
Nulägesanalys

Workshop

Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi 
måste ha koll på.
Sedan kollade vi hur vi ligger till.
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Strategi
• En karta till framtiden

• Förklarar visionen för intranätet, det
framtida målet, nuläget och vad som 
levereras på vägen till målet.

• Skapar fokus och tydlighet om den grundläggande 
riktningen, visar vad webbgruppen ska arbeta med.

• Måste stämma överens med organisationens 
övergripande strategier och stödja organisationens 
mål.

• Säljer in intranätet till organisationen, ger 
argumenten för varför intranätet finns.

• Är grunden för vidare aktivitetsplanering. Strategin 
styr vilka konkreta aktiviteter ägarna beslutar om 
och webbgruppen genomför.

Hur ligger vi till? + 0 –

Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Styrmodell
• Ägarskap handlar om att urskilja och bygga 

beroenden som är viktiga för att driva intranätet. 

• För att organisationen ska känna sig delaktig i 
intranätet behöver representanter från de viktigaste 
verksamheterna finnas med i arbetet.

• Tydligt ägarskap med koppling till de viktigaste 
verksamheterna förenklar finansieringen.

• Det är nödvändigt att veta vem som har mandatet 
att fatta beslut och hur beslut lyfts när oenigheter 
uppstår.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Arbetsmodell
• För att driva intranätet på ett effektivt sätt krävs 

gemensamma modeller för hur arbetet utförs. 

• Likartat arbetssätt ger ordning och reda och gör det 
möjligt att på ett kontrollerat och systematiskt sätt 
ta sig från idé till resultat.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Drift och support
• Intranätet måste ha grundläggande driftlösning.

• Det måste finnas tydliga supportprocesser för att 
effektivt hantera fel, frågor, användarönskemål och 
dagligt underhåll. 

• Tillsammans med tydliga roller ger 
supportprocesserna svar på vad som ska göras när 
problem uppstår och möjliggör effektiv drift. 

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Regler
• Tydliga regler och riktlinjer för intranätet krävs för 

att skapa bra innehåll och en god 
användarupplevelse.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Utbildning
• Ett intranät fungerar inte utan kunskap och 

kompetens hos ägarna, centrala webbgruppen, 
producenterna och användarna. 

• Olika utbildningsinsatser krävs för att de roller som 
är inblandade ska ha rätt kunskapsnivå och kunna 
utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Marknadsföring
• Ett intranät behöver synas för att bli använt. Intern 

marknadsföring av det intranätet erbjuder de 
anställda, kombinerat med användarutbildning, är 
centralt för framgång.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Återkoppling
• Arbetet med intranätet måste stödjas med 

kvantitativa och kvalitativa mätningar, till exempel 
användarundersökningar, användningsstatistik, 
sökmotorstatistik och olika typer av tester. 

• Feedback sätter fokus på vad som behöver åtgärdas 
och vilken effekt genomförda förändringar får. 

• Feedback lägger också basen för årlig rapportering 
till ägarna, organisationsledningen och de anställda.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Användande
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Utveckling
• För att intranätet ska utvecklas krävs olika projekt för 

att ta fram och införa förbättringar.

• Utvecklingsprojekten är särskilda insatser 
avgränsade i tid.

• Ett avslutat utveckingsprojekt lämnas sedan över till 
förvaltning och löpande användning.

Hur ligger vi till? + 0 –

Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Användande

Löpande produktion
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Löpande produktion
• Intranätets grundläggande syfte är att erbjuda 

användarna information, nyheter, tjänster och 
samarbetsytor.

• För att dessa innehåll ska finnas krävs en daglig 
informationsproduktion, en form och en placering att 
placera informationen i och en löpande omtanke om 
hur helheten presenteras.

Hur ligger vi till? + 0 –

Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.
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Användande
• Anställda i organisationen ska känna till intranätet 

samt vilja och kunna använda det.

• Intranätet ska vara ett stöd i arbetet och effektivisera 
arbetsdagen.

Hur ligger vi till? + 0 –

Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger din kommun till vad gäller detta?
Har ni någon ansvarig för strategifrågan i centrala webbgruppen?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.



Roller
• Det krävs flera olika roller för att driva ett intranät. 

Strategin ska formas och underhållas, hårdvara ska 
förvaltas, innehåll ska struktureras och produceras, 
projekt ska genomföras och så vidare. 

• Ansvaret i varje roll måste vara väl definierat för att 
vi ska kunna arbeta effektivt.

Hur ligger vi till? + 0 –
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Håller du med om att denna bit behövs. Är den viktig?
Hur ligger ni till i din kommun vad gäller detta?
Har ni en tydlig rollfördelning i centrala webbgruppen? Täcker vi in det som behöver göras?

Om noll eller minus = en aktivitet att genomföra.
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UtvecklingSå ligger Malmö stad till
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Strategi –
Styrmodell 0
Arbetsmodell –
Roller –
Drift, suport 0
Regler !0,5
Utbildning 0
Marknadsföring –
Återkoppling –
Utveckling –
Löpande produktion 0
Användande 0

Såhär blev Malmö stads nulägesanalys vintern 2009-2010.
Helt klart förbättringspotential.


