
Kungälvs kommun

• Två mil norr om 
Göteborg

• Ca 4000 anställda
• 40.000 invånare



Intranät 2.0



Vad är web 2.0?

• Nyttan man kan dra av att låta människors 
kunskaper och deltagande agera som resurs

• Användargenererat innehåll, sociala nätverk och 
ytor för samarbete

• Hitta information – filtrera bort brus – personlig 
anpassning



2000-2007



Hur skall vi få veta vad organisationen vill, 
behöver eller måste ha?

….och vilken skillnad är det?

• Enkät till alla

• Fördjupad enkät till några

• Fokusgrupper och djupintervjuer



Utvärdering av gamla intranätet

- Kan inte komma åt utanför administrativa nätet

- Ologisk struktur

- För mycket ointressant

- För många klick

- För krångligt att uppdatera



Vad behöver de för att sköta sitt jobb?

- Vad är dina vanligaste 
arbetsuppgifter?

- Vilka är dina tidstjuvar?

- Hur skulle ditt arbete 
kunna bli effektivare?



- Logisk struktur

- Enkelt att hitta, lätt att söka

- Individualisering

- Fokus på arbetsuppgifter

- Effektivare projektarbete

- Personalisering

Användarna vill och behöver:



Bättre men sämre?

Var skall man klicka nu då, det finns 
ju inga menyer?

Finns ingen rubrik om vår enhet, hur 
skall vi då synas?

Var kan jag annonsera ut mina 
köksmöbler?



Mycket är bättre

• Flera hundra arbetsrum
• Statistiken säger att de som 

loggar in gör det ofta.
• Ca 900 besökare per dag
• Positivt omtalat



Är vi mogna för 2.0 ?

Intranät 2.0 är inte samma 
sak som kommun 2.0!

Inga användare – ingen nytta

Chefer tappar kontrollen



Kommun 1.0

• användaren tar passivt 
del av information

• informationsbehovet 
bestäms centralt

• central kontroll över 
innehåll

• chefer har 
informationsförsprång

Kommun 2.0

• användaren deltar aktivt

• användaren avgör behovet

• ingen kontroll över innehåll

• alla informeras samtidigt



Vilka driver på i en community?

Creators = 5 % av medlemmarna

Lurkers = 75 % av medlemmarna

Contributers = 20 % av medlemmarna

Jacob Nielsen



NYTTA!

Bort med:

- Anslagstavlor

- Köp o sälj

- Intern marknadsföring

In med:

- Aggregerad information

- Samarbetsytor

- Stöd i våra processer



Vad kommer sedan?

• Bloggning
• Utveckling av personliga profiler
• Aggregerad information

• Integration med dokument och 
ärendehanteringssystem



Tack för ordet!

Lena Johansson
Kungälvs Kommun
442 81 Kungälv
0303-239078
0702800192

lena.johansson@kungalv.se


