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Sammanfattning
Denna förstudie ska ge beslutsfattare i Enköpings kommun ett beslutsunderlag om
en webbstrategi och ett lösningsförslag för en framtida webbnärvaro i ett nytt
webbpubliceringssystem. Förstudien är även ett äskande om
webbutvecklingsbudget för 2015.
I snitt har kommunens webbplats 6 500 unika besökare per vecka. Kommunens
webbplats används av många olika besökare med helt olika behov. Utifrån
webbstatistiken kan vi se storleken på grupperna. Dels finns helt externa
besöksgrupper: elever och deras föräldrar (12 procent), idrottsutövare (8 procent),
husägare (7 procent), nöjesbesökare (7 procent), behövande och deras närstående (4
procent), biblioteksbesökare (4 procent), bostadssökare (2 procent) och resenärer (1
procent). Dels finns besöksgrupper som har närmare kontakt med kommunen:
jobbsökande (6 procent), politiskt intresserade (4 procent), företagare (2 procent)
och föreningsaktiva (1 procent). Anställda på kommunen är en stor besöksgrupp
(cirka 15 procent av den totala trafiken), men dessa är inte medräknade i förstudiens
övriga siffror.
Kommunen har flera övergripande måldokument, allt från vision, värdegrund,
platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke, strategiska mål till kommunikationspolicy
och grafisk profil. Vi har även ett antal myndighetsuppdrag som vi måste ta hänsyn
till: kontakt, krisinformation, tillsyn och information på finska. Kommunens
avdelningschefer prioriterar den önskade verksamheten olika, då avdelningarna har
olika uppdrag. Majoriteten av avdelningscheferna är missnöjda med hur dagens
webbplats bidrar till verksamhetsnytta.
Webbplatsens teknik är föråldrad i förhållande till besökarnas teknik. Framför allt
så använder våra besökare mobiler och surfplattor som webbplatsen inte är
anpassad för. Vårt nuvarande webbpubliceringssystem Swwwing 3000 infördes
2003 och är idag såväl omodernt som instabilt. Vi bör byta till det modernare
webbpubliceringssystemet SiteVision tack vare den låga totala ägandekostnaden,
enkelheten för redaktörer och stödet för att kvalitetssäkra tillgängligheten.
Kommunens framtida webbstrategi bör vara att göra det enklare för externa
besökare att hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben som
verktyg. Webbstrategin består av tre nivåer:
1. Kommunens centrala webbplats – lätt för invånare att hitta service.
2. Sidowebbplatser – skräddarsytt för strategiskt viktiga grupper.
3. Underwebbplatser – tillgodose specifika behov.
Förslag till beslut:
• Webbstrategin antas, se sidan 37.
• Vi ersätter Swwwing 3000 med webbpubliceringsverktyget SiteVision.
• Vi öronmärker 1 miljon kronor för utveckling av en ny webbplats i
SiteVision under 2015.
• Vi frigör arbetstid för migreringsarbete under 2015.
• Vi öronmärker 60 000 kr för licens- och utvecklingkostnader för SiteVision
årligen från 2016 och framåt.
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Inledning
Enköpings kommun har en extern webbplats (www.enkoping.se). Det är en av
kommunens viktigaste kommunikationskanaler. Webbplatsen är ett skyltfönster
utåt och formar bilden av kommunen hos omvärlden. Det är en framgångsfaktor för
kommunen som organisation att vi har en webbplats som uppskattas av besökarna.
Webbplatsen är också en viktig kanal för medarbetarna i kommunen att
kommunicera med sina respektive kunder, vilket påverkar den interna
effektiviteten.
Dagens publiceringsverktyg Swwwing 3000 infördes i kommunen 2003 och är idag
omodernt, både ur ett besökarperspektiv, ur ett publicerarperspektiv och ur ett
tekniskt perspektiv. Det finns med andra ord anledning att göra om webbplatsen i
ett nytt publiceringsverktyg. Det finns också stora risker med dagens system
Swwwing 3000 då vi är beroende av en enda konsult och ett system som inte längre
utvecklas.
För att fatta beslut om en framtida webbplats i ett nytt publiceringssystem behöver
vi förstå besökarnas behov, önskad verksamhetsnytta och den teknik vi behöver.
Detta är en förstudie som handlar om kommunens nuvarande webbplats och vår
framtid webbnärvaro. Förstudien bygger på fakta, vilket du kan läsa mer om i
bilaga A där du finner metod och källor.

Syfte
Denna förstudie ska ge beslutsfattare i Enköpings kommun ett beslutsunderlag om
en webbstrategi och ett lösningsförslag för en framtida webbnärvaro i ett nytt
webbpubliceringssystem. Förstudien är även ett äskande om
webbutvecklingsbudget för 2015.
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Webbplatsens användning
I snitt har kommunens webbplats 6 500 unika besökare 1 per vecka, om vi
exkluderar trafik från kommunens egna datorer. Motsvarande siffra för intranätet
(Insidan) är 5 300 unika besökare per vecka. Den stora skillnaden mellan intranätet
och den externa webbplatsen är att intranätet har många fler återkommande
besökare (medarbetare) medan den externa webbplatsen attraherar nya besökare
och fler sällanbesökare (kommuninvånare, bland annat).
För att ge perspektiv på hur antalet unika besökare för webbplatsen ser ut jämför
jag nedan våra besökssiffror med Trelleborgs kommun, som har ungefär lika många
invånare som Enköpings kommun. Siffrorna anger unika besökare per vecka från
augusti 2013 till mars 2014.
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Av detta diagram kan vi dra tre slutsatser:
• Vi når i dagsläget en liten andel av kommunens 40 000 invånare och andra
målgrupper via webbplatsen.
• Enköpings webbplats har färre besök än Trelleborg rent generellt. Det finns
med andra ord potential för Enköping att attrahera fler besökare än det antal
vi har i dagsläget.
• Vissa händelser under hösten har påverkat antalet besökare till webbplatsen.
I Enköpings fall var det Trädgårdsdagen (vecka 36), branden i Grillbyskolan
(vecka 40) och vattenläckan i Örsundsbro (vecka 45). Stora evenemang och
kriser får alltså folk att gå in på kommunens webbplats.
• Färre besöker kommunens webbplats under ledigheter som jul.

1

Med unika besökare menas antal webbläsarfönster och enheter som besökt webbplatsen. En och
samma individ kan alltså vara flera unika besökare, om man surfar från jobbdatorn, mobilen och
hemmadatorn under denna period.
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Antalet unika besökare skiljer sig också beroende på veckodag. En vanlig vecka
(vecka 12, 2014) såg det under en vecka ut som nedan. Kommunens intranät
Insidan finns med som jämförelse.
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Som synes så har webbplatsen minst trafik fredag, lördag och söndag, även om
skillnaden är ännu större för intranätet. Även tiden på dygnet skiljer sig åt. En
vanlig måndag (17 mars 2014) såg det under ett dygn ut så här:
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Lägst trafik har webbplatsen efter klockan 22 och före klockan 07.00, då många
sover. Under dagtid är det mest trafik under arbetstid. Gissningsvis gör många
privata ärenden under sina fikapauser klockan 9 och klockan 14.30. Även hemma
efter middagen verkar vara en populär surftid.
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Vad besökarna surfar till
Med statistikverktyget Google Analytics kan vi följa hela besöket, från trafikkällan
till sista sidan på besöket. För att förstå varför folk besöker kommunens webbplats
så är sista sidan i besöket extra viktig att kika på, den så kallade utgångssidan. Den
skvallrar nämligen om vilket innehåll besökaren egentligen gick in för att hitta och
därmed syftet med besöket. För vår kommun var följande utgångssidor de 15 mest
populära under från augusti 2013 till mars 2014 (startsidan och sökfunktionen är
exkluderade):

1. Lediga jobb.
2. Bibliotek.
3. Kontakt.
4. Enköpings ishall och uterink.
5. Evenemang.
6. Läsårstider och lov i grundskolan.
7. Idrottshusets öppettider.
8. Fastighetsägare och hyresvärdar.
9. E-tjänst förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem.
10. Vattenläckan i Örsundsbro.
11. Idrottshuset.
12. Utbildning och barnomsorg.
13. Trädgårdsdagen.
14. Bygga, bo och miljö.
15. Korsängsskolan, Webbanslagstavla.
Av denna topplista kan vi dra tre slutsatser:
• Besökarna har helt olika syften med sina besök. De vill söka ett jobb, låna
böcker eller hitta telefonnummer för att prata med någon på kommunen. Det
går alltså inte in på webbplatsen för att läsa rent allmänt om vad kommunen
gör, utan de vill lösa just sin uppgift.
• Besökarna består av många olika målgrupper, allt från jobbsökande,
invånare med barn i förskolan till turister som vill besöka Trädgårdagen.
Olika grupper har olika behov.
• Många av utgångssidorna handlar om att besökarna vill kolla upp praktiska
fakta som öppettider, läsårstider och kontaktuppgifter. Webbplatsen är alltså
inte stället man går till för att hitta exempelvis visionsdokument, utan man
går till kommunens webb för att få hjälp att lösa praktiska uppgifter som
hjälper besökaren i vardagen.
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Attityder om webbplatsen
Under slutet av hösten 2013 har vi haft en undersökning på webbplatsen där
besökare fått tycka till om webbplatsen. 1 Ett 20-tal personer har valt att fylla i
frågan som handlade om att värdera ett antal påstående om webbplatsens kvalitet
inom olika områden.
Följande påståenden var man mest positiv till:
1. Innehållet på webbplatsen är relevant för mig.
2. Innehållet på webbplatsen är lätt att förstå.
Följande påståenden var man mest negativ till:
1. Den grafiska designen är tilltalande.
2. Det är lätt att hitta det man söker på den här webbplatsen.
3. Innehållet på webbplatsen är aktuellt och uppdaterat.
I och med att besökarna tycker att innehållet är relevant finns det en möjlighet att
göra en uppskattad webbplats. Att innehållet upplevs som lätt att förstå kan tyda på
att kommunens arbete med klarspråk gett resultat. Däremot så finns det flera saker i
webbplatsens design, både den grafiska och hur innehåll presenteras, som skapar
problem för besökarna som fyllde i denna undersökning. Detta framkom även i det
intervjuer jag gjort med olika typer av besökare.

Den grafiska designen
Många upplever att webbplatsens grafiska design är tråkig, framför allt saknar man
bilder som ger liv åt innehållet. Man undrar också vad den ljusblå färgen har med
kommunen att göra. Här är ett citat från en av intervjuerna jag gjorde med en lokal
företagare:
Webbplatsens design är inte tilltalande eller inbjudande. Den är för plottrig
och tråkig. Det borde finnas fler bilder och mer färg. Sektionerna borde
också vara tydligare rent visuellt så att man förstår skillnaden mellan
webbplatsens olika delar.
Flera personer, både i intervjuerna och i enkäterna, påpekar att designen är
omodern. En intervjuperson menade till och med att designen påverkar hur man
uppfattar innehållet, att man tror att innehållet är lika inaktuellt som webbplatsens
design. En modern design blir således en trovärdighetsfråga för kommunen och bör
därmed vara en prioriterad fråga.

Navigation på webbplatsen
Det finns i huvudsak två sätt att hitta på kommunens webbplats. Dels att välja ett
ämne från webbplatsens startsida i den liggande toppmenyn för att sedan välja ett
underämne i vänstermenyn. Dels att googla sig direkt in till den undersida man är
intresserad av. En mindre grupp besökare använder alternativa sätt att hitta, främst
den interna sökfunktionen. Många besökare upplever dagens webbplats som rörig
1

Enkät B, se bilaga A.
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och att det är svårt att hitta, speciellt längre ner i strukturen. Så här skrev en
besökare i en webbenkät 1 under hösten 2013:
Hemsida känns gammalmodig. Fungerar dåligt med mobil och surfplatta.
Ostrukturerad och det är svårt att hitta. Känns som man måste veta hur
kommunen är organiserad för att hitta rätt, dvs veta vilken förvaltning som
har hand om den fråga jag är intresserad av.
Vissa menar också att webbplatsen inte motsvarar besökarnas behov. Så här skrev
en besökare i en annan webbenkät 2 hösten 2013:
…perspektivet med hemsidan är inte att hjälpa den som söker information
utan att få ut vad Enköpings kommun tycker är viktigt. Det är en stor
skillnad. Det ska vara lätt att hitta det man söker vilket inte genomsyrar
hemsidan.
Med webbanalysverktyget Crazy Egg kan vi se var på en webbsida besökarna
klickar. På webbplatsens startsida 3 klickar besökarna främst på ett ämnesområde i
toppmenyn, i första hand Utbildning och barnomsorg (14 procent), Bygga, bo och
miljö (8 procent) eller Kommun och politik (7 procent). Men även länkarna till
lediga jobb är populära (12 procent). Innehållet nedanför toppmenyn är inte lika
populärt.
Slutsatsen man kan dra av detta är att majoriteten av besökarna inte ser startsidan
som en redaktionell yta på samma sätt som exempelvis Aftonbladets startsida.
Besökarna använder istället startsidan för att navigera till den del av webbplatsen
som intresserar dem. Vi borde därför designa startsidan mer som en vägkarta än
som en löpsedel, vilket även E-delegationen rekommenderar. 4
På en ämnessida 5 som Utbildning och barnomsorg klickar besökarna främst på en
verksamhetstyp i vänstermenyn, exempelvis Grundskola (28 procent) eller Förskola
(14 procent). Men även genvägar till specifika ärenden är populära, som e-tjänsten
för förskola och fritids. Länkar som ligger i innehållet på ämnessidan eller i
högerkolumnen används knappt alls. Slutsatsen man kan dra av detta är att
majoriteten av användarna inte ser ämnessidan som en redaktionell yta utan vill
navigera sig till en specifik typ av verksamheter inom ämnesområdet. Vi borde
därför designa ämnessidorna mer som en innehållsförteckning över vad som finns
om ämnet, vilket också E-delegationen säger i sina riktlinjer. 6
Menynavigationen upplevs i grunden som bra, men det är för många klick och för
rörigt på lägre nivåer i strukturen enligt flera jag intervjuat. Exempelvis upplevs det
1

Enkät A, se bilaga A.
Enkät B, se bilaga A.
3
Se bilaga B.
4
Vägledning för webbutveckling (2013): Använd startsidan för att ge en introduktion till
webbplatsen, http://www.webbriktlinjer.se/r/30-anvand-startsidan-for-att-ge-en-introduktion-tillwebbplatsen/ (hämtad 2014-02-28).
5
Se bilaga C.
6
Vägledning för webbutveckling (2013): Genomgångssidor ska guida användaren till innehållet,
http://www.webbriktlinjer.se/r/33-genomgangssidor-ska-guida-anvandaren-till-innehallet/ (hämtad
2014-02-28).
2
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vara för många nivåer för att hitta fram till Idrottshuset. Utan genvägar måste man
som besökare i skrivande stund navigera via Uppleva och göra (1), Idrott och
motion (2), Hallar och idrottsanläggninar (3) och Idrottshuset (4).
Följande slutsatser kan man dra av detta:
• Placeringen av menyerna fungerar och bör ligga på samma ställe även i
framtiden.
• Besökarna vill hitta verksamheter för att sedan ta del av innehållet. Innehåll
som ligger på startsidan eller genomgångssidor är sekundärt för besökaren.
• Genvägar till populära ärenden som e-tjänst förskola fungerar bra och bör
finnas även i framtiden.
• Vi bör lyfta ofta eftersökta sidor högre upp i strukturen.
• En sidmall som gör det möjligt att visa en överskådlig lista över
verksamheter och göra det möjligt för besökare att söka fram olika
verksamheter genom att välja filter som typ av verksamhet och ort. Vi
saknar en sådan sidmall idag.

Webbplatsens interna sökfunktion
Av webbplatsens besökare är det ungefär 4 procent som använder den interna
sökfunktionen för att hitta på webbplatsen. Den interna sökfunktionen får dock
inget gott betyg, varken i enkäter eller i intervjuer. Den huvudsakliga kritiken är att
den ger dåliga träffar. Ofta dyker irrelevanta träffar som gamla nämndprotokoll upp
istället för de verksamheter eller tjänster som man söker efter som besökare. Ett
annat problem idag är att en sökning i den interna sökfunktionen både ger träff på
webbplatsen och vårt intranät, vilket är förvirrande för alla besökare. Ytterligare ett
problem är att sökfunktionen inte finns direkt i sidhuvudet. Det krävs ett klick för
att komma till en separat söksida för att använda sökfunktionen, vilket förmodligen
gör att färre använder sökfunktionen.
Den mest använda sökfrasen i den interna sökfunktionen är ”lediga jobb”. Utöver
det så finns det en rad olika sökfraser som man kan dela in i följande grupper:
•
•
•
•
•
•
•

System för medarbetare: Insidan (intranätet), First Class (e-post) och
Medvind (tidrapportering).
Kommunala verksamheter: bibliotek, ishall, simhall.
Kommunala tjänster: färtjänst, sophämtning, skolskjuts.
Organisationsnamn: överförmyndare, teknikförvaltningen, plex.
Säsongsbetonade frågor: sommarjobb, lucia, sportlov.
Personer: Arne Wåhlstedt, Vilhelm Backman, Anna Wiklund.
Titlar: kommunchef, kommunalråd, kostchef.

I dagsläget kan vi inte påverka vilka träffar som visas på olika sökningar, på grund
av den tekniska lösningen. Just sökfunktionen skulle man kunna lägga en hel del
krut på i framtiden utifrån det sökmönster som beskrivs ovan.
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Trafik från Google
Många som svarat på enkäter menar att det är mer effektivt att använda Google som
sökfunktion för att hitta på webbplatsen, då en googling snabbt leder dig till rätt
sida på webbplatsen direkt. Om man kikar på hur folk hittar till webbplatsen så
stämmer det väl med verkligheten. Närmare 70 procent av våra besökare hittar till
vår webbplats genom en sökning i en sökmotor, främst Google. Av dessa hamnar
cirka 60 procent direkt på en undersida, alltså utan att gå via startsidan eller
navigationen.
En slutsats vi kan dra av detta är att det bör vara lika viktigt att göra det enkelt att
hitta ett visst innehåll från Google som det är att hitta via webbplatsens navigation,
genvägar eller den interna sökfunktionen.
I Google kan man se vilka sökfraser som våra besökare använder tillsammans med
vårt namn Enköpings kommun. Detta ger en fingervisning om vad många vill hitta
på vår webbplats. Så här ser så kallade sökordsförslag ut i skrivande stund:

En annan liknande funktion i Google är relaterade sökningar som visar vilka andra
sökfraser folk använt som sökt på Enköpings kommun. Dessa ser ut så här i
skrivande stund:

Det jag tycker dessa två bilder från Google visar är att intresset för kommunen är
mycket större bland interna besöksgrupper än vanliga kommuninvånare. Det visar
inte minst sökningarna på insidan (vårt intranät) och förvaltningsnamnen
(skolförvaltningen, socialförvaltningen, vård och omsorg). Även jobbsökande
verkar populärt, vilket sökfraserna lediga jobb och sommarjobb visar. Dessutom är
telefonnummer något många vill hitta, men det behöver inte heller vara
kommuninvånare utan kan lika gärna handla om journalister, telefonförsäljare eller
jobbsökande som vill hitta telefonnummer. Det är egentligen bara bygglov och
sophämtning som berör kommuninvånare direkt.
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Besöksgrupper och användningsmål
Kommunens webbplats används av många olika besökare. För att förstå de skilda
behoven bland användarna är det relevant att göra en första grovsortering och sedan
bryta ner det utifrån vilka delar av webbplatsen de besöker. Nedan finns en
uppdelning på externa besöksgrupper med låg anknytning till kommunens
organisation och på interna besöksgrupper med en hög anknytning till kommunens
organisation.

Externa besöksgrupper
De flesta som använder webbplatsen har ingen personlig relation till kommunen
och känner inte till vår interna organisation. De är externa användare. Det handlar
till största delen om invånare som bor i kommunen som vill ta del av den service
kommunen erbjuder, antingen genom att besöka en kommunal verksamhet eller
ansöka om någonting hos kommunen. Det handlar också om potentiella inflyttare
och turister som framförallt är intresserade av staden Enköping och större
evenemang som Trädgårdsdagen.

Elever och deras föräldrar
Den största gruppen användare av webbplatsen (cirka 12 procent) är personer
intresserade av kommunens skolor och utbildning. Främst handlar det om föräldrar
boende i kommunen som har eller kommer att ha barn i skolåldern. Men det
handlar också om elever i skolorna, speciellt när det gäller äldre elever på
gymnasiet och vuxenutbildningen.
Beteendet för denna grupp är att navigera fram till den skolform och skola de är
intresserade av. Till webbplatsen går de huvudsakligen av tre skäl. För det första för
att läsa på om en skola och skolans profil inför ett skolval. För det andra för att söka
plats till skolan, ändra schema eller ändra inkomst via vår e-tjänst eller blanketter.
För det tredje för att hitta praktisk information för att planera sina liv. Med praktisk
information menar jag exempelvis kontaktuppgifter för sjukanmälan, aktuella
läsårstider, information om skolskjuts och aktuell matsedel. Webben ska primärt
inte ses som en kanal för att nå befintliga elever eller deras föräldrar med nyheter.
De föräldrar jag intervjuat efterfrågar i första hand nyheter från sin skola via e-post,
då de inte vill gå in på skolans webbsidor löpande för att ta del av
nyhetsinformation. Webbplatsen kan användas som nyhetskanal för en skola, men
då kompletteras med nyhetsbrev och konton i sociala medier som sammanfattar de
viktigaste nyheterna och driver trafik till sajten.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill snabbt kunna hitta den skola de är intresserade av, exempelvis genom
en lista som går att filtrera utifrån kategorier eller genom att välja skola på
en karta.
2. Vill hitta praktisk information om skolornas verksamhet för att kunna
planera sina liv, exempelvis rutiner för sjukanmälan, scheman och veckans
skolmat.
3. Vill enkelt kunna ansöka om plats i skolan.
4. Vill kunna läsa om skolarnas profil inför skolval.
5. Vill ha kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på en skola.
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6. Vill ha hjälp att hitta till skolan, exempelvis genom karta, vägbeskrivning
och gatuvy.

Idrottsutövare
Cirka 8 procent av besökarna går in på webbplatsen för att hitta till en
idrottsanläggning i kommunen. Det handlar främst om Idrottshuset, simhallen och
Bahcohallen (ishallen). Många av idrottsutövarna bor i kommunen, men det finns
även en del besökare från andra kommuner. Det kan exempelvis handla om
föräldrar som ska skjutsa till en ishockeymatch i Bahcohallen.
Denna grupp vill snabbt hitta idrottsverksamheter och läsa öppettider, priser och
annan praktisk information inför ett besök. Idrottsutövarna påverkas mycket av
tiden på året. Exempelvis så letar de speciellt efter allmänhetens åktider på
uterinken och skidspår under vintermånaderna.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill snabbt kunna hitta den idrottsanläggning de är intresserade av,
exempelvis genom en lista som går att filtrera utifrån kategorier eller genom
att välja anläggning på en karta.
2. Vill hitta praktisk information om idrottsanläggningar inför ett besök,
exempelvis öppettider, utbud och priser.
3. Vill ha hjälp att hitta till anläggningen, exempelvis genom karta,
vägbeskrivning och gatuvy.

Husägare
Cirka 7 procent av besökarna går in på webbplatsen för att de är intresserade av
frågor som har att göra med byggande, boende eller avfallsfrågor. Dessa frågor är
oftast mer relevanta för dem som äger en villa, ett radhus eller ett fritidboende i
kommunen. Det absolut vanligaste för denna grupp är att de ansöker om bygglov
och vill kontakta handläggare på byggavdelningen som handlägger deras
bygglovsärenden. Det är även vanligt att de använder webbplatsen för att hämta de
blanketter som krävs för att kunna göra en bygglovsansökan. Även sidorna om
kartor och mätning samt pågående planeringsprojekt besöks i samband med
bygglovsfrågor. Annat innehåll som husägare letar efter är återvinning av
grovavfall hos Återbruket, sophämtning, enskilt avlopp, slamtömning och sotning. I
skrivande stund finns inga e-tjänster för husägare, men det är något som
förmodligen skulle uppskattas av denna grupp, då handläggningstiderna ofta är
långa i dagsläget, speciellt för bygglov.
Generellt finns det hos denna grupp ett mycket stort intresse av att kontakta
handläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen respektive
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är också denna grupp som i högre grad
kontaktar kommunen för att klaga eller göra felanmälan via
samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst. Det handlar om frågor relaterat till
deras eget hus, men också om kommunens gemensamma infrastruktur. Frågorna
beror på säsong: gatubelysning på hösten, snöröjning på vintern och
sandupptagning på våren. Hål i gatan, kajor på torget, överfulla papperskorgar,
skräp på torg eller oklippta buskage är andra frågor som denna grupp också brukar
ringa in om.
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Prioriterade användningsmål:
1. Vill enkelt kunna ansöka om bygglov och relaterade tillstånd.
2. Vill kunna följa och ställa frågor om en pågående bygglovsansökan.
3. Vill få information vad som krävs för att kunna göra en bygglovsansökan.
4. Vill använda avancerade kartfunktioner som har att göra med byggande.
5. Vill se pågående byggprojekt och detaljplaner som berör deras
bostadsområde.
6. Vill ta del av de tjänster kommunen erbjuder för husägare som
sophämtning, avlopp och återvinningscentraler.
7. Vill kunna framföra förbättringsförslag om kommunens infrastruktur.
8. Vill få information om pågående arbeten i kommunen som rör
infrastrukturen.

Nöjesbesökare
Cirka 7 procent av besökarna går in på webbplatsen i syfte att se kommande
evenemang, besöka våra parker eller få information från turistbyrån. Dessa
besökare har alltså inte ett vardagligt problem som de vill lösa, utan vill använda
webbplatsen för att hitta något kul att göra i helgen eller under semestern. Trafiken
ökar under sommarmånaderna och är som högst runt Trädgårdsdagen.
Evenemangskalendariet är det mest besökta på webbplatsen för nöjesbesökarna.
Informationen från evenemangskalendariet publiceras även på andra ställen, bland
annat i Enköpings-Postens papperstidning. Evenemangsbesökarna är väldigt
beroende av tiden på året, vilket man ser av att besökare söker efter
säsongsbetonade ord i vår interna sökmotor (lucia, julmarknad, sportlovet).
När det gäller sevärdheter så är Enköpings parker det mest besökta på webbplatsen.
Den information folk främst vill hitta när det gäller parkerna är en översiktskarta
och information om parkguidningarna på somrarna. Enligt parkkontorets informatör
så kan man dela in parkbesökarna i två kategorier. Dels medelålders och
pensionärer boende i Mälardalen som vill åka på utflykt och kombinerar besök i
parkerna med kulturella aktiviteter som besök i museer eller kyrkor. Dels
internationella besökare från trädgårdsföreningar som kommer för att se
Drömparken, då parken är ritad av den holländske trädgårdsarkitekten Piet Oudolf
som är världskänd för sina trädgårdar. Ett bevis för detta är att länken från Piet
Oudolfs webbplats hänvisar många besökare till vår engelska sida om Drömparken.
När det gäller övrig turistinformation så är sidorna som listar hotell respektive
restauranger i Enköping de mest efterfrågade.
För att tilltala denna grupp av nöjesbesökare krävs stort fokus på den visuella
utformningen. Det måste finnas stora bildytor för fotografier i sidmallarna. Det
måste även finnas fotografier av bra kvalitet av våra viktigaste turistmål, vilket
förutsätter ändrade arbetsrutiner eftersom bilder är ett eftersatt område på dagens
webbplats.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill se aktuella evenemang presenterat på ett inbjudande sätt, exempelvis
med bilder och inspirerande text.
2. Vill få tips på vad man kan göra i kommunen, främst utflyktsmål på temat
natur eller kultur.
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3. Vill läsa praktisk information om utflyktsmålen, främst öppettider,
eventuella inträdesavgifter och hur man hittar till målet.
4. Vill hitta till kommunens turistbyrå.
5. Vill få information på turistspråk, i första hand engelska.
6. Vill kunna se framtida evenemang i kalendervy för att planera framtida
nöjesbesök.
7. Vill kunna filtrera evenemang utifrån kategori.
8. Vill få tips på boenden i kommunen.
9. Vill få tips på var man kan äta i kommunen.

Behövande och deras närstående
Cirka 4 procent av besökarna går in på webbplatsen för att hitta något under omsorg
och hjälp. De vanligaste valen under denna del är att välja vilken grupp stödet riktar
sig till, exempelvis barn och familj, funktionsnedsättning eller äldre. Denna grupp
söker ofta efter den tjänst som ger stödet, exempelvis hemtjänst, färdtjänst,
familjerätt eller överförmyndare.
Både i menynavigationen och i sökfunktionen vill man hitta olika boenden och
hem, exempelvis Kryddgården (äldreboende), Nyängen (missbrukningsmottagning)
och Familjens hus (öppenvård för barnfamiljer). Ett annat beteende är att hitta
information om hur man får tillgång till hjälpen och vilka blanketter som måste
fyllas i. Ofta vill denna grupp ringa för att få svar på dessa frågor.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill veta vilket stöd som finns att söka från kommunen.
2. Vill snabbt kunna hitta de olika boenden och stödresurser de är intresserade
av, exempelvis genom en lista som går att filtrera utifrån kategorier eller
genom att välja boende på en karta.
3. Vill enkelt kunna ansöka om hjälp.
4. Vill hitta kontaktuppgifter till hjälpen.
5. Vill få tips på självhjälp.

Biblioteksbesökare
Cirka 4 procent av besökarna går in på webbplatsen för att låna böcker eller hitta
något av kommunens bibliotek. Upplevelseförvaltningen har valt att lägga all
information om biblioteket på den externa webbplatsen Bibli.se tillsammans med
de andra kommunala biblioteken i Uppsala län. Detta innebär att sidorna om
bibliotek på kommunens webbplats egentligen bara består av en länk till Bibli.se i
dagsläget, vilket gör det svårare att bedöma besökarnas beteende. Förmodligen vill
de redan på kommunens webbplats hitta mer information om biblioteken inför ett
besök.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill läsa praktisk information om biblioteken, främst öppettider, utbud och
hur man hittar till biblioteket.
2. Vill enkelt kunna söka och reservera böcker via webben.
3. Vill kunna hantera sina befintliga lån och bibliotekskonto via webben.
4. Vill få inspiration och tips på böcker att låna.
5. Vill veta vad som är på gång på biblioteken.
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Bostadssökare
Cirka 2 procent av besökarna går in på webbplatsen för att hitta en bostad. Oftast
handlar det om att man vill hitta hyresrätter via det kommunala bolaget Enköpings
hyresbostäder. Andra fastighetsägare och hyresvärdar, mäklare och lediga tomter är
annat innehåll som denna besöksgrupp ofta är intresserade av.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill hitta länkar till hyresvärdar och fastighetsägare.
2. Vill hitta lediga tomter.
3. Vill läsa om kommande byggen i kommunen.
4. Vill läsa om kommunens olika bostadsområden.
5. Vill hitta länkar till mäklare.

Resenärer
Under 1 procent av besökarna går in på webbplatsen för att de ska resa till eller
inom Enköpings kommun. Det handlar främst om att hitta Upplands Lokaltrafik
som ansvarar för kollektivtrafiken i kommunen, men även olika sätt att resa eller
pendla till Enköping. Det handlar även om sjuktransporter i vården, färdtjänst och
ansöka om parkeringstillstånd. Parkeringsavgifter är också intressant för delar av
denna grupp.
Prioriterade användningsmål:
• Vill hitta praktisk information om hur man reser i och till kommunen.
• Vill ansöka om parkeringstillstånd och färdtjänst.
• Vill veta regler och avgifter om parkeringar i Enköpings centrum.
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Besöksgrupper med närmare kontakt med kommunen
Den andra kategorin av besökare har en mycket närmare relation till organisationen
som anställd, förtroendevald, granskare av eller samarbetspartner med kommunen.
Det handlar till exempel om jobbsökande, företagare som medverkar i en
upphandling eller journalister som bevakar kommunen i sin yrkesroll. Denna grupp
har också tätare kontakter med kommunanställda på lednings- och stabsnivå på
kommunens olika förvaltningar och är ofta återkommande besökare på
webbplatsen.

Anställda
En stor del av webbplatsens besökare är inte alls externa besökare utan anställda på
kommunen som surfar från sin jobbdator. Av den totala trafiken till webbplatsen
kommer cirka 14 procent från kommunens datorer. Dessa besökare är inte
medräknade i övriga siffror i denna förstudie, men det kan vara bra att känna till att
detta är en stor grupp besökare av webbplatsen som man sällan tänker på, då
webbplatsen inte riktar sig till dem.
Kommunens anställda och förtroendevalda använder dock inte bara webbplatsen på
arbetstid med kommunens datorer. De sitter även hemma och jobbar på kvällar och
helger. Då vill de kunna logga in på interna system som intranätet (Insidan), e-post
(First Class) och tidrapporteringssystem (Självservice, Medvind m.m.). Det bör
därför finnas en väg från den externa webbplatsen till inloggningssidan för
kommunens kommande intranät i Microsoft SharePoint 2013 som det finns planer
på att utveckla under 2014. Då kan dessa användare hitta dessa länkar där istället.
På skolförvaltningen samt vård- och omsorgsförvatlningen finns det privata
utförare som också måste ha tillgång till intern information.
Denna grupp är också mån om att den egna verksamheten eller avdelningen
presenteras på ett fördelaktigt sätt.
Prioriterade användningsmål:
• Vill logga in i interna system.
• Vill se hur den egna verksamheten exponeras på den externa webbplatsen.
• Vill veta hur man rättar felaktigheter om den egna verksamheten eller
avdelningen.

Jobbsökande
Drygt 6 procent av besökarna går in på webbplatsen för att de letar efter lediga
jobb. En stor del av denna grupp är målinriktad och vill enbart hitta sidan som listar
lediga tjänster som går att söka via kommunens rekryteringsverktyg. Ofta kommer
de via Arbetsförmedlingen eller andra annonsplatser med enda syfte att söka ett
specifikt jobb. En mindre del av denna grupp vill anmäla sig till kommunens
vikarieförmedling för skolorna. Ungdomar som söker sommarjobb är en annan
mindre grupp som söker in sig på kommunens webbplats, speciellt under
vårvintern.
I dagsläget finns inte så mycket information på webbplatsen om kommunen som
arbetsgivare. I de intervjuer jag gjort och om man kikar på andra organisationer så
skulle det finnas en poäng att visa innehåll som gestaltar och berättar vad det
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innebär att arbeta på kommunen. Inte minst med tanke på den pågående satsningen
på arbetsgivarvarumärket (se sidan 20).
Prioriterade användningsmål:
1. Vill kunna hitta till en lista över lediga tjänster via en tydlig länk från
startsidan.
2. Vill enkelt kunna ansöka om ett ledigt jobb.
3. Vill enkelt kunna dela lediga jobb i sociala medier för att tipsa andra.
4. Vill enkelt kunna anmäla sig till skolans vikarieförmedling.
5. Vill kunna hitta sommarjobb.
6. Vill läsa om kommunen som arbetsgivare.

Politiskt intresserade
Cirka 4 procent av besökarna går in på webbplatsen för att få insyn i politiska
processer i kommunen och hålla koll på vad som händer i kommunens
förvaltningar. Denna grupp är främst inne på sektionen Kommun och politik där de
navigerar genom att välja olika delar av organisationen, främst
kommunfullmäktige, nämnder eller förvaltningar. Denna grupp består exempelvis
av journalister, fritidspolitiker eller invånare som är engagerade i en viss
kommunalpolitisk fråga. De politiska organ som är mest efterfrågade är
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de nämnder som hanterar stora
byggärenden i kommunen. Den senaste tiden har planerna för Korsängsfältet och
nytt parkeringshus varit välbesökt.
Det är primärt denna grupp som läser nyheterna på webbplatsens startsida.
Majoriteten av dessa är återkommande besökare, vissa återkommer många gånger
per dag. Många av nyhetsläsarna är journalister från medieföretagen som Schibsted,
Sveriges Television, Sveriges Radio, Nya Wermlandstidningen AB och ENAbygdens tidningsförlag. Nyheterna som publiceras på startsidan är med andra ord
inte relevanta för majoriteten av alla besökare, men är väldigt relevanta för de
journalister som bevakar kommunen. Det finns i dagsläget inget ställe på
webbplatsen där pressmeddelanden publiceras, då startsidan fyller motsvarande
funktion.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill ladda ner protokoll och kallelser från nämnder.
2. Vill läsa pressmeddelanden från kommunen i ett nyhetsflöde.
3. Vill hitta kontaktuppgifter till presskontakter på kommunen.
4. Vill hitta kontaktuppgifter direkt till enskilda medarbetare och politiker.
5. Vill läsa om större pågående förändringsprojekt i kommunen, exempelvis
byggnationer i centrum.
6. Vill kunna lämna medborgarförslag på ett smidigt sätt.
7. Vill läsa om uppdraget för olika delar av kommunens organisation.
8. Vill se på webbtv-sändningen från kommunfullmäktige, bland annat för att
stämma av citat.
9. Vill kunna prenumerera på pressmeddelanden via e-post och RSS.
10. Vill läsa fakta, statistik och rapporter om kommunen.

18 (61)
2014-04-10

Företagare
Cirka 2 procent av besökarna går in på webbplatsen i rollen som företagare.
Företagsregistret, pågående upphandlingar och lediga lokaler är det mest besökta.
Näringslivsservice skickar ut ett nyhetsbrev som många företagare jag pratat med
uppskattar. I dagsläget publiceras dock inte innehållet i nyhetsbrev i webbformat på
sidorna, vilket de företagare jag pratat med tror skulle bidra till att de i större
utsträckning gick in på webbplatsen. En del letar även efter tillstånd, främst
serveringstillstånd.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill veta vilket stöd företaget kan få av kommunen.
2. Vill se pågående upphandlingar.
3. Vill läsa nyheter om vad kommunen gör för det lokala näringslivet.
4. Vill hitta andra företag i kommunen.
5. Vill få information om vilka tillstånd, regler och priser som gäller det egna
företaget, speciellt när det gäller serveringstillstånd och miljöfarlig
verksamhet.
6. Vill enkelt kunna ansöka om tillstånd.

Föreningsaktiva
Under 1 procent av besökarna går in på webbplatsen i rollen som aktiva i en ideell
förening, ofta med inriktning på idrott och motion. Föreningsregistret,
föreningsbidrag och föreningsnytt är det mest besökta. En del letar även efter
tillstånd, främst lotteritillstånd. En relaterad grupp besökare är de
evenemangsarrangörer som går in på kommunens webb för att själva skicka in
evenemang i marknadsföringssyfte. Det handlar ofta om föreningar eller enskilda
människor som driver exempelvis loppis ideellt.
Prioriterade användningsmål:
1. Vill läsa nyheter om vad kommunen gör för det lokala föreningslivet.
2. Vill veta vilket stöd föreningen kan få av kommunen.
3. Vill enkelt kunna boka idrottslokaler.
4. Vill enkelt kunna skicka in nya evenemang i kommunens
evenemangskalender.
5. Vill hitta andra föreningar i kommunen.
6. Vill få information om vilka tillstånd, regler och priser som gäller den egna
föreningen, speciellt när det gäller lotteri och att anordna evenemang.
7. Vill enkelt kunna ansöka om tillstånd.
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Verksamhetens behov
En viktig förutsättning för en bra webbstrategi är att förstå verksamhetens
långsiktiga mål. Det gäller både de mer övergripande målen som har definierats på
översta ledningsnivå och de mer praktiska målen som finns för de olika delarna av
organisationen.

Kommunövergripande mål
Det finns flera parallella målbeskrivningar om Enköpings kommun som alla på sitt
sätt påverkar hur vi ska utforma kommunens webbstrategi.

Vision
Kommunen har en politiskt förankrad vision som gäller fram till 2030. 1 Visionen
för kommunen är:
Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla
sitt allra bästa jag.
Visionen handlar om tre aspekter:
• Självklar livskvalitet.
• Attraktivast i regionen.
• En hållbar omvärldsaktör.
På denna nivå kan webbplatsen framför allt underlätta för invånarna att ta del av
kommunens service och utbud av tjänster, vilket leder till en högre livskvalitet för
invånarna. När det gäller aspekten attraktivast i regionen så kan vi mer konkret ha
som ambition att ha en webbplats med fler nöjda besökare än andra kommuner i
regionen. Exakt vad som menas med ”regionen” är oklart. Om man bara ser till de
angränsande kommunerna så handlar det om tio kommuner: Sala och Västerås i
väster, Heby och Uppsala i norr, Håbo, Knivsta, Upplands Bro och Sigtuna i öster
samt Eskilstuna och Strängnäs i söder. Ett konkret mål för projektet med en ny
webbplats kan alltså vara att skapa en webbplats som är bättre än dessa tio
kommuners webbplatser.

Värdegrund
Tjänstemannaorganisationen har en värdegrund som ska prägla förvaltningarnas
arbete. 2 Värdegrunden består av de fyra värdeorden ansvar, trygghet, service och
ambition. Flera av dessa värderingar går att applicera på arbetet med vår
webbnärvaro:
•
•
•
•

1

Vi tar ansvar för att innehållet på webbplatsen är uppdaterat.
Vi ger trygghet med en webbplats som är tillgänglig för alla.
Vi har fokus på service i webbplatsens utformning.
Vi har ambitionen att bygga en av Sveriges bästa kommunwebbar.

Enköpings kommun (2013): Vision 2030,
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1309579 (hämtad 2014-03-31).
2
Enköpings kommun (2012): Enköpings kommun har fått en gemensam värdegrund,
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1451419 (hämtad 2014-04-04).
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Platsvarumärke och turism
En förutsättning för att kommunen ska leva och växa är att kommuninvånare,
företagare och turister uppfattar platsen Enköping som attraktiv. För att attrahera
dessa grupper arbetar kommuner med något som kallas för platsmarknadsföring.
Enköping har redan idag en av Sveriges mest kända slogans i ”Enköping – Sveriges
närmaste stad”. Denna slogan myntades 1965 av Bahco Verktygs dåvarande
reklamchef Bertil Danielsson som upptäckte att ingen annan stad i landet hade så
många städer inom så litet avstånd: 38 städer inom tolv mils radie. 1
Det saknas dock en varumärkesplattform som fyller denna slogan med innehåll.
Dessutom är det inte tydligt internt hur denna slogan ska användas i
marknadsföringen för andra områden än näringslivsetableringen, exempelvis när
det gäller turism. Parkkontoret lyfter gärna fram alternativa fraser där parkerna
kommer i fokus, som att Enköping är en av Sveriges ledande park- och
trädgårdskommuner. 2 Det saknas en övergripande strategi för turismen i skrivande
stund.
För att webbplatsen verkligen ska vara ett stöd i att marknadsföra platsen Enköping
så behöver vi tydliggöra vårt platsvarumärke. När vi är överens om vad vi vill lyfta
fram så är webbplatsen en utmärkt kanal för att gestalta platsvarumärket med bra
innehåll som inspirerar utomstående att besöka Enköping. Lyckade och välbesökta
evenemang i kommunen tror jag är nyckeln för att driva besök till kommunen och
påverka bilden av platsen Enköping. Evenemangskalendariet på webbplatsen är
därför en viktig pusselbit i vår webbnärvaro.

Arbetsgivarvarumärke
Enköpings kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 3 000 anställda.
Av dessa går nästan 30 procent i pension de närmaste tio åren. För att kommunen
ska kunna fortsätta att erbjuda bra service är det därför viktigt för kommunen att vi
som arbetar här trivs och vill stanna kvar. Det är också viktigt att kommunen kan
rekrytera fler medarbetare. HR-avdelningen har därför jobbat tillsammans med
varumärkesbyrån Rewir under 2013 med att definiera kommunens
arbetsgivarvarumärke (employer branding). 3 Så här lyder Enköpings kommuns så
kallade arbetsgivarerbjudande:
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa
det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla
ditt allra bästa jag.
Under 2014 kommer kommunen att jobba med arbetsgivarvarumärket internt för att
2015 gå ut externt, bland annat via kommunens webbplats. Rewir har gjort mycket
av grundarbetet, men vi behöver fundera på vilket innehåll som behövs för att
webbplatsen ska gestalta arbetsgivarerbjudandet genom berättande (storytelling).
Virgin Atlantic är ett exempel på ett företag som lyckats med sitt berättande med tre

1

Enköpings kommun (2014): Kommunfakta,
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1496385 (hämtad 2014-04-02)
2
Enköpings kommun (2014): Enköpings parker,
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1201 (hämtad 2014-04-02)
3
Rewir (2013): Enköpings kommun – employer value proposition.
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lager: reklam för konsumenter, videoklipp med anställda som berättar via Youtube
och en rekryteringssajt med vardagliga uppdateringar från arbetsplatsen.1

Strategiska mål
För de politiska nämnderna finns ett antal strategiska mål från 2012 till 2015 som
ligger till grund för förvaltningarnas arbete.2 Dessa är:
•
•
•
•
•
•

Goda gröna Enköping.
Kreativ tillväxtzon.
Attraktiv skolkommun.
God livskvalitet.
God kompetensförsörjning.
Stark ekonomi och effektiv förvaltning.

Dessa mål kan inte realiseras enbart med hjälp av webbplatsen. Däremot kan
webbplatsen bidra till flera av de strategiska målen, framför allt genom att
underlätta för webbplatsens besökare att ta del av den service kommunen erbjuder i
olika former. Några exempel på hur webbplatsen kan bidra till de strategiska målen:
•
•
•
•

•
•

Goda gröna Enköping – lätt att hitta återvinningscentraler och begriplig
information om vad som ska återvinnas.
Kreativ tillväxtzon – relevant information till företagare som underlättar
nyetablering av företag. Här kan man även tänka sig en framtida satsning på
öppen data för att sporra it-utvecklingen och entreprenörskap i kommunen.
Attraktiv skolkommun – lätt att jämföra skolor samt att ansöka om plats i
skolan via webben.
God livskvalitet – enkelt att ta del av bibliotek, idrottsanläggningar och
evenemang som kommunen erbjuder. Här spelar också webbplatsens
användbarhet in. Om webbplatsen är enkel och trevlig att använda, ökar
besökarnas livskvalitet. Även e-tjänster som verkligen underlättar är viktigt.
God kompetensförsörjning – inspirerande information om hur det är att
jobba på kommunen samt lätt att söka jobb via webben.
Stark ekonomi och effektiv förvaltning – mindre krångel med uppdaterad
information, e-tjänster och bra kontaktvägar in i organisationen.

Kommunikationspolicy och grafisk profil
Kommunen har en kommunikationspolicy som beskriver hur kommunen ska
kommunicera. 3 Där lyfts den externa webbplatsen fram som en av de viktigaste
kanalerna för den externa kommunikationen. Dessa principer ska gälla:
Kommunens kommunikation ska präglas av tillgänglighet, öppenhet,
tydlighet och saklighet. Information ska ges vid rätt tidpunkt och vara

1

Direct Recruiting (2013): Virgin Atlantic – Story Telling & Employer Brand, http://directrecruiting.net/2013/01/31/virgin-atlantic-story-telling-employer-brand/ (hämtad 2014-04-04)
2
Enköpings kommun (2013): Strategiska mål i Enköpings kommun år 2012 till år 2015,
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1386330 (hämtad 2014-03-31).
3
Enköpings kommun (2004): Kommunikationspolicy för Enköpings kommun,
http://www.enkoping.se/files/pdf/pressrum/kompolicy.pdf (hämtad 2014-03-31).
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behovsanpassad. Kommunikationen ska vara kongruent d v s ha samma
innehåll och formspråk vid varje tillfälle.
Kommunikationspolicyn slår även fast att kommunens egna
medborgare och brukare, företag, samhällsorgan och organisationer inom
kommunen är huvudmålgrupp för den externa kommunikationen. Dessutom står det
att kommunens grafiska profilprogram ska användas vid all produktion av
information. Dessa riktlinjer påverkar dels hur vi organiserar innehållsarbetet för att
uppnå tydlighet, saklighet och målgruppsanpassning, dels hur vi utformar
webbplatsen när det gäller tillgänglighet och det grafiska utseendet.
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Särskilda myndighetsuppdrag
Kommunens webbplats är den största kontaktytan och för många den enda
kontakten de har med kommunen. Därför blir det viktigt att de grundläggande
uppgifterna kommunen har i sitt uppdrag som kommun hanteras på ett korrekt sätt
via webbplatsen. Att informera vid kris, utöva tillsyn och ge information på finska
är exempel på detta.

Kontakt
Enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) har vi som kommun en serviceskyldighet
som innebär att vi ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp
till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområde. Frågorna ska
besvaras ”så snart som möjligt”. Vi ska även hänvisa vidare om någon vänder sig
till oss i en fråga som en annan myndighet har ansvar för.
På webbplatsen har vi flera olika typer av kontaktuppgifter. Den mest använda är
den generella kontaktsidan som finns länkad i sidhuvudet med kommunhusets
kontaktuppgifter. Denna besöks av 6 procent av besökarna. Kontaktuppgifter på
den generella kontaktsidan går till kommunhusets infocenter. Frågorna handlar
främst om olika typer av ärenden som invånare har med kommunen, som bygglov. 1
Vi har även ett formulär för att lämna synpunkter, som finns länkat från alla sidor,
som besöks av 1 procent av besökarna. Formuläret skapades i samband med att
kommunen antog en policy om klagomålshantering 2011. Policyn säger att den som
lämnar klagomål ska få svar inom fem dagar om att klagomålet eller synpunkten
nått kommunen och vem som är ansvarig handläggare. 2 Det ska även vara möjligt
att lämna klagomål och synpunkter anonymt.
Dessutom har samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst en sida med sitt
telefonnummer och länk till ett formulär som skickar ärenden direkt in i deras
ärendehanteringssystem. Deras sida besöks av 0,3 procent av besökarna.
Kontaktuppgifter finns även på mer specifik nivå. Dels finns listor med
kontaktpersoner inom vissa ämnen. Dels finns kontaktuppgifter för vissa enskilda
sidor, exempelvis nyheter. Det finns ingen möjlighet att söka eller bläddra bland
kontaktpersoner, utan dessa kontaktuppgifter läggs in manuellt av vissa redaktörer.
Det ligger därför kontaktuppgifter ute på webbplatsen för personer som har slutat
för flera år sedan på vissa delar av webbplatsen. Det finns ett stort intresse bland
besökarna att hitta kontaktuppgifter till de anställda och förtroendevalda. Dessa
kontaktuppgifter borde hämtas automatiskt från våra interna system i framtiden.
På varje sida skriver även webbpubliceringssystemet Swwwing ut kontaktuppgifter
till den som är sidansvarig. Tanken är att man ska kunna lämna feedback på sidans
upplägg, men ofta kontaktas sidansvarig om sakfrågan i innehållet på sidan vilket
blir fel då den sidansvariga sällan kan svara på den typen av frågor. Här kanske ett
formulär till webbredaktionen hade varit att föredra.

1
2

Se bilaga D för en lista över vanliga frågor till infocenter.
Enköpings kommun (2011): Klagomål är gåvor – så hanterar vi klagomål och synpunkter.
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Krisinformation
Vid en kris i kommunen som är uppmärksammad av riksmedia eller påverkar
kommunens grundläggande infrastruktur så ökar antalet besökare. Under branden i
Grillbyskolan oktober 2013 och vattenläckan i Örsundsbro november 2013 ökade
trafiken avsevärt till hela webbplatsen. Under dagarna kring vattenläckan i
Örsundsbro uppgick besökarna som ville hitta krisinformation till hela 30 procent,
varav många inte vanligtvis besöker webbplatsen. Den siffran skulle förmodligen
vara högre om det gällde en kris som berörde hela kommunens infrastruktur.
Det finns en stor förväntan på att man via webbplatsen ska få aktuell
krisinformation om läget, oavsett vilken tid på dygnet krisen inträffar. Under
krisförloppet söker denna grupp information på flera olika sätt. På startsidan, på det
ämnesområde man uppfattar att det gäller och genom att direkt gå till den berörda
verksamheten, exempelvis Grillbyskolans sida. Det är därför viktigt att samma
krisinformation finns tillgängligt tydligt på flera olika delar av webbplatsen
samtidigt för att undvika onödigt letande.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har uppdraget att skriva
riktlinjer för krisinformation på webben, men dessa riktlinjer är ännu inte klara i
skrivande stund. Så länge bör vi luta oss mot de tidigare riktlinjerna som fanns i
Vägledningen 24-timmarswebben. 1 Dessa säger bland annat att man ska skapa en
förberedd sida eller webbplats för krisinformation.

Finsktalande invånare
Enköpings kommun är en del av förvaltningsområdet för finska sedan 1 januari
2014, därför måste vi ha viss information när det gäller kommunal service finnas på
finska.

Tillsyn
Kommunen har ansvar för tillsyn, bland annat när det gäller miljöbalken. Dessa
delar av webbplatsen besöks av väldigt få personer, men det är viktigt att
grundläggande information om kommunens tillsyn finns och är uppdaterad utifrån
aktuella bestämmelser.

1

Verva (2006): Vägledningen 24-timmarswebben – krisinformation på webbplatsen,
http://arkiv.edelegationen.se/verva/verksamhetsstod/webb/vl24/2006/5/3/index.html (hämtad 201404-03).
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Avdelningschefernas önskade nytta
I början av 2014 fick alla avdelningschefer på kommunen svara på en enkät om
vilken nytta de ansåg att webbplatsen skulle bidra till deras avdelning. 1 De fick
också svara om de ansåg att webbplatsen som den ser ut idag bidrog till denna nytta
och vad som kunde förbättras.
En fråga handlade om att rangordna vilken nytta webbplatsen ska bidra till för den
egna avdelningen. Nedan följer den sammanvägda prioriteringen för de fem högst
prioriterade nyttorna.
1.
2.
3.
4.
5.

Förbättra servicen till avdelningens kunder/motsvarande.
Ge möjlighet till insyn eller dialog.
Förenkla kontakten med avdelningens personal.
Marknadsföra kommunen, verksamheter eller evenemang.
Förenkla ansökningar till avdelningen.

Avvikande prioriteringar
Vad som också framgick av denna prioritering var att önskad nytta skiljde sig en
del mellan avdelningarna.
•
•
•

Insyn och dialog var högre prioriterat av utåtriktade avdelningar som
kommunikationsavdelningen och kontorsservice (InfoCenter) samt av några
skolchefer.
Marknadsföring var högre prioriterat av konkurrensutsatta verksamheter
som Westerlundska gymnasiet, turistinriktade verksamheter som
parkkontoret och avdelningen barn och unga på upplevelseförvaltningen.
Förenkla ansökningar var högre prioriterat av handläggande avdelningar
som miljöavdelningen, socialförvaltningen, bistånd i vård och omsorg samt
överförmyndaren.

Det går med andra ord inte att säga att alla avdelningar eftersträvar samma
verksamhetsnytta, åtminstone om man får tro avdelningscheferna i denna
undersökning.

Webbplatsens nuvarande nytta
En annan fråga i enkäten handlade om dagens webbplats bidrar till önskad nytta. En
majoritet svarade att så inte är fallet. Bara två av 30 svarade att webbplatsen i hög
grad bidrar till nyttan. Hela tio chefer svarade att webbplatsen inte alls bidrar till
önskad nytta. Det finns med andra ord ett stort missnöje med webbplatsens bidrag
till verksamhetsnyttan idag bland avdelningscheferna.

Förbättringsområden
De som var missnöjda fick själva beskriva problemen och vad som skulle kunna
förbättras med webbplatsen. Svaren kan delas in i fyra kategorier:
•
1

Svårt att hitta (åtta chefer). Strukturen är otydlig, det är svårt att hitta. Den
egna verksamheten/avdelningen syns inte tillräckligt mycket. Besökare

Enkät D.
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•
•

•

blandar ihop den externa webbplatsen med Insidan. (Som parentes kan
nämnas att flera chefer i undersökningen inte verkade kunna skilja på den
externa webbplatsen och Insidan.)
Problem i innehållsarbetet (sex chefer). Det ligger information ute på
webbplatsen som inte är uppdaterad. Det saknas också information om vissa
verksamheter. Innehållet måste bli enklare och mer riktat till kunden.
Begränsade möjligheter (fyra chefer). Begränsade möjligheter att göra
sidan lockande. Flera chefer vill ha egna webbplatser för just sin verksamhet
för att profilera sig. Även appar efterfrågas. Det finns en vilja att själv
kunna bygga sina egna webbsidor med större frihet än vad Swwwing
erbjuder.
För lite självservice (fyra chefer). Fler ärenden borde kunna hanteras med
hjälp av webben genom fler e-tjänster. Det ska också vara möjligt för
kunden att följa ansökningsprocessen via webbplatsen.

Interna utmaningar
Det finns flera interna utmaningar som påverkar möjligheten att skapa en bra
webbnärvaro för kommunen. Avdelningschefernas svar visar på olika sätt de
problem som finns internt för att få till en bra webbnärvaro.

Det interna perspektivet
Några av avdelningschefernas svar visar på ett starkt internt perspektiv när det
gäller webbplatsen. Här är ett exempel:
Det är svårt att få ut riktad information som berör våra kunder då vår
avdelning inte har en "tydlig" egen hemsida, vi tror att kunderna har lite
svårt att hitta fram till vår info på "bygga och bo".
Detta svar hänger inte ihop med den fakta vi har om hur våra besökare faktiskt
använder webbplatsen. Våra besökare använder nämligen såväl toppmenyn som
vänstermenyn för att hitta. 1 Att besökarna inte går in på olika ämnen på
webbplatsen handlar snarare om att de saknar intresse eller inte vet att de kan
använda webbplatsen för att hitta just denna information. En direktlänk på
startsidan till en egen webbplats skulle inte hjälpa. För denna avdelning handlar det
snarare om att jobba med att ta fram ett bättre innehåll och fler digitala tjänster som
besökarna faktiskt vill använda. Det är ett långsiktigt arbete.
Det finns en uppfattning internt att det som inte syns på startsidan, det finns inte.
Detta grundar sig dels på bristande kunskap om hur folk hittar på webbplatsen (få
läser nyheterna eller klickar på banners på startsidan), dels en vilja att den
avdelningen eller kampanjen måste synas oavsett kostnad. Problemet är att ju fler
saker som syns på startsidan, desto mer otydlig och svårnavigerad blir den.
En annan sida av samma mynt är det djupt rotade synsättet att vilja visa den egna
avdelningen med interna beteckningar. Organisationen kan vara viktig för vissa
besökare, men för det stora flertalet är det avdelningens service som besökarna vill
hitta, exempelvis de olika verksamheterna (Idrottshuset, huvudbiblioteket,
Återbruket) eller det man kan ansöka om (bygglov, försörjningsstöd, god man). Få
1

Se bilaga B och C.

27 (61)
2014-04-10
externa besökare är intresserade av hur nämnderna och förvaltningarna är
organiserade, utan vill lösa en viss praktisk uppgift.
Att göra det enkelt att hitta är med andra ord olika beroende på besöksgrupp.
Interna användare skulle hitta enklare om webbplatsen var organiserad efter
förvaltning, medan externa användare föredrar en ämnesindelning utifrån
besöksgruppernas behov. Vi måste även avdramatisera startsidan och flytta fokus
från startsidan till nästa nivå i strukturen då det först är på den nivån i strukturen
som besökarna är mottagliga för det kommunen vill berätta. Det är också viktigt att
det kommunen vill berätta är något som intresserar våra besökare.

Profilering och egna webbplatser
Ett annat problem som jag som webbstrateg sett är att det finns en stark vilja bland
vissa förvaltningar och avdelningar att profilera sig som någonting annat än
Enköpings kommun. Biblioteken har flyttat till en egen webbplats under namnet
”Bibli”. Kulturskolan har byggt en egen webbplats med egen grafisk profil. Många
verksamheter på utbildningsförvaltningen ligger på egna webbplatser med helt
olika utseenden.
Problemet med detta är att kommunen som avsändare blir otydlig och att viktig
information försvinner från kommunens webbplats, vilket gör det svårare för
besökarna att hitta. Några tydliga exempel där vi brister idag är exempelvis
information om bibliotekens öppettider och vad som gäller vid val av
gymnasieskola. Just vår bristande information om gymnasieskolan drog ner
kommunens totala betyg i SKL:s senaste undersökning om kommunala
webbplatser. 1
Samtidigt finns ett behov att kunna ha ett eget utrymme på webben som inte är styrt
centralt i kommunen, utan där man själv kan styra. Jag ser gärna att detta i
framtiden kan ske inom ramarna för den kommunala webben. Detta gäller de ovan
nämnda verksamheterna, men det gäller även de kommunala grundskolorna och
förskolorna. De skulle ha stor nytta av att kunna skapa egna underwebbplatser där
de fick större frihet att profilera sig, speciellt med tanke på konkurrensen från
friskolorna. Dagens upplägg har inte gett tillräckligt stora friheter att profilera den
egna verksamheten.

Redaktörsorganisationen
Vi har i dagsläget runt 100 anställda som har behörighet att redigera innehållet i
Swwwing. Majoriteten av dessa jobbar enbart med den externa webbplatsen och
jobbar sällan med webbpublicering. I en enkätundersökning som gjordes hösten
2013 svarade över 50 procent att de arbetade mindre än en timme i veckan med
webbpublicering. 2 Endast fem personer svarade att de jobbade mer än fem timmar
per vecka med webbpublicering. Antalet webbpublicerare är ojämnt fördelade
mellan förvaltningarna. Det är främst skolförvaltningen, upplevelseförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen som har många sällanpublicerare.

1

Sveriges Kommuner och Landsting (2013): Information till alla?,
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ledning-och-styrning/kvalitet/skrift-information-till-alla
(hämtad 2014-04-07).
2
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Det finns flera problem med den nuvarande organisationen för webbpublicering.
Det som publiceras av personer som arbetar med webbpublicering som en extra
arbetsuppgift någon timme i veckan håller låg kvalitet. Ofta blir formateringen
felaktig, sidorna följer inte webbplatsens struktur och innehållet är inte
målgruppsanpassat.
Denna grupp redaktörer upplever också i hög grad själva problem med
webbpubliceringen. 50 procent av sällanpublicerarna i enkätundersökningen
svarade att webbpubliceringen gör dem stressade. De uppger att det är för krångligt
att publicera, det tar för lång tid att hitta den sida de skulle vilja publicera och de är
rädda för att göra fel.
Ett annat problem som jag ser som webbstrateg är att samordningen tidigare varit
ett stort problem. Ingen har tagit ansvar för att webbplatsen ska fungera hyfsat
likadant mellan olika ämnesområden. Ofta har redaktörer hittat på egna lösningar,
vilket gjort att webbplatsen blivit väldigt spretig. Under hösten 2014 infördes en
webbredaktion som delvis har kommit till rätta med detta problem.
I framtiden skulle jag gärna se att man tydligare skilde på de professionella
användarna (informatörerna) och sällanpublicerarna. Sällanpublicerarna behöver
begränsade behörigheter och enklare redigeringsgränssnitt för att kunna göra ett bra
jobb på den lilla tid de kan lägga på webbpubliceringen. Det bör även vara ett
tydligare innehållsansvar för de olika delarna av kommunwebben.

Ekonomiska förutsättningar
Enköpings kommun genomförde flera besparingar under 2014, bland annat på
kommunstyrelsekontoret som ansvarar för övergripande webbutveckling. Även
2015 kommer budgeten att vara slimmad. Det diskuteras bland annat politiskt om
att vissa verksamheter ska läggas ner. I dessa kärva tider är det svårt att kräva en
stor budget för webbutveckling. Ännu viktigare blir att säkerställa att den
långsiktiga förvaltningen inte skenar iväg i stora kostnader. När vi ser på kostnaden
för vår nya webbnärvaro bör vi därför räkna på kostnaden under webbsystemets
hela livscykel, som bör vara på max fem år.
Även på personalsidan kan vi inte räkna med utökade resurser. Det är inte troligt att
vi kan anställa utvecklingskompetens eller utöka den redaktionella styrkan av
informatörer. Det är till och med så att den lösning vi väljer måste gå att hantera
även med en krympt ekonomisk kostym då det inte är säkert att kommunledningen
kommer att prioritera kommunikationsarbetet i allmänhet och webbutveckling i
synnerhet framöver.

Budget för utveckling
När vi ska utveckla en helt ny webb så kommer det att uppstå kostnader för att
utveckla, oavsett vilket system vi väljer istället för Swwwing. Enköpings kommun
saknar, precis som majoriteten av landets kommuner, intern kompetens för att
utveckla en helt ny webbplats som möter de krav som ställs i denna förstudie. Vi
behöver anlita en webbyrå som kan tillhandahålla ett tvärfunktionellt team med
interaktionsdesigner, grafiska formgivare, teknisk arkitekt och webbutvecklare med
kompetens när det gäller gränssnittsutveckling, programmering av särskilda
funktioner samt kopplingar mot databaser och andra it-system.
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För att få en bild av vad det kostar att utveckla en helt ny webb presenteras nedan
några exempel från andra kommuner. Dessa siffror kommer från webbansvariga
hos respektive kommun som jag fått tillgång till via Funkas kommunnätverk.
Kommun
Eskilstuna
Sjöbo
Skellefteå
Västervik

År
2010
2011
2013
2013

System
EpiServer
EpiServer
Content Studio
EpiServer

Utvecklingskostnad
1,6 mkr
0,4 mkr
0,7 mkr
1 mkr

Värt att notera att det finns flera saker som spelar in när det gäller
utvecklingskostnaden. Några saker är utvecklingsprojektets omfattning, valet av
leverantör och valet av webbpubliceringssystem. Även hur själva upphandlingen
gått till spelar in för kostnaden. I snitt kan man dock säga att ett utvecklingsprojekt
för kommunwebb landar på drygt 900 000 kr. Detta täcker inte bara rena
utvecklingskostnader, utan då ingår specialkompetens när det gäller exempelvis
tillgänglighet.

Budget för licenser och löpande förvaltning
Enköpings kommun har aldrig haft en fast budget för webbutveckling. Däremot så
betalar vi för den löpande kostnaden för licenser och teknisk förvaltning av det
nuvarande webbpubliceringssystemet Swwwing. Under år 2013 fakturerade
Velocity Software AB totalt 127 309 kr för licenser och löpande teknisk
förvaltning. Denna summa täcker i dagsläget både den externa webbplatsen och
intranätet.
I framtiden kommer intranätet att ligga som en del av Microsoft SharePoint 2013,
medan den externa webbplatsen kommer att hanteras i ett annat
webbpubliceringssystem. Att använda SharePoint för externwebbspublicering är
inte ett alternativ, då det inte är anpassat för redaktionell publicering med våra krav
på användbarhet och tillgänglighet. Licens- och förvaltningskostnader för
SharePoint är betydligt högre, vilket gör att det är svårt att motivera en hög kostnad
för ett renodlat system för externwebbspublicering.
Med tanke på den ekonomiska situationen bör vi försöka hålla nere de löpande
licens- och förvaltningskostnaderna, gärna så att de är lägre än dagens kostnader.
En rimlig årlig kostnad bör ligga på cirka 60 000 kr för den externa webben.
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Teknisk analys
Besökarnas teknik
Det har hänt mycket med hur våra besökare surfar på webben sedan den nuvarande
webbplatsen lanserades 2003, både med hårdvara och mjukvara. Förr surfade
besökarna främst på en dator med webbläsaren Internet Expolorer. De senaste åren
har det skett stora förändringar. Dels så har webbläsaren Internet Explorer kommit i
flera nya versioner och tappat många användare till webbläsare som Google
Chrome och Mozilla FireFox. Dels surfar besökarna inte längre bara från sin dator,
utan olika mobila enheter används i allt högre utsträckning för att titta på
kommunens webbplats. Den nuvarande webbplatsen är varken anpassad till de nya
webbläsarnas möjligheter (HTML5 och CSS3) eller till de mobila enheterna.
När det gäller de mobila enheterna så skiftar användningen på vår webbplats
mycket beroende på om man tittar på vardagar eller helger. På vardagar använder
besökarna 16 procent mobiler och 9 procent surfplattor, medan det på helger är 27
procent mobiler och 16 procent surfplattor. Förklaringen tror jag står att finna i att
surfplattor och mobilsurfning är mer utbrett i hemmet och för privat bruk än för
arbete och arbetsplatsens traditionella skrivbord. När vi börjar anamma mobil
surfning och surfplattor mer på jobbet, så kommer förmodligen fler att besöka
kommunens webbplats från en mobil enhet än via en traditionell dator.
De mobila enheter som dominerar är främst iOS-enheter (Apple), men även
Android (främst Samsung) används i viss utsträckning, visar vår webbstatistik.
Iphone står för 42 procent av all mobil trafik, iPad för 30 procent, Androidtelefoner för 21 procent och Android-plattor för 6 procent. Övriga mobila
operativsystem står för cirka 1 procent av den mobila trafiken i dagsläget.
De mobila enheternas intåg påverkar hur vi kan designa webbplatsen, med tanke på
de mobila enheternas begränsade skärmstorlek och deras alternativa sätt att
navigera. På en dator har vi stor skärm med tangentbord och mus som sätt att
interagera med webbplatsen. Då kan vi bygga en relativt komplicerad sidlayout
med många länkar och små objekt. På en mobil enhet har vi liten skärm med
fingerpekning och svepning som sätt att interagera med webbplatsen. Då måste vi
begränsa oss till en enklare sidlayout med färre länkar och större objekt.
Den mobila utvecklingen kommer inte heller att stanna vid smarta telefoner och
surfplattor. Nästa steg är uppkopplade enheter som vi bär på kroppen. 1 Google
håller exempelvis på att lansera de uppkopplade glasögonen Google Glass som
uppmärksammats stort i media den senaste tiden. Den stora nyheten med denna typ
av teknik är att den kommer att sudda ut gränsen mellan den digitala världen och
den fysiska världen genom att du ser den fysiska världen via en digital enhet och får
information från digitala system om de fysiska objekten du ser. Detta kallas för
förstärkt verklighet (augmented reality). Denna utveckling är dock i sin linda, så vi
behöver inte ta hänsyn till den när vi bygger en ny webbplats.

1

WIRED (2013): Why Wearable Tech Will Be as Big as the Smartphone,
http://www.wired.com/2013/12/wearable-computers/ (hämtad 2014-04-02).

31 (61)
2014-04-10

Vår nuvarande teknik
Dagens webbplats använder sig av webbpubliceringssystem Swwwing 3000 som är
skapat av företaget Velocity Software AB. Vår kommun är mig veterligen den enda
kommun som använder detta publiceringssystem i dagsläget.

Teknisk arkitektur
När Swwwing sattes upp för kommunen så valde man att lägga den externa
webbplatsen och intranätet på samma webbserver med samma
webbpubliceringssystem. Detta gör att intranätet inte är begränsat av några
särskilda behörigheter, utan är helt åtkomligt från Internet. Det innebär också att
såväl interna som externa sökmotorer presenterar innehåll från både webbplatsen
och intranätet sida vid sida. Detta är förvirrande för besökarna och ett problem för
hur kommunen syns på nätet, speciellt i sökmotorer.

Drift och teknisk support
Kommunen driftar Swwwing på en egen Apache-webbserver. Velocity Software,
vilket i praktiken bara är en konsult i dagsläget, ansvarar för den tekniska
förvaltningen av själva applikationen. Swwwing har under hösten 2013 slutat att
fungera vid ett flertal tillfällen på grund av fel i applikationen. It-avdelningens
lösning har varit att starta om applikationen. Det är dock inte särskilt önskvärt att
applikationen slutar att fungera utan att vi eller konsulten kan identifiera orsaken.
Swwwing är instabilt, både för redaktörer och ur driftshänseende.
En stor utmaning i Enköpings kommun är den bristande it-styrningen. Under 2013
genomförde PwC en granskning av kommunens it-verksamhet. I sammanfattningen
av rapporten 1 slår PwC fast:
•
•
•

Det saknas en tydlig strategi och målbild hur it ska stödja verksamheten i
kommunen.
Det saknas överenskomna servicenivåer mellan it-avdelningen och
verksamheten.
Förvaltningar inom kommunen upplever att serviceförvaltningen har stora
brister i sin it-leverans.

Detta påverkar inte bara förmågan att utveckla och förvalta olika system. Det
påverkar även grundläggande drift. Ett område som jag ser som väldigt kritiskt ur
denna synvinkel är kommunens interna förmåga att drifta en framtida webb. I
PwC:s rapport kan man läsa:
Kommunen saknar för it-driften en central övervakning med larmfunktion
vilket resulterar i manuellt arbete och risker med oplanerade driftstopp. Det
finns även brister i rutiner och övervakning för backuphantering. /.../ [Det]
saknas SLAer. Detta innebär stora risker för att verksamheten inte får den
säkerhetskopiering av sina system och filer de förväntar.
Den övergripande risken som jag ser med detta är att webbservern går ner på grund
av externa it-attacker eller interna it-haverier. Det senare har också skett. Ett stort
oplanerat driftavbrott skedde tisdagen den 5 november på grund av diskproblem i
1

PwC (2013): Enköpings kommun – uppföljning av översyn av it-verksamheten.
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kommunens centrala serverhall, vilket ledde till att många it-system slogs ut helt.
Detta drabbade bland annat webbservern som låg nere mellan klockan 13 och
klockan 18, vilket är en katastrofalt lång nertid för vår externa webb rent
kommunikativt. Speciellt eftersom det samtidigt var en vattenläcka i Örsundsbro
som kommunen inte kunde krisinformera om via webbplatsen under den aktuella
perioden. Kommunen fick utstå mycket kritik externt för att webbplatsen låg nere i
ett så känsligt läge.
Min bedömning är att vi bör överväga att drifta en framtida webb externt på grund
av ovan nämnda skäl.

Kodkvalitet och tillgänglighet
Som kommun ska vi följa E-delegationens Vägledning för webbutveckling som
finns att läsa på www.webbriktlinjer.se. I dessa riktlinjer ställs flera krav på
kommunala webbplatser när det gäller kodens kvalitet ur ett tillgänglighetsperspektiv. Den kod som Swwwing skjuter ut på webben bryter emot flera av dessa
riktlinjer:
•
•

•
•
•
•

Rubrikstrukturen (H1, H2, H3 etc.) är felaktig, vilket leder till problem för
användare med skärmläsare och försämrar kommunens synlighet i
sökmotorer som Google.
Webbadresserna innehåller systeminformation
(/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=756806) istället för att innehålla
sidans titel (/kommun-och-politik/). Detta försämrar användbarheten och
kommunens synlighet i externa sökmotorer.
Webbsidorna saknar metabeskrivning för enskilda sidor, vilket försämrar
synligheten i sökmotorer då det är denna text som ska visas exempelvis i
Googles träfflistor.
Länkar i nyhetslistor har samma länktext (”Läs mer”), vilket leder till
problem för användare med skärmläsare som läser upp länktexten. Varje
länktext måste vara unik.
Koden validerar inte enligt standard (HTML 4.01 Transitional).
Flera funktioner, bland annat kontaktformuläret, kräver att besökaren har
JavaScript aktiverat. Detta ska inte behöva krävas i dessa fall. Funktioner
ska inte vara beroende av JavaScript för att fungera.

Redaktörsmiljö
Det finns överlag ett missnöje med Swwwing som arbetsverktyg bland dem som
jobbar med webbpublicering. Över 70 procent av de webbpublicerare som svarade
på en enkätundersökning under hösten 2013 menade att kommunen borde byta till
ett annat webbpubliceringssystem. Orsaken är att man uppfattar Swwwing som
gammaldags och krångligt. Här är två röster om Swwwing som system:
Systemet är omodernt och svårbearbetat. Pontus har gjort ett bra arbete
med att förbättra sidans layout men det räcker inte för att få en modern och
lättbearbetat sida. Funktionerna för bilder behöver förbättras så att vi blir
mer benägna att publicera bilder.
Swwwing är visserligen lätt att använda, men också väldigt klumpigt – när
jag till exempel redigerat en sida och publicerat den hoppar menyträdet
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tillbaka till min rot vilket gör det besvärligt att navigera. Snabbtangenter
som Ctrl-V fungerar inte tillfredsställande – avformatering av kopierad text
sker inte vilket leder till märkliga radavstånd och typsnitt som inte ska
användas om man inte använder knapparna i menyn vilket jag sällan gör,
då jag föredrar tangenterna.

Integration med andra system
Kommunen har många interna verksamhetssystem. Vissa av dessa har man försökt
integrera med webbplatsen. Dessa integrationer är dock tveksamt gjorda och i strid
med E-delegationens webbriktlinjer. 1 Nedan listas några av de integrationer som
finns på webbplatsen.
•

•

•

•

•

1

Kommers Annons används för att visa pågående upphandlingar.
Upphandlingarna är i dagsläget inte integrerade alls, vilket är synd då vårt
viktigaste innehåll om upphandling ligger på en extern webbplats.
Dessutom kan vi inte lista pågående upphandlingar i flöden på webbplatsen.
Kommunens karttjänst (ePos) är inbäddad med iFrame på särskilda sidor.
Det går i dagsläget inte att bädda in en karta på en webbsida som en del av
innehållet, vilket är problematiskt då användarna vill se kartinformation
direkt utan att behöva klicka på en länk. Det finns inte heller möjlighet att
komma till en dedicerad kartvy i helskärmsläge. Kartfunktionen saknar även
viktiga funktioner som gatuvy och vägbeskrivning, vilket exempelvis
Google Maps erbjuder. Kommunens kartavdelning arbetar med att införa en
ny karttjänst, byggd i OpenGeo Suite, under 2014. Den nya karttjänsten
kommer vara enklare att integrera.
Offentliga jobb (Aditro) används som rekryteringsverktyg. Jobbannonser
publiceras via verktyget och jobbsökare använder verktyget för att söka
jobben. Integrationen är gjorde som en iFrame vilket leder till flera problem
för besökaren, bland annat går det inte att dela eller länka till ett enskilt
jobb. Att kunna sprida jobbannonser direkt via nätet är ett bra sätt att få fler
sökande, särskilt i sociala nätverk. Andra kommuner (exempelvis
Trelleborg) har löst integrationen på ett mycket bättre sätt, där själva
jobbannonsen hämtas in och blir en egen webbsida i
webbpubliceringssystemet.
UC Marknadsinformation är kommunens företagsregister. Lösningen är
inbäddad i en iFrame med eget gränssnitt som inte hänger ihop med hur
webbplatsen fungerar i övrigt. Frågan är också vilken nytta besökarna ser
med företagsregistret som det är upplagt idag.
W3D3 används för att publicera protokoll och kallelser från kommunens
olika nämnder. Dokumenten publiceras inte på webbsidorna för respektive
nämnd utan som besökare måste du gå in i W3D3:s eget
webbpubliceringssystem (w3d3.enkoping.se), vilket är förvirrande för
besökaren. Dessutom dras W3D3:s webbpubliceringssystem med stora
prestandaproblem. Det tar för lång tid att navigera fram till och hämta
dokument. Det hade varit bättre om vi kunna hämta dokument från W3D3
via ett API och publicerat dem direkt på nämndens webbsida.

Vägledning för webbutveckling (2012): Presentera externa tjänster på ett enhetligt sätt,
http://www.webbriktlinjer.se/r/74-presentera-externa-tjanster-pa-ett-enhetligt-satt/ (hämtad 2014-0404).
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När en ny webbplats utvecklas bör vi säkerställa att inbäddade it-system presenteras
på ett enhetligt sätt enligt E-delegationens rekommendationer.

Kontaktuppgifter
I dagsläget finns ingen integration mellan webbplatsen och interna system för att
hantera i kontaktuppgifter. I och med att vi utvecklar ett nytt intranät i Microsoftmiljö med en uppdaterad Active Directory där alla kontaktuppgifter kommer att
finnas samlade, så bör vi bygga en ny webb där man kan hämta kontaktuppgifter
direkt från Active Directory istället för att manuellt skriva kontaktlistor. Vi bör
även integrera ledamotsinformation från W3D3 med den nya webben via
FormPipes API.

E-tjänster
E-tjänster är inte en del av ett webbpubliceringssystem utan är en eller flera
separata tjänster som ska integreras med webbplatsens publiceringssystem. Denna
distinktion är viktig att ha i åtanke, även om man som besökare ofta uppfattar det
som samma sak.
I dagsläget har kommunen ingen plattform för e-tjänster eller någon tydlig plan för
hur vi ska arbeta med dem. Skolförvaltningen har köpt in en egen e-tjänst
(ProCapita) som bland annat används för att ta emot ansökningar om förskoleplats.
Denna e-tjänst bryter dock emot flera av de webbriktlinjer som E-delegationen gett
ut. Bland annat så saknas kommunens logotyp och annan grafisk koppling till
webbplatsen. Som besökare är du därför inte säker på att det är kommunens etjänst. Det finns även flera användbarhetsproblem med denna e-tjänst, exempelvis
är det otydligt vilka val som besökaren måste fylla i under ansökningsprocessen.
Detta beror enligt mig på att kommunen saknar en arbetsprocess för att
kvalitetssäkra e-tjänster vid beställning och införande.
Även om e-tjänster inte direkt hänger ihop med ett byte av webbpubliceringssystem
så är det viktigt att kommande e-tjänster följer E-delegationens riktlinjer, att de
passar in i webbplatsens design och att gränssnittet är responsivt med flytande
layout.

Öppen data
Även öppen data 1 ligger utanför införande av ett nytt webbpubliceringssystem, men
bör finnas med som ett kommande utvecklingsområde för kommunen. Vi bör på
sikt följa E-delegationens rekommendationer 2 om att skapa en webbsida på
adressen www.enkoping.se/psidata där vi samlar den data som kommunen
tillgängliggör för vidareutnyttjande.

1

Med öppen data menas data i maskinläsbara format som hämtas från våra interna it-system och blir
fritt tillgängliga via Internet för vem som helst att använda utan inskränkningar, gärna via så kallade
öppna API:er (Application Programming Interface). Öppen data skulle kunna bidra till att
entreprenörer använder kommunens data för att utveckla nya innovativa digitala tjänster för
kommunens invånare.
2
E-delegationen (2014): Vidareutnyttjande av offentlig information – en vägledning för
myndigheter, http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Oppna-data-psi/ (hämtad 2014-04-07).
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Möjliga publiceringssystem
Majoriteten av alla kommuner använder något av de licensierade
publiceringssystemen SiteVision eller EpiServer. 1 EpiServer används av bland
andra Stockholm, Uppsala och Linköping medan till exempel Malmö, Örebro och
Jönköping använder SiteVision. Bland webbpubliceringssystemen med öppen
källkod så har WordPress på senare tid seglat upp som ett populärt alternativ som
används av kommuner som Staffanstorp, Hultsfred, Lidköping och Robertsfors.
Nedan finns en kort översiktstabell som bygger på en marknadsanalys som gjorts av
Solna stad i samband med inköp av deras intranät. 2

Tillverkare
Driftplattform
Programmering
Startavgift
Årlig licensavgift
Funktionalitet

Kostnader för
systemintegration
Stöd för
underwebbplatser
Redaktörsmiljö
Möjlighet till
egen anpassning
Krav på egna
webbutvecklare

1

EpiServer
EpiServer,
Sverige
Windows
C#
C:a 165 000 kr

SiteVision
SiteVision AB,
Sverige
Oberoende
Java
C:a 150 000 kr

WordPress
WordPress
Foundation, USA
Oberoende
PHP
Gratis (öppen
källkod)
120 000 kr
45 000 kr
Gratis (öppen
källkod)
Färdigt
Färdigt
Grundläggande
publiceringspubliceringssystem publicering.
system. Inbyggd
med färdiga mallar Sökfunktion
sökfunktion
saknas. Kräver
och fungerade
saknas, men
temautveckling och
sökmotor (Solr).
SiteSeeker kan
Enkelt att integrera många tillägg för
integreras till en
med andra system att fungera som ett
extra kostnad.
via proxy.
fullfjädrat system.
Begränsat med
Begränsat med
Färdig
tilläggsfunktioner. tilläggsfunktioner. funktionalitet finns
gratis att lägga till.
Medel
Låga
Mycket höga
Ja, med
begränsade
anpassningar
Enkelt
Obegränsade
möjligheter
Rekommenderas
om man inte vill
få dyra konsultkostnader

Ja, med
begränsade
anpassningar
Mycket enkelt
Goda möjligheter
via moduler
Nej, många
förändringar går
att göra utan
djupare teknisk
kompetens

Ja, med
obegränsade
anpassningar
Enkelt
Obegränsade
möjligheter
Rekommenderas,
temaförändringar
kräver strukturerad
webbutveckling

Edenström, Martin (2013): SiteVision passerar EpiServer med råge,
http://www.mkse.com/2013/04/09/sitevision-passerar-episerver-med-rage/ (hämtad 2014-02-25).
2
Solna stad (2012): Marknadsanalys plattformar.
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Kostnaderna är inte exakt det Enköpings kommun skulle betala, men det ger en
fingervisning om prisskillnaderna mellan de olika verktygen. Vissa rader i tabellen
bygger på egna erfarenheter av systemen.

Vi bör välja SiteVision
Sammanfattningsvis så kan man säga att EpiServer är för dyrt för Enköpings
kommun i jämförelse med SiteVision. WordPress är bara ett alternativ om vi
anställer en php-utvecklare som kan sköta den löpande utvecklingen, annars
springer utvecklingskostnaderna iväg, speciellt för integrationer. SiteVision har den
lägsta förvaltningskostnaden i min bedömning och är mycket lämpat och beprövat
för kommunala webbplatser. Vi bör därför välja SiteVision som vårt nya
webbpubliceringssystem för den externa webbplatsen. Vi bör även undersöka om
SiteVisions Cloud-lösning skulle passa oss bättre än att själva drifta SiteVision.
Vi bör välja SiteVision av tre skäl:
•
•
•

Låg total ägandekostnad, med lägre licensavgifter än EpiServer och färre
utvecklingstimmar än WordPress tack vare färdiga moduler.
Enkelt att använda för ovana webbredaktörer.
Systemstöd i innehållsarbetet, bland annat kontroll av tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.
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Webbstrategi
Webbstrategi utgår från användarnas behov, önskad verksamhetsnytta och den
teknik som finns tillänglig. 1 Den praktiska nyttan man får av en webbstrategi är att
den hjälper dig att prioritera personer, pixlar och pengar i syfte att nå en viss effekt
med din webb. Detta är ett förslag till Enköpings kommuns webbstrategi.

Bakgrund
Historiskt sett har Enköpings kommun inte haft någon uttalad webbstrategi.
Däremot så har kommunikationsavdelningen haft strategiska tankar med
webbplatsen som går att sammanfatta i två punkter:
•

•

Webbplatsen är en PR-kanal. En publicerad nyhet på startsidan leder ofta
till att lokalmedia tar nyheten rakt av eller gör en egen artikel utifrån vår
webbnyhet. En konsekvens av detta är att startsidan idag domineras av
nyheter och att kommunikatörerna lägger större delen av sin arbetstid åt
nyheter.
Webbplatsen ska stärka kommunens varumärke. Varumärkesbyggande
bilder och en likformig design på de olika webbsidorna ska få besökarna att
få en känsla av kommunens varumärke. En konsekvens av detta är att
sidhuvudet idag består av dekorationsbilder och att olika ämnen,
verksamheter och innehåll presenteras med samma mallar.

Dessutom finns en fördom:
•

Startsidan är webbplatsen. Alla verksamheter vill synas på startsidan
eftersom man tror att besökarna enbart hittar det som syns på startsidan. En
konsekvens av detta är många medarbetare internt strider om att få synas på
startsidan och sällan håller koll på vad som står på webbplatsens undersidor.

Det största problemet med ovanstående tre punkter är att vi inte tar hänsyn till vår
webbplats komplexitet. PR är bara en av de verksamhetsnyttor vi vill att
webbplatsen ska bidra till. När fokus enbart hamnar på PR så blir andra viktiga
strategiska frågor lidande. Jag tänker främst på kommunens service till
kommuninvånarna.
Tanken om webbplatsens design som varumärkesbyggande fungerar inte. Dels så
signalerar den nuvarande designen fel saker (tråkig, omodern), dels så består
kommunen av flera olika verksamheter som i sig själva är egna varumärken. För en
besökare är det inte säkert att de förknippar Bergvretenskolan, Idrottshuset eller
Återbruket med Enköpings kommun.
Slaget om startsidan är problematiskt av flera skäl. Startsidan är bara en av 2 500
sidor på webbplatsen. När fokus blir så stort på startsidan internt, så blir det
naturligt så att vi ägnar mindre tid åt undersidornas innehåll och design. Det spelar
ingen roll om startsidan är uppdaterad när besökaren googlar och kommer in direkt
1

Owyang, Jeremiah (2007): Web Strategy: The Three Spheres of Web Strategy (and the skills
required), http://www.web-strategist.com/blog/2007/08/26/web-strategy-the-three-spheres-of-webstrategy-and-the-skills-required/ (hämtad 2014-02-28).
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på en undersida. Ett tydligt sådant exempel är branden i Grillbyskolan där
besökarna försökte hitta informationen på Grillbyskolans sidor på webbplatsen,
medan vi hade lagt informationen enbart på startsidan.

Ny strategisk riktning
För att vi ska få bra effekter av kommunens webbnärvaro så bör vi formulera en
webbstrategi. Webbstrategin hjälper oss att prioritera designen av webbplatsen, vad
vi ska lägga utvecklingskostnaderna på och hur vi ska organisera innehållsarbetet
med webbplats.
Kommunens övergripande mål och avdelningschefernas synpunkter om
webbplatsens nytta ger viss vägledning om vad som borde vara kommunens syfte
med att finnas på webben. Man skulle sammanfatta den önskade nyttan med
följande syfte:
Enköpings kommuns närvaro på webben ska göra det enklare för externa
besökare att hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben
som verktyg.
Det som är viktigt att notera i denna mening är att webbplatsen riktar sig till externa
besökare (inte anställda), att det handlar om att ge service (inte oönskad
information) och att webben ska vara det primära verktyget (inte telefon eller post).
Utifrån syftet går det att definiera ett antal effektmål som kan följas upp över tid för
att mäta om webbnärvaron får avsedd effekt. Effektmålen utgår från någonting som
vi vill förändra utifrån den nuvarande situationen.
Dessa effektmål bör gälla för Enköpings kommun på webben övergripande:
1. Öka användningen av kommunens webb. Jämfört med andra kommuner i
samma storlek så har Enköpings kommun få besökare 1 , därför är det viktigt
att få fler att vilja använda vår webb mer. Det är en förutsättning för att
webben ska kunna fungera som en bra service- och informationskanal. Detta
förutsätter att vi bygger en webb som besökarna vill besöka och hittar till.
2. Öka antalet ärenden som sker via webben. Enköpings kommun ligger
efter när det gäller e-förvaltning. I dagsläget är det få ärenden som hanteras
helt digitalt på kommunen. Istället hanteras ärenden som exempelvis att
ansöka om bygglov genom blanketter, post och telefon. Kommunen måste
bli bättre på att erbjuda e-tjänster och andra typer av webbaserat stöd.
3. Minska antalet onödiga telefonsamtal till kommunen. Med onödiga
samtal menas samtal som handlar om att hitta på kommunens webb, hur
man använder webbens funktioner och innehåll samt vanliga frågor där
besökaren har försökt hitta svaret på webben men gått bet. Om vår
webbnärvaro i högre grad skulle kunna lösa deras problem direkt så skulle
vi kunna minska telefontid för medarbetare och därmed friggöra tid för
andra arbetsuppgifter. Detta skulle öka den interna effektiviteten.

1

Under oktober månad 2013 hade Enköping.se 24 000 unika besökare, vilket kan jämföras med
Trelleborg.se som under samma period hade 42 000 unika besökare. Befolkningsmängden är
ungefär densamma för Enköpings kommun (cirka 40 000) och Trelleborgs kommun (cirka 43 000).
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Strategins tre nivåer
Kommunen bör arbeta långsiktigt får att uppnå de önskade målen. Som jag visat i
avsnittet om verksamhetens behov så skiljer sig målen åt mellan olika delar av
organisationen. Min övertygelse som webbstrateg är också att försöken att pressa in
alla verksamheter inom samma webbplats är en viktig förklaring till varför alla
upplever att det är svårt att hitta på webbplatsen. En bra webbplats är renodlad
utifrån ett visst syfte och ett visst innehåll. Jag föreslår därför att kommunen i
framtiden ska jobba med en webbnärvaro på tre nivåer istället för en traditionell
webbplats.

Nivå 1: kommunens centrala webbplats
– lätt för invånare att hitta kommunens service
Fokus för kommunens centrala webbplats bör vara att underlätta för befintliga
invånare att hitta kommunens service. Med service menas å ena sidan de praktiska
verksamheterna som skolor, idrottsanläggningar och bibliotek, å andra sidan
ärenden till kommunen som ansökningar om plats i skola, bygglov eller bidrag.
Detta innebär att den primära menynavigation, sökfunktionen och
genomgångssidorna ska ha fokus på att underlätta för medborgare att hitta
verksamheter och ärenden.
Detta är en förändring mot hur det ser ut idag. Idag används genomgångssidor
många gånger för att försöka informera om kommunens organisation och arbetssätt.
Informatörerna lägger också mest tid på att skriva nyheter och lite tid på att
säkerställa att besökarna hittar den service kommunen erbjuder.
De ämnen och besöksgrupper som omfattas av service till invånare är:
• Utbildning och barnomsorg (elever och föräldrar).
• Bibliotek och kultur (biblioteksbesökare).
• Idrott och friluftsliv (idrottsutövare).
• Omsorg och hjälp (behövande och deras närstående).
• Bygga, bo och miljö (husägare, bostadssökare).
• Trafik och resor (resenärer).
Den tidigare ingången Uppleva och göra är uppdelad på flera ingångar, främst för
att nöjesbeskarna får en helt egen sidowebbplats (se nedan). Delar av innehållet på
huvudwebbplatsen ska även översättas till finska.

Nivå 2: sidowebbplatser
– skräddarsytt för strategiskt viktiga grupper
Det finns många besökare som kommer till webbplatsen av helt andra anledningar
än för att ta del av kommunens service. Dessa särskilda grupper ska hanteras
separat med mindre omfattande innehåll som särskilt är anpassat för deras behov.
Vi bör därför skapa ett antal webbplatser som kompletterar huvudwebbplatsen som
jag här kallar sidowebbplatser. Sidowebbplatsen kan ha ett avvikande utseende från
huvudwebbplatsen, men ska knytas samman med huvudwebbplatsen.1 Utifrån
användarnas behov och kommunens strategier bör vi satsa på fyra sidowebbplatser:
1

Se prototyp i bilaga F för mer om hur sidowebbplatser skulle kunna fungera.
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•
•
•
•

Besöka Enköping (nöjesbesökare, engelsktalande turister).
Kommun & politik (politiskt intresserade, nyhetsförmedlare).
Jobb & karriär (jobbsökande).
Företag & förening (företagare, föreningsaktiva).

Anställda på kommunen ska hänvisas till kommunens intranät.

Nivå 3: underwebbplatser
– tillgodose specifika behov
Vi ser redan idag att många verksamheter vill ha egna webbplatser för riktad
information och för att profilera den egna verksamheten då man konkurrerar med
andra. Ett sådant exempel är Kulturskolan. Istället för att bygga särlösningar ute på
förvaltningarna bör vi inom ramen för vår kommunövergripande webb ge möjlighet
till underwebbplatser. Vi behöver bygga en gemensam webbplattform där särskilda
verksamheter får större möjlighet att anpassa för just sina behov och besökare.
Flera webbpubliceringssystem idag erbjuder möjligheten att skapa
underwebbplatser.
Om man tar Idrottshuset som exempel så är det en verksamhet som skulle ha stor
nytta av en egen underwebbplats, exempelvis på adressen enkoping.se/idrottshuset.
Besökarna som söker efter Idrottshuset är inte intresserade av vad kommunen gör i
övrigt utan vill bara hitta det som gäller Idrottshuset. Ofta kanske besökaren inte
ens vet att Idrottshuset drivs av kommunen. Därför är det viktigt att Idrottshuset är
enkelt att hitta via externa sökmotorer som Google och att det är tydligt att sidorna
handla om just Idrottshuset, och inte drunknar i kommunens övriga ämnen.
Underwebbplatserna ska erbjuda innehåll, funktioner och integrationer som hjälper
besökaren att utföra de specifika uppgifterna som är relevanta för just dem.
Kommunikationsavdelningen bör ansvara för de tre grundmallarna för
verksamheter, ärenden respektive evenemang. Grundmallarna ska följa de
bestämmelser och riktlinjer som finns för hur Enköpings kommun ska
kommunicera externt på webben. Sedan ska det finnas möjlighet för den lokala
webbredaktören att anpassa mallarna utifrån specifika behov med stöd av
kommunikationsavdelningen.
Rent strategiskt ska webbredaktören för en underwebbplats utgå ifrån de berörda
användningsmålen som har definierats i avsnitten ovan om användarnas behov.

Designskisser
För att det ska bli enklare att förstå webbstrategin i praktiken, så har jag tagit fram
designskisser över de olika ingångarna och vissa sidtyper. Dessa skisser visar på
hur webbplatsen skulle kunna fungera när vi bytt webbplats. Du hittar skisserna i
Bilaga F.
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Taktiska perspektiv
Som en del av webbstrategin finns ett antal taktiska perspektiv som kommer att
hjälpa Enköpings kommun att nå mycket större effekt i sin webbnärvaro än idag.
Dessa perspektiv måste beaktas under utvecklingen av kommunens nya webb och
under webbens framtida förvaltning. Om vi misslyckas med något av dessa
perspektiv så kommer vi inte att få ut den nytta som webbstrategin syftar till. De
konsulter som anlitas för att bygga en ny webb för kommunen måste själva, eller
via underkonsulter, vara experter på dessa områden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Som kommun ska vi följa de webbriktlinjer som E-delegationen tagit fram som
Vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se) samt W3C:s riktlinjer för
tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, nivå AA. Om vi följer dessa riktlinjer så
minskar risken för att vår webb blir otillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Riktlinjer syftar nämligen till att alla typer av användare ska
kunna använda webbplatsen och uppleva en hög användbarhet. För att följa
riktlinjerna krävs expertgranskning under utvecklingsprocessen och
användningstester med användare med extra svårigheter, exempelvis synskadade
personer som använder skärmläsare. Förslagsvis bör vi testa framtida
webblösningar på lokala företrädare från handikapprörelsen (HSO Enköping).
Genom att göra det enklare för denna grupp så kommer även webbplatsen bli
enklare att använda för alla användare.

Internt sök
Det är omöjligt att skapa en menynavigation eller genomgångssidor där alla
besökare hittar de länkar man letar efter. Med en webb som består av flera
webbplatser så kommer besökare att söka efter sådant som inte ligger på den
webbplats man som besökare just nu befinner sig på. Vad besökare söker på
skvallrar också om vilket innehåll de just nu vill hitta på vår webbplats. Av dessa
tre skäl kommer en välfungerande intern sökfunktion att vara avgörande.
Detta är några saker vi skulle kunna jobba med när det gäller den interna
sökfunktionen:
• Löpande följa upp vad folk söker på och underrätta berörda webbredaktörer
så att innehållet kan anpassas utifrån aktuella sökord.
• Säkerställa att sökningar på verksamheter och kommunala tjänster ger
relevanta träffar.
• Slussa medarbetare till interna system via utvalda träffar på sökningar som
”insidan”.
• Visa kontaktinformation till kontaktpersoner om man söker på namn och
titlar i sökfunktionen.

Responsiv webbdesign
Vi behöver anpassa webbplatsen för olika mobila enheter. Ett sätt att göra detta på
är med en följsam design där innehållet anpassar sig efter vissa fördefinierade
skärmstorlekar. Detta kallas också för responsiv webbdesign. 1 Vi bör satsa på att
1

Marcotte, Ethan (2010): Responsive Web Design, http://alistapart.com/article/responsive-webdesign/ (hämtad 2014-02-28).
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utveckla mallar och innehåll för en responsiv design som är optimerad för dator,
surfplatta och mobil med flytande layout. Det måste även finnas stöd i
webbpubliceringsverktyget för publicerarna så att det innehåll som läggs in också
blir responsivt. De stora utmaningarna gäller bilder, video och tabeller som behöver
fungera utifrån de olika enhetstypernas förutsättningar.

Sökmotoroptimering
Google är vår primära källa till besökare eftersom det i dagsläget är det
dominerande sättet att hitta på webben. Vi måste därför säkerställa att våra
målgrupper hittar oss via Google. Att arbeta med hur en sajt eller sida syns i Google
kallas för sökmotoroptimering. Väldigt förenklat kan man säga att vi behöver arbeta
med att optimera webbplatsens tekniska grundkonstruktion och skapa ett bra
innehåll som matchar de sökfraser våra tänkta besökare använder i Google. På detta
sätt kan vi underlätta för besökarna att hitta in på vår webbplats istället för andra
webbplatser som kanske innehåller felaktig eller vilseledande information om
kommunen eller våra verksamheter.

Sociala medier
Webben är inte längre liktydigt med den egna webbplatsen. Våra besökare finns
och pratar om oss i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Därför är
det viktigt att webbplatsen förhåller sig till de olika sociala nätverkens utveckling.
Det ska vara lätt att dela innehåll på ett snyggt sätt i de stora sociala nätverken som
folk använder. Det ska gå att lyfta in innehåll från de sociala nätverken som rör
kommunen på vår webb. Det ska vara enkelt att följa kommunen eller enskilda
verksamheter i sociala medier.
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Så går vi vidare
Nästa steg för att realisera webbstrategin är att rigga ett webbprojekt och upphandla
webbkonsulter som kan utveckla vår nya webb i SiteVision. Vi behöver extern
specialistkompetens som kan SiteVision, men även de taktiska områdena
tillgänglighet, internt sök, responsiv webbdesign, sökmotoroptimering och sociala
medier.

Tidplan
Under 2014 bör vi fokusera på att bygga färdigt det intranät som har varit på gång
sedan 2010. Eftersom First Class delvis ska ersättas med Microsoft SharePoint
2013 bör det nya intranätet byggas i SharePoint. Det går inte att utveckla intranät
och externwebb samtidigt, då våra redaktionella resurser är begränsade. Vi bör
därför satsa på att utveckla en ny webb 2015 enligt nedanstående tidplan.
• Upphandling av konsulter, första kvartalet 2015.
• Utvecklingsstart, andra kvartalet 2015.
• Utveckling och innehållsmigrering, tredje och fjärde kvartalet 2015.
• Lansering, fjärde kvartalet 2015 eller första kvartalet 2016.

Bemanning och framtida förvaltning
Det stora arbetet kommer att ligga att migrera (flytta) innehållet från Swwwing till
SiteVision. Detta kommer vi att göra internt på kommunen. Detta arbete går inte att
göra automatiskt utan kräver manuell handpåläggning. Bra innehållsmigrering
bygger på sex steg. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventera vilket befintligt innehåll som ska flyttas.
Placera innehållet i den nya strukturen.
Redigera innehållet, om så behövs.
Flytta innehållet till det nya systemet.
Förbättra innehållet utifrån det nya systemets förutsättningar.
Kvalitetssäkra innehållet före lansering.

Utöver mig som webbprojektledare behöver projektet hjälp av informatörer som
kan jobba med innehållsmigreringen under 2015. I innehållsmigreringen bör det
finns innehållsansvariga för de områden som definierats i webbstrategin:
1.
2.
3.
4.
5.

Service till invånare (kommunikationsavdelningen).
Besöka Enköping (upplevelseförvaltningen).
Kommun och politik (kommunikationsavdelningen).
Jobb och karriär (kommunikationsavdelningen).
Företag och förening (kommunikationsavdelningen)

Alla informatörer och publicerare kommer att beröras av migreringsarbetet, men i
projektet skulle dessa vara samordnande och göra majoriteten av det praktiska
arbetet med att flytta och förbättra innehållet.

1

Hobbs, David (2012): Avoid the biggest content migration mistake,
http://jboye.com/blogpost/avoid-the-biggest-content-migration-mistake/ (hämtad 2014-04-04).
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Förslag till beslut
•
•
•
•
•

Webbstrategin antas, som den är beskriven ovan.
Vi ersätter Swwwing 3000 med webbpubliceringsverktyget SiteVision för
den externa webbplatsen.
Vi öronmärker 1 miljon kronor för utveckling av en ny webbplats i
SiteVision under 2015.
Vi frigör arbetstid för migreringsarbete under 2015.
Vi öronmärker 60 000 kr för licens- och utvecklingkostnader för SiteVision
årligen från 2016 och framåt.
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Bilaga A: metod och källor
Främst har jag undersökt hur våra besökare använder den nuvarande webbplatsen
med hjälp av statistikverktyg. Jag har även läst andra kommuners förstudier då
behoven inte skiljer sig särskilt mycket mellan kommuner. Jag har även gjort
webbenkäter och intervjuat personer för att få en djupare förståelse för besökarna
här i Enköpings kommun.

Webbanalys
Sedan augusti 2013 samlar vi in statistik över hur Enköpings kommuns webbplats
används med ett verktyg som heter Google Analytics. Detta gör bland annat att vi
kan få av en bild hur många som använder webbplatsen och vilka sidor som är mest
besökta. Med hjälp av verktyget kan jag segmentera besökarna på en mängd olika
parametrar för att gruppera besökarna utifrån deras beteende. Alla siffror i
rapporten om webbplatsens användning bygger på denna webbstatistik, där jag
räknat bort besök från kommunens datorer.
Jag har även kontrollerat statistiken mot motsvarande statistik från Trelleborgs
kommun och Örebro kommun, som låtit mig få tillgång till deras statistik i Google
Analytics. Dessutom har jag använt statistikverktyget Crazy Egg för att mäta klick
på vissa genomgångssidor. 1

Andra förstudier
Delar av analysen bygger på tidigare förstudier som andra kommuner har gjort
tillsammans med konsulter. De förstudier jag speciellt kikat på är andra kommuner
som jobbat med metoden effektstyrning. Effektstyrning handlar om att utgå från ett
tydligt syfte och mätbara effektmål. 2 Utifrån syftet kan man sedan enligt metoden
effektkartläggning definiera målgrupper, deras användningsmål och vilka åtgärder
vi kan göra för att lösa dessa användningsmål. Detta sammanfattas i en så kallad
effektkarta. 3
De användningsmål som finns beskrivna i avsnittet om användarnas behov bygger
mycket på förstudierna från Malmö kommun 4 , Örebro kommun 5 och Sigtuna
kommun 6 .

Enkätundersökningar
Jag har gjort ett flertal webbenkäter med hjälp av verktyget Survey Monkey. Dessa
enkäter ska inte tas som någon absolut sanning, då svarsfrekvensen varit relativt låg
och enkäterna inte tagits fram av en statistiker. Men svaren ger en fingervisning om
personernas attityder, vilket speciellt återspeglas i de öppna svaren.

1

Se bilaga B och C för färgdiagram (heatmaps) från Crazy Egg över klick på startsidan och en
ämnesida.
2
Ottersten Ingrid & Mijo Balic (2010): Effektstyrning av IT – nyttan uppstår i användningen, Liber
AB.
3
Se bilaga D.
4
Persson, Kjell (2009): Framtidens servicemöte – digitala tjänster (effektkarta samt start-kit för
olika ämnesområden), http://www.malmo.se (hämtade 2013-10-13).
5
Björk, Anders: (2012): Service med medborgarperspektiv (effektkarta),
http://blogg.orebro.se/orebropunktse/dokument/ (hämtad 2013-10-13).
6
Vikström, Per (2013): Förstudie – strategi, ny webbplats för Sigtuna kommun.
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Följande webbenkäter hänvisar jag till i denna förstudie:
• Enkät A: webbplatsens besökare, 94 respondenter, september 2013.
• Enkät B: webbplatsens besökare, 34 respondenter, november 2013.
• Enkät C: kommunens webbpublicerare, 44 respondenter, november 2013.
• Enkät D: kommunens avdelningschefer, 40 respondenter, februari 2014.

Intervjuer
Analyserna bygger även på längre intervjuer där jag känt att jag behövt djupare
kunskap för att förstå behoven. Nedanstående intervjuar har jag gjort under hösten
och vintern 2013/2014.
•
•
•
•
•
•
•

Evenemangsansvariga i kommunen, två personer.
Företagare i Enköping, tre personer.
Företrädare för HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Enköping,
fyra personer.
Jobbsökande, två personer.
Journalist i Enköping, en person.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, två personer.
Turistansvariga i kommunen, tre personer.

De flesta intervjuerna har gjorts ansikte mot ansikte, men några av intervjuerna har
gjorts via telefon eller e-post.
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Bilaga B: klick på startsidan
Bilden är framtagen med verktyget Crazy Egg perioden 25 februari till 6 mars
2014. Bilden visar var på startsidan besökarna klickar.

Topp 10
1. Utbildning och barnomsorg (toppmenyn), 13,6 procent
2. Lediga jobb (högerkolumen), 8,6 procent
3. Bygga, bo och miljö (toppmenyn), 7,9 procent
4. Kommun och politik (toppmenyn), 6,5 procent
5. Uppleva och göra (toppmenyn), 5,7 procent
6. Omsorg och hjälp (toppmenyn), 5,4 procent
7. Kom på dialogmöte i Örsundsbro (nyhet), 5,0 procent
8. Lediga jobb (sidhuvud), 3,8 procent
9. Sök (sidhuvud), 2,9 procent
10. Kontakt (sidhuvud), 2,8 procent
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Bilaga C: klick på en ämnessida
Bilden är framtagen med verktyget Crazy Egg perioden 25 februari till 16 mars
2014. Bilden visar var på sidan ”Utbildning och barnomsorg” besökarna klickar.

Topp 10
1. Grundskola (vänstermenyn), 28,1 procent
2. Förskola (vänstermenyn), 14,0 procent
3. Läsårstider grundskola (genväg), 5,2 procent
4. E-tjänst förskola (genväg), 4,6 procent
5. Gymnasieskola (vänstermenyn), 4,2 procent
6. Sök (sidhuvudet), 3,5 procent
7. Vuxenutbildning (vänstermenyn), 2,7 procent
8. Omsorg och hjälp (toppmenyn), 2,5 procent
9. E-tjänst skolval förskoleklass (genväg), 2,5 procent
10. Fritidshem (vänstermenyn) 2,1 procent
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Bilaga D: vanliga frågor till infocenter
Nedanstående frågor är vanligt förekommande till kommunens officiella
telefonnummer och e-postadress. Sammanställningen har gjorts av medarbetarna på
infocenter och växeln i mars 2014.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför så korta telefontider till bygg?
Kan jag få mailadressen till…?
Vem har hand om infrastrukturen i kommunen?
Hur får jag sommarjobb?
Hur gör jag för att gifta mig borgerligt?
Hur ansöker jag om förskoleplats?
Hur ansöker jag om byte av förskola/skola?
När börjar terminerna i skolan?
Kan jag köpa parkeringsmärken/snurra här?
Kan jag få prata om bygglov med någon här och nu?
Har ni kartor över Enköpings kommun?
Har ni information om parkerna?
Kan du hjälpa mig att fylla i blanketten?
Kan du kopiera?
Kan jag få en telefonkatalog?
Var kan jag läsa protokoll?
Jag ska på möte i huset, vet du var?
Var ligger turistbyrån?
Hur bokar man torgplats?
Vem är dennes chef?
Vem ersätter när x är sjuk/har semester?
Kan vi få souvenirer från kommunen?
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Bilaga E: effektkarta
Detta är en förenklad effektkarta som visar syftet med kommunens webbnärvaro
och våra prioriterade besöksgrupper. Ju högre prioritering, desto mer pengar, pixlar
och personer ska vi lägga på besöksgruppen. 1 är högst och 8 är lägst.
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Bilaga F: designprotoyp
Observera att denna designprototyp endast har som syfte att illustrerar hur
webbplatsen kan fungera för besökaren utifrån webbstrategin, inte hur webbplatsen
ska se ut rent visuellt (färg och form). Den grafiska designen tas fram under
projektet. Det kan även bli revideringar av dessa skisser utifrån tester under
utvecklingen.

Startsida

Målet med sidan
Detta är en skiss på en ny sida för www.enkoping.se som är tänkt att vara en
vägkarta till de olika delarna av kommunens webbnärvaro. Syftet är i första hand att
skilja på de olika grupperna av besökare, så att de snabbt kommer fram till den
webb som riktar sig till just dem.
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Startsida med krisruta

Målet med sidan
Vid en kris har vi möjlighet att publicera en tillfällig krisruta på startsidan och
övriga sidor på www.enkoping.se för att förenkla krisinformationsarbetet. Genom
rutan kan vi effektivt leda besökarna till en nyhet eller speciell kriswebb som svarar
på vanliga frågor om krisen.
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Ingången Service till invånare

Målet med sidan
Detta är en genomgångssida som ska underlätta för besökarna att snabbt hitta till
rätt ämnesområde inom service till invånare. Bilden och senaste nyheten används
primärt för att förtydliga vad respektive ämne handlar om genom att visa innehåll.
Genvägarna gör navigationen snabbare för återkommande besökare som vet vilken
undersida de ska till. Notera att huvudmenyn gör det möjligt att hoppa mellan
huvudwebbplatsen för service och sidowebbplatserna för strategiskt viktiga
grupper. Sökfunktionen söker på alla webbplatser.
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Ämnesöversikt

Målet med sidan
Detta är en ämnesöversikt inom ingången service för invånare. Det huvudsakliga
syftet med sida är att visa på vad ämnesområdet innehåller och erbjuda navigation i
form av vänstermeny och genvägar genom puffar. Men det är också ett ställe där vi
kan lägga praktiska nyheter som rör ett ämnesområde för just denna grupp av
besökare som är intresserade av skolfrågor.
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Verksamhetslista

Målet med sidan
Detta är en verksamhetslistning inom ingången service för invånare. Här är fokus
att snabbt kunna hitta en viss verksamhet inom en verksamhetstyp. Denna mall kan
byggas ut på flera sätt. Exempelvis kan man lägga in jämförelsefunktioner så att
man kan jämföra kvaliteten mellan verksamheterna. Vi kan även integrera
kommunens karttjänst så att man hitta verksamheterna via en karta.
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Verksamhetspresentation

Målet med sidan
Detta är exempel på en sida man kommer till om man klickar på en verksamhet i
verksamhetslistningen. Denna sida ska ge en snabb överblick över det man behöver
veta om en viss verksamhet, som öppettider, kontaktuppgifter och vad
verksamheter erbjuder för service. Alla verksamheter kommunen ansvarar för eller
förmedlar bör ha en egen verksamhetspresentation på webbplatsen.
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Underwebbplats

Målet med sidan
Vissa verksamheter har ett större informationsbehov och behöver en egen
underwebbplats inom ramen för vår webb, exempelvis på adressen
www.enkoping.se/verksamhetensnamn. Detta är ett komplement till den enkla
verksamhetspresentationen och lämpar sig för verksamheter som har ett stort behov
av att publicera egna nyheter löpande till en avgränsad målgrupp. Detta förutsätter
dock att det finns resurser att uppdatera innehållet.
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Ingången Besöka Enköping

Målet med sidan
Detta är startsidan för turist- och nöjesdelen av kommunens webb. Här vill vi visa
upp det bästa kommunen har att erbjuda, från aktuella evenemang till guider med
utflyktsmål, matställen och boenden. Här finns också en ambition att skapa en
känsla genom fotografier av vilka upplevelser man kan få i Enköping med omnejd.
Detta är också ett bra ställe att profilera turiststaden Enköping, exempelvis som
park- och trädgårdsstad.
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Ingången Kommun och politik

Målet med sidan
Detta är startsidan för den politiska delen av kommunens webb. Detta motsvarar
ungefär det innehåll som står i fokus på den nuvarande startsidan för
www.enkoping.se. I och med att vi gör en separat del för dessa frågor kan vi
renodla navigationen, bland annat genom att lyfta fram organisationen som är viktig
för de som besöker denna del av vår webb. Det blir också tydligare för besökarna
och pressen att det är här man hittar pressmeddelanden.
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Ingången Jobb och karriär

Målet med sidan
Detta är startsidan för arbetsgivardelen av kommunens webb. Här finns lediga jobb
och möjligheten att presentera kommunens arbetsgivarerbjudande genom bra
statiskt innehåll och aktuella händelser i form av nyheter.
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Ingången Företag och förening

Målet med sidan
Detta är startsidan för näringslivet och föreningslivet. Här finns upphandlingar,
aktuella nyheter och det stöd kommunen erbjuder för företag och föreningar. Det är
under denna del av webben som vi presenterar tillstånd, avgifter och tillsyn som
berör företag och föreningar.

