
  Bilaga II 

MALL TILL MÄTINSTRUMENT 
 
Denna mall används för att sammanställa mätinstrumentet. Här finns svar på vad varje kryss i 
mätinstrumentet innebär för matrisen. Mallen visar var i matrisen man skall sätta kryss dock 
endast ett kryss i varje ruta per fråga. I vissa frågor ger olika svarsalternativ på 
mätinstrumentet samma reslutat, men i sådana fall skall enbart ett kryss sättas i matrisen. 
Vissa frågor kan däremot ge kryss i olika relationer såsom administration – färdighet och 
administration – kontakter, i fall som dessa skall kryss sättas i båda rutorna. När det står att ett 
svar gäller samtliga områden skall kryss sättas i administration, tillverkning och relation till 
omvälden inom det aktuella området, exempelvis färdighet.  
 
1. Kombinations alternativ 
 
2. Kombinations alternativ 
 
3. Del i koncern  
 Icke del i koncern 
 Ingen direkt anknytning till matris, allmän fråga. 
 
4. Administration – administration 

Tillverkning – tillverkning 
Produktutveckling – tillverkning 
Marknadsföring – relation till omvärlden 
Kundservice – relation till omvärlden 
Annat – tolkningsfråga 

 Skall ej föras in i matrisen 
 
5. 1 – 2,5 IT ej av stor betydelse 

2,5 – 4 IT har stor betydelse  
4 - 5 Kärnkompetens 
Skall ej föras in i matrisen 
 

6. Ja, en uttalad IT-strategi finns – samordning inom samtliga områden 
 Ja, IT ingår i företagets strategi – samordning inom samtliga områden 

Nej – inget kryss 
 

7. Ja, samma person för hela verksamheten  
Ja, olika personer för olika delar av verksamheten  
Nej, ansvaret är integrerat med verksamhetsansvaret  
Nej – inget kryss 
Skall ej föras in i matrisen 
 

8. Ja, genom utbildning och utveckling av personal – färdighet/kunskap inom samtliga 
områden 
Ja, genom nya system – färdighet/kunskap inom samtliga områden 

 Ja, genom ny utrustning – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
 Ja, annat – tolkningsfråga 
 Nej – inget kryss 
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9. A   1-10 % – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
 B   11-20 % – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
 C   21-30 % –erfarenhet inom samtliga områden 
 D   31 % -  – erfarenhet inom samtliga områden 
 
10. 2001 – erfarenhet inom samtliga områden 

2000 – erfarenhet inom samtliga områden 
 1999 – erfarenhet inom samtliga områden 
 1998 - – inget kryss 
  
11. Ja, virus – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
 Ja, intrång – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
 Ja, annat – tolkningsfråga 
 Nej – inget kryss 
 
12. Införa virusprogram – erfarenhet inom samtliga områden 
 Göra regelbunden säkerhetskopiering – erfarenhet inom samtliga områden 
 Annat – tolkningsfråga 
 
13. Ja, på samtliga datorer – färdighet/kunskap inom samtliga områden 

Ja, på ett begränsat antal datorer – färdighet/kunskap inom samtliga områden 
Nej – inget kryss 

 
14. Fast förbindelse – erfarenhet inom samtliga områden 
 ISDN – erfarenhet inom samtliga områden 
 Modem – inget kryss 
 
15. A Mycket god – erfarenhet inom administration och relation till omvärlden 

B God – färdighet/kunskap inom administration och relation till omvärlden  
C Mindre god – färdighet/kunskap inom administration och relation till omvärlden 
 Dålig – inget kryss 
 

16. Ja – färdighet/kunskap och kontakter inom samtliga områden 
Nej – inget kyss 
 

17. A   Samtliga – färdighet/kunskap och kontakter inom administration och    
 tillverkning   
 B   Ledningen – inget kryss 
 C  Administration – färdighet/kunskap och kontakter inom administration och    
 tillverkning 
 D   Tillverkning – färdighet/kunskap och kontakter inom administration och    
 tillverkning 

 Andra - tolkningsfråga 
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18. A Internkommunikation – erfarenhet inom administration och    
 tillverkning   
 B För kommunikation med kunder – erfarenhet inom administration och    
 tillverkning   
 

C För kommunikation med leverantör – erfarenhet och kontakter inom relation till 
omvärlden 

 Annat – inget kryss 
 
19. Ja – färdighet/kunskap inom relation till omvärlden 

Nej – inget kryss 
 
20. Företagsinformation 

Produktinformation 
Kundservice/support 
Orderfunktion/handel on-line 
Annat  
Samtliga ger erfarenhet inom relation till omvärlden 
 

21. Ja  
Nej, tar hjälp av lokal Internetkonsult 
Nej, tar hjälp av regional Internetkonsult  
Nej, tar hjälp av bekanta 
Tyder ej på något i matrisen, allmän fråga 

 
22. A Ja, Intranät – färdighet/kunskap och kontakter inom administration och tillverkning 

B Ja, Extranät - färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden 
 Nej – inget kryss 

 
23. Dokument överföring  
      Internkommunikation  
      Informationsspridning  
 Workflow        
 Annat 
      Samtliga ger erfarenhet inom relation till omvärlden 
 
24. Ja, EDI – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden 

Ja, elektroniska konferenser – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till 
omvärlden 
Ja, elektronisk handel – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden  
Ja, bankaffärer – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden 
Ja, datoriserat säljstöd – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden 
Nej – inget kryss 

 
25. Ja – färdighet/kunskap och kontakter inom relation till omvärlden 

Nej – Inget kryss 
 
26. Att kunna samarbeta på distans med andra företag i och/eller utanför orten - kontakter 

inom samtliga områden 
 Att erbjuda de anställda att arbeta på distans – kontakter inom samtliga områden 
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Att kunna få tillgång till personal med kort varsel – kontakter inom samtliga områden 
 Annat – kontakter inom samtliga områden 
 Inget – inget kryss 
 
27. Ja, genom nyanställning – samordning inom samtliga områden 

Ja, genom utbildning av personal - samordning inom samtliga områden 
Ja, genom inköp av konsulttjänster - samordning inom samtliga områden 
Ja, annat - samordning inom samtliga områden 
Nej – inget kryss 
 

28. Genom lokal arbetskraft 
 Genom regional arbetskraft 

Annat 
 Tyder ej på något i matrisen, allmän fråga 
 
29. För att hänga med utvecklingen i branschen – samordning inom samtliga områden 

För att leverantörer och kunder kräver det – samordning inom samtliga områden 
För att ligga steget för konkurrenterna – samordning inom samtliga områden 
Annat - tolkningsfråga 

 
30. Ja, för att personalen skall klara sina arbetsuppgifter – färdighet/kunskap inom samtliga 

områden 
 Ja, för att minska behovet av supporthjälp – färdighet/kunskap inom samtliga områden 

Ja, för att hela tiden vara uppdaterad mot den senaste utvecklingen – färdighet/kunskap 
inom samtliga områden  
Ja, annat – tolkningsfråga  

      Nej – inget kryss 
 
31. 1-3 – erfarenhet inom samtliga områden 
 4-6 – erfarenhet inom samtliga områden 
 7-9 – erfarenhet inom samtliga områden 
 10-  – erfarenhet inom samtliga områden 
 
32. Tolkningsfråga gällande samordningen i företaget 
 
33. Tillverkningsprocessen är helt beroende av IT - färdighet/kunskap inom tillverkning  

Tillverkningsprocessen är delvis beroende av IT - färdighet/kunskap inom tillverkning 
Tillverkningsprocessen är inte beroende av IT – inget kryss 
 

34. Ja – erfarenhet och värdering inom tillverkning 
Nej – inget kryss 
 

35. Automatisk indikation med hjälp av IT till tillverkningen innan lagret är slut – 
färdighet/kunskap inom tillverkningen 
Manuell inventering av lagret som meddelas till tillverkningen – inget kryss 

 
36. Av egen personal – erfarenhet inom tillverkning 

Av egen personal i kombination med supporthjälp – erfarenhet inom tillverkning 
Supporthjälp krävs alltid – inget kryss 

 -4- 



  Bilaga II 

 

37. A 3D – Underlättar vid utveckling av produkt 
B VR –Virtuell verklighet som gör det möjligt att kliva in i bilden 
C Simulering – Designa, bygga och testa produkten innan prototyp framställs. 

      D CAD/CAM – Ritprogram 
      Samtliga ger färdighet/kunskap inom tillverkning 
 
38. Genom datorbaserade indikationer – färdighet/kunskap inom tillverkning och relation till 

omvärlden 
Genom en kombination mellan datorbaserat och manuellt arbete – färdighet/kunskap inom 
tillverkning och relation till omvärlden 

 Manuellt – inget kryss 
 
39. Administrativa program – färdighet/kunskap inom administration 
 Ordbehandlingsprogram – färdighet/kunskap inom administration 
 Kalkylprogram – färdighet/kunskap inom administration 
 Layoutprogram – färdighet/kunskap inom administration 
 Presentationsprogram – färdighet/kunskap inom administration 
 Systemprogram – färdighet/kunskap inom administration 
 Skräddarsydda program – färdighet/kunskap inom administration 
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