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Pontus Marie



Enköpings kommun

Ligger mellan Stockholm, Uppsala och Västerås

Känd för sin slogan: ”Sveriges närmaste stad”

42 000 invånare och 3 000 medarbetare

Jämförbar med Borlänge, Falkenberg eller Landskrona

Styrs av Socialdemokraterna och Nystart Enköping



HiQ

• IT-konsultbolag grundat 1995

• Börsnoterat sedan 1999

• 1500 experter inom:

“With passion for technology,, business

and operations, we make life a bit 

easier.  And the world much better...”



NÅGRA AV VÅRA KUNDER



VÅR ARENA

TEKNIK MÄNNISKA

VERKSAMHET



STRATEGI
Vilka effekter siktade Enköpings kommun mot?



Förutsättningar

Rörig struktur på grund av decentralisering

Inaktuellt innehåll på grund av obefintlig styrning

Omodern design

Förlegat webbpubliceringssystem

Liten erfarenhet av utvecklingsprojekt

Begränsade interna resurser



Projektmål

Enkel att använda för nya besökare

Uppskattad av återkommande

Tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

Skyddar personlig data

Dominerande på Google

Stabil, säker och snabb rent tekniskt

Sveriges bästa kommunwebb!



Insikter

Det mest efterfrågade innehållet var av praktisk vardaglig natur, 

exempelvis idrottshusets öppettider och att ansöka om förskola.

Omöjligt att täcka in allas behov i en webbplats. Huvudwebben

måste kompletteras med andra webbplatser.

Olika typer av sidor måste renodlas för sitt syfte. Exempelvis ska

sidan ”Förskola och skola” ha fokus på navigering.

Designen måste ta hänsyn till många olika behov, både äldre

datoranvändare och yngre mobilanvändare.



Syfte och effektmål

Smidigare att ansöka om service

Bättre praktiskt stöd inför besök

Rätt information till rätt målgrupp

Kommunens webb ska göra det enklare för externa målgrupper att 

hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben som 

verktyg.



Sajtstruktur

Huvudwebb för service till kommuninvånare (privatperson).

Sidowebbar för särskilda grupper:

Upplev Enköping

Jobb

Enköping växer

Företagare

Underwebbar för skolor och besöksverksamheter.



EFFEKTKARTA



Vad är en effektkarta?

Visar vägen mot de önskade effekterna

Vi vill skapa nytta för våra användare

Kan användas för koncept av till exempel en webbplats

De önskade effekterna uppstår i användningen



Effektkartans delar







Jag vill enkelt hitta en 

typ av service.

Jag vill kunna jämföra 

service.

Jag vill kunna skicka in 

ansökningar smidigt.

Jag vill ha information 

på finska.

Jag vill hitta lediga 

jobb.

Jag vill ansöka om 

tillstånd.Jag vill planera 

utflykter.



Varför ska man lägga tid på en effektkarta?

Man får lättare de effekter i användandet som man strävar efter

Nöjdare användare av webben

När man investerar i en ny webbplats ska alla inblandade veta:

- Vad man vill uppnå

- Vilka som kan bidra till målet/effekten



DESIGN



Var det Sveriges bästa kommunwebb 2015?



Startsidan 2016



Utbildning och barnomsorg



Förskola och skola



Uppleva och göra

Mobilt



Mobilt

Upplev Enköping



Responsiv webb – anpassad till mobila enheter



Digital utveckling



FÖRANKRING



Kriget om webbplatsen

Var syns min avdelning på startsidan?

Mitt 300 sidor långa pdf-dokument ska ligga överst!

Det heter faktiskt ”annan pedagogisk verksamhet”

Jag gillar inte den där färgen

Jag måste ha en banner på startsidan



Projektets största utmaning

Internt tänker de flesta enbart utifrån organisation

Låg kunskap på alla nivåer om hur webbplatser fungerar

Otydligt ägarskap av innehåll på grund av decentralisering

Konsensuskultur gör det svårt att prioritera

Småpåvar har veto



Så har beställaren jobbat med förankring

Noggranna förberedelser

Ledningens stöd

Tydliga beslutsvägar

Öppen kommunikation



Tips om noggranna förberedelser

Lär dig om hur din webbplats används idag (webbanalys)

Läs på om hur liknande organisationer byggt sina webbplatser

Skaffa dig en åsikt om viktiga trender när det gäller 

webbutveckling

Nätverka med andra webbansvariga

Skriv ner dina insikter i en förstudie



Tips om ledningens stöd

Ta fram en tydlig målbild för projektet

Förankra målbilden i den översta ledningen

Informera om målbilden i alla ledningsgrupper

Lyft fram verksamhetsnyttan med projektet

Visa inte grafiska skisser



Tips om tydliga beslutsvägar

Inrätta en styrgrupp som beslutar i övergripande frågor

Tillsätt en produktägare som har mandat att fatta detaljbeslut

Fatta beslut på goda grunder, exempelvis tester eller statistik

Informera om motiven till besluten

Använd din chef som murbräcka – som sista utväg



Tips om öppen kommunikation

Var inte hemlig, kommunicera allt från dag ett

Bygg bra relationer till informella ledare

Anordna öppna träffar för medarbetare under projektets gång

Dela projektresultat på nätet, exempelvis via en blogg och 

betaversion

Använd relevant kritik som underlag för förbättringar



LÄRDOMAR FRÅN PROJEKTET



Lärdomar

Tillräckliga resurser för innehållsarbete och tester krävs

Gemensamma arbetsstugor för redaktörer

Gå SiteVisions utbildningar innan projektet startar

Testa på riktiga användare

Glöm inte det sociala! 



FÖRVALTNING
Livet efter projektet – ständig förbättring med Anna



Förvaltning – ”Det är nu det börjar!”

Hålla stilen

Arbeta med innehåll

Jira – verktyg för 

ärendehantering och backlog

Effektmålen ska följas upp

Medvetna redaktörer

Feedback från medarbetare 

och andra kommuner



Sveriges bästa kommunwebb?


