
Guidelines WI/WS
För dig som ansvarar för en sida i Komin

Version 1, 2010-10-1.

Guidelines WI/WS, version 1, 2010-10-1



Innehållsförteckning
1. Syftet med Komin 3

.....................................................................................1.1 Mål för din sida 3
1.1.2 Honnörsord 3

...........................................................................................1.2 Målgrupper 3

2. Ditt ansvar som WI/WS 4
3. Din redaktörs ansvar 4
4. Intranätets innehåll 5

.....................................................................................4.1 Basinformation 5
.................................................................................................4.2 Nyheter 5

............................................................................................4.3 Funktioner 5
......................................................................................4.4 Samarbetsytor 5

5. Innehållssida 6
.......................................................................................................5.1 Mall 6

.........................................................................................5.2 Sidans namn 6
..................................................................................................5.3 Ingress 6

................................................................................................5.4 Brödtext 7
.........................................................................................5.5 Läs mer-ruta 7

.................................................................................5.6 Länk till ett forum 7
.........................................................................5.6 Högerspalten: Tipsruta 8

......5.9 Högerspalten: Kontakt, rutor med uppräkningar & andra innehåll 8
.....................................................................5.10 Högerspalten: Annonser 9

.............................................................................................5.11 Metadata 9

6. Menystruktur 9
.........................................................................................6.1 Menylängder 9

8. Övrigt 10
.......................................................................................8.1 Behörigheter 10

.........................................................................................8.2. Utbildning  10
.....................................................................8.3 Bygghjälp och lathundar 10

...................................................................................................8.4 Alias 10
...............................8.5 Nyheter, ändringar, diskussioner och annan info 10

.............................................................8.6 Användarsupport i Sitevision 10
...............................................................................................8.7 Kontakt 10

Guidelines WI/WS, version 1, 2010-10-1

2



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

Hela Komin, och därmed också med din si-
da, ska alltså  på olika sätt  ge stöd till en an-
ställd, så att  denne kan genomföra sin  ar-
betsdag på ett effektivt sätt. 

1.1.2 Honnörsord
Det är  alltså mycket viktigt  att  du alltid har 
orden stödja och effektivisera i tankarna 
när du arbetar  med din sida. Behövs filen? 
Behövs sidan? Går det  här  att  skriva  korta-
re? Vinner  mina kollegor något på att  läsa 
den här nyheten?

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

1.2 Målgrupper
Om  din sida finns i en förvaltningsgren  är det den förvaltningens an-
ställda som är målgruppen. Om  din sida ligger  i en  ämnesgren är det 
anställda inom detta ämne/arbetsfält som är målgruppen.

Det finns även några kommunövergripande grenar. Då är  det  20.000 
anställda som är målgruppen.

Prata med din förvaltnings-/ämnesredaktör för en djupare diskus-
sion om målgrupp.
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2. Ditt ansvar som WI/WS
Du som är ansvarig  för  en sida ansvarar för  att  innehållet på 
sidan är korrekt och uppdaterat.

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

Du följer  din  förvaltnings-/ämnesredaktörs beslut 
om inriktning, struktur, innehåll och presentation 
på Komin.

3. Din redaktörs ansvar
När du är  webbinformatör/webbskribent har du  en förvaltnings-/
ämnesredaktör över dig. Redaktören ger stöd till dig genom löpande 
möten, coachning, diskussioner  om sidinnehåll och diskussioner om 
de redaktionella idéerna.

Redaktören är också  den som beställer behörigheter  och  skickar  dig 
på utbildningar.
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4. Intranätets innehåll
Intranätet ska ge stöd till de an-
ställda och effektivisera arbetet. 
Det finns fyra typer  av  innehåll i 
i intranätet:
• Basinformation
• Nyheter
• Funktioner
• Samarbetsytor

Du blandar  de fyra olika inne-
hållstyperna till  en bra mix på 
din innehållssida.

4.1 Basinformation
Basinformation är grundbeskrivningar,  filer, planer,  procedurer 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”.

4.2 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.

Kontakta  din  redaktör  för mer info om hur ni producerar och visar 
nyheter. 

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. 

Du som  sidansvarig  kommer  oftast att  använda länkar till andra  sy-
stem och funktioner på din sida.

4.4 Samarbetsytor
Samarbetsytor  är platser där  din målgrupp själv  kan bidra  med in-
formation, kunskap och  åsikter. I dagsläget  finns en forumdel (för  att 
diskutera) i Komin.
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5. Innehållssida
En innehållssida i Komin:
• berättar  om  någonting som gäller i förvaltningen/ämnet/kommu-

nen
• hjälper användaren att orientera sig
• ger användaren möjlighet att gå vidare

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

5.1 Mall
Använd mallen ”Sida utan kolumner”.

Se http://komin/wiki/sidtyper för mer info om mallar i Komin.

5.2 Sidans namn
Namnet ska  vara tydligt och direkt 
förklara för  användaren vad sidan 
handlar om.

• Skriv inte ”Välkommen till...” eller 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.

5.3 Ingress
Det är  bra om  du har  en ingress på 
sidan. Ingressen ska  vara  en  sam-
manfattning av  innehållet  och 
snabbt ge användaren en förståelse 
för vad han eller  hon kan hitta på 
sidan.

Se http://komin/wiki/ingress för info om  hur du konkret bygger  det-
ta på sidan.
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5.4 Brödtext
Alla innehållssidor behöver  en 
brödtext för  att förmedla  innehålet. 
Berätta så  kort men på samma 
gång så tydligt som möjligt det du 
behöver  säga  för  att användaren 
ska få stöd i frågan.

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

5.5 Läs mer-ruta
Det är ofta bra om du samlar  läkar, 
filer  och annat som  rör  innehållet  i 
en ruta i botten av  sidan. Den per-
fekta rutan blickar både framåt 
(länkar  till det som användaren vill 
göra sedan) och bakåt (bak-
grundsmaterial,  länkar för  den som 
vill läsa på mer).

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

5.6 Länk till ett forum
• Om  du har ett diskussionsforum knutet till innehållet på 

din sida ska du ha en puff till  diskussionsforumet. Den 
ska  se ut som till höger. Se bygghjäpen online för mer  in-
fo.

Se http://komin/wiki/forumpuff för info om hur du konkret bygger 
detta på sidan.
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5.6 Högerspalten: Tipsruta
Ibland kan det finnas en tipsruta på din sida. 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.

5.9 Högerspalten: Kontakt, rutor med upp-
räkningar & 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
Alla annonser styrs från grenens huvudsida. Kontakta din förvalt-
nings-/ämnesredaktör för mer info.

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)
• Nyckelord (=keywords som Komin-sökmotorn använder)

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

6. Menystruktur
Vi använder  vänstermenyn för  att kategorisera upp innehållet i några 
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.

Se http://komin/wiki/meny  för  info om  hur  du  konkret bygger väns-
termenyer i Sitevision.
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8. Övrigt
8.1 Behörigheter
Det är förvaltnings-/ämnesredaktören som tilldelar behörigheter.

8.2. Utbildning
Det anordnas både Sitevision-utbildningar och utbildningar i redak-
tionellt tänk. Kontakta din förvaltnings-/ämnesredaktör för mer info.

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 (t ex komin/hyllie) beställs av din förvaltnings-/ämnesredaktör.

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.

Där finns också listor över förvaltnings- och ämnesredaktörer.
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