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1. Syftet med en förvaltningsgren
1.1 Mål för din gren
Komin ger den anställde stöd och effektiviserar arbetet i Malmö 
stad.1 Detta är målet för Malmö stads intranät. 

Hela Komin, och därmed också med din förvaltningsgren, ska alltså 
på olika sätt ge stöd till en anställd, så  att denne kan genomföra sin 
arbetsdag på ett effektivt sätt. 

1.1.1 Effektivisera arbetet
Med hjälp av  det  som  finns i Komin ska det 
gå snabbare att utföra olika arbetsmoment. 
Med hjälp av  Komin ska  var och en av  oss 
kunna  lägga mindre tid på  administration 
av  den egna anställningen och de egna ar-
betsuppgifterna. Därmed få vi mer  tid för 
det centrala i arbetsuppgifterna; det  kon-
kreta medborgarmötet, omvårdnaden av 
patienten, utbildningen av  eleven och så 
vidare.

Det finns en stor  potential i detta.  Om det sammanlagda stödet på 
intranätet sparar en minut per dag för en anställd,  jämfört med om 
han eller  hon skulle hitta  det på  annat sätt  (leta i arkiv,  fråga kollegor 
och så vidare),  betyder det  att intranätet frigjort nästan fyra timmar 
på ett år för honom/henne. Det kan låta lite, men för hela kommunen 
betyder det  nästan 9.600 arbetsdagar under ett år, mer än 40 hel-
tidstjänster!2

I en förvaltning med 1.000 anställda betyder en tidsvinst  på 1  minut 
per  dag och anställd mer  än två heltidstjänster i frigjord arbetstid per 
år.

1.1.2 Honnörsord
Det är  alltså mycket viktigt  att  du alltid har orden stödja och effekti-
visera i tankarna när du arbetar med din förvaltningsgren.3 Behövs 
filen? Behövs sidan? Går det här att  skriva kortare? Vinner  mina kol-
legor något på att läsa den här nyheten?
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1 Beslutat av objektägarna i januari 2010.

2 1 min * 20.000 anställda * 230 arbetsdagar = 4.600.000 minuter = 76.666 timmar 
= 9.583 dagar = 41,6 arbetsår.

3 Detta betyder att fokuset skiljer sig från malmo.se, där honnörsorden snarare skulle 
kunna vara: Ge kundservice, informera, ladda varumärket. Honnörsorden påverkar hur 
vi skriver, vilka färger och grafiska objekt vi använder, hur vi strukturerar informationen 
och så vidare. Komin och dess guidelines är ett resultat av detta.



Det är när du effektiviserar arbetsdagen för dina kollegor som  du för-
tjänar din uppgift som förvaltningsredaktör.

1.2 Målgrupper
Målgruppen för din förvaltningsgren är  de anställda i din egen för-
valtning. Håll fokus på vad de behöver för att bli effektiva.

1.2.1 Din gren – inte för resten
Din huvudsida  och din förvaltningsgren är  inte ett reklamutrymme 
för att  berätta  för resten av organisationen vilka ni är  och vad ni gör. 
Resten av organisationen går normalt sett inte in i er gren.

Om  du  vill  nå hela  organisationen behöver du göra en nyhet på 
Komins startsida.

1.2.1 Service med mottagarens fokus
Vi arbetar med ett mottagarfokus på Komin. Det  innebär  att  service, 
fakta,  nyheter  och liknande som din förvaltning erbjuder till andra, 
utanför den egna förvaltningen, oftast ska finnas under:
• Vår kommun (nyhetsflödet) (om det  är  viktigt för  20.000 an-

ställda, och din förvaltning är avsändare)
• Vår kommun > Mål & styrning (om  det styr  20.000 anställda, 

och din förvaltning är avsändare)
• Vår kommun > Stöd & service (om det är  en service 20.000 

anställda kan nyttja, och din förvaltning är avsändare)
• [Mottagande förvaltningen] > [Undersida] (om  din förvalt-

ning har ett erbjudande till en eller ett fåtal andra förvaltningar)
• [Mottagande arbetsfältet] > [Undersida] (om din förvalt-

ning har ett erbjudande till en eller ett fåtal andra arbetsfält)

Exempel: Om du beskriver ett förvaltningsövergripande erbjudande 
din förvaltning har (t ex service av kryckor) i din egen förvaltnings-
gren (Nordstan) kommer majoriteten av dem som arbetar med äld-
re inte att hitta erbjudandet. Kryckserviceerbjudandet måste finnas 
i ämnesgren Arbetsfält > Vård & omsorg eftersom det riktar sig 
till en hel yrkeskategori som skär genom 11 förvaltningar.

Kontakta  aktuell förvaltnings-/ämnes-/grenredaktör för vidare dis-
kussion om du behöver publicera något i en annan gren än din egen.
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2. Ditt ansvar
För  att kunna ha en förvaltningsgren måste förvaltningen ha utsett 
en ansvarig förvaltningsredaktör.

Du som är utsedd förvaltningsredaktör har det  högsta  ansvaret  för att 
din egen förvaltnings sidor  ger stöd till den egna målgruppen och bi-
drar till att effektivisera arbetet i den egna förvaltningen.

Innehållet i din ämnesgren skapas, ägs 
och underhålls av  dig och din förvalt-
ning. Du kan producera allt själv  eller 
ta hjälp av  valfritt  antal underprodu-
center (viceFR/WI/WS)4  i den egna 
förvaltningen. 

Du kan även, om du vill och har den 
egna ledningens stöd, skapa en för-
valtningsredaktion med verksamhets-
folk för att tydligt knyta din förvalt-
ningsgren till förvaltningens grundläggande arbete. 

Du åtar dig att  följa de centrala riktlinjer som  finns för struktur, in-
nehåll, språk och utseende.

Du ger stöd till  dina underproducenter  (om du har sådana) genom 
löpande möten, coachning, diskussioner om sidinnehåll och diskus-
sioner om de redaktionella idéerna.

Du är  en talesperson för intranätet. Du  förklarar vid behov  för  kolle-
gor, chefer  och förvaltningsledning vad målet och syftet med Komin 
är, för att skapa förståelse kring prioriteringar och satsningar.
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behörighet i publiceringsverktyget Sitevision.



3. Centrala webbgruppens ansvar
Malmö stad har en central webbgrupp (CWG) med två objektägare5.

Centrala webbgruppen tillhandahåller  kanalerna malmo.se och 
Komin. CWG ser  till att  det  finns elektroniska utrymmen så att för-
valtningar och verksamheter på olika sätt  ska kunna informera om 
det man gör och för att effektiva arbetsstöd ska finnas.

Den centrala webbgruppen ser till att det finns:
• Publiceringsverktyg (av  olika slag, för att stödja olika typer av  inne-

håll)
• Utbildningar i dessa verktyg 
• Utbildningar i redaktionellt tänk, skrivutbildningar
• Användarsupport vid produktion
• Löpande stöd i redaktionellt tänk
• Guidelines, regler, riktlinjer för produktionen
• Webbanalyser + statistik

Den centrala webbgruppen koordinerar och stöder också  funktions-
utveckling för webbarna.  Kontakta  någon inom  CWG för vidare dis-
kussion om funktionsutveckling.

3.1 Vem ansvarar för vad?
På bilden nedan kan du  se hur  ansvaret är fördelat  i den centrala 
webbgruppen.
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5 Förvaltningsobjektet ”webbarna” innehåller bland annat publiceringsverktyget Sitevi-
sion och dess två produkter Komin och malmo.se, forumverktyget, wikiverktyget, blogg-
verktyget. Ägare är Gunilla Konradsson-Mortin, infodir, och Bo Källmark, it-dir.



4. Förvaltningsgrenens innehåll
Förvaltningsgrenen ska ge din 
målgrupp stöd i arbetet.  Detta 
betyder att du behöver ha fyra 
typer av innehåll i din gren:
• Basinformation
• Nyheter
• Funktioner
• Samarbetsytor

4.1 Basinformation
Basinformation är  grundbe-
skrivningar, filer,  planer, proce-
durer  och  liknande som  behöver 
finnas tillgängligt  för arbetet i förvaltningen, beskrivningar av  vad det 
är som i grunden gäller, det som ”alltid är sant” för arbetet. 

När man pratar om  det här  innehållet kan man likna Komin vid ett 
elektronisk bokhylla, en ”jopa-pärm online”.

4.1.1 Tips
• Rekrytera webbinformatörer och webbskribenter i din förvaltning 

så att du slipper göra alla uppdateringar av basinformationen själv.
• Du håller  ihop deras insatser genom möten, coachning och genom 

att du ansvarar  för  menystrukturen i din gren. Sitevision har också 
flöden så att du kan granska en sida  som en WS skapat  innan den 
publiceras.

4.2 Nyheter
Nyheter  är  avvikelserna från basinformationen som  de anställda 
måste veta om  för  att klara av  sin  arbetsdag. Viktiga meddelanden 
om saker som ska göras annorlunda just den här dagen och framåt.

När man pratar om det  här innehållet kan man likna Komin vid en 
elektronisk personaltidning med fokus på verksamhetsdriftnyheter.

Bra förvaltningsnyheter är ”need ot  know” och inte bara ”nice to 
know”. En riktigt bra  nyhet berättar inte bara att en förändring in-
träffat, den berättar  också  hur den anställde ska arbeta annorlunda 
med anledning av det inträffade.
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Du kan naturligtvis även ha trevliga och sammansvetsande nyheter. 
Tänk dock på att  det inte räcker med endast sådana om  du vill effek-
tivisera dina kollegors arbetsdag.6

4.2.1 Tips
• Rekrytera några nyhetsproducenter  i din förvaltning så är det  enk-

lare att få ett levande nyhetsflöde.
• Anpassa nyheterna på din förvaltnings huvudsida efter din mål-

grupp. Skriv  till exempel hellre ”vi”  än ”Malmö stads förvaltning 
Nordstan”.7 De som  ska läsa nyheten på din huvudsida arbetar ju i 
Nordstan. (Byt ut resonemanget mot din egen förvaltning.)

• Titta på nyheten som en vanlig anställd ur målgruppen. Har  den 
något ”what’s in it for  me”? Är det ”need to know”? Eller kommer 
de flesta att reagera med ett ointresse? I så fall – skriv om!

• Om  du vill att  alla  20.000 anställda ska få  veta  något – gör  en nyhet 
på Komins startsida och anpassa innehållet  för denna stora  mål-
grupp.

4.3 Funktioner
Funktioner  är tjänster, verktyg,  databaser  och system som den an-
ställde behöver i arbetet. Det kan vara länkar till verksamhetssystem, 
det kan vara inbyggda funktioner  som cykelbokning, rumsbokning, 
det  kan vara hela integrerade system  som  användaren upplever  vara 
en del av  intranätet, även om det rent  tekniskt är  en annan databas 
som snurrar i botten. 

När man pratar om det  här innehållet kan man likna Komin vid en 
portal eller resursplats, en startpunkt för att nå sådant man behöver.

4.3.1 Tips
• Ge din  målgrupp enkla vägar till funktionerna. Främst genom box-

arna ”Verktyg  & system”  och ”Jag vill”  i högerspalten på huvudsi-
dan, men också genom att ha länkar till funktioner i botten på in-
nehållssidor längre ned i strukturen.8

4.4 Samarbetsytor
Samarbetsytor  är platser där  din målgrupp själv  kan bidra  med in-
formation, kunskap och åsikter. 
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6 De första intranäten i organisationer på 90-talet sågs ofta endast som en elektronisk 
personaltidning. De styrdes av kommunikationsavdelningarna och innehöll inget eller 
mycket litet av sådant som anställda hade någon riktigt tydlig användning av i det dag-
liga arbetet. En effekt av att kommunikationsavdelningar är bäst på mer featurebeto-
nade kanaler och mest jobbar med kulturbärande budskap? Låt inte din förvaltnings-
gren bli ett sådant intranät!

7 Observera skillnaden mot malmo.se, där vi alltid är ”Malmö stad” som avsändare.

8 Kontakta någon inom CWG för vidare diskussion om funktionsutveckling/integration 
krävs. Länkar till nya fönster till separata funktioner/system/tjänster bygger du själv.



I dagsläget finns en forumdel (för  att diskutera) i Komin. Senare un-
der  2010-2011  integreras även bloggverktyg  (för  att  föra fram åsikter) 
och wikidel (gemensamt producera och lagra kunskap).9

De tre tidigare innehållstyperna basinformation, nyheter  och funk-
tioner är professionellt producerade, av  dig som  FR och dina WI/WS.  
Samarbetsytor  är annorlunda på så sätt att  innehållet  i dem är an-
vändargenererat.  Genom att vi har samarbetsytor  i Komin kan vi 
fånga upp organisationens kunskap på helt  nya sätt. Det krävs fortfa-
rande att någon håller ihop användandet (i forumets fall en  modra-
tor), men all innehållsproduktion sker ”där ute”.

4.4.1 Tips för forumdelen
• Utse några moderatorer för  det egna förvaltningsforumet. Beställ 

fler subforum för att hantera olika diskussioner.
• Bygg länkar från olika  sidor i din förvaltningsgren till era subforum 

där din målgrupp kan diskutera.

4.4.2 Övriga samarbetsytor
Avvakta införandet av dem.
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5. Förvaltningsgrenens huvudsida
Den högsta sidan i din förvaltningsstruktur är  huvudsidan. Detta ska 
vara en mixsida som ska:
• erbjuda de viktigaste innehållen för  målgruppen direkt  på huvudsi-

dan,
• leda vidare ned till övrigt innehåll.

Detta dokument beskriver  översiktligt objekten på sidan. Se bygg-
hjälpen i wikin (http://komin/wiki/bygghjalpkomin2) för  hur  du 
konkret bygger delarna.

5.1 Huvudsidans namn
Ska vara förvaltningens namn.

• Skriv  inte ”Välkommen till...” el-
ler något sådant. 

• Lägg ingen bild bakom namnet.
• Gör inga ramar eller plattor bakom namnet.
• Ska ligga högst upp på sidan.

Se http://komin/wiki/rubrik för info om  hur du konkret bygger detta 
på sidan.

5.2 Startbanner
Om du vill kan du använda en 
startbanner på  din  förvaltnings hu-
vudsida direkt under namnet. Det-
ta kan vara ett alternativt sätt att 
lyfta viktig  info (nytt  och viktigt, 
puffar  och annonser är de vanligare 
sätten).

Men var försiktig! Om det  inte är 
tillräckligt viktig info i startban-
nern kommer  den bara att ses som  i 
vägen.

• Använd inte bannern för bildspel eller  andra trevliga men intetsä-
gande trevligheter. Intranätets primära syfte är effektiviteshöjning!

• Om  du  inte använder en startbanner  kan du använda en puff för  att 
säga något istället.

Se http://komin/wiki/startbanner  för info om hur du konkret bygger 
detta på sidan.
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5.3 Nytt & viktigt
På huvudsidan för din förvaltning ska du  ha en nyhetsmo-
dul i vänsterkolumnen  under vinjetten ”Nytt & viktigt i 
förvaltningen”. Här publicerar  du (+  ev  andra  i din förvalt-
ning) sådant som  är  viktigt för förvaltningens anställda att 
känna till. Håll fokus på din målgrupp.

Huvudredaktören hjälper dig  med att  lägga upp nyhetsmodulen. 
Kontakta Jesper Bylund för detta.

5.4 Puffar
En av  de viktigaste syftena med huvudsidan för din för-
valtning är att  hjälpa kollegorna vidare.  Detta betyder att 
du måste lyfta  det viktigaste innehållet  lite extra. Detta gör 
du med hjälp av  puffar i vänster- och högerkolumner-
na. 

Du kan även lägga en riktigt  viktig puff i botten på ytan 
”mittenspalt”  (arean ovanför  kolumnerna, under rubriken/
startbannern).

• Använd gärna bild och text i kombination. 
• Om  du har en stående eller  återkommande typ av  puffar 

kan du samla dessa under en vinjett.

• Puff till diskussionsforumet ska se ut  som  till höger.  Se 
bygghjäpen online för mer info.

Se sidorna http://komin/wiki/puff, http://komin/wiki/vinjett och 
http://komin/wiki/forumpuff för  info om hur du konkret bygger det-
ta på sidan.
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5.5 Mer i mittenspalten/kolumnerna
Du kan om du vill kan du även fylla huvudsidan med annat 
än puffar, till exempel importer av  rss-flöden från stat, 
landsting och  andra aktörer, visning av  facebookflöden och 
liknande. Om  det är  stående material kan du  gärna visa 
gärna vad det är med en vinjett.

• Håll fortfarande fokus på vad din målgrupp behöver för 
att bli effektiv under arbetsdagen.

Se http://komin/wiki/puff och http://komin/wiki/vinjett  för info om 
hur du konkret bygger detta på sidan.

5.6 Högerspalten: Tipsruta
Den här rutan ska finnas på  huvudsidan i varje förvaltning. 
Låt den text som finns där vara kvar.

• RÖR EJ! Tipsrutan är inte till för att flagga för evene-
mang och händelser. Den är  endast en  användnings-/na-
vigeringshjälp. Huvudredaktören styr innehållet.

5.7 Högerspalten: Om du vill
I högermenyn finns utrymme för  sekundär navigering; al-
ternativa sätt för användaren att nå fram till innehållet.

”Om  du vill” skapar du  genom att  tänka  navigering  i form 
av  meningar som ”Jag vill...”. ”Jag vill söka semester”, ”Jag 
vill boka rum”. Håll fokus på vad det är din målgrupp of-
tast vill göra.

• Tänk på att detta är sekundär  navigering. Det får  aldrig  vara  enda 
sättet att nå  en sida i Komin. Betrakta ”Om du vill”  som  en  extra 
snabblista för användarna.  Vänstermenyn är  ryggraden i intranätet 
och en användare ska kunna nå allt genom denna. 

• Om  du  vill kan leda till en annan del i Komin eller till ett system. 
(Till skillnad från vänstermenyn som  alltid leder till sidor djupare 
ned i strukturen.)

• Tänk på att  användarna börjar förlora  överblick om listorna inne-
håller fler än 8-10 saker.

Se http://komin/wiki/hogerspalt för  info om hur  du konkret bygger 
detta på sidan.
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5.8 Högerspalten: Verktyg & system
I högermenyn finns utrymme för  sekundär navigering; al-
ternativa sätt för användaren att nå fram till innehållet.

Verktyg & system skapar du genom att bygga länkar  till de 
vanligaste systemen/databaserna som  din  målgrupp an-
vänder. Håll fokus på vad det är  din  målgrupp oftast vill nå för sy-
stem.

Öppna i nytt  fönster om  länken går  direkt till ett  verksamhetssystem 
som inte är grafiskt integrerat i Komin.

• Tänk på att  användarna börjar förlora  överblick om listorna inne-
håller fler än 8-10 saker.

Se http://komin/wiki/hogerspalt för  info om hur  du konkret bygger 
detta på sidan.

5.9 Högerspalten: Kontakt & andra innehåll
Om  du ser ett behov  kan du lägga in fler  saker i högerspal-
ten.

• Tänk på att högerspalten inte är till för löpande text. Inga 
romaner här alltså.

Se http://komin/wiki/hogerspalt för  info om hur  du konkret bygger 
detta på sidan.
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5.10 Högerspalten: Annonser
Du har som  förvaltningsredaktör två annonsutrymmen på 
din huvudsida.  Använd annonserna för  att lyfta  saker som 
behöver  internmarknadsföras, projekt, satsningar med me-
ra. Annonserna ärvs nedåt i din gren.

De två nedersta  annonserna är webbplatsövergripande och 
ärvs alltid från högre upp i webbplatsen.

Se http://komin/wiki/annons för info om  hur du konkret lägger  till 
detta på sidan.

5.11 Metadata
Du behöver ställa in några metadata på din huvudsida:
• Innehållsansvarig  (= den som står  för  vad som sägs på  sidan, visas i 

botten av sidan)
• Godkännande redaktör  (=den som  ska få godkännandemejl av  sy-

stemet  när en WS vill publicera en sida, vanligtvis förvaltningsre-
daktören)

• Nyckelord (=keywords som Komin-sökmotorn använder)

Se http://komin/wiki/metadata för info om  hur du konkret lägger  till 
detta på sidan.
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6. Förvaltningsgrenens menystruktur
Vänstermenyn är  den primära sorteraren av  ditt innehåll. Vänster-
menyn ska innehålla motorvägarna ned i grenen. 

Du använder vänstermenyn för att kategorisera upp innehållet i någ-
ra stora och viktiga delar.

Användarna ska kunna använda sig  av  vänstermenyn för att klicka 
sig fram till allt material som finns i grenen.

• Dölj inte sidor genom  att endast erbjuda väg till dem med en länk i 
högerspalt eller inne på sidan.

6.1 Menylängder
Omkring 7  etiketter är idealet, gör aldrig mer än 10 stycken.  Är det 
fler kan användaren inte göra ett vettigt val mellan dem, visar forsk-
ning.

• Gör inte dubbla menyer genom streck eller andra avdelare.
• Håll dig till ämnesord,  blanda inte ihop med rollingågnar, ”Jag 

vill...” och annat.
• Etiketterna ska alltid gå till sidor ett steg ned i strukturen. Ej till 

pdf-filer, ej hoppa till annan plats i Komin.
• Blanda inte högt och lågt (exempel: sidan ”Kontoplan för avdelning 

A” passar inte i vänstermenyn på förvaltningens huvudsida).

Se http://komin/wiki/meny  för  info om  hur  du  konkret bygger väns-
termenyer i Sitevision.

6.2 Menyetiketter
Det införs inga förändringar i samband med övergången till ett  nytt 
utseende 1 okt. Behåll tills vidare den struktur du har.

Nya guidelines för  vänstermenyns struktur i Komin kommer i slutet 
av oktober 2010.
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7. Förvaltningsgrenens övriga sidor
Sidorna under  huvudsidan består vanligtvis av  ett antal innehållssi-
dor. Se Guidlines WI/WS för en närmare beskrivning av  innehåll på 
och produktion av en innehållssida.
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8. Övrigt
8.1 Behörigheter
Länk för att ge fler  personer  behörighet till att producera  sidor  i din 
förvaltningsgren finns på sidan http://komin.malmo.se/login. Det  är 
förvaltningsredaktören som beställer behörigheter.

8.2. Utbildning
Det anordnas både Sitevision-utbildningar och utbildningar i redak-
tionellt tänk. Dessutom finns möten för FR/ÄR. Se aktuell info på  si-
dan http://komin.malmo.se/login.

8.3 Bygghjälp och lathundar
Manualer för hur du  rent  konkret bygger sidor i Sitevision hittar du i 
wikin. Adressen till bygghjälpens startpunkt är:
http://komin/wiki/bygghjalpkomin2.

8.4 Alias
Alias beställer du från sidan http://komin.malmo.se/login.

8.5 Nyheter, ändringar, diskussioner och annan info
Hittar du på sidan http://komin.malmo.se/login.

8.6 Användarsupport i Sitevision
Detta sköter IT Support om. ITSupport@malmo.se, 040-34 27 27.

8.7 Kontakt
Kontaktuppgifter  till huvudredaktören och  centrala webbgruppen 
hittar du på sidan http://komin.malmo.se/login.
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