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Communen

-
några funderingar om 
de nya medborgarna 
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Kommunal verksamhet

Vård -omsorg
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Serviceprocesser
Service som kännetecknas av personliga kontakter som kräver kontinuitet och förtrolighet. 



William Gibson

The future has already 
happened, it’s just 

unequally distributed
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Några utgångspunkter

- ”Webben äger”
- Vilka kommer att tillföra information på en

kommunal webbplats?
- Interaktivitet - betyder det något?
- Var finns portalen?
- Information - ägare och användare
- Googling och design
- Enhetlighet och standard
- Individualisering - betyder det något?
- Besökare, intressenter och användare
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”Webben äger”

- Den viktiga och avgörande (IT)
utvecklingen de närmaste åren sker på
webben

- Det kommer att bli svårare att skilja på
webb och annan IT

- Det är webben som styr resten av IT-
arkitekturen

- Portalen nödvändig - men inte som idag
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Vem tillför information på
en kommunal webbplats?

Besökare blir användare
- Användare vill synas
- Användare är svårstyrda
- Användare finns på andra platser
- Delaktighet och medverkan

- Publicister?

- Policybeslut



Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

2005-04-28Mats Östling IT-strateg Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad 9

Interaktivitet -
betyder det något?
Webbanvändare vill

- värdera - rating

- lita på andra användare

- bli inbjudna och agera

- informationsanvändare och 
informationslämnare
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Var finns portalen?
- Hur mäts en lyckad webbplats?

- Portalen har inga några besökare men en
hög aktivitet

- ICA:s storlager

- Insamling, sammanställning och spridning
av resurser

-Portalen finns hos användaren
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Information - ägare 
och användare

- Frigöra kommunens information

- Tillåta och uppmuntra fri användning

- Moduler, inte hela och slutna tjänster 

- Mer än att publicera information
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Individualisering -
betyder det något?
- Stilmallar för enhetlighet och likriktning

- Stilmallar för personifiering

- Vem styr utseende, presentation och
urval?
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Googling och design

- UTSEENDE

- INNEHÅLL (Omfång)

- INNEHÅLL (Utformning)

- INNEHÅLL (Presentation)

- ALLMÄNNA STRUKTURER

- POLICYFRÅGOR

- bra att ha men användarna googlar,
- sökfunktionen är den viktigaste


