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Uppsala kommun

• 202 718 invånare

• Tätort och landsbygd

• Ca 12 000 medarbetare

• Världens äldsta simsällskap
• 8 nobelpristagare
• Världsberömda personligheter
• 19 broar
• Sveriges bästa klimatstad 

2013!



Styrande dokument

• Inriktning Verksamhet Ekonomi
• Kommunikationspolicy
• Arbetsgivarpolicy
• Riktlinjer för webbplatserna
• Riktlinjer för sociala medier
• Mål och strategier för webbplatserna
• Årliga handlingsplaner



Mål för webbplatserna

Mål 1
Webbplatserna tillgodoser användarnas behov av 
information, dialog och tjänster.

Mål 2
Webbplatserna är utformade så att alla kan använda dem.

Mål 3
Webbplatserna främjar kunskapsutbyte, insyn och möjlighet 
till påverkan.



Varför nytt intranät?

• Samma utseende sedan 2003

• Satsning på närvaro i sociala 
medier

• Politiskt intresse och ”driv”

• Attraktiv arbetsgivare

• Användaren i fokus



Vad vill våra medarbetare ha?



Vardagen ser väldigt olika ut



Synpunkter

• Mycket som inte rör mig

• Svårt att hitta information

• Liten tid vid datorn

• Vill tycka till och påverka

• Mer erfarenhetsutbyte

• Svårt hitta kollegor

• Opersonlig och tråkig



Syftet

• Vad ska bli nyttan för användarna?
• Vad ska bli nyttan för verksamheterna?

ska underlätta det dagliga arbetet 
och bidra till ökad delaktighet



Scrum

• Rugby-term

• Agil utvecklingsmetod

• Fokus på kundnytta

• Korta iterationer

• Transparens

• Tydlig ansvarsfördelning



Betawebb

• Följa utvecklingen

• Lämna synpunkter

• Workshops

• Successiv övergång



Lansering

http://www.youtube.com/watch?v=RkAPSEY_MDk



Uppföljning

• Mätning innan och efter

• Grund för fortsatta förbättringar

• Nöjdheten har ökat på 
nästan alla områden



Tre i topp

Störst förbättring:
1.Helhetsintryck 
2.Struktur 



Insidan kan bli ännu bättre



Erfarenhet

• Utmaning åtkomst för alla

• Många vill ha samarbetsrum

• Åtkomst hemifrån

• Förklara det sociala

• Missionera mera

• Tänk in sök från början



Frågor?

Hör gärna av er till:

Maria Aulén Thomsson, webbstrateg
maria.aulen-thomsson@uppsala.se

Eva Graffman, centrala webbredaktionen
eva.graffman@uppsala.se
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