
Intranätstrategi 2010-2011

Upprättad
Datum: ! 2010-01-04
Version:! 0.5
Ansvarig:! Jesper Bylund
Förvaltning: ! Stadskontoret

Utkast



Inriktning för Malmö stads intranät 2010-2011
Grundläggande mål
Enigheten är i dag stor bland företag och 
forskare om att intranätet är ett verktyg för 
styrning, samarbete och effektivitet.
• Innehållet på intranätet måste vara “need to 

have, need to know” och inte bara “nice to 
know”. 

• Intranätet ska ge de anställda ett verkligt 
stöd i det dagliga arbetet och effektivisera 
arbetsuppgifterna. 

• Intranätet måste vara ett starkt stöd i arbetet 
med grunduppdragen, målen för 
organisationen. 

Det är först när en organisations intranät har ovanstående inriktning som det vinner sitt 
existensberättigande hos ledning och hos anställda. 

Detta går helt i linje med intranätets befintliga mål:
• Komin ger den anställde stöd och effektiviserar arbetet i Malmö stad.

Målet behålls oförändrat. 

Under 2010 intensifieras arbetet med att skapa bra arbetsstöd och höjd 
effektivitet för de anställda via intranätet.



Särskild satsning på samarbetsytor
Det finns beroenden till omvärlden för ett intranät. Utvecklingen 
på internet ger effekter också inne i organisationer. Nya sociala 
webbplatser som t ex Facebook, har fört ut en helt ny typ av samarbetsfunktionalitet till 
användarna och detta har på kort tid gett en helt annan mognad hos dem som 
använder webben.

Därför förändras datormognaden snabbt på arbetsplatsen. Särskilt våra unga anställda 
har på rekordtid gått från att vara rädda och försiktiga webbnoviser, till fullfjädrade och 
krävande, kunniga användare som förväntar sig bra innehåll och fungerande 
webbaserade verktyg för samarbete. Vi kommer att anställa många sådana unga, 
kunniga och krävande användare de kommande åren.

Intranätet kan, genom att erbjuda webbaserade samarbetsverktyg, bidra till att uppfylla 
personalpolicyns idéer om dialog och kreativt arbetsutrymme (se nedan). 

Ur Malmö stads personalpolicy
• Alla arbetsplatser ska präglas av öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som 

ger utrymme för egna initiativ.
• God kommunikation skapas i ett samspel mellan medarbetare i arbetslaget samt 

mellan medarbetare och chefer.
• Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar samt i 

samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet.
• I dialogen utvecklar vi goda relationer som bidrar till arbetsglädje och god arbetsmiljö. 

Alla får i samverkan möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande.

Under 2010 satsar vi särskilt på att utveckla och införa samarbetsytor 
på intranätet. 

Detta för att vi de kommande åren ska kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare, och för att bidra till att uppfylla personalpolicyns vision 
om dialog och kreativt arbetsutrymme. 



Bättre målgruppsanpassning
Ett intranät kan inte nå framgång genom att 
ospecificerat rikta sig till alla anställda. En 
kommun har en mängd olika verksamhetsfält med 
olika behov. Intranätet behöver urskilja de 
viktigaste målgrupperna samt dess behov, för att 
med hjälp av segmentering och rollbasering 
kunna leverera konkret nytta till dessa 
målgrupper.

Att urskilja de viktigaste målgrupperna och deras 
unika behov kräver arbete i ett delprojekt. Redan i 
dag kan vi dock se att det finns tre stora, naturliga 
målgrupper i kommunen:
• Anställda inom verksamhetsfältet skola & 

utbildning
• Anställda inom verksamhetsfältet individ & familj
• Anställda inom verksamhetsfältet vård & omsorg

Dessa tre verksamhetsfält utgör 80% av de anställda och hanterar också 75-80% av 
pengarna i kommunen.

I den mån delprojekt/aktiviteter behöver genomföras innan en tydligare 
målgruppsanalys är gjord finns ett fokus på dessa tre stora målgrupper.

Under 2010 detaljkartläggs målgrupperna i organisationen samt dessa 
gruppers behov av information, nyheter, tjänster och samarbetsverktyg. 

Denna kartläggning bildar en viktig bas för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.



Fortsatt modell med fyra typer av innehåll
Det finns fyra typer av innehåll på ett intranät:
I. Basinnehållet i portalen effektiviserar den 

anställdes arbete. Målgruppsanpassade 
rutinbeskrivningar, stöd, regler och gränser för 
hur arbetet inom varje verksamhetsområde 
generellt ska utföras ger kvalitet och tydlighet 
i arbetet.

II. Nyhetsinnehåll i portalen sprider 
verksamhetskritisk “händelse”-information, 
informerar om nya beslut och vilka effekter 
detta får på arbetet samt användas för aktiv 
ledningsstyrning av organisationens 
verksamheter.

III. Tjänster effektiviserar den anställdes arbete 
genom funktioner som gör att det går snabbare att 
utföra vanliga arbetsuppgifter. Digitala tjänster via intranätet 
är också en förutsättning för att kunna administrera de digitala tjänster som erbjuds 
till medborgarna.

IV. Samarbete och dialog i organisationen ger kvalitet i det arbete som de anställda 
utför och ger också föutsättningar för att arbeta effektivare.

Genom att vidareutveckla dessa fyra typer av innehåll under 2010 
kommer vi som organisation att kunna arbeta effektivare, bli en mer 
attraktiv arbetsgivare och i förlängningen ge en bättre service till 
medborgarna.

På de följande sidorna finns en utförligare diskussion om de fyra typerna av innehåll 
och tänkbara aktivieteter.



I.! Utveckling av basinnehållet
Mål med basinnehållet på Komin, utvecklat från Komins huvudmål
Komin är kommunens största samlingsplats för textbaserat arbetsmaterial. 
Basinnehållet är alla de typer av information, dokumentation och beskrivningar som den 
anställde behöver i sin arbetsdag. På Komin ska den anställde snabbt få svar på 
arbetsfrågor, få stöd och styrning. Basinnehållet ska vara målgruppsanpassat. 
Intranätets basinnehåll ska effektivisera och ge högre kvalitet i det dagliga arbetet.

Tänkbara aktiviteter för att nå målet
• Anpassning av informationsstrukturen till de största arbetsområdena i kommunen
• Redaktionsmöten med ämnes- och förvaltningsredaktörer och löpande 

redaktörsarbete för samordning och kvalitetshöjning
• Utbildning av ämnes- och förvaltningsredaktörerna i förvaltningarna
• Ett utvecklat och nära samarbete med kärnverksamhetens ämnesredaktörer (de 

nyanställda informatörerna på STK-kanslierna VoO, SoU, IoF)
• Nyutveckling/vidareutveckling av basinformation målgruppsanpassad till viktiga 

stödområden som till exempel politiker, ledare och ärendeberedning
• Utveckling av den gren med arbetsstöd som är gemensamt för alla anställda
• Teknisk utveckling av nya produktionsmetoder som gör det lättare för en stor mängd 

anställda att bidra med sina kunskaper
• Teknisk utveckling för ökad funktionalitet, till exempel gruppersonalisering och 

nyttobetygsättning
• Införande av nya typer av informationslager som till exempel wiki och 

diskussionsforum
• Genomgång av de sub-informationslager som finns idag (de databaser som lagrar 

basinformation, till exempel handboksdatabas, policydatabas) för att förbättra de 
anställdas tillgänglighet till basinformation

Effekter vid utebliven satsning
Utebliven eller för liten satsning på utvecklingen av basinnehållet på Komin: 

• sänker organisationens effektivitet
• minskar möjligheterna till samordning av arbetet
• ökar risken för att olika regler och rutiner används för samma arbete i olika 

förvaltningar
• förlänger användandet av mindre effektiva kanaler som e-post och muntlig information 

i flera steg (med de risker som finns för innehållsförsämring på vägen)
• minskar de anställdas vilja och intresse för att använda övrig funktionalitet på 

intranätet
• gör det svårare att sälja in den kommande medarbetarportalen som ett verktyg för att 

åstadkomma service och effektivitet gentemot medborgarna



II.! Utveckling av nyhetsinnehållet
Mål med nyhetsinnehållet på Komin, utvecklat från Komins huvudmål
Intranätet som nyhetskanal ska leverera verksamhetskritisk, intern information till de 
anställda. De intern nyheter som produceras ska leda och styra arbetet, vara 
målgruppsanpassade och bidra till att de anställda kan arbeta effektivt. Nyhetsarbetet 
bör få ett ökat fokus, jämfört med idag, på politiska beslut i KF, KS och i nämnderna, 
samt hur besluten påverkar arbetet.

Tänkbara aktiviteter för att nå målet
• Rekrytering av fler nyhetsproducenter i förvaltningarna
• Redaktionsmöten med nyhetsredaktörer och löpande redaktörsarbete för samordning 

och kvalitetshöjning
• Utbildningar för nyhetsproducenter i förvaltningarna
• Redaktionell bevakning av KF, KS och nämndsmöten
• Chefsutbildning om deras roll i internkommunikationen och värdet av intern 

verksamhetskritisk information
• Införande av alternativa kanaler för att nå också de anställda som saknar dator
• Teknisk utveckling för ökad funktionalitet, till exempel kommenterafunktion, 

personalisering av nyhetsflöden

Effekter vid utebliven satsning
Utebliven eller för liten satsning på utvecklingen av nyhetsinnehållet på Komin: 

• sänker organisationens effektivitet
• minskar styrmöjligheterna för ledningen
• gör kommunens ledare mindre välinformerade och minskar deras möjligheter till att i 

sin tur vara kommunikativa
• förlänger användandet av mindre effektiva kanaler som e-post och muntlig information 

i flera steg (med de risker som finns för innehållsförsämring på vägen)
• minskar de anställdas vilja och intresse för att använda övrig funktionalitet på 

intranätet
• gör det svårare att sälja in den kommande medarbetarportalen som ett verktyg för att 

åstadkomma service och effektivitet gentemot medborgarna



III.! Utveckling av tjänster
Mål med tjänster i Komin, utvecklat från Komins huvudmål
Digitaliserade tjänster gör att det går snabbare att utföra vanliga arbetsuppgifter. 
Digitala tjänster med genomtänkta flöden in i verksamhetssystem effektiviserar också 
kommunens administrativa arbete och kan frigöra arbetsresurser som istället kan 
fokusera på vår kärnverksamhet. De anställda förväntar sig att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på intranätet. Utvecklade interna tjänster är också en förutsättning för 
att kunna administrera de tjänster som kommer att erbjuds till medborgarna i 
medarbetarportalen.

Tänkbara aktiviteter för att nå målet
• Utveckling av tekniska och grafiska guidelines för funktionsintegration
• Kartläggning av vilka tjänster som är kommunövergripande och därmed intressanta 

för central utveckling
• Utveckling av finansieringsmodell för lokalt utvecklade tjänster
• Anpassning av informationsstrukturen till de största arbetsområdena i kommunen
• Teknisk utveckling för nya integrationsmöjligheter
• Teknisk utveckling för ökad funktionalitet, till exempel gruppersonalisering
• Utveckling av den gren med arbetsstöd som är gemensam för alla anställda
• Utveckling av förvaltningsmodell för befintliga och kommande integrationer
• Revidering av driftavtal för att möta integration av verksamhetskritisk funktionalitet

Effekter vid utebliven satsning
Utebliven eller för liten satsning på utvecklingen av tjänster på Komin:

• sänker organisationens effektivitet
• kräver en stor manuellt utförd administration i organisationen
• ökar risken för att olika förvaltningar satsar på egna IT-lösningar
• minskar kommunens möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare
• minskar de anställdas vilja och intresse för att använda övrig funktionalitet på 

intranätet
• gör det svårare att sälja in den kommande medarbetarportalen som ett verktyg för att 

åstadkomma service och effektivitet gentemot medborgarna



IV.! Utveckling av samarbetsinnehåll
Mål med samarbetsinnehållet på Komin, utvecklat från Komins huvudmål
För att kunna utföra arbetet i Malmö stad krävs ständigt samarbete. Intranätet kan höja 
effektiviteten och kvaliteten i kommunens interna arbete genom att erbjuda bra verktyg 
för dialog, nätveksskapande, samarbete, fakta- och kunskapsdelning. I dag är mycket 
av den moderna web 2.0-funktionaliteten just samarbetsverktyg – blogg, wiki, instant 
messaging, videokonferens, diskussionsforum, gemensamma filytor med mera.

Tänkbara aktiviteter för att nå målet
• Val, utveckling och införande av olika samarbetsverktyg
• Teknisk utveckling för nya integrationsmöjligheter
• Teknisk utveckling för ökad funktionalitet, till exempel gruppersonalisering
• Utveckling av tekniska och grafiska guidelines för funktionsintegration
• Utveckling av modell och guidelines för informationsinnehåll
• Utveckling av förvaltningsmodell för befintliga och kommande samarbetsverktyg
• Förvaltande och vidare utveckling av införda verktyg

Effekter vid utebliven satsning
Utebliven eller för liten satsning på utvecklingen av samarbetsinnehållet på Komin:

• sänker organisationens samarbetsförmåga och effektivitet
• ökar risken för att olika förvaltningar satsar på egna IT-lösningar
• minskar kommunens möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare
• minskar de anställdas vilja och intresse för att använda övrig funktionalitet på 

intranätet
• gör det svårare att sälja in den kommande medarbetarportalen som ett verktyg för att 

åstadkomma service och effektivitet gentemot medborgarna


