
• abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234
• qewölfkmnqfölqmf
• qödlmqöfä
• qöslmqöslfmqfs
• Edlmödlmfqs

Ebcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö12

Utveckla intranätet
http://www.flickr.com/photos/
28481088@N00/246357466/



Intranätet i dagsläget.



Intranät generation 1

Bascontent

Nyheter

Funktioner

Avdelnings-
presentationer 
och filer

Personaltidningen 
online

Länkar till andra fönster

Dagens intranät är ett typiskt generation 1-intranät.



Modernt intranät
Orientera sig

Bli påverkad,
få veta 
förändringarKunna göra

Själv bidra, 
löpande arbete

Bascontent

NyheterFunktioner

Collaboration

Det här innehållet har ett modernt intranät.



Orientera sig

Bli påverkad,
få veta 
förändringarKunna göra

Själv bidra, 
löpande arbete

Modernt intranät

Bascontent

NyheterFunktioner

Collaboration

Collaboration
• Forum
• Wiki
• Blogg
• E-arbetsrum
• Kalender
• Chat/vchat
• Taggning
• Dokumentdelning

Funktioner
• Kontaktbok
• Flex
• Anmäla/beställa
• Koncentrerade vyer 

från verksamhets-
system

Bascontent• Statiska sidor i fast struktur
• Byggt i CMS

Nyheter
• Produktion i flera 

olika verktyg
• e-post-

prenumeration
• RSS-flöden

Exempel på vad det kan vara för innehåll.



Wiki

Vilka har en snurrande wiki internt?
Vilka har planer på att införa?



• Våren 2008

• Misslyckande!

• Sju sidor efter en månad. 
Vår IT-strateg hade gjort sex av dem...

Wikin fick en tuff start...

• Ingen redaktör för att ge stöd

• ”Här kan alla bidra med allt” – inga 
konkreta exempel på varför och hur

• Sågs som ett problem

Stärkta av framgången med bloggarna
Vi startade också en wiki under 2008.

Misslyckat - 7 sidor efter en månad!

VAD GICK FEL?
Ingen redaktör för att ge stöd
Inga centrala exempel på vad org skulle använda wikin till.

”Här kan ni skriva in vad som helst” Vad? ”Ja, typ allting”

Sågs som problem - ännu en plats informatörerna måste fylla. Nog problem 
med att få cheferna att satsa på intranätet.



• Nu för att hantera 
medborgarkontorens
”post it-kunskap”

• Dessutom fylla på med 
Sara-frågorna

• Konkret användningsmål

• Ansvarig redaktör som 
ger stöd

• Lösa ett konkret problem

• Wiki bra för FAQ-
material, lösa snuttar

Wikin får nystart i vår

Nystart i vinter.
Hantera medborgarkontorens post-it-lappar och dokument med frågor och 
svar

+ frågor från vår digitala assistent

Nu har vi ett mål
Vi har en redaktör so ska hjälpa organisationen
Vi löser ett konkret problem

Wiki bra för just detta



• Ha en ansvarig

• Ha wikimöten för intresserade producenter 

• Lös ett konkret problem, t ex samla ihop FAQ-frågor

• Tävla inte mot vanliga intranätet

• Undvik dubbelpublicering

• Ställ wikin bredvid bredvid vanliga intranätstrukturen

• Sökruta som tittar både i vanliga strukturen och wikin

• Var tydlig med att det är användargenererat material

Tips och rekommendationer – wiki

Sidan är gjord av
vanliga anställda

Sidan är 
kvalitetsgranskad 

av redaktör

Ha en redaktör
Samla ihop till möten/workshopar, wiki är nytt och okänt för de flesta
Lös ett konkret problem i org
Se till att wiki och klassiska intranätet inte blir konkurrenter
Hantera risken för dubbelpublicering

Wiki bredvid intranätet
Övergripande sök
Användargenererat, så att besökaren källkritiskt kan klassa innehållet



• 5 effective wiki uses, Stewart Mader – http://
www.websitemagazine.com/content/blogs/posts/
archive/2008/08/01/Effective-Wiki-Uses.aspx

• Wiki myths, wiki reality, Dorthe R Jespersen – 
http://www.cmswatch.com/Feature/190-Wiki-
Myths?source=RSS

• Wikis are now serious business, Marshall 
Kirkpatrick – http://www.readwriteweb.com/
archives/wiki_business.php

Bra länkar – om wiki



Ni som har bloggar på ert intranät - upp med handen
Ni som har planer på att införa bloggar?



• Försiktig start våren 2008

• Puffar här och där på sidor i intranätet

• Ca 15 chefer och projekt som har bloggat

• Bra resultat!

Bloggar

Vi drog igång bloggande på intranätet 2008. 
Smygstart som ett test.

Wordpress-blogg

Sikte på chefer som ville använda blogg för att prata med sina 
medarbetare.
Även vissa projektbloggar.

Miljöförvaltningen för att utveckla förvaltningens nya verksamhetsprogram. 
Samarbete mellan 200 anställda.

Bra resultat!



Blogg-effekter vi sett

• Chefen kommer närmare personalen

• Blir mer av kött och blod

• Ses som modern och framåt

• Ofta bra dialog när det finns en ”diskussionsledare”

Kommer närmare personalen och får ett ansikte.
Bloggande chefer = föregångare, får skina. 
Kommentarer kommer också in.
Bättre diskussioner än i diskussionsforum – kanske pga att bloggaren är 
”diskussionsledare”.



• Ansvarig bloggredaktör som kan ge stöd 

• Successivt öppna för alla som vill blogga

• Automatiserad bloggstart

Bloggplaner 2010

Bloggredaktör
Öppna för alla som vill blogga - wordpress multiuser
Automatiskt att starta blogg
Starta bloggar även på utsidan

Lägga bloggarna i en ny avdelning på Intranätet



• Ha en ansvarig

• Sökruta som tittar både i vanliga strukturen och 
bloggdelen

• Börja med att erbjuda några chefer att blogga

• Se också till att cheferna har stöd från informatör/
bloggkunnig i bakgrunden

• Skapa korta guidelines för vad bloggar är och 
vilken ton/nivå man bör lägga sig på

Tips och rekommenationer – blogg

Ha en ansvarig redaktör
Sökruta som söker både i intranätet och i bloggarna, separerade 
resultat eller tydlig märkning
Få chefer att blogga, kanse vara föregångare. Detta gör bloggar 
ofarliga.
Chefsstöd i ryggen. Spökskrivare om nödvändigt. Högste chefen?
Guidelines för hur man ska bete sig och på vilken nivå man ska ha.



• Blogging the intranet, Toby Ward – http://
intranetblog.blogware.com/blog/_archives/
2005/8/21/1157814.html

• Blogging policy examples, Toby Ward – http://
intranetblog.blogware.com/blog/_archives/
2007/12/6/3395095.html

Bra länkar – om bloggar





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.

Dialog och kreativt arbetsutrymme

Såhär står det i personalpolicyn.

Det är alltså väldigt tydligt vilken intern ”atmosfär” vi 
ska ha i Malmö stad. Detta ska intranätet ge stöd 
för.



Vi har kommit längst med just forumet. I dagsläget 
snurrar det för lite pilottester.



• Ha en ansvarig

• Ha en grundstruktur i forumet 

• Ha en basuppsättning forum per förvaltning/ämne

• Lös ett konkret problem, t ex fånga upp verksamheters 
behov av dialog för att förbättra rutiner i arbetsdagen

• Delegera ut moderatoransvaret i de olika 
förvaltningarna

• Erbjud både öppna och stängda forum

• Använd inte som dokumentdelning

• Sökruta som tittar både i vanliga strukturen och forumet

• Autoinloggad eller samma login som till datorn

Tips och rekommendationer – forum

Råd när man inför forum.



Integrationer

TJÄNSTEUTVECKLING + INTEGRERING



Verksamhetssystemet

Länk till nytt fönster

Vanlig anställd

Accessa tjänster
Lämna data
Hämta data

Enklare interaktion

”Superanvändare”

Processa data
Systemunderhåll

Utvecklare

Klassisk extern länk till verksamhetssystemet.



Utvecklare

Verksamhetssystemet

Länk till nytt fönster

Vanlig anställd

Accessa tjänster
Lämna data
Hämta data

Enklare interaktion

”Superanvändare”

Processa data
Systemunderhåll

20.000

2

20

Behov
• Enkla flöden

• Stöd genom processen

• Utseende som övriga 

intranätet

• Interaktion som övriga 

funktioner på intranätet

• Funktioner blandat med 

annat content
Verklighet
• Annat utseende• Annan navigering• Ihopfösta funktioner baserat på vad systemet levererar• Ofta för lite content omkring funktionerna

Behoven uppfylls ofta inte i verksamhetssystemet, som har 
annat gränssnitt, annat strukturupplägg än intranätet, och inte 
idealiskt anpassat till en lekmans behov.



Verksamhetssystemet

Integrera funktionalitet i intranätet

Intranätet
Vanlig anställd

Accessa tjänster
Lämna data
Hämta data

Enklare interaktion

”Superanvändare”

Processa data
Systemunderhåll

Utvecklaren

Interaktionen med systemet bör upplevas som om den 
sker direkt i intranätet för den anställde.

Integrera vissa valda delar, enkla inlämningar/uthämtningar

Ger bra effekt för en stor grupp.



Integrera systemet i intranätet

Vanlig anställd

Accessa tjänster
Lämna data
Hämta data

Enklare interaktion

Huvud och
sidgrund från CMS

Transaktionen,
all text och bild,
navigering och
utseende 
skapas, formateras 
och placeras i 
systemets CMS-del

CSS/
annat

CSS

Effekter
• Mer enhetligt utseende• Inte återvändsgränd, huvudet gör att man kan fortsätta i intranätet

HTML
iFrame

Proxyportlet

Integrera i intranätet ger bättre slutanvändarupplevelse.



Nya intranätet kommer att ha en ”bukett” av system 
uppställda bredvid varandra. Komin är kvar som den 
är, bredvid finns den nya forumdelen och nya 
personalsystemet.

Sökmotorn söker i alla flikarna.

Vi har börjat smaka på ordet The Workplace Web, 
eftersom ”intranät” för många bara handlar om 
statiska infosidor i ett publiceringsverktyg. Vi bygger 
någonting större.



Bascontent

NyheterFunktioner

Collaboration

Intranät

The Workplace Web

Nya intranätet kommer att ha en ”bukett” av system 
uppställda bredvid varandra. Komin är kvar som den 
är, bredvid finns den nya forumdelen och nya 
personalsystemet.

Sökmotorn söker i alla flikarna.

Vi har börjat smaka på ordet The Workplace Web, 
eftersom ”intranät” för många bara handlar om 
statiska infosidor i ett publiceringsverktyg. Vi bygger 
någonting större.



Bascontent

NyheterFunktioner

Collaboration

Komin

Forum

Min 
anställning

Intranät

The Workplace Web

WikiBlogg

Nya intranätet kommer att ha en ”bukett” av system 
uppställda bredvid varandra. Komin är kvar som den 
är, bredvid finns den nya forumdelen och nya 
personalsystemet.

Sökmotorn söker i alla flikarna.

Vi har börjat smaka på ordet The Workplace Web, 
eftersom ”intranät” för många bara handlar om 
statiska infosidor i ett publiceringsverktyg. Vi bygger 
någonting större.



Bascontent

NyheterFunktioner

Collaboration

Komin

Forum

Min 
anställning

Intranät

The Workplace Web

WikiBlogg Lärcenter

Arbetsrum

Min startsida

Nya intranätet kommer att ha en ”bukett” av system 
uppställda bredvid varandra. Komin är kvar som den 
är, bredvid finns den nya forumdelen och nya 
personalsystemet.

Sökmotorn söker i alla flikarna.

Vi har börjat smaka på ordet The Workplace Web, 
eftersom ”intranät” för många bara handlar om 
statiska infosidor i ett publiceringsverktyg. Vi bygger 
någonting större.















Stödprocesserna fick ett ansikte ! 
Behov av att få dem att fungera

Nulägesanalys ! 
Insikt om allvaret

Fastslagen strategi ! 
Fokus bland de aktiva

Gemensamma arbetsprocesser ! 
Bättre samarbete och leveranser

Statiskt intranät ! 
Verktygsbukett, the workplace web

Visionen klar för oss ! 
Men leveranser i steg

Vår väg

Vår utveckling i Malmö stad.


