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• 20.000 anställda

• 100-tals yrken – 3 stora 
kategorier

• Geografiskt spridd 
organisation

• 22 olika förvaltningar

• Decentraliserade pengar

• Låg datorvana

• 10 stadsdelar

Malmö stad

• 20.000 anställda – största arbetsgivaren i staden

• Hundratals olika yrkeskategorier – 80% arbetar inom vård, 
skola, omsorg

• Organisationen geografiskt spridd på en mängd olika platser i 
staden

• 22 olika förvaltningar – mycket decentraliserad organisation

• Anställda har generellt sett låg datorvana



Vart vill vi?

Vad är vårt uppdrag?

Vad är viktigt att göra?

Vi insåg i höstas att vi hade problem.
Inget fokus
Olika viljor
Ingen som bestämde
Trögt att komma framåt



DU
ANSTÄLLD

Ett intranät

DIN CHEF

Fixa det!

VOODOO

VOODOO

VOODOO

VOODOO

NÅGOT
Nöjd!

Vart vill jag?

Vad är mitt uppdrag?
Vad är viktigt att göra?

Kanske du, om du är ensam, känner igen dig i det 
här.
Intranät är ett stort fält, vilka saker är viktigast, vad 
gör man först osv.



Ett steg tillbaka

Nu i vinter bestämde vi oss för att ta ett steg 
tillbaka.



Börja om

Fakta:
Malmö stad ska ha ett intranät.
Det är vårt ansvar att göra någonting bra av det.

Sedan ställde vi några grundläggande frågor



Hur får vi de 
anställda att använda 

intranätet?
Hur fattar vi 

beslut?

Vem gör vad?
Hur styr vi 
arbetet?

Hur får vi alla 
att sträva åt 
samma håll?

Hur hanterar vi fel?

Hur vet vi att vi 
gör rätt?

Hur gör vi 
för att arbeta 

effektivt?

Vad ska vi 
arbeta med?

Innan det går att få någor gjort upplevde vi att vi 
behövde svar på dessa.



Återkoppling

Marknadsföring

Utbildning

Regler

Drift, support

Roller

Arbetsmodell

Styrmodell

Strategi

Hur får vi de 
anställda att använda 

intranätet?
Hur fattar vi 

beslut?

Vem gör vad?
Hur styr vi 
arbetet?

Hur får vi alla 
att sträva åt 
samma håll?

Hur hanterar vi fel?

Hur vet vi att vi 
gör rätt?

Hur gör vi 
för att arbeta 

effektivt?

Vad ska vi 
arbeta med?

Frågorna representerar något större, handlar om 
olika delar.
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Arbetsmodell

Styrmodell

Strategi

Intranet governance

Intranet Governance på engelska.



Bra sagt om intranet governace

Simply put “governance” means: the process of 
decision-making and the process by which 
decisions are implemented (or not implemented).

United Nations ESCAP: What is good governance?

The essence of governance is having a 
framework in place that enables the 
decision-making and planning 
processes for the intranet. This 
provides support for the intranet 
team and assists with the smooth 
running of the intranet.

Basis of governance, Step Two Designs

Well defined governance 
allows us to focus our 
energy on the decision, not 
the decision making process.

Graham Oakes , UK governance expert

Enkelt uttryckt betyder governance processen för att fatta beslut och för att 
verkställa besluten.

Grunden i governance handlar om att ha stommen på plats som möjliggör 
beslutsfattande och planering för intranätet. Detta hjälper intranätteamet och gör att 
intranätet kan drivas smidigt.

Tydlig governance gör att vi kan fokusera på besluten istället för beslutsprocessen.

Basis of governance
http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_basicsofgovernance/index.html

http://www.thoughtfarmer.com/blog/2010/01/06/why-intranet-governance-matters/



Man måste lära sig krypa innan 
man kan gå

Om inte grunderna finns på plats 
kan vi inte utföra ett effektivt 
löpande arbete

Vi måste ha grunderna, stödprocesserna, governance på plats innan vi kan få något gjort.



Man måste lära sig krypa innan 
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Om inte grunderna finns på plats 
kan vi inte utföra ett effektivt 
löpande arbete
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Vi måste ha grunderna, stödprocesserna, governance på plats innan vi kan få något gjort.



Vatten/avlopp

Elektricitet

Betongfabrik
Vägar till tomten

Byggfordon

Mätinstrument
Ritningar

Mitt unika hus

Arbetskraft

Finansiering
Beslut

Bank

Arkitektbyrå

Byggfirma

Man kan också likna det vid att bygga och underhålla ett hus

Innan det går att komma igång krävs en del infrastruktur.
Sedan måste en del grunläggande kriterier uppfyllas för just mitt unika hus.
Efter detta kan man bygga huset.



Vatten/avlopp

Elektricitet

Betongfabrik
Vägar till tomten

Byggfordon

Mätinstrument
Ritningar

Mitt unika hus

Arbetskraft

Finansiering
Beslut

Bank

Arkitektbyrå

ByggfirmaGrundförutsättningar

Löpande arbete

När huset är byggt första gången krävs löpande underhåll (dammsugaren) och så har ju alla husägare 
vissa pågående projekt (Martin Timell)



Huvudprocesser

• Huvudprocesser 
realiserar affärsidén.

• Bildar ett system 
som utgör grunden 
för verksamheten. 
Om en tas bort faller 
verksamheten. 

• Enkelt uttryckt 
processer av 
speciell betydelse 
för verksamheten.

Huvudprocesser och stödprocesser

http://www.process.nu/default.aspx?ID=10

Stödprocesser

• Stödprocesser behövs för 
att huvudprocesserna ska 
fungera så bra som möjligt. 

• De skapar ett indirekt 
värde för extern kund 
genom att stödja 
huvudprocesserna.

Två andra begrepp som har betydelse:
huvudprocesser och stödprocesser.
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Stödprocesser

Huvudprocesser

Användande

Löpande produktion

Utveckling

Vilka är grundförutsättningarna för intranätet i Malmö stad? 
Exempel: Vi utvecklar en ny gren, som vi sedan fyller, som sedan används. När det blir problem aktiveras 
stödprocesserna för att produktionen kunna gå vidare.
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Användande

Löpande produktion

Utveckling

Huvudprocesser Stödprocesser


