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Abstract 

In this work, carried out a needs assessment to document the needs for dissemination of 

information, and structured storage of records. Target image is to create a cohesive web portal 

for the functions that are in demand. The work includes the evaluating a number of technical 

solutions to result in a recommendation by the technical platform that can best supports 

requested functions. 

Sammanfattning 

I detta arbete genomförs en behovsanalys för att dokumentera de behov som finns för 

informationsspridning samt strukturerad lagring av dokument. Målbilden är att skapa en 

sammanhållen webportal för de funktioner som efterfrågas. I arbetet ingår även att utvärdera 

et tantal tekniska lösningar för att resultera i en rekommendation av den tekniska plattform 

som på bästa sätt kan tillgodo verksamheternas behov. 

 

Nyckelord: Webportal informationsspridning 
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1. Inledning 

Examensarbetet har genomförts som ett projekt för Tranemo kommun i syfte att förbättra IT-

stödet för dokument och informationsförsörjning. Syftet är att utarbeta ett förslag på en IT-

baserad lösning som på ett effektivt sätt ger verksamheterna IT-stöd i de aktuella processerna. 

De stöd som idag finns inom Tranemo kommun för att hantera dokument och 

informationsförsörjningen innehåller ett antal begräsningar vad gäller funktionalitet och 

teknikstöd. Därför krävs någon form av åtgärd för att effektivisera och säkerställa hanteringen 

kring informationsförsörjning och dokumenthantering. 

I detta projekt har ytterligare ett antal frågeställningar aktualiserats. Det har då varit naturligt 

att knyta dem till detta projekt för att därmed skapa en sammanhållande portallösning för 

Tranemo kommun, en portallösning som på sikt skall kunna användas för att erbjuda IT-stöd 

för såväl interna som externa användare. 

Examensarbetet resulterar i ett slutdokument för den fortsatta utvecklingen av portallösning, 

där nästa steg i arbetet är beslut om införande och start av projekt för införande. Införande 

processen berörs inte i detta examensarbete. 
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2.  Bakgrund 

Inom den kommunala världen har IT-utvecklingen gått mycket snabbt och blivit allt mer ett 

integrerat verktyg i alla verksamheter, detta innebär att idag är IT verksamheten inom 

Sveriges kommuner omfattande. Den initiala utvecklingen har medfört att varje verksamhet 

skaffat sina skräddarsydda applikationer för att tillgodose det specifika behov som finns inom 

verksamheten,   

t ex journalhantering inom omsorg, debiteringssystem för VA. 

Systemen är från början skapade som stuprör dvs varje system stödjer den specifika 

verksamheten men har svårt att interagera med andra system inom andra verksamheter. Detta 

skapar stora problem t ex vid införandet av e-tjänster för invånare då tjänster för olika system 

skall samordnas i en gemensam e-tjänsteplattform. De lösningar som respektive 

systemleverantör erbjuder baseras på att en specifik e-tjänst utvecklats för det egna systemet. 

Att använda denna lösning resulterar i att ett antal fristående e-tjänstesystem utan samordning 

mellan systemen och ”stuprörs”-modellen befästs ytterligare i den fortsatta IT-utvecklingen. 

En tydlig tendens inom kommunerna är att de verksamheter som tidigare arbetat självständigt 

oberoende av andra verksamheter inom kommunen, med de utmaningar som kommunerna 

stått inför, tvingats till ett allt tätare samarbete över verksamhetsgränserna. Personal från olika 

verksamhetsgrenar delar tjänster mellan olika verksamhetsgrenar eller sitter i gemensamma 

arbetsgrupper. 

I Tranemo kommuns fall har denna förändring inneburit att den gamla strukturen för 

informationsflöde, dokumentlagring och systembehörighet inte längre uppfyller de krav som 

finns inom verksamheten. För att utveckla IT-stödet utifrån de nya behov som uppstått, 

initierades ett projekt för att skapa en ny plattform för information och dokumenthantering 

inom kommunen. Denna plattform skall vara kommunövergripande och med tiden kunna 

vidareutvecklas för att uppfylla även nya krav som kommer att uppstå. 

”En viktig trend inom större organisationer är att standardiseringen av IT både internt och 

globalt kommer att drivas hårdare. Det gäller att i grunden ha en god infrastruktur och 

standarder, som ska skapa stadens förmåga att utveckla sig på olika sätt med hjälp av IT.” 

Informationsteknisk plattform Stockholms stad (2003). 

Den befintliga teknik som används inom kommunen för dokumentlagring baseras på en 

biblioteksstruktur med ett antal dokumentarkiv. 

O = Offentligt arkiv tillgängligt för all personal 

G = Gemensamt arkiv avsett för personalen inom en avdelning/verksamhetsgruppering 

P = Provat arkiv endast tillgängligt för den enskilda personen 

Dokumentation som skall vara tillgänglig för olika grupper placeras i lämpligt arkiv i en 

vanlig mappstruktur, problem uppstår då personer med olika G-arkiv skall dela dokument då 

de hänvisas till O-arkivet. Eftersom O-arkivet är tillgängligt för alla undviks detta då mycket 

av arbetsgruppernas material inte skall vara allmänt tillgängligt. Lösningen blir att dokument 

skickas med e-post och var och en lagrar dokumentet i sitt P-arkiv. Det finns därmed ingen 
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säkerhet i versionshanteringen av dokument för enkelt följa förändringar av ett dokument och 

ingen möjlighet att på ett enkelt sätt gemensamt arbeta i ett dokument. 

En annan problemställning uppstår då medlemmar i en arbetsgrupp byts. Det problem som 

framförallt uppstår är att nya medlemmar inte på ett enkelt sätt kan ges tillgång till 

dokumenthistorik då dokumentlagringen oftast är ostrukturerad och  inte fullt sammanhållen 

för gruppen. 

Liknande problem uppstår för den personal som delar sin arbetstid mellan olika verksamheter 

då det vid respektive arbetsplats skall ha olika G-arkiv, G-arkivet är kopplat till 

nätverksanvändaren och därmed krävs speciallösningar i den tekniska infrastrukturen för att 

hantera denna kategori av personal. 

Nyhets och informationsspridning sker i huvudsak via e-post, ett omständigt sätt att sprida 

information. Ett problem med denna distribution är att informationen oftasts sprids till stora 

gurpper där informationen inte är relevant för alla mottagare, detta fenomen uppstår då 

avsändarna vill säkerställa att alla som skall ha informationen får informationen. Mängden e-

post har en tendens att bli allt för stor i volym för många medarbetare och därmed riskeras att 

viktig information inte når ut i tid.  

Utifrån ovanstående beskrivningar har behovet aktualiserats om att skapa nytt IT-stöd och då i 

form av en portal för dokument hantering och informationsspridning som löser de nu aktuella 

problemen. 

Inför detta arbete har även andra viktiga IT-frågor aktualiserats som kommer att krävas inom 

kommunen, det är i huvudsak etablering av e-tjänster för att skapa den s.k. 24-timmars 

kommunen.



3 

 

 

3. Projektplanering 

Utifrån de behov som aktualiserats inom verksamheterna utarbetas ett underlag för fortsatt 

arbete med frågan, underlaget består av en grov projektplanering. Projektplaneringen 

presenteras som ett utvecklingsprojekt för kommunens ledningsgrupp som sedan beslutar om 

en eventuell start av projektet. 

 

Projektgrupp 

För att leda och styra arbetet krävs en relevant projektgrupp, denna projektgrupp skall utses 

av, och jobba på, ledningsgruppens mandat. Gruppen behöver förankring inom alla 

verksamheter som berörs och det måste vara medlemmar med inflytande i respektive 

verksamheten som därmed kan påverka verksamheternas arbete vid kommande beslut om 

projektets fortsatta utveckling. 

Grundläggande behovsanalys 

Efter att projektgruppen utsetts kommer en första grundläggande behovsanalys att göras för 

att utifrån denna planera för gruppens fortsatta arbete. Underlag för behovsanalysen utarbetas 

av IT-chef baserad på de problemformuleringar som inkommit från olika verksamheter inom 

kommunen, men hänsyn skall även tas till den utveckling som sker ur ett strategiskt 

perspektiv när det gäller kommunala IT-frågor i stort. 

Djupgående behovsanalys 
Efter att den grundläggande behovsanalysen genomförts skall en mer djupgående 

behovsanalys genomföras tillsammans med fler verksamhetsföreträdare. Detta arbete kommer 

till stor del bestå i möten och intervjuer med personal inom kommunens olika 

verksamhetsområden. Resultatet från den djupgående behovsanalysen skall vara förankrat 

inom samtliga verksamhetsgrupper innan projektet går vidare. 

Prioritering av funktionerna 

Som en del i den ovan beskrivna behovsanalysen ingår att skapa en prioritering sinsemellan 

av de olika funktioner som är tänkta att ingå i portalen, utifrån den bedömning som görs 

initialt är det viktigt att snabbt lansera en grundläggande portal med ett antal basala 

funktioner. Därefter kan införandet gå vidare i ytterligare steg och lansera fler funktioner allt 

eftersom projektet pågår, syftet är inte att lansera en heltäckande portal från start. 

Den bedömning som görs är att det i projektet skall definieras funktioner som lanseras i två 

steg innan portalen övergår i ordinarie systemförvaltning och systemägaren ansvarar för den 

fortsatta utvecklingen. Detta innebär att projektet till viss del kan indelas i 3 faser vad det 

gäller leverans. 

1. Grundläggande funktioner 

2. Påbyggnad av portal i steg 2 

3. Överlämnande av portalen till systemägaren 
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Förankring av behovsanalysens resultat  

Efter att den djupgående behovsanalysen är genomförd avrapporteras denna till 

ledningsgruppen. Efter att ledningsgruppen tagit del av behovsanalysen och prioriteringen av 

funktioner fortsätter projektet med nästa fas. 

Teknisk förstudie 

Efter att ledningsgruppen godkänt förslaget till ingående funktioner och prioriteringen av dem 

skall en utredning genomföras som ligger till grund för val av teknisk plattform. För att välja 

lämpligast tekniska plattform krävs genomförande av en teknisk förstudie där ett antal olika 

alternativa plattformar behandlas och deras för- och nackdelar analyseras. Förutsättningarna 

för den tekniska förstudien utgörs av de funktioner som skall ingå i portalen samt av en 

teknisk kravspecifikation baserad på kommunens övriga IT-plattform. 

Framtagande av de ekonomiska förutsättningarna 

Efter att funktioner definierats och den tekniska plattformen har valts skall ekonomin för det 

fortsatta arbetet kalkyleras. Detta innebär att en budget måste utarbetas för att tydligt visa 

vilka initialkostnader samt framtida driftskostnader som portalprojektet innebär. Kostnaderna 

för projektet kommer att redovisas för ledningsgruppen som får besluta om hur denna del av 

projektet skall hanteras, den nuvarande bedömning som görs är att detta projekt innebär en 

investering i den storleksordningen att frågan kommer att lämnas över till kommunens 

kommande budgetarbete. 
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4. Projektgrupp 

Det övergripande ansvaret för projektet åligger kommunens ledningsgrupp som består av de 

högre tjänstemännen i kommunen, denna grupp har ansvar för att samrodna olika typer av 

kommungemensamma projekt och ansvarar för att helhetsperspektivet på bästa sätt beaktas i 

det arbete som pågår. 

Ledningsgruppen utser en projektgrupp som till stora delar består av medlemmar från 

ledningsgruppen, men även ett antal andra representanter med kunskap inom, vad som 

bedöms som, viktiga verksamheter för detta projekt ingår i projektgruppen. Den projektgrupp 

som utses består av: 

 

IT-chef (sammankallande) 

Bildningschef 

Rektor från F-6 

Informationsansvarig, tillika webmaster 

Chef för Individ- och familje- omsorgen 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschef Omsorg 

 

Denna grupp får till ansvar att leda arbetet och att avrapportera till kommunens 

ledningsgrupp.  
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5. Grundläggande behovsanalys 

Projektgruppen ansvarar för att utarbeta och genomföra en grundläggande behovsanalysen. 

Med denna som grund skall projektet gå vidare i fas 2 där en mer djupgående behovsanalys 

genomförs. Projektgruppen ansvarar även för genomförandet av fas 2 i projektet. Resultatet 

från den djupgående behovsanalysen skall vara specifika funktioner för portalen och hur de 

skall prioriteras vid genomförande.  

För att dra igång arbetet med projektgruppen beslutas att en workshop skall genomföras, 

utifrån workshopen skapas sedan en målbild som utgör den grundläggande behovsanalysen 

för fortsättning av projektet. Kommunens IT-chef ansvarar för denna workshop och utarbetar 

ett upplägg för denna arbetsdag. 

5.1 Workshop 

5.1.1 Inledning 

Syftet med workshopen var att identifiera behov av och önskemål på ett omarbetat intranät, 

grunden för den nya portalen. Workshopen skulle samtidigt skapa engagemang och 

förankring kring projektet att utveckla kommunens nya portal, samt ge ett underlag för 

kommande kravspecifikation. Målet med workshoppen var att formulera förvaltningarnas 

behov och förväntningar på en ny portal, och upprätta en målbild som beskriver funktioner i 

portalen. Utifrån ett antal övningar som genomfördes resulterade workshoppen i en målbild. 

Det är de sammanfattande kommentarerna från workshoppen som ligger till grund för 

målbilden.  

5.1.2 Övning 1a – Information i dagsläget  

 

Övning  
Den första övningen utgick från frågan hur det övergripande interna informationsflödet ser ut 

idag. Frågan behandlades i mindre grupper, där varje grupp fick i uppgift att nedteckna a) alla 

typer av kanaler som används vid intern kommunikation i kommunen, b) olika typer av 

information som hanteras via dessa kommunikationskanaler, samt c) vad gruppen upplever att 

de saknar i denna kommunikation eller vad som upplevs gå via fel kanal?  

Syfte  

Övningen syftade till att få deltagarna att börja fundera på hur den interna kommunikationen i 

kommunen fungerar i dagsläget, som ett underlag för vidare diskussion om vad som istället 

skulle kunna skötas via ett omarbetat intranät, den nya portalen.  
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Resultat  

 

Kanaler Typ av information Saknas Fel 

Fikaraster  

E-post  

Telefon  

Arbetsplatsträffar  

(inklusive Loksam, 

Försam, Cesam)  

Korridorssnack  

Brev  

Internpost  

Intranät  

Internet  

Bladet  

Broschyrer  

Verksamhetssystem  

Kvalitetsredovisning  

Möte  

Skyddsronden och 

brandskyddsronden  

Kanalen (från 

personalavdelningen)  

Interna 

informationsblad/ 

veckobrev (inom 

skolan)  

Personalpärm (inom 

skolan) 

Styrdokument  

Protokoll  

Blanketter  

Arbetsinstruktioner  

Personalhandbok  

Handlingsplaner  

Kontrollplaner  

Verksamhetsplaner  

Årsredovisning  

Kvalitetsredovisning 

 

 

Dokumentation av 

processer och rutiner  

Systematiskt lärande 

inom kommunen 

(”hjulet uppfinns på 

nytt”)  

 

Webbaserad PODB  

 

Bra webbaserad 

infokanal för 

föräldrar/allmänheten  

 

Gemensamt 

dokumentarkiv för 

helhet respektive 

delar  

 

”E-postkultur” 

 

 

Struktur på 

information (många 

och olika kanaler för 

liknande typ av 

information) 

  

Dokument 

distribueras via e-

post  

 

E-post distribueras 

via växeln  

 

För mycket reklam 

via e-post 

 

För mycket intern 

skräppost 
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Sammanfattande kommentarer  

Extra intressant från denna övning är givetvis att se vad grupperna i slutändan kom fram till 

saknades eller hanterades på ett för dem felaktigt sätt, för att kunna fundera på om en portal 

kan utarbetas att lösa detta. Vad gäller det som saknas i kommunikationskanaler syns 

framförallt ett behov av ett system för dokumentation för processer och rutiner, för att 

underlätta systematiskt lärande inom kommunen. Där skulle ju givetvis en rätt utarbetad 

portal kunna göra nytta. Avsaknaden av en webbaserad informationskanal för föräldrar och 

allmänhet, är också någonting som portalen bör kunna lösa.  

Vad gäller fel med dagens informationsflöde så konstaterades att många kanaler används för 

att kommunicera samma typ av information vilket i många fall känns överflödigt. Likaså 

skickas tunga dokument via e-post. Här har kommunen att ta ställning en till mer ”mjuk” 

fråga, huruvida man vill att portalen ska kunna ersätta många andra kanaler. I så fall ställs 

krav på portalen att det finns god möjlighet att enkelt publicera information och nyheter, samt 

möjlighet att hantera stora dokument.  

 

5.1.3 Övning 1b - System i dagsläget  

 

Övning  
Under denna övning fick grupperna skriva ned de verksamhetssystem som används inom 

kommunen, och även beskriva hur de användes, samt eventuellt vilken grupp som använder 

systemet.  

Syfte  
Att få deltagarna att börja fundera på vilka system som används i kommunen, för att skapa 

förutsättning för ge deltagarna en grund att stå på när vi senare skall fundera på vilka system 

som är  rimliga att ha åtkomst till i en kommande portal.  
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Resultat  

 

System/program  Funktion  

Personec  Personalsystem  

Outlook  För mobiltelefon, e-post, kalender, 

kontakter  

Officepaketet  Ordbehandling etc.  

Mind manager  Tankekarta  

ES Maker  Enkätprogram  

Agresso  Ekonomisystem  

Winsam  Ekonomisystem för VA-debitering  

Winhyr  Ekonomisystem för hantering av hyror  

Lex  Ärendehanteringssystem  

Diarium  Ärendehanteringssystemet (gammalt, 

håller på att fasas ut)  

BAB  Ärendehantering för bostad  

IT-helpdesk  

Byggreda  Ärendehantering OVK (Obligatorisk 

ventilationskontroll?)  

PODB (projekt- och 

omdömesdatabasen)  

Dokumentation elever och kommunikation 

till föräldrar  

Infoserver  Till hemsida (ytterligare 1 program 

används för detta)  

Frontpage  Till intranätet  

TRIO  Hänvisningssystem  

IP-telefoni  

Logos  Läs- och skrivutredning (för 

specialpedagoger)  

Lexia  Läs- och skrivsystem m.m. (används av 

pedagoger och elever)  

Elevdata  18 inlärningsprogram  

Nationalencyklopedin  

IST Extens  Personal- och elevregister (även 

vårdnadshavare)  

JP Info  Juridiskt stöd  

Dokumentarkiv  

Portal  Webbaccess till e-post och dokument  

Journalsystem för individ och 

familj, omsorg, elevhälsa 

 

Vårdhandbok  

E-dos  Recept till Apoteket  

Wärna  För överförmyndare  

Inkassosystem  

Låssystem  
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Ventilationsssytem  

FRI Föreningsregister/hallbokningar 

Photoshop Bildhantering 

InDesign Layoutprogram 

GIS Kartsystem 

 
 
Sammanfattande kommentarer  

Listan på de system som används inom olika delar av kommunen blir lång, och grupperna 

konstaterar att den är långt ifrån fullständig, då inte alla förvaltningar kunnat vara 

representerade vid workshopen.  

5.1.4  Övning 2 – Dagens intranät  

 

Övning  
Grupperna fick i uppgift att i två separata listor räkna upp de för- respektive nackdelar de 

ansåg finns med det befintliga intranätet.  

Syfte  
Att utifrån en diskussion om vad som är bra respektive mindre bra med dagens intranät 

komma fram till vad som bör bevaras till en kommande portal, samt vad som bör åtgärdas.  

Resultat  

Positivt med dagens intranät  

• Att det finns länkar till program  

• Lokalbokning – nämndes av båda grupperna, bra att den är tydlig och enkel  

• Handböcker (t.ex. personalhandbok, ekonomihandbok) – bra att de finns men de är 

dåligt strukturerade  

• Intranätet innehåller bra och viktig information Interntelefonkatalogen  

• Nyheter – finns dock bara plats med 3, vilket är för få  

• Att den är uppsatt som startsida vid uppstart av webbläsare  
 

Negativt med dagens intranät  

• Strukturen  

• Svårt att hitta information  

• Sökmöjlighet/sökfunktion – finns inte alls idag  

• Inte rollbaserat dvs samma utseende och innehåll oavsett användare innehåll anpassas 

inte utifrån besökarens behov.  

• Går ej att individanpassa  

• Erbjuder endast envägskommunikation – brist på möjlighet till interaktivitet  

• Sårbart – eftersom endast eller ett par personer kan uppdatera intranätet  

• Statiskt – dels i den meningen att intranätet är en envägskanal där möjlighet till 

interaktivitet saknas, dels vad gäller flödet i information, då det bara en som 

uppdaterar.  
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• Layout – vilket också anses bero på begränsningarna i resurserna kring uppdateringar  

• Dåligt använt – rutin att använda intranätet saknas bland de anställda  

• Är ingen naturlig arbetsplats – viktiga funktioner saknas för att det ska vara det  

• Användaren måste scrolla för att se resultat vid sök i telefonlistan  

• Personalhandboken är svår att hitta i  

• Bara tillgång till Diarium – ingång till det nya ärendehanteringssystemet LEX saknas  

• Vissa felaktiga länkar så som Upphandling (går till Borås kommun)  

 

Sammanfattande kommentarer  
Även om denna övning, precis som de övriga, gjordes av de båda grupperna parallellt, så hade 

gruppernas resultat många gemensamma nämnare. Båda grupperna nämnde bland annat 

bristen på sökfunktion, avsaknaden av rollanpassning och sårbarheten i ett system som bara 

kan skötas av en eller ett par personer. Alla dessa är saker som bör kunna åtgärdas i en ny 

portal. I en framtida portal måste en bra sökfunktion finnas, portalen ska vara rollanpassad 

och det ska kunna administreras av en grupp människor, snarare än en person. Den nya 

portalen bör dock ha med sig ”minnen” från sin föregångare – interntelefonkatalogen, 

lokalbokning, handböckerna – även om de kan behöva en omstrukturering.  

5.1.5 Övning 3a – Att läsa – information på intranätet  

 

Övning  
Grupperna fick i uppgift att fundera fritt kring vilken information de och deras kollegor skulle 

kunna tänka sig att få via en portal? Utgångspunkten var att fundera på vad man vill kunna 

läsa om på en ny och omarbetat portal? En viktig delfråga var också om och hur den 

informationen skulle vara styrd och riktad?  

Syfte 

Att få en bra grund till vilka krav som ska kunna ställas på en kommande portal vad gäller 

möjlighet till rollstyrning och presentation av information.  
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Resultat  
Grupperna bestämde sig för att skapa en separat rollista med olika typer av gruppering, utifrån 

vilken man ville kunna ha möjlighet att tilldela tillgång till information.  

Att läsa  Rollista  

Nyheter  

Personalhandbok  

Ekonomihandbok  

Policies/styrdokument/verksamhetshandbok  

Protokoll/kallelse/föredragningslistor  

”veckans…” (trevligt)  

Matsedel skola/omsorg  

Upphandlingar/ramavtal  

Schema  

Öppettider  

Jourinformation (vem, när, hur nå?)  

Handlingsplaner  

Arbetsbeskrivningar (så gör du…)  

Personalföreningen  

Konstklubben  

EU-projekt (vilka är på gång)  

Väderprognos  

Omdömen / Åtgärdsprogram / IUP  

Veckobrev / Månadsbrev  

Aktuella varningar  

Kulturskolans utbud  

Elevforum  

Positiva fakta (typ ökande invånarantal, bra 

prestationer)  

Personalförmåner  

Ledare  

Semesterlista  

Idéforum  

Anställd  

Elev  

Politiker  

Förälder  

Anhöriga  

Vårdtagare  

Fackliga representanter  

Chefer  

Kontoansvariga  

Skyddsombud / brand  

Avdelning / 

Rektorsområde  

Förvaltning  

Arbetslag  

Ledningsgrupper  

Projektgrupper  

Yrkesgrupper  

Kommuninvånare  

Allmänhet  

 
Sammanfattande kommentarer 

Först och främst kan konstateras att portalen ska kunna hantera en mängd olika roller: interna 

(anställda), semi-interna (elever, politiker) och semi-externa (till exempel föräldrar och 

anhöriga) och externa (allmänheten). De interna grupperna ska kunna vara baserade på 

tillhörighet i organisationen (till exempel förvaltning, avdelning/rektorsområde), men också 

på andra faktorer, så som till exempel yrkesroll eller uppgift (chef, kontoansvarig etc). 

Grupperingarna som utgör en roll ska kunna vara permanenta i tid, så som tillhörigheten till 

en förvaltning, men också tillfälliga, till exempel projektgrupper som arbetar under begränsad 

tid. I en efterföljande diskussion konstateras att rollfördelningen ska kunna styra tillgång till 

såväl information, som funktionalitet.  

Vad gäller informationen – det man vill kunna läsa om på portalen – sträcker den sig från det 

dagsaktuella (nyheter, aktuella varningar, väderprognos), till det mindre kortsiktiga 

(semesterlistor, schema, kulturskolans utbud) till det innehåll som är mer eller mindre statiskt 
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(personalhandbok, ekonomihandbok). Här ser man också hur portalen ska kunna ha en 

”mjukare sida”, med veckans trevlighet som exempelvis veckans citat och annat, som inte är 

direkt relaterat till arbetsuppgifter.  

Utifrån ett resonemang kring mängden av information som önskas på det kommande, 

omarbetade intranätet som blir portal, kan återigen konstateras att vikten av att portalen är 

baserad på ett CMS som kan hanteras av en grupp redaktörer, och som därmed inte kräver 

någon omfattande utbildning.  

5.1.6  Övning 3a – Att göra – system och funktioner på portalen  

 

Övning  
Grupperna fick här i uppgift att fundera fritt kring vilken typ av system och funktioner de och 

deras kollegor skulle kunna tänka sig att nå via en portal. Utgångspunkten var att fundera på 

vad man vill kunna göra på en ny portal.  

Syfte 

Att få en bra grund till vilka krav som ska kunna ställas på en kommande portal när det gäller 

nivå på funktionalitet och behovet av koppling till andra verksamhetssystem.  

Resultat  

• Söka: innehåll intranät, dokument i dokumentarkiv, interntelefonkatalog, regionala 

samarbetsorgan  

• Nå mina (webbaserade) program, rollbaserat  

• Personlig profil med bild, e-post, telefonnummer  

• Sida för egna anteckningar  

• Möjlighet till personliga inställningar på t ex startsidan  

• Chatt funktion  

• Projektmappar (gemensam lagringsplats + diskussionsforum)  

• Semesteransökan, kolla lön m.m. i personalsystemet (inte eget fönster)  

• Hitta verksamhetsanknutna personer  

• Länkar + eget länkskafferi  

• Inlämning av skoluppgifter  

• Skicka SMS  

• Boka/beställa: bilar, lokaler, resor, fika (typ webbshop, även mot extern leverantör)  

• Blogg  

• Delta i forum  

• Kartor från GIS  

• Digitala blanketter  

• Hierarki i publiceringsrätt: superwebmaster (central övergripande info, förvaltning, 

enhet)  

• Enkäter  

• Hänvisa telefon (Trio)  

• Notifieringar: almanacka, kalender, e-post  
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• Direktknapp till hemsidorna  

• Personliga genvägar till program  

Sammanfattande kommentar  

Här utkristalliserar sig ett antal olika viktiga krav som ställs på nya portalen. Portalen skall 

fungera som ingång till en rad olika webbaserade verksamhetssystem. Information från 

webbaserade system ska dessutom kunna presenteras direkt i gränssnittet för portalen, i form 

av notifieringar från bland annat kalender och e-post, samt hänvisning av den egna telefonen. 

Det ska i hög grad finnas möjlighet att personalisera portalen – anpassa startsida, lägga upp 

egen profil, ha personliga genvägar till program etc. Dessutom ska portalen erbjuda tjänster, 

knutet till den egna personen: söka semester, se sin lönespecifikation och så vidare.  

Portalen skall underlätta för den enskilde medarbetaren arbetsvardag genom att användaren 

via portalen skall kunna boka resurser av varierande slag: Bilar, lokaler, fika etc. En 

webbshop, där man kan beställa hård- och mjukvara, är också av stort intresse. Portalen ska 

kunna användas interaktivt, användaren ska lätt kunna sätta upp bloggar, delta i forum, chatta, 

skicka enkäter och även sms.  

För övrigt nämns att administrationen av portalen skall kunna fördelas på olika roller 

(”superwebmaster”, förvaltnings-redaktör, enhetsredaktör och så vidare), som har olika 

rättigheter till administration.  

5.1.7 Diskussion - Säkerhet  

 

Diskussionsfrågor  
I helgrupp diskuteras hur man skall komma åt den interna portalen, vad man tror att det finns 

för acceptans för inloggning hos anställda och andra användare, samt om det finns behov av 

extern åtkomst.  

 Syfte 

Att komma fram till hur åtkomsten till portalen ska hanteras, och vilken säkerhets grad som 

systemet bör ha.   

Resultat 

Gruppen kom snabbt fram till att man måste kunna nå portalen från dator utanför de 

kommunala nätverken – administrativa- eller skolnätet – så att till exempel anställda kan 

komma åt portalen hemifrån. Detta förutsätter dock att rättigheterna till vissa system kan 

strypas vid extern åtkomst, till exempel till verksamhetssystem med känslig information. 

Tvåfaktorinloggning för extern åtkomst är en nödvändighet. Tvåfaktorsinloggningen innebär 

att inloggning inte sker med enbart statiskt användarnamn och lösenord (sk enfaktors 

inloggning), så som sker internt i kommunens nätverk. Inloggningen med användarnamn och 

lösenord kompletteras med ytterligare en nivå t ex genom ett för varje inloggningstillfälle 

unikt lösenord som användare kan få som SMS i sin mobiltelefon.  

För åtkomsten av portalen från det egna nätet, är ambitionen att ha single-sign-on mot såväl 

portalen som tillhörande verksamhetssystem. Eftersom single-sign-on innebär att system som 

startas på datorn känner av vilken användare som loggat in på datorn behöver användaren 

bara logga in på nätverket vid start av dator, för att sedan kunna gå direkt in i portalen, utan 

inloggning, och via denna öppna övriga verksamhetssystem, utan inloggning. Detta kan dock 
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kräva säkrare inloggning på den egna arbetsstationen, eventuellt kan tvåfaktorinloggning med 

smart card bli aktuellt.  

5.1.8 Övriga kommentarer från arbetsmöte  

Deltagarna på arbetsmötet poängterar att rollstyrningen skall medföra att man som användare 

i portalens gränssnitt inte skall kunna se länkar till information eller system som man inte har 

rättigheter till. Alltså ska man inte kunna klicka på länkar och mötas av låsta sidor eller 

inloggning (i och med att man har ambitionen att ha single-sign-on mot samtliga system).  

Samtidigt som portalen skall kunna ha en hög grad av såväl rollstyrning som personalisering 

av portalen, ska viss typ av information vara obligatorisk och inta kunna gå att välja bort.  

Det är viktigt att hela portalen har samma grafiska ramar. Användaren ska uppleva att den rör 

sig i ett enhetligt system, och inte lämnar portalen när olika system används utan upplevs som 

del av portalen, med likartat utseende och struktur. Alltså är det av intresse att kunna integrera 

diverse applikationer och system i ramarna för portalens gränssnitt.  

Även om ambitionen i första hand ligger på att involvera de interna och semi-interna 

grupperna i portalen, (anställda, elever och politiker) ska portalen byggas med möjligheten att 

inom överskådlig framtid även kunna inkludera semi-externa (föräldrar och anhöriga) och i 

slutändan helt externa aktörer i form av resterande allmänhet.  

5.2 Målbild  

Baserat på de resultat som framkom under workshoppen utarbetades en målbild för projektet 

som ligger till grund för det fortsatta arbetet med utarbetningen av en mer detaljerad 

beskrivning och prioritering av funktionerna på den nya portalen. 

5.2.1 Koppling till verksamhetssystem  

Via portalen har användarna tillgång till ett antal, i första hand webbaserade, 

verksamhetssystem. Åtkomsten av system avgörs av användarens behov av systemet. Hela 

portalen har samma grafiska ramar, så att användaren upplever att den rör sig i ett enhetligt 

system. Även flera av de verksamhetsspecifika applikationerna och systemen är integrerade i 

de grafiska ramarna för portalen.  

Vissa bitar av användarspecifik information från webbaserade system plockas upp och 

presenteras direkt i gränssnittet för portalen, till exempel på startsidan, i form av notifieringar 

från bland annat kalender och e-post, samt hänvisning av den egna telefonen.  

5.2.2 Roller  

Kommunens nya portal är rollbaserat. Såväl tillgång till information som funktioner styrs av 

användarens tillhörighet till olika roller. Rollerna är baserade på till exempel arbetsställe 

(förvaltning, enhet etc.) eller arbetsuppgift (IT, ekonomi etc.). Portalen hanterar interna och 

semi-interna grupper – anställda, elever och politiker – men är byggt för möjligheten att inom 

överskådlig framtid även kunna inkludera semi-externa grupper – föräldrar och anhöriga – 

och i slutändan helt externa aktörer i form av resterande allmänhet.  
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Rollerna är dels permanenta, t.ex. tillhörighet till förvaltning, men också tillfälliga, t.ex. i 

form av tillhörighet till en viss projektgrupp under en period.  

Rollstyrningen medför att användarna inte kan se länkar till information eller system som de 

inte har rättigheter till. Portalen erbjuder alltså information och funktionalitet anpassat efter 

personens roll, och upplevelsen av att översköljas av onödig information är minimerad.  

5.2.3 Personanpassning  

Portalen kan personanpassas utifrån varje användares önskemål. Användaren kan enkelt 

anpassa sin egen startsida, lägga upp sin egen profil, samt skapa personliga genvägar till 

program etc. Dessutom erbjuder portalen tjänster knutet till den egna personen. De anställda 

kan via portalen söka semester, se sin lönespecifikation och så vidare.  

Samtidigt som portalen har en hög grad av såväl rollstyrning som personalisering, är viss typ 

av information obligatorisk och går inte att välja bort. Detta gör portalen till ett bra verktyg 

för riktad information till olika grupper.  

5.2.4 Beställ och boka  

Portalen underlättar den enskilde medarbetarens arbetsvardag genom att användaren via 

portalen kan boka resurser av varierande slag: bilar, lokaler, fika etc. Via portalen nås även en 

intern webbshop, där användaren kan beställa hård- och mjukvara.  

5.2.5 Kommunicera och sök  

Portalen erbjuder stor möjlighet till interaktivitet. Användaren kan själv starta en egen blogg, 

delta i forum, chatta, skicka enkäter. Användaren kan även skicka sms, med hjälp av portalen. 

Projektrum och andra interaktiva delar är knutna till olika grupper och roller.  

Det är enkelt att hitta information på portalen. Enkelheten baseras på en logisk och 

rollanpassad struktur, men viktigt är även en avancerad sökfunktion genom vilken användaren 

kan nå innehåll i såväl portalen, som i sammankopplade system.  

5.2.6 Administration  

Portalen är baserad på ett sk Content Management System, CMS, som är enkelt att hantera, 

utan höga krav på utbildning. CMS är ett verktyg som används för att direkt på webben 

redigera innehåll på webbsidor och möjliggöra delegering av ansvar för specifika webbsidor 

eller grupper av webbsidor olika användare eller grupper av användare. Detta ger möjlighet 

att innehållet i portalen uppdateras av flertal redaktörer med olika ansvarsområden, CMS ger 

även möjlighet att på ett enkelt sätt övergripande förändra design och struktur av portalen.  

5.2.7 Säkerhet  

De anställda i Tranemo kommun har, när de väl loggat in på nätverket, direkt åtkomst till 

såväl portal som tillhörande verksamhetssystem. Single-sign-on gör så att användaren bara 

behöver logga in på sin arbetsstation, och är sedan är automatiskt inloggad på portalen och de 

system de når via denna. Dock kräver omarbetning till nya portalen en säkrare inloggning på 

den egna arbetsstationen, kanske används tvåfaktorinloggning med smart card.  
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Portalen kan användas från dator utanför de kommunala nätverken, men då är åtkomsten till 

vissa system (till exempel till verksamhetssystem med känslig information) begränsad. När 

portalen ska öppnas ”utifrån”, loggar användaren in på portalen med hjälp av 

tvåfaktorinloggning.  
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6. Djupgående behovsanalys 

Den djupgående analysen syftar till att skapa underlaget för att utarbeta ett slutgiltigt förslag 

till kravspecifikation på de i portalen ingående funktionerna samt prioritering av funktionerna 

så att de införs i en ordning som bäst avspeglar behovet av respektive funktion. 

Detta arbete genomförs i huvudsak med intervjuer och arbetsmöten med 

verksamhetsföreträdare inom kommunen, samtliga arbetsmöten genomförs från 

projektgruppens sida av IT-chefen som avrapporterar till projektgruppen, i varje 

verksamhetsgrupp skall det förutom IT-chefen även finnas en projektgruppsmedlem som är 

knuten till respektive verksamhet.  

6.1 Verksamhetsgrupperingar 

De olika grupperingar som ingår i den djupgående behovsanalysen är följande grupper:  

Gymnasieskolan 
Dialogen med gymnasieskolan sker med pedagogiskt IT-ansvarig för gymnasieskolan samt 

med Gymnasiechefen 

Grundskola 7-9 

Denna gruppering representeras av Rektor för 7-9 samt pedagogiskt IT-ansvarig för 7-9 

Grundskola f-6, Tranemo 
Arbetet för denna gruppering genomförs med rektor för området samt 2st IT-pedagoger/lärare 

Grundskola f-6 övriga 
Denna gruppering representeras av en av rektorerna för detta område samt 4st lärare med visst 

övergripande IT-ansvar på sina skolor. 

Bildningsförvaltningen, övrigt 
För de verksamheter inom bildningsförvaltningen som inte är skolverksamhet förs dialog med 

bildningschef samt bibliotekschef. 

Omsorgsförvaltningen 
Här förs dialogen med förvaltningens ledningsgrupp 

Individ- och Familjeförvaltningen 
Dialogen förs med tf förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Teknik 
Dialog genomförs med GIS-ingenjör samt bitr Tekniskchef 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Miljö 
Arbetet utförs tillsammans med miljöchef och en miljöinspektör som även varit projektledare 

för införande av nytt ärende/diariesystem i kommunen. 
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Kansliavdelningen 
Kansliavdelningen är bl a ansvarig för information vid krissituationer, pressinformation och 

turistinformation. Dialogen förs här med de två webmaster som finns i organisationen samt 

med avdelningschefen. 

Övriga verksamheter 
För övriga verksamheter görs bedömningen att deras grundläggande behov kommer att 

tillgodoses med de funktioner som framkommer i arbetet med ovan angivna 

verksamhetsgrupper. De övriga verksamheterna finns även representerade i ledningsgruppen 

och därmed bedöms det för närvarande inte nödvändigt med en djupare analys av dessa 

verksamheter. 

6.2 Genomförande 

Genomförandet av dialogen med respektive verksamhetsgrupp sker enligt ett upplägg som 

består av flera möten, syftet med att dela upp arbetet under en tidsperiod är att skapa 

möjlighet för respektive gruppmedlem att gå hem till sina kolleger och föra en lokal dialog 

och sedan kunna återkoppla detta till verksamhetsgruppen. 

Utförandet för denna del delas in i 3 alt 4 omgångar 

Arbetsmöte1, Upptakt 
Vid detta möte samlas gruppen för första gången, får en dragning av tankarna kring projektet 

och den målbeskrivning som finns kring projektet. Det hålls även en allmän genomgång av 

vad en portal är och en kort demonstration genomförs av en existerande kommunportal, allt 

för att ge gruppen en möjlighet att sätta sig in i uppdraget och förstå sammanhanget. 

Efter denna inledande presentation är mötet öppet för allmänna frågor och diskussion, första 

mötet avslutas med att medlemmarna får i uppdrag att ta med sig frågan till sina kolleger och 

föra en dialog med dem för att återkoppla till verksamhetsgruppen vid nästa möte. 

Arbetsmöte 2, funktionsgenomgång 
Till detta möte återkopplar alla medlemmar de synpunkter de fått från sina kolleger etc, vid 

detta möte sker en mer detaljerad genomgång av förslag på funktioner och de önskemål som 

inkommit om funktioner. Efter att de framkomna funktionerna presenterats sker även en första 

fundering kring deras inbördes prioritet. Mötet avslutas med att alla medlemmar får i uppdrag 

att återkoppla till sina kolleger med den funktionslista som framkommit och den prioritering 

som gjorts av funktioner, återrapportering till verksamhetsgruppen sker på nästa möte för 

verksamhetsgruppen.  

Arbetsmöte 3, avslutning 
Alla medlemmar återkopplar de synpunkter de fått på funktionslistan och prioriteringen, 

utifrån detta fastställer sedan verksamhetsgruppen ”sin” lista. För två av 

verksamhetsgrupperna uppkom så pass mycket nya funderingar kring funktioner och 

prioritering att möte 3 blev en fortsättning på möte 2 och ett Arbetsmöte 4 genomfördes som 

avslutningsmöte för de två grupperna.   
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6.3 Resultat 

Projektgruppen går igenom resultaten från verksamhetsgrupperna och utifrån detta utarbetas 

en förteckning av de i projektet definierade funktionskraven och deras prioritering.  Efter 

detta återrapporteras projektgruppens sammanställning till verksamhetsgrupperna för att få 

acceptans till den summering som gjorts. 
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7. Funktions krav 

Projektgruppen fasställer en förteckning av funktioner och prioritering som presenteras för 

kommunens ledningsgrupp, ledningsgruppen bekräftar den funktionslista som projektgruppen 

utarbetat och därmed finns en för projektet fastställd kravspecifikation på ingående funktioner 

och deras prioritering. 

Varje funktion har placerats in i en prioriteringsgrupp, det finns totalt 4 grupper för 

prioritering. Det finns totalt 4 prioriteringsgrupper. Införande projektet delas upp i två 

huvudfaser, steg1 och steg2, innan projektet övergår i förvaltning. Steg 1 av införandet 

innebär att en grundläggande portal finns tillgänglig och att användare börjar använda 

portalen. I steg2 utvärderas den i steg 1 lanserade portalen, eventuella justeringar av redan 

införda funktioner genomförs, och ytterligare funktioner tillförs portalen. Därefter övergår 

portalen i förvaltning och detta hanteras av den utsedda systemägaren. 

De funktioner som finns med i prioriteringsgrupp 1 skall vara med i steg 1 av införandet, 

funktioner i prioriteringsgrupp 2 bör även dessa ingå i steg 1 men kan i vissa fall föras över 

till steg 2 av införandet. Funktioner i prioriteringsgrupp 3 införs under steg 2 av 

införandeprojektet och funktioner i prioriteringsgrupp 4 överlämnas till systemägaren för 

beslut om införande som del i den ordinarie systemförvaltningen. 

 

 Utöver de prioriterade funktionerna finns det ett antal funktioner som inte prioriterats. Detta 

är funktioner som inte har någon praktisk betydelse för användandet och verksamhetsnyttan 

med portalen. Dessa funktioner är mer att betrakta som värde höjande och syftar framförallt 

till att öka det allmänna intresset för portalen. Det finns ett värde i att införa denna typ av 

funktioner och vissa av dem bör vara med såväl i steg 1 som steg 2. Vilka av de värde höjande 

funktioner som skall införas får beslutas i samråd med den systemleverantör som utses till 

projektet och baseras på kostnad för införandet. 

7.1  Sammanställning av efterfrågade funktioner 

7.1.1 Rollbaserad/personlig 

Portalen skall känna av vem som besöker sidan och innehåll anpassas utifrån besökaren. Varje 

användare skall kunna anpassa delar av startsidan efter personliga önskemål exempelvis välja 

vilka funktioner/vilken information som skall visas på startsidan. Andra delar av startsidan 

skall vara låsta dvs användaren skall inte kunna välja att plocka bort information. 

Syftet med att skapa möjligheter att göra startsidan personlig är framförallt för att detta skapar 

en större förståelse till portalen, ”kan jag anpassa lite så som jag vill ha det upplever jag i 

större utsträckning att portalen innehåller det jag vill”.  
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7.1.2 Personlig profil 

För varje användare finns personliga uppgifter, utöver grundläggande uppgifter som finns 

direkt i systemet ges möjlighet att lägga in andra typer av personliga uppgifter t ex profilbild. 

Det är via den personliga profilen som varje användare kan anpassa startsidan. 

Funktionen syftar till att skapa lite samma känsla som t ex Facebook. Finns möjligheten att 

presentera sig personligt mm. upplevs portalen modern för en större grupp användare även om 

funktionen i sig inte fyller någon praktisk nytta för användandet. Funktionen efterfrågas i 

större utsträckning från skolvärlden än övriga verksamhet. Vi vet dock från besök hos andra 

kommuner att användandet av denna typ funktioner är spritt över hela organisationen. 

7.1.3 Personkatalog 

Systemet innehåller en komplett personkatalog med ett flertal sökfunktioner där sökning skall 

kunna ske baserat på namn, telefonnummer, befattning och funktion. 

Uppgifter för personkatalogen skall hämtas från kommunens ActiveDirectory (AD) = 

Metakatalog
1
. Det är i AD som alla uppgifter samlas och förs över från sidosystem. Om 

portalen innehåller uppgifter om användare som inte lagras i AD skall det i presentationen i 

portalen visas i sin helhet, dvs det skall upplevas som all användarinformation är 

sammanhållen och sökbar. 

7.1.4 Nyheter 

I systemet kan nyheter publiceras på startsidan. Nyheter kan delas upp i upp till 4 nivåer så att 

endast rätt personer ser informationen. De fyra nivåer/grupperingar som skall kunna ske av 

nyheter är enligt principen: Kommungemensam, Förvaltning, Avdelning, Enhet 

(benämningen avdelning enhet kan variera mellan olika delar av organisationen). 

Systemet skall hantera behörighet vem som har rätt att publicera nyheter under respektive 

nivå, nyheterna som berör mina roller skall visas på startsidan och inte vara möjliga att dölja i 

en personanpassning av startsidan. Vid skapande av nyheter skall det vara möjligt att ange 

inom vilken tidsperiod en nyhet skall visas, dvs det skall gå att sätta start och slutdatum för 

publicering. Detta möjliggör att förbereda kommande nyheter innan de officiellt annonseras. 

På sikt bör det även vara möjligt för en användare att kunna kvittera bort vissa typer av 

nyheter, dvs har läst och därmed visas inte denna nyhet aktivt på startsidan för denna 

användare. 

7.1.5 Bokning 

Bokningsfunktion av lokaler, poolbilar mm ger möjlighet till en effektiv hantering av de 

gemensamma resurser som bokas skall systemet innehålla en kraftfull funktion för 

resursbokning. Bokningsfunktionen skall vara behörighetsstyrd i flera nivåer. Det skall gå att 

definiera vilka som får se resursen och vilka användare som får lägga in en bokning på 

resursen. Det bör även finnas möjlighet att skapa en mellannivå där en användare kan göra en 

bokningsbegäran som går vidare till en administratör som sedan bekräftar eller avvisar 

bokningen. I detta fall skall systemet sedan via e-post meddela den som begärt bokningen om 

bokningen godkänts eller avvisats. 
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7.1.6 Arbetsgrupp 

Systemet skall innehålla möjligheten att skapa arbetsrum/arbetsytor för grupper. För ett 

projekt kan ett arbetsrum skapas där projektets deltagare kan spara dokument, skriva 

noteringar mm. Det är endast medlemmarna i arbetsrummet som har tillgång till 

informationen som kopplas till rummet. 

Hanteringen av arbetsgrupper i systemet skall innehålla möjligheten att delegera 

administration av arbetsgrupper samt att för varje användare tilldela olika behörighet till 

arbetsgruppen. Detta innebär att en användare som skapat en arbetsgrupp skall ges rättighet 

att administrera gruppen, lägga till användare och ge dem rätt behörigheter i arbetsgrupper. 

Varje medlem i en arbetsgrupp skall kunna tilldelas behörigheterna; läsa, skriva eller 

administrera.   

För denna funktion finns en koppling mot AD där de användare (om inte alla) som skall ha 

möjlighet att skapa grupper ges medlemskap i en specifik AD-grupp, uppgifter om vilka som 

är medlemmar i en specifik arbetsgrupp lagras sedan i portalens system och förs inte över till 

AD. 

7.1.7  Dokumentarkiv 

De befintliga dokument arkiv som idag finns (G, O, P och S som är nätverksenheter för 

dokumentlagring) skall vara tillgängliga via portalen för att möjliggöra en successiv övergång 

till en ny typ av dokumentlagringsplattform baserad på portalen. 

Dokumentarkivet i plattformen skall innehålla möjligheten att hantera versioner av dokument, 

dvs det skapas en spårbarhet på versions förändringar i de lagrade dokumenten.  

7.1.8 Blogg 

Systemet skall innehålla en funktion som möjliggör för användare att skapa en personlig 

blogg. Användaren skall kunna välja om bloggen är tillgänglig endast för inloggade 

användare (dvs internt) eller om den även skall vara tillgänglig externt. 

Användaren skall på ett enkelt sätt kunna namn ge sin blogg för att skapa en enkel URL till 

bloggen. Till exempel namnger användaren sin blogg till ITsnack och därmed blir URL för 

bloggen www.tranemo.se/blogg/itsnack 

7.1.9  Forum 

Möjlighet att aktivera ett traditionellt Forum på portalen, behörighet för administration av 

forumet skall kunna tilldelas specifika användare. Det skall vara möjligt att skapa 

behörigheter till olika kategorier i forumet så att det kan finnas en grupp som t ex bara 

personal inom Omsorgen kan komma åt. Denna behörighet styr administratören för forumet 

genom att ange behörigheter i forumet baserat på vilka AD-gruppen en användare är medlem 

i. 

 

 

 
1 Metakatalog är en katalogtjänst, hierarkisk ordnad databas med information. Katalogtjänsten har till syfet i detta sammanhang att innehålla 

uppgifter om användare i nätverket och lagra denna information på ett strukturerat sätt. Metakatalogen är en teknik som gör det möjligt för 
olika katalogtjänster att utbyta information och sammanställa information från olika katalogtjänster. 
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Det skall vara möjligt att, för vissa eller alla kategorier, aktivera så att inlägg måste 

förhandsgranskas av en administratör innan de publiceras. Detta skall vara en möjlighet men 

inte ett krav.  

7.1.10 Enkäter 

I portalen skall det finnas möjlighet att skapa avancerade enkäter för utvärderingar såväl 

internt som externt. Det skall i portalen vara möjligt att få ut sammanställning av resultatet 

från enkäter . 

Enkätverktyget skall innehålla en fullt utbyggd administration kring enkät förfrågan så att 

inbjudan till enkäter och påminnelser till de som inte svarat kan genereras i systemet. 

Eventuellt kan denna typ av funktion vara så pass komplex att det krävs ett externt 

enkätverktyg för att erhålla hela den funktionalitet som på sikt behövs för ett enkätverktyg. 

Om det krävs ett utomstående verktyg skall detta verktyg vara möjligt att integrera i portalen 

så att det upplevs som en helhet. 

7.1.11 Dagens 

För att ytterligare höja värdet av portalen kan ett antal mjuka värden adderas i funktionerna, 

denna typ av funktion benämner vi ”dagens” och innebär att det på startsidan visas just det 

som är aktuellt för dagen. 

Dagens Citat 

Successivt byggs en databas upp med tänkvärda citat som byts per automatik varje dag, 

systemet kan slumpvis plocka från databasen. 

 

Dagens ros 

Här ges möjlighet till användare att publicera ut dagens ros till någon som gjort något 

speciellt, ett sätt att sprida uppmuntran inom organisationen. 

 

Dagens recept 

Precis som för dagens citat ur en databas slumpmässigt publicera ett recept för dagen. 

 

Dagens Meny, skolor och servicehus 

Denna funktion fyller ett större syfte än tidigare redovisade ”dagens”, här skall husmor för 

respektive kök lägga in veckans meny för köket. Detta möjliggör att enkelt och snabbt se 

vilken matsedel som gäller för min skola/servicehus. Det skall vara möjligt att registrera 

menyer för en specifik vecka i förväg och sedan plockar systemet rätt veckomeny baserat på 

datum. 

7.1.12 E-post, Kalender 

Portalen skall integreras mot befintligt e-postsystem (MS Exchange). Denna integration skall 

ge möjlighet att på startsidan visa rubriken på, exempelvis, de 5 senaste inkomna (olästa) e-

postmeddelandena och den aktuella dagens bokningar i kalendern.  
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7.1.13 Sökfunktion 

Portalen skall innehålla en kraftfull sökfunktion som ger möjlighet att söka i all information 

som finns lagrad i portalen, detta inkluderar även dokument som är lagrade i portalen. 

Sökfunktionen skall ta hänsyn till respektive användares behörighet vid sökning och endast 

presentera resultat bland data som användaren är behörig att läsa. Sökfunktionen skall 

innehålla möjligheter att begränsa sökområde så att användaren aktivt kan välja inom vilken 

del av portalen som sökning skall ske t ex inom en specifik arbetsgrupp. 

7.1.14 Länkskafferi 

I länk skafferiet finns möjlighet att skapa länksamlingar. Varje länk som läggs in skall 

kategoriseras för att möjliggöra enklare gruppering/sökning bland länkar. Till varje länk skall 

kopplas följande information: 

Vem har skapat länken? 

När skapades länken? 

Rubrik på länken? 

Ämnesområde och här skall det vara möjligt att definiera upp till tio stycken ämnesområden. 

Tillgång till att lägga upp länkar skall vara behörighetsstyrt. En person som skapat en länk 

skall själv kunna radera sin länk. Det skall vara möjligt att tilldela användare administrations 

rättighet till länkskafferiet som därmed har möjlighet att redigera eller radera samtliga länkar. 

Alla användare skall ha möjlighet att rapportera om en länk är felaktig eller olämplig via en 

knapp på portalen kopplad till länken. Denna information skickas sedan till administratörerna 

av länkskafferiet. 

En framtida utveckling av länkskafferiet är att utveckla en funktion som automatiskt med 

jämna mellanrum kan analysera en skapad länk så att det är en länk som fortfarande fungerar, 

i annat fall skall systemet dölja länken.  

7.1.15 Skoluppgifter 

Lärare skall ha möjlighet att lägga upp skoluppgifter på portalen och koppla dem till en 

inlämning.  

Läraren skapar en uppgift, t ex programmering. Läraren tilldelar sedan sin klass/grupp 

rättigheter till denna uppgift. Då ser den aktuella grupperingen uppgiften/rummet.  

Till en uppgift har läraren möjlighet att koppla fritext, dokument och skapa 

inlämningsfunktion. Inlämningsfunktionen skall hantera inlämningsdatum där läraren anger 

när en uppgift skall vara inlämnad, om elever lämnar in sina uppgifter efter detta datum skall 

det tydligt framgå för läraren att uppgiften är försent inlämnad och när inlämning skett. 

Läraren har möjlighet att se samtliga inlämningar medan elever endast kan se sin egen 

inlämning, läraren skall ha möjlighet att öppna upp så att alla elever i gruppen kan se samtliga 

inlämningar om så önskas t ex efter inlämningsdatum inför en redovisning . 

7.1.16 Skicka SMS 

SMS funktionen innebär att det via portalen skall vara möjligt att snabbt skicka SMS till ett 

urval av användare. De som fått behörighet till SMS funktionen skall enkelt via portalen se 

vilka som finns att skicka SMS till och sedan kunna välja en enskild person, en eller flera 
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grupper för att skicka ett SMS till. Denna funktion kan t ex användas för en lärare att snabbt 

nå ut med meddelande till sin klass att lektionen är flyttat eller inställd. Uppgifter om 

mobilnummer för SMS hämtas från AD för respektive användare, via portalens personliga 

inställningar kan en användare ange sitt mobilnummer som lagras i AD. 

7.1.17 Webshop 

Portalen skall innehålla möjligheten att skapa interna webbshopar för enklare ändamål. För 

mer avancerade funktioner skall portalen ha möjlighet att integrera med leverantörernas 

webbshopar. 

Den i portalen ingående webbshoppen skall användas för att enkelt definiera upp ett standard 

sortiment som används internt, t ex de vanligaste typerna av kontorsmaterial. Beställning från 

den interna webbshoppen skall sedan gå till den mot leverantören beställningsansvarige. 

7.1.18 Blanketter 

Samtliga blanketter som används inom kommunen skall vara tillgängliga i elektronisktformat 

från portalen. Den enklaste lösningen för detta är att portalen har möjlighet att skapa 

blankettkategorier och att det under varje kategori finns vanliga PDF-filer. Avancerade 

interagerande blanketter ligger utanför det initiala skedet av portalen och blir framförallt 

aktuellt vid en fortsatt utbyggnad av 24-timmars e-tjänster. 

7.1.19 Anteckningsblock 

Varje användare skall i portalen ha tillgång till ett enkelt anteckningsblock för att kunna 

skriva korta eller längre noteringar utan att använda Word. Funktionen i detta noteringsblock 

skall vara i samma nivå som Notepad. 

7.1.20 Platsannonser 

Funktion för att publicera de interna och externa platsannonserna, dvs det skall vara möjligt 

att märka en platsannons om den endast skall vara för internpublicering. 

7.1.21 Bildbank 

Bildbank som är åtkomlig för alla, där bilder som ska vara tillgängliga för alla, finns lagrade 

och kan hämtas. Varje bild som lägga upp i bilddatabasen skall kunna märkas med 

information för att bli sökbar, varje bild som läggs in skall kunna finnas i flera varianter och 

det är miniatyr-bilden som visas vids sökning efter bilder. När rätt bild hittats i bildatabasen 

kan användaren sedan välja vilket av de tillhörande formaten som skall laddas hem. 

7.1.22 Tillgänglighets anpassad 

Krav på tillgänglighets anpassning ökar allt mer för webbar, därför är det av största vikt att 

den att den kommande portalen är utvecklad för att stödja alla de standarder som krävs för att 

ge full tillänglighetsanpassning så som Talande webb mm. Ett grundläggande krav för detta är 

att designen inte får baseras på tabeller. 
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7.1.23 Integration av webbaserade system 

Inom kommunen finns ett antal idag webbaserade system, dessa system skall integreras i 

portalen på ett sådant sätt så de upplevs som en del av portalen. Länkar till de olika 

applikationerna skall styras utifrån användarens roll. Exempel på de system som skall vara 

tillgängliga via portalen är 

Telefonhänvisning 

Självservice personalsystem 

PODB 

GIS (kartor) 

7.1.24 Administration 

För administration av portalen skall ett antal viktigt grundläggande krav vara tillgodosedda, 

rollstyrningen för användare skall baseras på Active Directory. Administrationen av 

sidinnehåll skall ske via ett CMS.  

CMS skall stödja en behörighetsuppdelning så att redigering av sidor delegeras till användare 

eller grupp av användare. Redigering av sidor skall upplevas enkelt och inte kräva stora 

utbildningsinsatser av sidansvariga, den stora utbildningsinsatsen skall vara riktad till de som 

arbetar som övergripande administratörer för portalen. De personer som är ansvariga för 

sidor, i praktiken redaktörer över sidinnehåll,  skall efter en kort genomgång på ca 1 timma 

klara av att hantera verktyget. 
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7.2 Prioritering av funktioner 

Prioriteringen av funktioner innebär att funktioner är grupperade i 5 grupper 

 Grupp 1: Funktioner/krav som plattformen/portalen måste uppfylla 

 Grupp 2: Skall ingå från start 

 Grupp 3: Skall kompletteras under införande fasen 

 Grupp 4: Överlämnas till systemägaren för framtida beslut 

 Grupp 5: Bra att ha/värdehöjande funktioner eventuellt införas när det passar 

Grupp Funktion 

1 Administration/CMS 

Rollbaserad/personlig 

Tillgänglighets anpassad 

Integration av webbaserade system 

2 Personlig profil 

Personkatalog 

Nyheter 

Arbetsgrupp 

Dokumentarkiv 

E-post, kalender 

Sökfunktion 

Dagens meny 

3 Bokning 

Forum 

Enkäter 

Länkskafferi 

Skoluppgifter 

Blanketter 

Anteckningsblock 

Bildbank 

4 Blogg 

Skicka SMS 

Webbshop 

Platsannonser 

 

5 Dagens, med undantag för dagens meny 
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8. Teknisk kravspecifikation 

Plattformen skall vara baserad på en etablerad teknik från någon av de större leverantörer som 

idag finns på marknaden. Inköp av plattform och konsulttjänster kring införandet av 

plattformen skall finnas att avropa på något av de ramavtal som Tranemo kommun har 

möjlighet att avropa från. 

8.1 Kommunens befintliga tekniska plattform 

För att skapa en långsiktigt hållbar plattform för portalen krävs att den fungerar i väl 

integration med den övriga tekniska IT-driftplattformen som används inom kommunen. Det 

innebär att plattformen skall ha ett väl utbyggt stöd för en nätverksmiljö baserad på 

Microsofts produkter och den kommande utvecklingen i dessa. Den aktuella plattformen för 

IT-miljön består av 

  Windows 2003 Server 

 MS SQL 2005 

 IIS 

 Active Directory 

8.2 E-tjänster 

Efter att den grundläggande portalen är i drift kommer nästa stora steg i utvecklingen vara 

införandet av e-tjänster, de kommande e-tjänsterna skall publiceras via den nya 

portalplattformen för att på så sätt skapa en sammanhållen miljö baserad på det i portalen 

utarbetade rollkonceptet. 

I kommunen finns idag en befintlig lösning, MobilityGuard, för säker inloggning via internet, 

denna plattform har även möjlighet att hantera den nuvarande e-legitimationen och kommer 

även att utvecklas med stöd för eventuellt nya standarder för e-legitimation. Detta innebär att 

den befintliga plattformen för säker inloggning skall kunna integreras med den portalplattform 

som väljs. 

8.3 Rollhantering 

Rollhanteringen för portalen skall utgå och styras från det befintliga AD som finns inom 

kommunen, detta kräver att portalplattformen har fullt utbyggd integration mot AD för 

rollhantering. 
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9. Teknisk förstudie 

9.1 Bakgrund 

Baserat på den kravspecifikation som utarbetats för portalprojektet samt de tekniska krav som 

finns för plattformen beslutas att det är tre befintliga portalplattformar som skall ingå i 

förstudien. Samtliga tre erbjuder väl fungerande och beprövad teknik, har en stor mängd 

referenser även inom kommunsektorn och ligger väl framme i den tekniska utvecklingen för 

portalplattformar. 

De tre som skall ingå i förstudien är 

 Microsoft SharePoint 

 EPiServer 

 Sitevision 

9.2 Funktionalitet 

Här redovisas resultat från faktainsamling och samtal med leverantörer. Den är indelad i åtta 

områden och varje område inleds med en text runt de behov/krav på funktioner som finns 

under det området. Varje verktyg har bedömts och betygsatts med ett sammanfattande betyg 

under varje område utifrån de funktioner de har och hur dessa funktioner har bedömt utifrån 

en femgradig skala   

Bedömning Kommentar 

5 uppfyller alla behov/krav på funktioner väl 

4 uppfyller behov/krav 

3 vissa krav/behov på funktioner saknas 

2 uppfyller få krav/behov på funktioner 

1 funktioner finns ej och bedöms som svårlöst 

 

9.2.1 Administration och tillgänglighetsanpassning 

Verktyget ska vara enkelt att hantera, utan höga krav på utbildning, vilket underlättar för 

möjligheten att ha ett flertal redaktörer. Gränssnittet och strukturen ska enkelt kunna justeras. 

Systemet ska kunna tillåter administrationen av intranätet fördelat på olika roller. Verktyget 

ska möta kraven på tillgänglighetsanpassning för personer med funktionshinder. 

 



31 

 

Tabell 

Verktyg Betyg Kommentar 

EPiServer 4 Verktyget är relativt enkelt att använda då det bygger på mallar som 

anpassas för t ex nyhetspublicering, enkät mm. 

För att skapa och förändra funktioner(mallar) och grafisk profil krävs 

kompetens från en utvecklare. 

Koppling till AD är möjlig men även egen katalogtjänst finns. 

Man kan ha olika roller/grupper med olika behörighet till funktioner. 

Verktyget följer kraven på tillgänglighetsanpassning. 

SharePoint 3 Att publicera nyheter är inte verktygets styrka, många steg och 

intenuitivt. Kräver utbildning. 

Annan typ av informationspublicering är enklare att hantera ur 

användarsynpunkt. 

För att skapa och förändra vissa delar i mallar och grafisk profil krävs 

djupare kunskap i verktyget. 

Finns dock väldigt många redan färdiga mallar som kan nyttjas tex 

projektrum, min sida. 

Koppling till AD finns men även egen katalogtjänst. 

Grupper/roller med olika behörighet till funktioner finns och går att 

anpassa utifrån behov. 

Följer krav på tillgänglighetsanpassning. 

Sitevision 5 Verktyget är enkelt att använda då man skapar mallar för olika typer av 

sidor som sedan användare av verktyget använder. 

Mallarna är relativt enkla att skapa och anpassa. 

Kräver låga utbildningsinsatser. 

Koppling till AD är möjlig men även egen katalogtjänst finns. 

Grupper/roller med olika behörighet till funktioner sätts upp tillsammans 

med kund. 

Följer krav på tillgänglighetsanpassning, har i verktyget en del stöd för 

detta. 
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9.2.2 Säkerhet 

När en användare väl loggat in på nätverket ska denna ha direkt åtkomst till såväl portal som 

tillhörande verksamhetssystem. Single-sign-on ska göra så att användaren bara behöver logga 

in på sin arbetsstation, sedan sker inloggning på portalen och de system per automatik baserat 

på inloggningen som gjorts på arbetsstationen.  

Tvåfaktorinloggning ska kunna användas. Portalen ska kunna användas från dator utanför de 

kommunala nätverken, men då är åtkomsten till vissa system begränsad. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 5 Den som är inloggad på arbetsstationen är den som kopplas mot 

portalen, ingen mer inloggning krävs. 

Vad gäller underliggande system/tjänster som är kopplade mot portalen 

sker automatisk inloggning mot de system där så tillåts av leverantören 

av systemet. 

Man kan förhindra åtkomst till vissa system när användare inte sitter i 

nätverket. 

Det finns stöd för att koppla på tvåfaktorsinloggning/e-id. 

Finns stöd i MobilitiGuard för EPiServer 

SharePoint 5 Den som är inloggad på arbetsstationen är den som koppas mot portalen, 

ingen mer inloggning krävs. Finns funktion för att logga in som annan 

användare än den som är inloggad på datorn. 

Vad gäller underliggande system/tjänster sker automatisk inloggning 

mot de system där så tillåts av leverantören av systemet. 

Vid inloggning från annan plats kan man blockera åtkomst till 

system/tjänster. 

Det finns stöd för att koppla på tvåfaktorsinloggning/e-id. 

Finns stöd i MobilitiGuard för SharePoint 

Sitevision 5 Den som är inloggad på arbetsstationen är den som kopplas mot 

portalen, ingen mer inloggning krävs. 

Vad gäller underliggande system/tjänster som är kopplade mot portalen 

sker automatisk inloggning mot de system där så tillåts av leverantören 

av systemet. 

Vid inloggning från annan plats kan man blocka åtkomst till 
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system/tjänster. 

Det finns stöd för att koppla på tvåfaktorsinloggning/e-id. 

Finns stöd i MobilityGuard för Sitevision 

9.2.2 Rollbaserat 

Såväl tillgång till information som funktioner ska styras av roller. Rollerna är baserade på t ex 

arbetsställe eller arbetsuppgift. Portalen skall hantera interna grupper, anställda, elever och 

politiker, men även kunna inkludera externa grupper, i form av medborgare. Rollerna är dels 

permanenta, t.ex. tillhörighet till förvaltning, men också tillfälliga, t.ex. i form av tillhörighet 

till en viss projektgrupp under en period. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 5 Det går att rollstyra sidor eller delar av sidor. Även nyheter kan 

rollstyras så att användaren ser de nyheter som berör honom/henne. 

Både mer permanenta och tillfälliga roller kan hanteras. 

SharePoint 5 Sidor, funktioner, nyheter mm på en sida kan rollstyras.  

Användaren ser bara det som den ska se utifrån den/de roller den har. 

Både mer permanenta och tillfälliga roller kan hanteras. 

Sitevision 5 Kan i verktyget göra anpassade vyer beroende på vem man är som har 

loggat in.  

Nyheter kan enkelt filtreras ut för den roll/grupp som ska se den. 

Både mer permanenta och tillfälliga roller kan hanteras. 
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9.2.3  Personanpassat 

Portalen skall kunna personanpassas utifrån användarens önskemål. Användaren ska enkelt 

kunna anpassa sin egen startsida, lägga upp sin egen profil, samt skapa personliga genvägar 

till program etc. Dessutom ska portalen erbjuda tjänster knutet till den egna personen.  

Användaren ska via portalen kunna söka semester, se sin lönespecifikation och så vidare. Det 

ska finnas möjlighet att förändra information om sig själv och till exempel lägga till bild. 

Samtidigt som portalen har en hög grad av såväl rollstyrning som personifiering, där viss 

information är obligatorisk och går inte att välja bort. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 4 Finns funktionalitet för användargenererat innehåll som tilläggsmodul. 

Här kan du anpassa uppgifter om dig själv, blogg, diskussionsforum 

mm. 

Kan även styra delar som ej går att förändra. 

SharePoint 5 Användaren kan anpassa viss information på en sida medan annat är 

styrt. 

Finns även ”My site” där man själv väljer vad man vill ha för 

funktionalitet.  

Där kan man också själv bestämma vilken information som andra ska få 

se. 

Sitevision 5 Användaren kan själv göra inställningar på sidan och bestämma vad 

denna användare vill se och inställningarna sparas sedan för användaren. 

Kan styra så att viss information inte går att förändra 
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9.2.4  Beställa och boka 

Det skall finnas möjlighet att boka resurser av varierande slag: bilar, lokaler, fika etc. Via 

portalen ska även en intern webbshop finnas, där användaren kan beställa t ex hård- och 

mjukvara. Funktion för att skapa platsannonser, både internt och externt. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 3 Webbshop finns som tilläggsmodul.  

Bokningsfunktionen är också en tilläggsmodul. I den kan man boka och 

hantera resurser så som lokaler, konferensrum, teknisk utrustning och 

måltider mm. 

Platsannonser både för internt och extern bruk kan skapas. 

SharePoint 4 Beställningsfunktion kan skapas. Till beställningsformulären kan 

workflow kopplas för t ex godkännande. Handläggarstöd finns för 

inkommande beställningar. 

Bokningsfunktion finns. Bokning av lokaler, resurser kan även kopplas 

till Outlook. 

Platsannonser både för internt och extern bruk kan skapas. 

Sitevision 4 Bokningsfunktion finns för att boka olika typer av resurser. 

Går att skapa webbshop med befintliga moduler. 

Platsannonser både för internt och extern bruk kan skapas. 

 

9.2.5 Kommunicera och söka 

Användaren skall kunna blogga, delta i diskussionsforum, chatta, skapa enkäter, skapa egna 

länkbibliotek, skapa snabbmeddelanden, noteringar och möjlighet att skicka sms till 

grupper/personer. 

Projektrum ska finnas och de ska kunna behörighetsstyras. 

Det ska vara enkelt att hitta information på portalen. Viktigt är en avancerad sökfunktion 

genom vilken användaren kan nå innehåll i såväl portalen, som i sammankopplade system. 

Även personkatalog med sökfunktion ska finnas så att man kan söka på t ex namn, 

telefonnummer, befattning, roller mm. 

Det ska finnas möjlighet till att skapa digitalt blankettarkiv. 
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Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 3 Funktion för blogg, diskussionsforum, skapa egna länkbibliotek, 

snabbmeddelanden finns. 

Det finns undersökning/enkätfunktion med enkel rapportfunktion och 

möjlighet att koppla på sms tjänst. 

Möjlighet att skapa projektrum finns och styrs av färdiga mallar. Dessa 

kan roll och behörighetsstyras. 

Det finns en sökfunktion som söker i verktygets databas men det 

rekommenderas att koppla till separat söktjänst för att få en mer 

avancerad sökning. 

Kan använda formulär för att skapa blanketter. 

SharePoint 4 Funktion för blogg, diskussionsforum, chatt, snabbmeddelande, 

noteringar, skapa egna länkbibliotek finns. 

Verktyget har undersökning/enkätfunktion med rapportfunktion. 

Möjlighet att koppla på sms tjänst finns. 

Funktion för projektrum som är roll- och behörighetsstyrt. 

Sökfunktion kan söka på innehåll i webben, personer, databaser och 

nätverksmappar och är behörighetsstyrd så att man bara ser det man har 

behörighet till. Går att söka i katalogtjänsten på alla uppgifter som finns 

i katalogen. Dessutom kan man lägga till egen information om sig själv. 

Finns funktion för att skapa blanketter som även kan ha för ifylld 

information, validering och som kan skickas till e-postlåda eller en 

handläggarportal. 

Sitevision 3 Funktion för blogg, diskussionsforum, chatt, snabbmeddelande, 

noteringar, skapa egna länkbibliotek. 

Verktyget har undersökning/enkätfunktion med rapportfunktion. 

Har man mobilnummer i sin katalogtjänst kan man via verktyget skicka 

sms. 

Sökning kan ske på webbplatsens innehåll och vad du får fram i 

sökningen beror på vad du har behörighet till. 
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Kan ej söka i andra databaser. 

Koppling finns till katalogtjänst för att kunna söka och visa uppgifter på 

personer. 

Går att lagra blanketter för utskrift, vill man ha ifyllnads bara blanketter 

på nätet så krävs integration mot en sådan programvara. 

 

9.2.6 Dokumenthantering och bildarkiv 

Funktion för att skapa bildbank där bilder som ska vara tillgängliga för alla finns lagrade och 

kan hämtas. Dokumenthantering med dokumentarkiv som gör det enklare att hantera/söka 

dokument. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 3 Finns en bildbank där man kan hämta och spar bilder. Kan bestämma 

vilka/vilket format en bild ska ha. 

Dokumenthantering sker i SharePoint. 

SharePoint 4 Finns inbyggd dokumenthantering som tar höjd för ett dokuments hela 

livslängd från skapande till gallring/arkivering.  

Dokument kan behörighetsstyras, innehållsklassa mm.  

Går även att söka dokument i befintliga databaser. 

Funktion för bildbank finns också i verktyget. 

Sitevision 3 Det finns en färdig modul för att hantera en bildbank där användaren 

själv bestämmer vilken typ av upplösningen man vill ladda ner. Dessa 

läggs i en varukorg man sedan laddar ner när man är klar. 

Dokumenthantering finns inte men utveckling kan göras för att t ex 

koppla den mot SharePoint. 

 

9.2.7 Verksamhetssystem 

Användarna skall ha tillgång till ett antal, i första hand webbaserade, verksamhetssystem. 

Åtkomsten av system avgörs av användarens behov av systemet. Hela portalen skall ha 

samma grafiska ramar, så att användaren upplever att den rör sig i ett enhetligt system.  

Även flera av de verksamhetsspecifika applikationerna och systemen ska vara integrerade i de 

grafiska ramarna för portalen. Vissa bitar av användarspecifik information från webbaserade 

system ska kunna plockas upp och presenteras direkt i gränssnittet för portalen, till exempel 
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på startsidan, i form av notifieringar från bland annat kalender och e-post, schemaprogram 

samt hänvisning av den egna telefonen.  

Funktionalitet för att administrera hemuppgifter t ex skicka uppgifter, påminnelse, inskick och 

återkopplingar behöver finnas. 

Verktyg Betyg Kommentar 

EpiServer 3 Koppling till och integration av verksamhetssystem går att göra, hur och 

i vilken integrationsnivå beror på vad systemet tillåter. 

Integration av Outlook e-post och kalender finns inte idag men kan 

utvecklas. Länkning till webmailen kan givetvis göras. 

Finns ingen färdig funktion för att administrera hemuppgifter men det 

går att skapa. 

SharePoint 4 Koppling till och integration av verksamhetssystem går att göra, hur och 

i vilken integrationsnivå beror på vad systemet tillåter. 

Outlook kalender och e-post kan presenteras på startsidan för den 

inloggande användaren.  

Integration av hänvisningssystem är beroende på hänvisningssystemet.  

Finns en modul som hanterar administration av hemuppgifter, 

SharePoint Learning Kit (SLK), där kan man även skapa arbetsytor för 

grupper, lägga in dokumentarkiv, chatta mm 

Sitevision 4 Koppling till och integration av verksamhetssystem går att göra, hur och 

i vilken integrationsnivå beror på vad systemet tillåter. 

Koppling till Outlook e-post och kalender finns inte idag. Det går att få 

notifiering om e-post och länk kan skapas till webmailen.  

Finns funktionalitet för administration av hemuppgifter. 

9.3 Sammanfattning 

Verktygen som har bedömts är alla verktyg som fungerar bra för skapande och administration 

av en portal. De fungerar i den grundläggande IT-miljö som finns, kan hantera rollstyrning 

och personanpassning. De kan också hantera säker inloggning, kopplingen mot AD och alla 

följer krav på tillgänglighet för funktionshindrade. 

EPiServer är både användarvänligt och har en hel del funktionalitet som efterfrågas. En del av 

funktionerna finns dock inte i grundverktyget utan är tilläggsmoduler eller måste utvecklas 

vilket får betraktas som ett minus. Förändringar i det grafiska gränssnittet och i 

funktioner(mallar) kräver att du är utvecklare vilket ställer krav på kompetens och utbildning 
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av personal. Nyttjar SharePoint för dokumenthantering och har ingen egen inbyggd avancerad 

sökfunktion. 

SharePoint som verktyg har mycket funktionalitet och färdiga integrationer mot bl a 

Microsoft produkter men även mot andra system. Det finns en stor mängd färdiga mallar för 

olika funktioner och roller som är enkla att använda. Dess stora nackdel är 

nyhetspubliceringen som kräver alltför många steg och inte är användarvänlig vilket kräver 

utveckling för att anpassas till en mer lämplig modell. 

Troligt är dock att nästa version av verktyget får en betydligt bättre funktion för 

nyhetspublicering. SharePoint ställer krav på att det finns personer med god kunskap i 

verktyget för att kunna förändra vissa mer avancerade delar i mallar och grafiskt gränssnitt. 

Sitevision som verktyg är både användarvänligt, lätt att förändra och har dessutom många 

funktioner i sitt grundutförande. Kräver inga omfattande utbildningsinsatser för att hantera. 

Nackdelar med verktyget är att det saknar dokumenthantering vilket kommer kräva utveckling 

alternativt en integration med SharePoint. 

Vidare kan sökverktyget bara söka i den databas som finns i verktyget. För mer avancerade 

sökningar måste annat sökverktyg användas vilket även gäller för blankettfunktion. 

9.4 Slutsats 

I rekommendationen av verktyg har betygen på varje delområde vägts ihop med de viktiga 

funktioner såsom kompabilitet med IT-miljön, enkel administration, användarvänlighet, 

dokumenthantering, personalisering/rollstyrning, projektrum samt integration av Outlook 

kalender och e-post. 

Med hänsyn tagna till dessa faktorer så är det SharePoint och Sitevision som bäst svarar upp 

mot kraven men från olika perspektiv. 

SharePoint är det självklara valet med hänsyn taget till den Microsoftmiljö som Tranemo 

kommun har vilket gör att man lätt kan integrera e-post och kalender och andra Microsoft 

program.  

Att dokumenthantering är en viktig del talar också för SharePoint. Det som framförallt talar 

emot SharePoint är den komplicerade hanteringen av nyhetspubliceringen som av användare 

kan upplevas som komplicerad att hantera. 

Väljer man SharePoint måste utveckling göras i initialskedet för att få till en enkel och 

användarvänlig nyhetspubliceringsfunktion. 

Sitevision har en enkel och användarvänlig nyhetspublicering och är lätt att förändra i vilket 

talar till dess fördel. Att de dessutom har en hel del annan funktionalitet som efterfrågas gör 

det än mer intressant. Nackdelen är att de saknar dokumenthantering och inte kan integrera 

Outlook e-post och kalender. Det gör att väljer man Sitevision så måste dokumenthantering 

utvecklas för att till exempel kopplas mot SharePoints dokumenthantering. Det finns 

möjlighet att utveckla integration mot e-post och kalender med Outlook 2007, mot 2003 kan 

man bara länka mot webmailen och få en notifiering om ny e-post. 
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Det finns ett alternativ till som kan övervägas och det är att använda både Sitevision och 

SharePoint för att nyttja det som vart och ett av verktygen är bra på. Kommer dock att 

medföra att kompetens måste finns i organisationen på två verktyg och att en del 

användargrupper som ska arbeta med intranätet behöver ha kunskap och utbildning i två 

verktyg. Dessutom krävs i detta fall licenser, hårdvara och tekniskt kunnande om två miljöer. 

Baserat på den tekniska analysen blir slutsatsen och beslutet att portalen skall i första hand 

utvecklas i en miljö baserad på SharePoint.
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10. Budgetering 

Kostnaden för genomförande av projektet består av två huvudblock; initialkostnad för 

införande av portal samt årlig driftskostnad för portalen.  

10.1 Investering 

När det gäller kostnad för införande består denna av följande delkostnadsområden 

 Licenskostnad för plattformsprogramvaran 

 Konsultkostnad för utveckling av funktioner på plattformen 

 Utbildningskostnad av administratörer 

När det gäller kostnader för licenser är dessa helt kopplade till inköpskostnad av licenser för 

Microsoft SharePoint, kostnaden baseras på antalet möjliga användare och är uppdelad i 

kategorierna administration och skola. Baserat på gällande licensavtal (2008) och antalet 

användare för den nya plattformen uppgår den totala investeringskostnaden för licenser till ca 

850kkr. 

För att utveckla respektive funktion krävs konsultinsats inom systemutveckling i olika 

omfattning, efter avstämning med ett antal olika konsultbolag som arbetar med 

systemutveckling baserad på Microsoft SharePoint uppskattas tidåtgången för de angivna 

funktionerna till 500-600 arbetstimmar. Utöver detta tillkommer oförutsedda kostnader.  För 

att ge en rimlig tidsram i budgeteringen uppskattas totala behovet av konsultstöd till 850 

timmar, vid en upphandling bör kostnaden per timma hamna runt 900:-/timma.  

För utbildning av administratörer och drifttekniker avsätts en tidspott om 50 timmar, 

timkostnad för denna insats bedöms till samma timkostnad som för utvecklingsarbete.  

Utöver de direkta kostnaderna tillkommer kostnad för arbete utfört av egen personal som 

deltar i projektet, detta arbete beräknas inrymmas inom respektive tjänste ordinarie arbete och 

skall därmed inte utgöra en kostnadsbelastning för projektet. 

Licenser 850kkr 

Konsultkostnad 750kkr 

Summa 1 500kkr 
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10.2 Driftskostnader 

För att upprätthålla en fungerande portal och även vidareutveckla den utifrån kommande 

behov krävs en organisation och ekonomiska ramar för drift och utveckling.  

För Portalen utses en systemägare som efter att införandet överlämnats till ordinarie drift och 

förvaltning övertar hela ansvaret för Portalen. Detta omfattar ansvar för löpande 

systemförvaltning, vidareutveckling av Portalen samt budgetansvar. För det löpande arbetet 

utser systemägaren en systemförvaltare, för att säkerställa den löpande driften och 

utvecklingen av plattformen bör det till systemförvaltare avsättas resurser motsvarande 25% 

tjänst. Om detta kan rymmas inom nuvarande organisation eller kräver utökning av resurser 

på aktuell enhet avgörs av den verksamhetschef som utses till systemägare. 

Den tekniska driften av plattformen hanteras av IT-avdelningen. I IT-avdelningens ansvar 

ingår att tillhandahålla serverplattform och drifttekniker för drift av Portalen. Kostnad för drift 

av Portalen debiteras systemägarens verksamhet enligt gällande debiteringsmodell. 

Beskrivning Kostnad/år 

Serverplattform 16 000:- 

MS SQL-databas   8 000:- 

Drifttekniker uppskattad 10% 45 000:- 

Summa 69 000:- 

 

Utöver ovanstående driftskostnader bör utrymme skapas i driftbudget för att kontinuerligt 

utveckla portalen, för detta krävs att det avsätts medel för inköp av utvecklingskonsult. 

Storleken beror helt på vilken utvecklings ambition som skall råda, ett riktvärde för en rimlig 

framtida utveckling bör 10-15% av den ursprungliga utvecklingskostnaden avsätts per år. 

Detta motsvarar den kostnad som leverantörer av andra system till kommunen debiterar för 

uppdaterings och supportavtal. 

Detta innebär sammantaget att systemägaren i driftbudget bör avsätta 170 000kr-200 000kr 

per år för drift av portalen, utöver systemförvaltartjänsten.  
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11. Slutord 

Inom organisationen finns ett tydligt behov av förbättrat stöd för bl a informationsflöde och 

dokumenthantering. Utredningen har på ett tydligt sätt identifierat ett antal behov och hur 

dessa kan lösas. Lösningen som krävs är baserad på grundläggande och beprövad teknik och 

det finns även referenser på liknande lösningar. Därmed är det låga riskerna för 

projektinförandet avseende teknik och funktion. 

Inom verksamheterna finns en stor förväntan på att ett stöd skall komma i form av en 

portallösning som beskrivit i denna utredning, det är inte frågan om utan när denna typ av stöd 

skall införas. Behovet visar att ett införande skulle behöva påbörjas omgående. Frågan är dock 

hur de ekonomiska förutsättningarna skall möjliggöras.  

Direkt efter slutförandet av utredningen utarbetades ett underlag om ekonomi som 

presenterats i budgetprocessen. På grund av de ekonomiska förutsättningarna för det 

kommande verksamhetsåret (2009) avsattes inga medel för ett införande. Däremot har det i 

budgetprocessen under 2009 avsatts medel för ett införande av en portallösning under 2010. 

 


