var redan bestämd då arbetet inleddes och det är den grundliga 
förstudien med insamlingen av intervjumaterial från målgruppen m.h.a. telefonintervjuer. Att få ta 
del av det insamlade materialet och använda just det materialet som grund för utformningen av 
webbportalen är av stor vikt för ägarna. De övriga metoderna valdes i samråd med handledare och 
ägarna. Nedan presenteras samtliga valda metoder för genomförande av examensarbetet samt hur 
resultaten av varje metod har används i de senare stegen i arbetet. 

4.1 Metod 

Datainsamlingen i det här arbetet sker med en kombination av litteraturstudie, intervju och 
telefonintervju med enkät. Intervjuerna gav primärdata, medan litteraturstudien gav sekundärdata. 

 

Den efterfrågade informationen är i grund och botten personliga åsikter och värderingar hos 
intervjupersonerna, och kommer därför att behandlas med en kvalitativ ansats, se avsnitt 3.1. Valet 
av ansats motiveras också med de begränsade resurserna forskarna har till godo, samt att data inte 
ska behandlas med statistiska metoder. Den kvalitativa ansatsen ger en mindre generaliserbarhet, 
men kompenseras av närhet till företeelsen och en klarare bild av önskemålen [10]. 

4.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som används är facklitteratur som ger riktlinjer och rekommendationer för utveckling 
och utformning av medelstora till stora webbplatser, tidigare genomförda relaterade 
examensarbeten, litteratur kring forskningsmetodik, samt litteratur om användarvänlighet och 
användbarhet. 

4.1.2 Intervju och telefonintervju 

Flera intervjuer genomförs, med syfte att få inblick i den tänkta målgruppen, vilka krav och 
önskemål som finns på webbportalen och dess innehåll, m.m. Intervjupersoner är handledarna för 
examensarbetet, rektor och lärare från Volvogymnasiet, urval av personer från målgruppen samt 
personal från företagets IT-avdelning.  
 
Några av fördelarna med intervju som metod är att den erhållna informationen är mycket mer 
nyanserad och detaljerad jämfört med t.ex. enkät, att svarsfrekvensen nästan alltid är bättre än 
postbaserade metoder, samt att intervjuaren under intervjuns gång kan säkerställa att personen som 
tillfrågas har förstått frågan såsom intervjuaren hoppas på. Nackdelarna är att intervjuer tar lång tid 
och kostar mycket, vilket begränsar antalet personen som kan ingå i testgruppen, samt att 
intervjueffekten kan påverka validiteten och reliabiliteten negativt. 
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4.2 Förstudie/undersökning 

Primärdata insamlades genom intervjuer med nyckelpersoner på företaget samt telefonintervjuer 
med slumpmässigt utvalda personer från målgruppen. Intervjuerna med nyckelpersoner gav en bild 
av företagets syn på målet med portalen, se avsnitt 5.2.1. Insamlad data från intervjuerna 
analyserades och tolkades enligt rekommenderad metod för analys och tolkning av kvalitativ data, 
se avsnitt 3.4.2.  

 
Från målgruppen för portalen gjordes ett slumpmässigt urval av deltagare till telefonintervjun. 
Antalet deltagare begränsades till 40 stycken för att hålla datamängden hanterbar och för att kunna 
genomföra undersökningen inom för examensarbetet avsatt tid. Urvalet gjordes m.h.a. en 
slumptalsgenerator [8] och fördelningen mellan målgruppens två beståndsdelar var proportionerlig 
till delarnas storlekar, se avsnitt 3.3.  
 

Operationaliseringen (se avsnitt 3.2.3) från undersökningens inledande delar resulterade i frågor 
inom tre intresseområden: ”allmän” fakta om personen, uppfattning om den befintliga 
kommunikationen mellan företaget och personen samt synpunkter och önskemål om innehåll på den 
framtida webbportalen. 
 
En enkät utformades som grund för telefonintervjuerna, se bilaga 1. Frågorna i enkäten var av både 
öppen och sluten typ, se avsnitt 3.2.3. Enkäten ämnade att dels beskriva det nuvarande 
informationsflödet, dels ta fram krav och önskemål om det framtida flödet. Vid utformningen av 
frågorna togs hänsyn till ägarnas önskemål att inte presentera information som finns tillgänglig på 
andra av företagets sajter. Detta resulterade i att frågorna  Under telefonintervjuerna antecknades 
svaren i ett svarsformulär som efter att samtliga intervjuer var genomförda analyserades, tolkades 
och åskådliggjordes m.h.a. diagram. 

4.3 Utformning av webbportalen 

Under utformningsarbetet följdes det rekommenderade arbetssättet för utformning av medelstora till 
stora webbplatser, se avsnitt 3.5. Det här arbetssättet karaktäriseras av fyra faser, men det här 
examensarbetet sträcker sig bara över de två första faserna (projektstart samt struktur och teknik) 
och delvis den tredje (form). Ansvaret för resten av den tredje och hela den fjärde fasen 
(produktionsstart samt testning, premiär och vidareutveckling) ligger hos företaget och ägarna. 

4.3.1 Fas 1 –  Projektstart 

Resultaten från analysen är grunden för det vidare arbetet kring utvecklingen av webbportalen. 
Utifrån intervjuerna med ägarna av hemsidan och enkätundersökningen av målgruppen 
sammanställdes först ett syfte och mål med hemsidan. Alla beslut i utvecklingsarbetet gällande 
innehåll, struktur och design på hemsidan har tagits utifrån det preciserade syftet och målet.  

 

Ägaranalys 
I denna del av arbetet genomfördes två intervjuer med nyckelpersoner från informationsavdelningen 
på Volvo Cars Engine samt rektorn på Volvogymnasiet. Frågorna var av öppen typ och inriktade sig 
på de behov som initierade projektet, syfte och mål samt förväntningar och krav på portalen. 
Stödfrågorna som användes under intervjuerna återfinns i bilaga 3. Resultaten av intervjuerna och 
analysen redovisas i avsnitt 5.1. Bilaga 4 innehåller sammanfattningen av intervjuerna.  
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Målgruppsanalys 
Målgruppsanalysen genomfördes som en del av telefonintervjuerna och ägaranalysen. Målgruppen 
för projektet är tjänstelediga från Volvo Cars i Skövde och de utexaminerade studenter från 
Volvogymnasiet som omfattas av det nya systemet där de får anställning när de blir antagna till 
gymnasieprogrammet och som är anställda av Volvo Cars Corporation. I dagsläget handlar det om 
c:a 150 tjänstlediga medarbetare och 64 utexaminerade elever med varierande datorvana. 

4.3.2 Fas 2 – Struktur och teknik 

Webbplatsens struktur/flöde och sidstruktur 
Kategoriseringen av det önskade innehållet på webbportalen står som grund för utvecklingen av 
webbplatsens struktur. På så sätt åstadkommes en logisk struktur som gör det lätt för användaren att 
navigera och hitta informationen denne söker. 
 
Nuvarande webbsidor som tillhör VCC (www.media.volvocars.com)har en genomgående 
lättnavigerad och lättöverskådlig struktur. Då tanken är att man navigerar ifrån dessa sidor till 
webbportalen för tjänstelediga medarbetare och utexaminerade elever vid VG, är det ur 
användarvänlighetssynpunkt, det mest optimala att använda sig av liknande struktur på den nya 
sajten som på de föregående. 

4.3.3 Fas 3 – Form  

Grafisk layout  
Företagets nuvarande innehålls- och siddesign har legat till grund i utformningen av den grafiska 
layouten av skäl beskrivna i avsnitt 4.3.2. Vissa mindre tillägg har gjort för att tillgodose Jakob 
Nielsens rekommendationer för högst användarvänlighet, se avsnitt 3.5.3. 
Den föreslagna grafiska layouten är beroende av den tekniska lösningen och kommer att fastställas i 
samband med portalens driftsättning i fas 4.



Resultat 

24 

5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de två delmomenten i arbetet, förstudien och 
utformningen. Resultatet togs fram utifrån metoderna som definierats i den teoretiska förankringen 
och i metodavsnittet i rapporten. 

5.1 Förstudie/undersökning 

Av de 64 utexaminerade Volvogymnasieeleverna valdes 11 deltagare (27,5 %) och av företagets 
150 tjänstelediga valdes 29 deltagare ut (72,5 %), 14 st kvinnor (35%) och 26 st män (65%). Från 
urvalet valde 28 stycken personer att delta och12 stycken att inte delta i undersökningen, vilket ger 
en svarsfrekvens på 70 procent. 
 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda analyserades, tolkades och åskådliggjordes det 
insamlade materialet m.h.a. diagram.  
 
På frågan om de läste tidningarna ”Agenda” och ”Global” svarade 26 st ”ja” (92,9%) och 2 st ”nej” 
(7,1%). Datoranvändningen kategoriserades i fyra kategorier, 15 st av deltagarna (53,6%) använde 
datorn och Internet dagligen, 7 st (25%) någon gång i veckan, 3 st (10,7%) någon gång i månaden, 
och 3 st (10,7%) svarade att de aldrig använder datorn eller Internet, se figur 4. VolvoCars officiella 
webbsida hade någon gång besökts av 16 st (57,1%), 12 st (42,9%) hade aldrig besökt sidan. Några 
nämnda anledningar till besöken var för att få reda på lediga tjänster, diverse information om 
VolvoCars, ideer vid brainstorming, billanseringar, m.m. 
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Figur 4 - Målgruppens datoranvändning 

 
Utfallet för frågorna om hur intresserad man var av fyra föreslagna infoområden bedömdes med ett 
betyg på en skala från ett till fem, där ett står för ”inte alls/inte alls tillräcklig” och fem står för 
”vädigt mycket/helt och hållet/fullt tillräckligt” presenteras i figur 5. Diagrammet innehåller också 
utfallet för frågan om hur väl man tyckte att företaget tillgodosåg det behovet med de befintliga 
kommunikationskanalerna. Figur 5 påvisar ett tydligt glapp i kommunikationen. 
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Figur 5 - Informationsbehovet hos målgruppen 

 
De tillfrågade fick möjligheten att fritt uttrycka sig om vilken information de saknade förutom de 
redan nämnda områdena. 13 personer uttalade sig i frågan. Figur 6 identifierar informationen som 
inte bedöms kommuniceras tillräckligt. 
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Figur 6 - Önskemål om innehåll 
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Slutligen tillfrågades deltagarna om de kommer att besöka sidan, 25 st (89,3%) svarade ”ja” och 3 st 
(10,7%) svarade ”nej”. 
 

Under analysen och och tolkningen av resultaten från undersökningen konstaterades det att 
målgruppen upplever störst behov av information inom följande områden: 
 

• hur det går för företaget (resultat, kvalité, produktionstakter) 

• företagets strategi för den näst kommande tiden (mål och vision) 

• nyanställningar och uppsägningar 

• avdelningsspecifika nyheter 

• nytt på gymnasiet (omorganisation, namn på utexaminerade elever) 

• Volvorabatter 

5.2 Webbportalens innehåll och design 

5.2.1 Fas 1 – Projektstart 

Resultat från ägaranalysen 
Analysen och tolkningen av datat från intervjuerna med ägarna/nyckelpersonerna kom till slutsatsen 
att ägarna har störst behov av att nå ut med information om: 

• organisationsnytt (viktig info till besökarna, nyheter, pressmeddelanden) 

• lediga platser (kontaktpersoner) 

• praktik på företaget (regler och kontaktpersoner för praktikplatserna) 

• examensarbeten på företaget (regler för ex-arbeten, länk till förslagen, kontaktpersoner) 

• besök på företaget (kontaktpersoner) 

• fritidsevenemang (aktuella fritidsaktiviteter anordnade av företaget) 

• forum (här ska frågor från besökarna besvaras och publiceras) 

 

Resultat från målgruppsanalysen 
Målgruppens behov är en rikare och mer givande dialog med arbetsgivaren vid långvarig frånvaro 
såsom tjänstledighet och avslutade studier samt möjlighet att komma åt skyddad information 
”utifrån”. Målgruppen anser att det är intressant att få veta mer om: 

• hur det går för företaget (resultat, kvalité, produktionstakter) 

• företagets strategi för den näst kommande tiden (mål och vision) 

• nyanställningar och uppsägningar 

• avdelningsspecifika nyheter 

• nytt på gymnasiet (omorganisation, namn på utexaminerade elever) 

• rabatter för Volvoanställda 
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Syfte och mål med webbportalen 
Volvo Cars Skövdes extranät ska fylla flera funktioner. Webbplatsen ska fungera som en 
informationskanal, informationskälla, kommunikationskanal och kunskapskälla. Det är en satsning 
för stärkt företagskultur och identitet för Volvo Cars Corporation. 

Syftet med webbplatsen är att underlätta informationsspridning till definierade målgrupper samt 
fungera som komplement till andra informations- och kommunikationskanaler. Webbplatsen skall 
vara både marknadsförande och informerande och följa regler och policys på företaget. 

Målet med webbplatsen är att skapa ett medvetande hos målgruppen om att relationen till företaget 
finns kvar och att kommunikationen dessa sinsemellan ökar. När det gäller de utexaminerade 
eleverna vid Volvo Gymnasiet i Skövde, skall den här kommunikationen på sikt leda till att fler av 
dessa satsar på karriärvägar inom Volvo Cars Engine. Idag jobbar 13% av eleverna på annat företag 
[4]. 

 

Kravspecifikation 
Informationen på extranätet kommer att vara skyddad och därför ska åtkomsten till nätet vara 
inloggningsskyddat. Vidare är det nödvändigt att extranätet: 

• Följer företagets regler och policys gällande design på webbplatser 

• Är lättnavigerat, snabbladdat och säkert 

• Tjänar sitt syfte väl 

• Har konsekvent grafiskt utseende 

• Är lätt att uppdatera och 

• Fungerar för så många användare som möjligt 

 
Innehåll på webbplatsen 
Ägarnas och målgruppens önskade information kan sorteras i dessa 3 kategorier: 

1. Arbete och utbildning 

(lediga platser, praktik, feriepraktik, utbildning, examensarbete, trainee) 

2.  Företagsfakta 

(organisationsnytt, produktion, kvalitet, VGAS, årsredovisning, organisation, 
presentationer, bildarkiv, policy & riktlinjer, telefonsökning, besök) 

3. Fritid 

(fritidsverksamhet, evenemang, friskvård, rabatter, bildarkiv) 

 

Ägarna anser att de avdelningsspecifika nyheterna (som målgruppen ville ta del av på webbplatsen) 
är onödiga på den här portalen samt svåra att publicera på webbplatsen då det på företaget finns ett 
stort antal avdelningar och arbetet kring publiceringen skulle därför bli för komplicerat. 

 

5.2.2 Fas 2 – Struktur och teknik 

Flödesschema 
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De tre kategorierna (arbete och utbildning, företagsfakta och fritid) ska vara startsidor för 
underkategorierna. Flödesschemat i figur 7 åskådliggör tankesättet.  
 

 
Figur 7 - Förslag på flödesschema för webbplatsen 

 
 

Anslagstavlan med underkategorin Senaste nytt är den första sidan som visas för användaren vid 
besök på webbportalen. Här ska en kort sammanfattning av de senaste uppdateringarna på sidan 
visas med en länk till huvudsidan för uppdateringen. Forumet är en plats för dialog mellan 
användare och ägaren till webbplatsen där användarna dels kan läsa gamla inlägg och svar och dels 
göra egna inlägg. 

Min inloggning leder till inloggningen på webbplatsen och därifrån till möjligheten att ändra sina 
inloggningsuppgifter. 

 

Sidstruktur 
Sidstrukturen skall för enhetlighetens skull i huvudsak följa strukturen på de externa Volvo Cars 
webbsidor, se figur 8. 

 

 

Figur 8 - Den färdiga sidstrukturen 
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5.2.3 Fas 3 – Form och produktionsstart 

Designen på en webbplats är sekundär, men om den både är tilltalande och tjänar sitt syfte väl, ger 
den stora fördelar för platsen. Designen ska utformas så att den underlättar för besökaren att ta till 
sig innehållet på webbplatsen. 
 
Grafisk layout 
Den grafiska layouten på webbportalen ska vara enhetlig, likadan på alla sidor och till stor del 
samstämmig med layouten på de externa VCC webbsidor [11]. I den grafiska layouten ingår 
fastställning av färger, utseende på text, rubriker, underrubriker, bilder och bakgrunder. 

• Färger 
De externa webbsidorna för VCC använder sig av mjuka pastellfärger på bakgrunder i 
tabeller, färger såsom himmelsblått, ljusbeige, ljusgrönt och orange. Olika nyanser av blått 
har alltid varit signaturfärg för Volvo och därför blir ljusblått (#E9E9E8) ett naturligt val för 
grundfärgen (för tabeller) i designen av den här webbportalen.  

• Utseende på text 
Texten på webbsidan skall fullt följa Jacob Nielsens rekommendationer och ska därför vara 
kort och koncis, vänsterjusterad samt sammanfattas i början av sidan och länka vidare till 
mer info om olika detaljer. Brödtexten skall skrivas i typsnittet Verdana, svart färg och 
storlek H1. 

• Rubriker 
Rubriker (anslagstavla, arbete & utbildning, fritid, om Volvo) ska se ut såsom rubriker på 
externa webbsidor gör, alltså skrivna med Volvo-typsnitt, mörkblå färg, storlek 15 och 
omgjorda till jpg-bilder. Dessa ska fungera som förstahands länkar till underrubriker 
(senaste nytt, forum, nyheter osv.). 

• Underrubriker 
Startsidor för de 4 stora kategorierna (anslagstavla, arbete & utbildning, fritid och om 
Volvo) skall innehålla underrubriker i form av länkar. Underrubrikerna skall skrivas i 
versaler med Verdana fet typsnitt, svart färg, storlek 1. 

• Bilder 

För att minska ned nedladdningstiden skall alla bilder på sidan vara i .gif formatet och högst 
34 kb stora. Inga animationer är tänkta att ha på webbplatsen. 

• Bakgrunder 

Färgen på bakgrunden skall vara vit och ge tillräckligt med kontrast för ökad läsbarhet av 
texten. 

 

Den slutgiltiga designen återges i figur 9. 
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Figur 9 - Den grafiska designen på webbplatsen 

5.2.4 Fas 4 – Testning, premiär och vidareutveckling 

Det här projektet är avslutat för författarnas del i och med fas 3, då förslaget på innehåll, design och 
lämplig teknisk lösning presenteras för ägarna och blir godkänt. Det fortsatta arbetet, alltså själva 
kodningen av webbsidan, lämnas över till en tredje part som även ska ansvara för 
vidareutvecklingen av denna. 

5.3 Alternativ för teknisk lösning 

Portalen ska fungera som en dynamisk webbplats med information som uppdateras kontinuerligt. 
Det ska finnas möjligheter för interaktion mellan besökarna och webbportalens ägare, där besökarna 
ska kunna ställa frågor och föra diskutioner med portalägarna under för båda parter säkra 
förhållanden. 

 

Samtliga ägarnas och målgruppens krav på portalen tillgodoses m.h.a. ”content management 
system” (CMS). CMS är ett mjukvarusystem som organiserar information och innehåll på 
webbplatserna och underlättar skapande och underhåll av densamma. [9] 

 

Den tekniska lösningen för webbportalen diskuterades med personal på Volvo IT i Skövde, Volvo 
Cars IT i Göteborg och portalens ägare. Alternativen och slutsatserna från diskussionerna listas i 
figur 10. 

 

Alternativ:   Fördelar: Nackdelar: 
    



Resultat 

31 

  Billigt Svårt att förvalta och utveckla 
(ställer krav på bl.a. 
webbkunskap) 

Egen/opensource 
portallösning på 
externt webbhotell 

  Utanför Volvos nät Brandväggar stoppar? 

    

  Tillförlitligt (Volvos 
säkerhetslösningar skyddar 
portalen) 

Dyrt 

Volvo Cars 
portallösning och 
webbserver   Samma supportorganisation 

som man är van vid 
Regelverk för Innehåll (Sox-
krav m.m.) 

    

  Pålitligt enligt erfarenhet 
(används sedan länge och 
fungerar) 

Dyrt 
Volvogymnasiets 
portallösning på 
DoubleClick´s 
webbserver   Support, hjälp och utbildning 

från förvaltarna av systemet 
"Begränsat" 

Figur 10 - Alternativ för teknisk lösning 

 

I arbetets slutskede presenterades resultatet av examensarbetet och alternativen för teknisk lösning 
för beslutsfattande organ på Volvo Cars Engine. Därifrån fortsätter företaget arbetet själva och tar 
hand om de kvarvarande delarna. I dagsläget pågår diskussioner om vilket av de föreslagna 
alternativen som är bäst lämpat för ändamålet, hur finansieringen ska lösas och hur det framtida 
arbetet med webbportalen ska fördelas. 
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6 Slutsats 

Valet av ansats för det här examensarbetet gjordes i enlighet med önskemål av examensarbetets 
handledare från företaget. En för ägarna viktig del i det här arbetet är att göra målgruppen aktiva i 
utformningen av webbportalen och det genom att efterfråga deras synpunkter vad gäller innehåll på 
portalen. Att sköta detta per telefon är direkt och praktiskt. 

 

Tyngdpunkten för det här arbetet ligger i förstudien, undersökningen av vilka behov målgruppen 
har samt analysen av insamlad data. Utformningen av layouten fick delvis anpassas till de 
föregående sidorna i navigeringsstrukturen på de externa webbsidorna men mestadels till 
webbplatsens syfte och mål. Det faktum att en så stor del av arbetet har lagts på att ta reda på vilka 
behov finns hos målgruppen och hur dessa kan tillgodoses med hjälp av en webbportallösning, ger 
en bra grund för en lyckad och välbesökt webbportal. 

 

En alternativ ansats skulle kunna vara att utifrån litteraturstudien utforma en webbportal som 
driftssätts och utvärderas efter en viss tid för att därefter vidareutvecklas utifrån utvärderingens 
resultat, insamlad statistik över mest besökta sidor på portalen, sökbegrepp m.m. Den här ansatsen 
kan ha gett ett annat resultat än det som det här arbetet kom fram till. 

 

Det slutgiltiga förslaget på design följer inte helt reglerna för utveckling av företagsinterna och 
externa sidor, men är utarbetat utifrån önskemål från handledarna på företaget. Ett förslag på 
implementationen av webbportalen är att lägga den på en webbserver utanför VCC´s nät. Ifall att 
det förslaget blir gällande, behöver inte samtliga riktlinjer för layouten följas. Detta är något som 
informationsavdelningen på Volvo Cars Engine AB i Skövde får ta ställning till. Annars får 
informationsavdelningen ansvara för att på webbportalen använda sig av den layouten på de interna 
sidorna på VCC som skiljer sig avsevärt från layouten på de externa sidorna. Fördelen med samma 
layout på webbportalen som på intranätet är att man känner igen sig och hittar lättare. Ett problem 
är att de ”äldre” utexaminerade eleverna inte har erfarenhet av den senaste layouten på intranätet, 
som är dryga 2 år gammal. 

 

Framöver, efter implementationen av lösningen, är det nödvändigt med en utvärdering av 
webbportalen för att ta reda på huruvida den lyckades uppnå sitt mål och hur sidan uppfattas av 
besökarna. Enklare utvärderingar och återkoppling kan erhållas med minienkäter på portalens 
förstasida och med användarloggning (hur många besökare, vilka sidor tittade de på, vilken typ av 
information söktes i sökmotorn på sidan, m.m.). Utifrån de erhållna uppgifterna kan portalen 
vidareutvecklas för ännu bättre användarvändlighet, effektivitet, säkerhet och större antal besökare.  

Under arbetets gång har det största problemet varit att få tag på rätt resurser på företaget och få reda 
på vilka riktlinjer och regler som måste följas vid IT-relaterade projekt. VCC är ett globalt företag 
med en egen IT infrastruktur där huvudsätet för företagets IT-enhet finns i Göteborg vilket 
försvårade kontakten med rätt kompetens för uppkomna frågor. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär för telefonintervjuerna 

 
1. Vilken är anledningen till att du är tjänsteledig? 
2. Får du hem tidningen/tidningarna, d.v.s. Agenda och Global? 
3. Om ja: Läser du tidningen/tidningarna? 
4. Om ja: I vilken omfattning? 
5. Hela tidningen, varje gång, eller bläddrar igenom den, läser det mest intressanta? 
6. Hur ofta använder du Internet? 
7. Vet du om att det finns en webbsida för Volvo Personvagnar i Sverige? 
8. Har du besökt den sidan sedan du blivit tjänsteledig, eller överhuvudtaget besökt den? 
9. Om ja: I vilket syfte besökte du sidan, var det informationssökning, jobbsökning, 

nyhetsuppdatering, bara kolla läget, eller annat? 
10. Om annat, ge exempel? 

 
Frågor som besvaras med betyg på skala 1-5, 1 = Inte alls, 5 = Väldigt mycket: 
11. Hur intresserad är du av information om organisationsförändringar (hur det går för företaget, 

företagsinfo, nyheter och förändringar)? 
12. Hur intresserad är du av information om lediga jobb? 
13. Hur intresserad är du av information om fritidsaktiviteter och rabatter? 
14. Hur intresserad är du av information om ex-jobb? 
 
Frågor som besvaras med betyg på skala 1-5, 1 = Inte alls, 5 = Helt och hållet: 
15. Till hur stor del tycker du att företaget tillgodoser ditt behov av information om organisatoriska 

förändringar (hur det går för Volvo Personvagnar i Skövde, företagsinfo, nyheter och 
förändringar i fabriken i Skövde) med tidningarna och webbsidan?  

16. Till hur stor del tycker du att företaget tillgodoser ditt behov av information om lediga jobb med 
tidningarna och webbsidan? 

17. Till hur stor del tycker du att företaget tillgodoser ditt behov av information om fritidsaktiviteter 
och rabatter med tidningarna och webbsidan? 

18. Till hur stor del tycker du att företaget tillgodoser ditt behov av information om ex-jobb med 
tidningarna och webbsidan? 

19. Finns det något mer du är intresserad av att få information om? Om ja, vilken information? 
 

FÖRUTSATT ATT MAN LÄST/LÄSER TIDNINGEN ELLER BESÖKT SIDAN! 
20. Hur tillräcklig upplever du att den nuvarande informationen du får från företaget är, d.v.s. att du 

får informationen via tidningarna och webbsidan, jämfört med när du inte var tjänsteledig? 1 = 
Inte alls tillräcklig, 5 = Fullt tillräcklig 

21. Tror du att du kommer att besöka den här webbportalen? 
22. Har du några funderingar eller åsikter kring webbportalen? 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Utdrag ur svarsformuläret för telefonintervjuerna 

 
Frågor\deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Medverkan J J N J J N J J J J N J J J J 

Sysselsättning Betald permission Studerar   Sjukskriven Sjukskriven   Sjukskriven Mammaledig Mammaledig Mammaledig   Studerar Studerar Sjukskriven Sjukskriven 

Tidningar inte global Ja   Ja Ja   inte global Ja Ja Ja   Ja Ja inte global Ja 

Läser dem Ja Ja   Ja Ja   Ja Ja Ja Ja   Ja Nej Ja Ja 

Vilken omfattning Bläddrar igenom 
Skumma 
igenom   lokala 

Bläddrar 
igenom   Lite olika i mån av tid Bläddrar mest intressant   Lite olika   

Bläddrar 
igenom 

Skumma 
igenom 

Intressant i tidningen 
Försäljningssiffror, 
statistik       Skövde   

Personalrelaterat, 
insändare, siffror   Försäljningssiffror det lokala   försäljnings       

Internetanvändning Någon g i veckan Dagligen   
Ja, 
dagligen Dagligen   Ja Nej En g i mån Nej   Ja, dagligen Ja, dagligen 

Ja, någr ggr 
i veck Ja, dagligen 

Webbsida Ja Ja   Nej Nej   Ja Nej Nej Nej   Nej Ja Ja Nej 

Besökt Ja Ja     Nej   Nej   Nej       Nej Ja   

Anledning 
Lansering av ny 
bil, information Lediga tjänster                       

Kolla lite 
om 
företaget   

Eget behov  4 3   3 5   4 5 5 4   4 3 4 2 

Eget behov  3 2   1 5   2 5 3 4   4 1 4 1 

Eget behov  2 5   5 3   4 5 4 3   2 3 4 5 

Eget behov  3 2   1 1   1 2 1 2   4 1 2 1 

Tidning tillgodoser 4 5   vet ej 3   3 vet ej 2 3   2 4 2 1 

Tidning tillgodoser 2 4   1 3   4 1 1 2   1 vet ej 1 1 

Tidning tillgodoser 3 4   1 2   1 1 2 vet ej   vet ej vet ej 2 1 

Tidning tillgodoser 2 3   2 1   3 vet ej vet ej vet ej   vet ej vet ej vet ej vet ej 

Ytterliggare önskad info inget     

rabatter, 
lediga 
jobb,        

personalpolitiken, 
utvecklingen, 
förändringar och 
uppsägningar 

Det lokala, 2, 
arbetsplatsen 

egna 
avdelningen, 
nyanställda     nej     

Tillräcklig info 2 4   1 3   2 1 2 2   2 - 2 1 

Besöka portalen N J  J J  J N J J  J J J J 

Frågor nej. 
När kommer 
webbportalen?   nej. Nej   Nej Nej Nej 

Är det för alla 
tjänstelediga?Har 
det kommit fram 
att informationen 
inte är tillräcklig?     Nej   Nej, hur det  
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Bilaga 3 – Stödfrågor för ägaranalys 

 

Syfte och mål med webbportalen: 
• Vilket/vilka problem initierade idéen till portalen? 
• Vilket behov portalen skall uppfylla? 
• Syftet med webbportalen (informera, marknadsföra, sälja, skapa medvetande, locka?)? 
• Vilket resultat ska portalen medföra (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 
Målgrupp för webbportalen: 

• Vem är den primära målgruppen? 
• Vem är den sekundära målgruppen? 
• Vilka kommunikationsvägar finns idag mellan företaget och målgruppen? 

 
Innehåll på webbportalen: 

• Vilket behov anser man att målgruppen har? 
• Vad vill man kommunicera med målgruppen om? 
• Vilket budskap vill man nå ut med? 
• Vilken typ av information skall publiceras på portalen (ge exempel)? 
• Rangordna innehåll (mest viktigt, näst mest viktigt, osv.)? 

 
Typ av kommunikation: 

• Envägskommunikation (publicera egna artiklar)? 
• Tvåvägskommunikation (även publicera insändare från besökarna eller erbjuda ett 

meningsutbyte i ett diskussionsforum)? 
 
Underhåll och vidareutveckling av webbportalen: 

• Vilken kompetens finns tillänglig för tekniskt underhåll och redaktionsarbete? 
• Hur mycket tid finns det för tekniskt underhåll, redaktionsarbete och vidareutveckling? 



 

 

Bilaga 4 – Sammanfattning av intervjun med Ewa Mörk, rektor vid Volvogymnasiet i 
Skövde 

 

Volvogymnasiet har funnits sedan 1952 i olika former. 1994 blev det en friskola vars utbildningar ger 
behörighet till högskolestudier. Från och med år 2002 får även alla elever vid gymnasiet från första 
studiedagen automatiskt anställning vid antigen Volvo Cars Corporation eller Volvo Powertrain i 
Skövde (elever väljer själva var de vill ha sin anställning). En del av eleverna och då främst de som har 
läst det specialutformade teknik/industriprogrammet med produktions-, underhålls- och gjuteriteknisk 
inriktning väljer att efter avklarade studier stanna kvar på företaget och arbeta inom produktionen och en 
del väljer att läsa vidare på högskolan. 
 
Då Volvo satsar ca 4 000 000 kronor per årskull på gymnasiet och eleverna, vill företaget behålla den 
kompetens som har utvecklats under studietiden. Tidigare har ingen kommunikation skett mellan 
företaget och de examinerade eleverna och kontakten dessa emellan har nästan helt brutits efter 
examineringen. Nu finns ett stort behov av att återuppta den kontakten genom att öppna en 
informationskanal för kommunikation mellan Informationsavdelningen på VCC och de examinerade 
eleverna. Informationskanalen är på det här sättet en del i satsningen på de elever vid VG som läser 
vidare på högskolan. 
 
Internet ger stora fördelar för kommunikation och relationsbyggande och därför har företaget bestämt att 
informationskanalen skall öppnas via Internet i form av en webbportal med säker inloggning. 
Målgruppen för webbportalen är examinerade elever vid VG i Skövde och då i första hand elever på de 
specialutformade Naturvetenskapliga och Elprogrammen med hög teoretisk nivå som läser vidare på 
högskolan. 
 
Syftet med webbportalen är att knyta an till de gamla eleverna. Tanken är att webbportalen skall bli en 
naturlig del i tillvaron för eleverna och dessa ska veta att företaget har ett intresse för kommunikation. I 
det långa loppet skall det skapas ett medvetande hos målgruppen om att relationen till företaget finns 
kvar och att företaget har mycket att erbjuda. Webbportalen skall alltså ta fram företagets plusvärden och 
med hjälp av dessa locka tillbaka eleverna. På sikt skall eleverna, framför andra företag, välja att 
återkomma och satsa på olika karriärvägar inom Volvo och på det sättet får Volvo valuta på satsningen 
på kompetensutvecklingen hos eleverna. Med hjälp av portalen ska företaget informera besökarna om de 
olika karriärvägarna och möjligheterna som det erbjuder, för att ge en grund för elevernas beslut om 
framtiden. Här skall bl.a. finnas information om trainee utbildningar, examensarbeten, KY-utbildningar 
och liknande, och likaså information om det aktuella produktionsläget på företaget. 
Kraven som ställs på webbportalen är att den skall vara både marknadsförande och informerande. Den 
ska säker, seriös, följa de regler som policys som finns på företaget samt uppdateras frekvent. 
 
Önskemål är att kommunikationen ska ske tvåvägsmässigt så att även besökarna ska kunna lämna 
åsikter, frågor och funderingar på portalen och efter hand få gensvar. Eleverna ska också kunna 
kommunicera med varandra via webbportalen. Någon typ av utvärdering på portalen skall finnas där 
besökarna kan lämna sin åsikt i frågor såsom effekten av utbildningen osv. 
 
Information om portalen samt inloggningen/säkerheten kommer Informationsavdelningen på VCC sköta.  
 


