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SAMMANFATTNING 

 
Denna rapport beskriver utvecklingen och skapandet av examensarbetet utfört på uppdrag av 
Destination Norrköping KB. Destination Norrköping KB är ett serviceföretag. Verksamheten 
kan sammanfattas i två huvuduppgifter - marknadsföring och utveckling av Norrköping som 
besöksort samt försäljning, marknadsföring och utveckling av Louis De Geer konsert & 
kongress och Värmekyrkan. För att göra arbetet inom företaget effektivare skapades som 
examensarbete ett intranät och en CD-produktion, innehållande företagspresentation och 
frågesport, till företaget. Intranätet skulle användas i det vardagliga arbetet på företaget och 
CD-produktionen/frågesporten för att visa upp företagets bästa sida vid mässor och liknande 
evenemang. Frågesporten var tänkt som ett test på hur mycket betraktaren kan om staden 
Norrköping. Detta för att uppnå företagets ständiga strävan att marknadsföra sin stad. 
  
Intranätet är tidsenligt och följer Destination Norrköpings hemsidas struktur och uppbyggnad. 
På ett intresseväckande och övergripande sätt marknadsför och informerar 
företagspresentationen företaget, medan frågesporten roar och underhåller. 
 
Materialet till både intranätet, CD-produktionen och frågesporten är hämtat hos Destination 
Norrköping KB och med hjälp av digitalkamera. Resultatet blev ett intranät som fungerar som 
en hjälpande hand i arbetet, och som har förenklat informationssökandet för personalen samt 
en CD-produktion som beskriver och visar upp företaget utåt. 
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FÖRORD 

 
Rapporten beskriver hur arbetet för att skapa ett intranät och en företagspresentation till ett 
företag gick till.  Detta är ett examensarbete på 10 poäng och vi som har arbetat med detta 
läser på Linköpings Universitet, Campus Norrköping, utbildningen Medie- och 
kommunikationsteknik. Arbetet visar upp en stor del av vad vi lärt oss under utbildningens tre 
år. Rapporten riktar sig till våra kurskamrater med samma utbildning. 
 
Vi vill tacka företaget Destination Norrköping för förtroende och för möjligheten att utföra 
detta arbete, och vår examinator Niklas Rönnberg för stor hjälpsamhet. Ett stort tack till Sara 
Claeson, vår kontakt på företaget, som varit en enorm hjälp under arbetets gång. Ett sista tack 
även till Linda Jonsson på Destination Norrköping KB som lånade ut sin röst till 
företagspresentationen. 
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INLEDNING 
 
I dag datoriseras det mer och mer och det är viktigt att följa med i den tekniska utvecklingen 
om man vill vara ett ledande företag i framtiden. Det är också av vikt att företag visar upp sig 
utåt på ett sätt som tilltalar, och att arbetet bakom kulisserna fungerar och utvecklas på ett 
angeläget sätt. Ett Intranät är ett nätverk för intern information och kommunikation. Det 
fungerar i princip likadant som information på Internet – enda skillnaden är att informationen 
bara går att nå internt i företaget – det är ett ”Internet med stängda dörrar”. I intranätet ska 
personalen kunna komma åt och sprida information kring verksamheten. Aktuell information 
ska spridas snabbare och vara lättare att nå. 
 
Att synas på marknaden är avgörande för alla företag. Dessutom vill företag fånga intresse på 
mässor och liknande. För att skapa en kontakt mellan företaget och dess kunder kan en 
interaktiv CD-produktion dels uppfylla syftet att informera men också väcka intresse och 
underhålla. Den ger också en vink om vilken stämning som råder inom företaget, vilket gör att 
en CD-produktion är en bra produkt att visa i samband med rekrytering.  
 
Inom företaget Destination Norrköping KB är det avdelningen Turistbyrån som har den 
största kundkontakten och största informationsbehovet. På bara några år har Norrköpings 
turistbyrå utvecklats enormt från att använda ett pärmsystem till användning av datorer och 
flertalet olika mjukvaror.  
 
I samband med detta examensarbete skapades därför efter önskemål även en 
informationsplats, som internt kommit att kallas för ”indexsidan”, till personalen på ovan 
nämnda avdelning.  
 
Företagskontakt 
Då Sofia sedan flera år tillbaka varit anställd inom företaget fanns en bra inblick i vad som 
behövde förnyas eller förbättras. Efter förslag från vår sida nappade Destination Norrköping 
KB på idén med ett intranät som kommunikations- och samlingsplats i företaget. 
 
Bakgrund 
Destination Norrköping KB är ett serviceföretag beläget i centrala Norrköping. Företaget 
bedriver konferens/kongress-, mäss-, evenemangs- och kongressbyråverksamhet, 
turistbyråverksamhet, evenemangsverksamhet samt marknadsföring och försäljning av 
Norrköping som besöksort. De har ca 30 tillvidare eller visstidsanställda och består av 
Stab/Ledning, Marknadsavdelning, Turistbyrå, Louis De Geer konsert och kongress samt 
Biljettbyrå. Mer information i Bilaga 1 – Destination Norrköping KB. 
 
Syfte 
Syftet med detta arbete var först och främst att utveckla det arbetssätt som företaget använde, 
det vill säga att det skulle bli lättare att till exempel hitta nödvändig information för att hjälpa 
kunder och allmänhet på bästa möjliga sätt. En annan del i syftet var att skapa en bättre 
kontakt mellan de olika avdelningarna som finns inom företaget. Nytta skulle förenas med en 
del nöje. CD-produktionen skulle visa Destination Norrköping KB:s bästa sida och på så sätt 
vara ett led i marknadsföringen av företaget. Att ge en minnesrik och trivsam  
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uppfattning av Destination Norrköping KB och staden de marknadsför var frågesportens 
syfte.  
 
Idén var att skapa ett intranät som skulle var informativt och användarvänligt. Intranätet 
skulle användas både som informationskälla och kommunikationsmedel inom företaget. CD-
produktionens uppgift var att visa upp företaget vid olika evenemang och tillställningar, men 
också som verktyg under utbildning och vid rekrytering. Syftet med denna rapport är att 
beskriva utvecklingsprocessen av intranätet samt ge läsaren en inblick i hur arbetet gått till.  
 
Metod 
För att underlätta skrivandet av rapporten påbörjades detta vid ett tidigt stadium. Regelbundna 
anteckningar har utförts under arbetets gång för att ingen viktig information skulle gå 
förlorad. 
 
Det var tänkt att större delen av arbetet skulle utföras på skolan, men på grund av ett ständigt 
behov av kontakt med företaget samt att allt material fanns där ordnades ett arbetsrum. 
Vid starten av examensarbetet var det ännu inte bestämt vilket program som skulle användas. 
Företaget låg i förhandlingar med anledning av införandet av ett nytt publiceringsverktyg, och 
för att få en inblick i hur intranätet skulle bli skapades det till en början i webbredigerings-
programmet Macromedia Dreamweaver 4.0. I detta program skapades också den 
informationsplats som förnyades och förbättrades åt Turistbyrån. Så småningom skapades 
intranätet på nytt i publiceringsprogrammet Edge 1.5. Adobe Photoshop 6.0 har använts vid 
redigering av bilder. Som hjälp har mestadels programmens inbyggda hemsidor används, men 
även Internet. 
 
Företagspresentationen och frågesporten skapades i multimedieprogrammet Macromedia 
Director 7.0 och Lingo. Med relativt fria händer skapades först skisser på hur materialet skulle 
läggas upp och vilken design CD-produktionen skulle ha.  
 
Personalinformation har införskaffats genom kontakter med företagets anställda. Bildmaterial 
och liknande har dels inhämtats från Destination Norrköpings arkiv, med tillstånd för 
användning, men även med hjälp av digitalkamera. 
 
Avgränsningar 
Eftersom upplösning och ramar för intranätet skulle följa med leveransen av Edge-verktyget 
från Teknomedia togs ingen speciell hänsyn till något sådant vid skapandet i Macromedia 
Dreamweaver 4.0.  
 
Intranätets information och innehåll anpassades och delades upp i huvudmenyer, med 
passande underrubriker.  
 
Ett mål som sattes från början var att i samband med arbetet med intranätet även strukturera 
om respektive avdelnings informationssortering och lagring. Eftersom detta krävde mycket 
arbete även för de anställda var detta något vi fick släppa på. Varken personalens eller vår tid 
räckte till för att göra ett så bra resultat som möjligt.  
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Rapportens struktur 
För att rapporten skulle få en bra struktur delades den upp i två delar. Den första delen 
beskriver framtagandet och uppbyggnaden av intranätet, till en början översiktligt och därefter 
mera ingående om de olika undersidornas uppbyggnad och syfte. Den andra delen berättar i 
sin tur om skapandet av CD-produktionen innehållande företagspresentation och frågesport. 
Avslutning och resultat avslutar hela rapporten.  
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INTRANÄTET  
 
Intranätet skapades i två olika program. Till en början i Macromedia Dreamweaver 4.0 och 
därefter med hjälp av företagets inköpta publiceringsverktyg Edge 1.5. Innehåll bestämdes i 
samråd med de anställda på företaget. Utformning och design skulle likna den existerande 
hemsidan. 
 
Bakgrund 
Så som den externa hemsidan blir intranätets information synlig så fort den publiceras – för 
alla i hela företagsorganisationen. På samma sätt förändras sättet att sprida och ta emot 
information. Tidigare har information skickats ut till dem man trott berörts. Nu kommer 
tyngdpunkten flyttas till att var och en ansvarar för att själv ta till sig information man 
behöver i sitt arbete. 
 
Till och börja med utvärderades informationsåtkomsten i företaget i allmänhet. Som 
serviceföretag bör informationen vara lättillgänglig och logisk. Det var med denna tanke 
planeringen och skapandet av Destination Norrköping KB:s intranät startades. Med hjälp av 
kontaktpersonen på företaget gavs en bra inblick i vad som skulle finnas tillgängligt i 
intranätet och hur de ville att det skulle fungera. Detta gjorde att det redan från början fanns 
en klar uppfattning om vad som skulle skapas. Både vi och Destination Norrköping KB såg 
detta som ett tillfälle att skapa bättre kontakt mellan avdelningarna inom företaget. 
 
Informationssökning 
På bara några år har samhället utvecklats enormt inom området teknik och datorer. Så är fallet 
även inom detta företag. Destination Norrköping KB arbetar dagligen med datorer, dels vad 
det gäller informationssökning och bokningar, men också inom andra områden. Därför är det 
viktigt att intranätet ger ett klart och strukturerat intryck, med ett användarvänligt gränssnitt 
och enhetliga färger.  
 
En del avdelningar har efter behov skapat sin egen ”interna hemsida” samt ett antal kataloger 
med nödvändig information. Som ej insatt i strukturen kan detta ge ett rörigt intryck, och det 
var bland annat detta som skulle åtgärdas. Uppdatering av aktuell information var däremot 
något som fungerade mycket bra.  
 
Tidigare användes Norrköpings Kommuns intranät för att kommunicera och söka information 
inom företaget. Men eftersom de flesta företag i dagens samhälle ständigt förnyar sina 
kunskaper och samarbeten var det även tid för Destination Norrköping. Detta gjordes genom 
att anlita NT-koncernens Teknomedia som arbetade med publiceringsverktyget Edge 1.5. 
Vartefter beslutades att även intranätet skulle publiceras i detta nyinköpta verktyg. Detta 
beslut togs under examensarbetets gång, vilket var orsaken till att intranätet skapades i två 
olika program.  
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Intranätets uppbyggnad 
Idén var att de anställda skulle få vara med att påverka så mycket som möjligt. Detta möttes 
av positiva reaktioner och samtliga hade synpunkter på saker som fungerade/ej fungerade. 
Trots personalens påverkan gavs relativt fria händer att skapa ett för alla användbart intranät. 
Tanken var att göra intranätet stilrent och användarvänligt. Man skulle också känna igen sig 
och därför skapades likheter med den externa hemsidan.  
 
Grundstrukturen 
Destination Norrköping KB hade precis framställt en ny extern hemsida (Figur 1). Uppgiften 
var som nämnts tidigare att efterlikna den vad det gällde design och struktur.  
 
 

 
FIGUR 1 

 
Innan arbetet började gjordes grundläggande skisser på papper och även i Power Point för att 
få en bra överblick på vad som skulle finnas med. Först skissades olika layouter upp, en 
struktur bestämdes och ett frameset (rutsystem för presentation av flera html-sidor samtidigt) 
skapades.  
 
Tabell 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanken var att ha en frame till vänster som skulle 
fungera som huvuddelen, där all information skulle 
presenteras. När vald information visas, presenteras 
resterande länkar inom samma område i höger-
framen. Detta använde vi som mall och nästa steg 
blev att bygga upp ett passande rubriksystem. För 
att skapa ett bra system samlades den fakta som 
skulle användas in.  

Frameset 
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De rubriker som visades vid öppnandet av sidan var de olika avdelningarnas namn. Om man 
sedan gick vidare in på rubrikerna skulle några underrubriker vara gemensamma för hela 
företaget och andra variera beroende på avdelning. Gemensamt för varje avdelning var mål 
och syfte, personal, mötesprotokoll och fastställd budget. 
 
Det fanns hela tiden en strävan att skapa en bra balans mellan huvud- och underrubriker. Att 
ha en rubrik med x antal underrubriker och en annan med bara en underrubrik undveks i så 
stor utsträckning som möjligt. Tyvärr var detta ohållbart då avdelningarna var på olika nivå 
beträffande informationsbehovet. Under arbetets gång fick vissa omstruktureringar göras med 
anledning av mängden fakta som skulle finnas tillgänglig under de olika underrubrikerna. På 
vissa ställen togs rubriker bort helt och hållet medan de på andra ställen lades till eller 
flyttades. All text lades in i tabeller, 1x1 (rad x kolumn), för att lättare kunna placera texten 
snyggt och även kunna bestämma radavstånd mellan olika stycken. På så sätt blev det enkelt 
och smidigt att publicera intranätet även i Edge 1.5 som skulle göras vartefter klartecken kom. 
Intranätets slutliga huvud- och underrubriker blev enligt Figur 2. 
 
 

 
FIGUR 2 

 
 

 
Rubriker 
 
Startsida 
Eftersom Destination Norrköping KB:s externa hemsida nyligen var uppdaterad och väldigt 
tidsenlig hämtades mycket inspiration och många idéer därifrån. Ingångssidan skulle fungera 
som en nyhetsportal. Där skulle man kunna se aktuella händelser och pågående projekt, för att 
på så vis skapa en bättre kontakt och en bättre kommunikation avdelningarna emellan. Där 
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skulle också finnas en välkomnande text med bilder, och även en kortare presentation av 
företaget i sin helhet.  
 
Nyheter  
Rubriken ska väcka intresse och det är meningen att man ska kunna besöka länken. Där ska 
det finnas utförligare och mer beskrivande information om varje evenemang eller händelse. 
Tanken är att det ska vara roligt att gå in på intranätet och på så vis locka de anställda till att 
använda det flitigt.  
 
Aktuellt 
Sammanfattat ska denna länk förmedla stora händelser inom företaget. Det innebär att 
informationen bör vara dagsfärsk och nå ut i god tid till berörda.  Detta är något som samtliga 
tillfrågade har saknat då informationen ofta tagit omvägar för att till slut nå sitt mål, tyvärr för 
sent. 
 
Biljetter 
Vad har anställda inom företaget tillgång till för fribiljetter? Är det några biljetter som 
förmedlas till reducerat pris? Här blandas evenemang med erbjudanden och andra finesser. 
 
Förutom rubrikerna Nyheter, Aktuellt och Biljetter så har varje avdelning varsin rubrik med 
genomgående samt specifika rubriker. 
 
Genomgående underrubriker 
 
Mål och syfte 
Som det såg ut vid starten av examensarbetet så fanns det ingenstans att hämta denna 
information. Efter samråd med personalen fick varje avdelning i uppgift att sammanfatta 
ledord och en kort beskrivning av mål och syfte hos respektive avdelning.  
 
Personal 
Informationen som fanns att tillgå var bristfällig och mager. Under rubriken personal lades all 
information som man kunde tänka sig behöva om de anställda inom företaget. Det skulle 
också finnas kompletta arbetsbeskrivningar för varje anställd så att arbetsuppgifter och ansvar 
lätt skulle kunna lokaliseras vid behov. De avdelningar där man använde sig av extrapersonal 
skulle även det finnas inlagt. 
 
Mötesprotokoll 
För att alla skulle kunna ta del av beslut och diskussioner skapades underrubriken 
Mötesprotokoll. Där ska varje avdelning kunna lägga upp protokoll från möten, dels för att 
personalen på respektive avdelning kan vara i behov av att bli påminda av vad som tagits upp 
men också för att resterande personal inom företaget kan ha nytta av dem. 
 
Fastställd budget 
Varje avdelning har en årlig fastställd budget som övriga avdelningar ska kunna ta del av. 
 
Specifika underrubriker  
För att intranätet skulle passa varje avdelning skapades också efter önskemål diverse 
underrubriker (Tabell 2). Dessa varierade i mängd beroende på hur mycket information som 
används i det vardagliga arbetet. Turistbyrån till exempel använder betydligt mer och annan 
typ av information för att hjälpa kunder än vad till exempel marknadsavdelningen gör, vilket 
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resulterade i att det blev en stor skillnad i antalet underrubriker. Detta är något som ej bör 
släppas när det gäller externa hemsidor. Enligt bra användargränssnitt bör man hålla sig till 
mellan fem och nio underrubriker, vilket är vad en vanlig människa klarar av att hålla i 
korttidsminnet. Men eftersom detta var ett intranät som inte skulle synas utåt utan hade som 
syfte att hjälpa personalen togs ingen hänsyn till detta.  
 
Tabell 2 

 
Stab/Ledning 

Aktuellt 
Ledningsgruppen 
Styrelseprotokoll 
Växtkraftprojektet 

 

 
Marknadsavdelningen 

Aktivitetsplan 
Medlemskap 

Adressregister 
 

 
Louis De Geer 

Öppettider/Telefontider 
På gång 2003 

Jour 
Sjuklista 

 
 

Biljettbyrån 
Öppettider/Telefontider 

På gång 2003 
 

 
Turistbyrån 

Grön resp. Blågul TB 
Öppettider/Telefontider 

Guidepriser 
Frankeringsinformation 

Hotellinformation 
Distributionen 

Souvenirer 
Index 
DNFF 

Semester och telefonlista 
 

 
Bilder 
Allt material har hämtats ur Destination Norrköping KB:s arkiv. Vid avsaknad av bilder har 
dessa inhämtats med hjälp av företagets digitalkamera. Bland annat togs bilder på souvenirer 
till försäljning.  
 
PDF – skriv ut 
Eftersom marknadsföring innebär mycket arbete med papper skapades också ett 
utskriftsformat av den information som skulle vara tillgänglig för utskrift. Destination 
Norrköping KB arbetar ofta med pdf-dokument via den externa hemsidan och i samråd med 
företaget beslutades att delar av den information som skulle finnas tillgängligt via intranätet 
också skulle finnas tillgängligt som pdf-dokument. 
 
Problem 
På grund av att Destination Norrköping låg i förhandlingar tog det lång tid innan publicering i 
slutgiltigt program kunde påbörjas. Detta medförde brits på tid för att kunna skapa ett 
komplett intranät. Beslut togs om uppskjuten framläggning av examensarbetet för att då 
kunna visa ett bra resultat. 
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Ett annat problem har varit informationsinsamlingen. Svårigheten har legat i att personalen 
har behövt vara delaktig i vad som ska vara med och inte och även var informationen fanns att 
få tag i. Personalens tid räckte inte alltid till detta. 
 
Publikation i Edge 1.5 
Eftersom allt förarbete såsom insamling och struktur av material redan var gjort sparades en 
hel del tid på detta. Företaget Teknomedia levererade en mall för Destination Norrköpings 
intranät, med bestämda huvudrubriker. Utifrån detta skapades underrubriker där text och 
bilder infogades för att sedan redigeras enligt begäran. 
 
Inloggning i Edge 1.5 
Inloggning i Edges administrativa miljö sker i allmänhet via webbplatsens normala adress 
med tillägget ”/admin” efter, exempelvis www.something.com/admin.  
 
Från inloggningen når man till inloggningssidan i Edges administrativa gränssnitt. 
Inloggningssidan ger den inloggade klienten tillgång till systemets administrativa funktioner. 
Beroende på den klientens rättigheter i systemet kan inloggningssidans utseende skifta. 
 
 

 
FIGUR 3 
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Aktivitetspaletten 
Aktivitetspaletten innehåller de tillgängliga verktygen för det objekt som hanteras för 
tillfället. Verktygen i paletten ersätter fasta knappar som i allmänhet brukar figurera i botten 
på formulär som spara, ta bort och skapa ny.  
 

 
FIGUR 4 

 
 
Artikeladministrationspaletten 
Artikeladministrationspaletten ger möjlighet att skapa och styra publiceringen av artiklar i den 
aktuella webbplatsen. 
 

 
FIGUR 5 
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Administrera giltiga artiklar 
När man klickat på klockikonen öppnas fönstret för administration av giltiga artiklar. Genom 
denna vy kan de publicerade artiklarna för den valda kategorin administreras. Det går också 
lätt att flytta datum och visa dåtid och framtida publicering i den valda kategorin. 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 6 
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Artikeladministration 
Artikeladministrationsmodulen är Edges mest centrala modul för publicering av webbplatsers 
redaktionella texter och dokument. I illustrationen nedan (Figur 7) visas ett exempel på hur en 
artikelmall med kategoriinformation ser ut. I den övre delen av mallen finns 
kategoriinformationen som berättar i vilken kategori och i vilket intervall som artikeln skall 
publiceras, mallens undre del innehåller artikelns text, dokument samt eventuell övrig 
information. 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 7 
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Kategoriinformation 
Den övre delen av mallen innehåller artikelns publiceringsinformation såsom 
kategoritillhörighet, prioritet och publiceringstid. När en ny artikel skapas fylls fälten med 
förinställd information som har registrerats på kategorin. Den förinställda informationen kan 
ändras genom att kategorin redigeras.  
 

 

 
FIGUR 8 

 
 
 
Problem och utvärdering av Edge 1.5 
Stommen till intranätet var fortfarande under utveckling när tillgång gavs, vilket medförde en 
hel del krångel och konstigheter. Verktyget fungerade till en början inte till belåtenhet och 
ytterligare tid fick läggas på att vänta. Mallen utformades av Teknomedia efter bestämda 
direktiv, därav ytterligare dröjsmål.  
 
Då Edge slutligen fungerade enligt alla principer var det i sin helhet ett bra verktyg att jobba 
med. Logiskt uppbyggt och enkelt att lära sig. Som alltid finns även här saker som kunde ha 
gjorts bättre eller som saknades helt men i sin helhet är det ett tidsenligt och attraktivt verktyg 
på marknaden. 
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”Indexsidan” - informationsplatsen 
 
Bakgrund 
Sedan ett par år tillbaka använder sig Turistbyrån dagligen av informationssökning på nätet 
och för att underlätta detta gjordes en informationsplats för personalen. På grund av den breda 
kunskap som krävs i arbetet underlättar det att ha mycket av den mest förekomna 
informationen samlad och nära till hands. Eftersom den existerande informationsplatsen var 
gammalmodig och behövde förnyas, lades även detta till i examensarbetet. 
 
Informationssökning 
Då all information på den redan existerande indexsidan användes flitigt blev detta en bra 
utgångspunkt. Högsäsong för turistnäringen närmade sig och det var dags för uppdatering av 
informationsinnehållet. Efter bearbetning av befintligt material upptäcktes också saknaden av 
en del material, vilket fick åtgärdas genom mera insamling. 
  
Nya indexsidan 
Efter samråd med turistbyråns personal gavs fria händer för skapandet av en ny 
informationsplats. Som önskemål framfördes att den skulle vara enkel och att nödvändig 
information skulle finnas tillgänglig.  
 

 
FIGUR 9 
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FIGUR 10 

 
Ett par dagars skissande och tänkande fram och tillbaka resulterade i en helt ny design och 
användbarhet. Något som visade sig bli tillfredsställande för alla inblandade parter. 
Informationen delades in i passande underkategorier och strukturen gjordes så logisk som 
möjligt.  
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CD-PRODUKTIONEN 
 
CD-produktionen skapades i Macromedia Director 7.0 bland annat med hjälp av 
programmeringsspråket Lingo. Adobe Photoshop 6.0 har använts för redigering av bilder och 
för att få lämpliga filformat.  
 
Företagspresentationen 
Tanken med en interaktiv CD-produktion var att visa upp Destination Norrköping KB för 
utomstående. Eftersom företaget redan har en omfattande marknadsföring var syftet inte en 
marknadsföring för gemene man utan främst för deltagare i olika mässor och tillställningar. 
Till exempel så kan det vara bra för andra städer att se hur företaget bedriver sin verksamhet i 
Norrköping. Man har också tänkt använda den vid studiebesök från skolor och liknande. 
Designen och strukturen valdes till så enkel som möjligt för att betraktaren ska kunna 
bearbeta informationen som berättas utan att det blir rörigt och osammanhängande.  
 
Insamling av material 
Innan planeringen av CD-produktionen kunde börja på allvar samlades allt tänkbart material 
in. Sådant som inte fanns att tillgå från arkivet inhämtades med hjälp av digitalkamera. Alla 
bilder sparades om till lämpligt filformat, i detta fall till bitmap-filer. 
 
Manus och berättarröst 
Önskan var en berättarröst som systematiskt och på ett rofyllt sätt beskrev företaget. Därför 
skapades ett passande manus som skulle läsas in av någon. Denna någon blev Linda Jonsson 
anställd på Destination Norrköping KB, Turistbyrån. Manuset spelades in på band (med hjälp 
av en Digital Audio Tape Recorder) för att sedan föras över till datorn (se Bilaga 2 – Manus 
till Företagspresentation). Filen skulle sedan importeras i Macromedia Director 7.0 och därför 
skapades en wav-fil (filformat för ljudfiler). Onödigt brus klipptes bort och för att få fram en 
tydlighet i rösten redigerades filen till önskad kvalitet uppnåddes. Eftersom det är viktigt att 
rättbild kommer på rätt plats i förhållande till berättarrösten lades så kallade cue-points in i 
ljudfilen. 
 
Utseende/layout 
När det bestämdes att en företagspresentation skulle ingå i examensarbetet var det fortfarande 
oklart hur den skulle se ut och vilken information den skulle ta upp. Slutligen beslutades att 
presentationen skulle vara enkel och tydlig för att budskapet skulle nå fram till så många som 
möjligt. Eftersom Destination Norrköping KB:s önskemål var en företagspresentation i form 
av ett bildspel, var detta också vad som gjordes. Bilder som visas tillsammans med en 
berättarröst ska inspirera och väcka intresse. För att behålla intresset för presentationen varvas 
olika typer av övergångar mellan avsnitten.  
 
Problem 
Största problemet har varit att få bildspelet att tima med berättarrösten. Till en början var det 
tänkt att bilderna skulle rulla på utan att det skulle finnas något speciellt samband mellan dem 
och berättarrösten. Detta blev tråkigt att titta på så därför bestämdes att några av bilderna 
skulle knyta an till berättarrösten. För att lösa detta på ett bra sätt skapades ett antal cue-points 
så att timingen skulle stämma. Men trots ansträngningar timade bilderna och berättarrösten 
ändå inte.  
 



2003-08-29 Destination Norrköping KB Linda Björk 
  Sofia Fäldt 
 

 17

Programmet Macromedia Director fungerade så att om man spelade bildspelet ett antal gånger 
efter varandra så stämde timingen. Datorn sparade bilder och effekter i korttidsminnet, vilket 
gjorde att Director slapp ladda om informationen. Projektorfilen som skapades visade dock att 
det fortfarande inte timade på ett bra sätt. Fler cue-points fick läggas in och övergångarna 
mellan bilderna fick snabbas upp.  
 
 

  
 

 

FIGUR 11 
 
 
Slutlig produkt 
Resultatet blev ett bildspel enligt önskan. Smakfulla bilder och en berättarröst beskriver 
Destination Norrköping KB:s verksamhet på ett underhållande och intresseveckande sätt. 
Svårigheten har varit att marknadsföra företaget och inte staden Norrköping. Visserligen är 
detta Destination Norrköpings stora lott, men dock inte presentationens.  
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Frågesportsspel 
För att gradera upp svårighetsgraden på examensarbetet gjordes ett spel med hjälp av 
Macromedia Director 7.0 och scriptspråket Lingo. Spelet ”matar” spelaren med frågor och tre 
tillhörande svarsalternativ. Poäng räknas för antalet rätt svar. Frågorna är alla förknippade 
med Norrköping och Östergötland, eftersom det är detta område som Destination Norrköping 
KB koncentrerar sig på, även om företaget har kunskaper om hela landet.  
 
Insamling av material  
Eftersom Destination Norrköping KB är ett företag som aktivt marknadsför Norrköping och 
Östergötland fanns det tillgång till mycket material för att skapa frågor till frågesporten. Lätta 
frågor varvas med lite svårare. Föra att få en bra blandning av frågor valdes antalet till trettio 
stycken, där tio stycken slumpas till varje spelomgång. 
 
Programmeringen 
Tidskriften Datormagazin hade en bra artikel om hur ett enkelt frågesportspel kan skapas. För 
att anpassa koden till just vårat spel justerades den en aning.  
 
Fält 
Fält är Directors speciella funktion för texter som kan förändras och/eller visas på skärmen. 
Via en mängd kommandon kan man läsa, skriva och manipulera ett fält. För att plocka ut ett 
värde använder man funktionen put. Till detta kan sedan läggas specificering av såväl rad som 
data. Varje datamängd avskiljs då av ett kommatecken.  
 
Listor 
Något som hör samman med fält är listor. Dessa är också textsträngar men de kan inte, som 
listor, placeras direkt på skärmen. För att skapa en lista placeras denna i en variabel. 
Det finns två typer av listor, vanliga linjära och så kallade ”property lists”. 
 
Till en början skapades tre listor, en med frågor, en med svarsalternativ och den tredje med 
svar. I den tredje listan visas vilket svarsalternativ som är rätt, för att sedan jämföras med 
olika alternativ beroende på vilken fråga som slumpas.  
 
Börja spela 
För att börja spela klickar man på knappen ”Börja spela”. 10 frågor slumpas ur en frågelista, 
och plockas fram en i taget. Efter att en fråga besvarats, tas den bort från den slumpade listan 
till det inte finns några frågor kvar. Därefter presenteras den totala poängen och även en 
knapp där man kan välja att spela en gång till. Spelet är placerat i mitten och samtidigt som 
spelomgången pågår visas poängsumma, frågenummer och antal frågor totalt. 
 

 
FIGUR 12 
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Det finns tre alternativ-knappar för spelaren (1, X, 2). Till varje knapp är ett Cast Member 
Script kopplat som är specifikt för denna. När en knapp trycks aktiveras funktionen för 
knappen. En variabel får olika värde beroende om det är 1, X eller 2 som väljs. Dessa värden 
påverkar sedan poängantalet. De rätta svaren till frågorna har poängvärde 1 medan de två 
felaktiga har värdet 0. Därefter plockas frågan bort från frågelistan och antalet frågor räknas 
upp. 
 

 
FIGUR 13 

 
Ett annat Script är det Behavior Script som initierar alla variabler vid omstart. Detta för att 
man ska kunna köra programmet flera gånger utan att behöva ladda in spelet på nytt.  
 
Frågorna slumpas fram och kommer i olika ordning varje gång man kör frågesporten. För att 
inte behöva programmera om frågesporten om man vill lägga till nya frågor, räknas antalet 
rader i listan med frågor. Antalet frågor sparas sedan i en variabel.  
 
Till fältet ”ut” skickas all text. För att fältet ska ändra storlek beroende på mängden text som 
ska visas, används funktionerna ”Adjust to Fit” och ”Wrap”.  
 
En ordentlig struktur och lämpliga namn på alla Cast Members är en viktig del i arbetet. Ett 
bra sätt att döpa dem på är att innehållet ska kunna associeras till namnet. Detta gör att det blir 
lättare att hålla ordning på objekten som finns i Score och också när de refereras till Lingo-
script. 
 
Utseende/layout 
Inga krav på en speciell design eller utformning fanns. Den främsta uppgiften var att roa och 
underhålla användaren så därför lades den största tiden på att få spelet att fungera efter behag. 
Men för att få en klar överblick när man spelade spelet gjordes designen enkel och 
genomgående. 
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Problem 
Att få textfältet att ändras beroende på textsträngens storlek. Detta löstes genom att skapa 
listorna i fält. Ett annat problem har varit att få spelet att hoppa vidare till nästa fråga. 
Lösningen till detta blev att skapa ett Behavior Script som hjälper programmet att hoppa 
vidare.   
 
Projektorfiler 
För att kunna köra CD-produktionen utan Macromedia Director skapades en projektorfil. 
Filen skapas i programmet och det som händer är att bilder, texter och ljudslingor 
komprimeras utifrån arbetsfilen som är av DIR-format. Här finns möjligheten att bestämma 
komprimeringsgraden på projektorfilen, om presentationen ska visas centralt, i ett eget fönster 
eller på helskärm. Den färdiga produktionen visas i helskärmsformat, eftersom det var det 
mest lämpade alternativet för innehållet. När detta är klart har man en exekverbar projektorfil 
som är färdig att brännas.  
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RESULTAT 
 
Det slutliga resultatet blev ett intranät och en interaktiv CD-produktion som marknadsför 
Destination Norrköping KB och dess verksamhet. Intranätet är användarvänligt, logiskt och 
anpassat efter Destination Norrköping KB:s anställdas önskemål. CD-produktionen förmedlar 
information på ett rakt och kortfattat sätt. Layouten på CD-produktionen går i samma stil som 
Destination Norrköping KB:s broschyrmaterial och externa hemsida, vilket gör att man lätt 
ser samhörigheten dem emellan.  
 
CD-produktionen ska användas i marknadsföringssyfte för att förmedla ledord och drivande 
information om företaget. Frågesporten däremot ska fungera som en rolig avslutning för att 
förhoppningsvis sätta spår hos så många som möjligt. 
 
I efterhand kan vi konstatera att det finns många olika sätt att skapa intranät och CD-rom 
produktioner. Men i slutändan är det alltid helheten och resultatet som räknas. 
 
 
Vidare arbete 
Tanken är att de anställda ska använda intranätet som en kommunikationslänk mellan 
avdelningarna. Det är också meningen att intranätet ska kunna uppdateras av alla anställda. 
Eftersom förutsättningarna för uppdatering hos respektive anställd varierar så bestämdes att 
en utbildningsansvarig ska utses för vidare utbildning av anställda. Beträffande ”indexsidan” 
så har företaget licens för att använda Macromedia Dreamweaver 4.0 på en dator, vilket också 
kommer att utnyttjas för vidare uppdatering. 
 
CD-produktionen behöver en ständig uppdatering för att hela tiden förmedla aktuell 
information. Detta vet dock varken vi eller Destination Norrköping KB hur vi ska lösa. 
Företaget har i dagsläget ingen licens för multimedieprogram. Samma sak gäller för 
frågesporten men där är inte informationen i samma behov av uppdatering. En fråga och dess 
svar ändras inte för att åren går även om de blir inaktuella. 
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AVSLUTNING 
 
Det vi har uppnått med vårt examensarbete är främst kunskap om programmen som har ingått 
i vår utbildning och som vi också har arbetat med. Ena delen av vårt arbete har också gett oss 
möjligheten att arbeta med ett för oss helt nytt program, vilket har varit mycket givande och 
intressant. Arbetet har krävt noggrann planering och eftertanke och flera gånger har vi 
tvingats göra om saker som vi inte varit riktigt nöjda med. Vi har även tvingats frångå vår 
ursprungliga planering på grund av förhandlingar mellan Destination Norrköping KB och 
Teknomedia som drog ut på tiden. 
 
Kontakten med Destination Norrköping KB och vår kontaktperson Sara Claeson har fungerat 
utmärkt. Samarbetet mellan oss i gruppen har också fungerat mycket bra och vi har fått 
praktiskt övning på att jobba i projektform med allt vad det innebär. 
 
Allt som allt känner vi oss nöjda med det vi åstadkommit, och tycker att vi har en bra grund 
att stå på i vårt vidare arbetssökande. 
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Datorprogram 
 
Adobe: Acrobat 5.0, Photoshop 6.0 
Macromedia: Director 7.0, Dreamweaver 4.0 
Övrigt: Microsoft Word 2000, Edge 1.5, Nero Burning Rom 5.5 
 
Övrigt 
 
Hjälpsidor för de flesta av programvarorna.
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Destination Norrköping KB 
 
DESTINATION NORRKÖPING 
 
Verksamhet 
Destination Norrköping KB bedriver: 

• konferens/kongress-, mäss-, evenemangs- och kongressbyråverksamhet, med 
tillhörande marknadsföring, i Louis De Geer konsert & kongress och i Värmekyrkan. 

• turistbyråverksamhet, evenemangsverksamhet samt marknadsföring och försäljning av 
Norrköping som besöksort. Turistbyrån tillhandahåller även information och service 
till Norrköpingsborna. 

 
Verksamheten i Destination Norrköping KB kan således sammanfattas i två huvuduppgifter: 

• Marknadsföring och utveckling av Norrköping som besöksort. 
• Försäljning, marknadsföring och utveckling av Louis De Geer konsert & kongress och 

Värmekyrkan. 
 
Tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern bedriver bolaget 
Norrköpings Biljettforum HB för försäljning av biljetter till i första hand delägarnas 
evenemang. Bolaget svarar för Norrköping Biljettforum HB: s personal och operativa ledning. 
Biljettforums verksamhet kommer att läggas ner från och med den 1 juli 2003. För att öppna 4 
augusti 2003 som Biljettbyrån. 
 
Destination Norrköping KB:s ägare är Norrköpings kommun (komplementär) och 
Fastighetsaktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping (kommanditdelägare). Destination 
Norrköping KB:s styrelse tillsätts av Norrköpings kommun och Fastighetsaktiebolaget 
Kvarnholmarna i Norrköping. Destination Norrköping KB har ca 30 tillvidare- eller 
visstidsanställda och omsätter (år 2002) ca 30 miljoner kronor. 
 
Mål 2002-2004 
Destination Norrköpings övergripande mål är att Norrköping skall upplevas som en attraktiv 
kommun att besöka, bo och verka i. Målet till och med år 2004 är att besöksnäringen skall öka 
med 150 nya årsarbeten. (jmf 855 årsarbeten år 2000. Källa Resurs AB) 
Interna framgångsfaktorer för att nå målet: 
- Arbetsglädje, leenden, positiv anda, "skratt vid fikabordet" 
- Värna om varandra, positiv personal 
-  Må bra på jobbet 
- Positivt samarbete 
- Engagemang 
- Information/kommunikation 
- Vara delaktig 
- Utvecklande arbetsuppgifter 
- Kompetensutveckling 
- Realistiska, långsiktiga mål med planering och utvärdering 
- God relation till Norrköpings Symfoniorkester 
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Viktiga ledord 
Genom Växtkraftprojektets analysdel, som genomförts under 2001/2002, har personalen 
framfört en samsyn på företagets framtida utveckling. Ledord för framtiden är: 
- Samordning 
- Utveckling 
- Förenkling 
- Modernisering 
- Uppföljning 
- Återkoppling 
- Fokusering på kundnytta 
- Fokusering på service och tillgänglighet 
 
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2002/2003 med prioritet på modernisering, samordning 
och vidareutveckling av IT-stödet. Förenklingar och smidigare hantering av fakturering, 
redovisning och ekonomisk uppföljning för hela verksamheten har inletts, vilket kommer att 
innebära och kräva kontinuerlig kompetensutveckling. En stor del av utbildningen kommer att 
ske inom företaget då hög kompetens finns internt. 
Ovanstående ledord kopplade till personalens egen tillfredsställelse, utveckling och trivsel är 
en god jordmån för framgång för Norrköping som besöksort! 
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Bilaga 2 – Manus till företagspresentation 
 

 
MANUS TILL FÖRETAGSPRESENTATION 

 
Destination Norrköping bildades 1984 och 1997 slogs Destination Norrköping och Louis De 
Geer Konsert & kongress ihop till ett företag - Destination Norrköping. Företaget har ungefär 
30 anställda och består av fem avdelningar. Den viktigaste uppgiften är att marknadsföra 
Norrköping, så att staden upplevs som attraktiv att besöka, bo och verka i. Företaget ägs av 
Norrköpings kommun och Fastighetsbolaget Kvarnholmarna i Norrköping. Destination 
Norrköping är ett serviceföretag som omsätter ca 30 miljoner per år. 
 
Staben är en av avdelningarna. De arbetar bland annat med hela företagets ekonomi, IT och 
personalfrågor. Att serva styrelsen med uppgifter och underlag är en annan viktig uppgift. Här 
finns också vår VD stationerad. 
 
På marknadsavdelningen tar man fram allt broschyrmaterial som till exempel kartor, 
evenemangskalender och Norrköpingsguiden och här bestäms också var all annonsering ska 
ske. Det kan till exempel vara annonser i tidningar eller på skyltar runt om i Norrköping. Här 
arbetar man också med företagets hemsida och olika evenemang som äger rum i Norrköping. 
Destination Norrköping ingår också i olika samarbetsgrupper över kommungränserna som till 
exempel Göta Kanal, Östgötaskärgården och Östergötland. Det är på marknadsavdelningen 
det arbetet sköts. 
 
För att hjälpa turister och även Norrköpingbor finns Turistbyrån. På turistbyrån finns 
kunskaper om hela landet men främst om Norrköping och Östergötland. Turistbyrån ger tips 
om utflyktsmål och sevärdheter. De hjälper till med att boka logi och paket, eller bara visa 
vägen. Att följa med på en guidning till fots eller på spårvagn är en populär aktivitet. 
Norrköpings populäraste besöksmål är ändå Kolmårdens Djurpark. 
 
Louis De Geer konsert & kongress är populärt för såväl Norrköpings invånare som besökare 
utifrån. Konserthallen erbjuder alla typer av konserter, evenemang och mässor året om. För 
kongressgäster finns moderna välutrustade lokaler att använda. För att sälja biljetter till 
evenemangen i Louis De Geer har vi Biljettbyrån. 
 
Välkommen till Norrköping! 


