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IMPACT MAP (EFFEKTKARTA®) by

Samlar information med syftet att ha snabb och 
säker tillgång, istället för att söka upp 
informationen då den behövs eftersom det 
upplevs omständligt.

”Dokument kan man söka (på Insidan), 
men det är krångligt. Jag laddar ner det 
lokalt sedan så jag slipper leta igen”

SÄKRA TILLGÅNG

”Varje år när rapporten är klar så vill jag att den 
kommer upp på insidan så att alla har möjlighet 
att läsa den”

KOMMUNICERA INFORMATION

”Alla måste använda Insidan, det 
är ju där man söker semester”

NÖDVÄNDIG VÄG

”Förr gick vi igenom våra sidor två gånger per år. Det görs 
inte längre. Jag har sett att det ligger gammalt material kvar”

FÖRVALTA INFORMATION

”Jag sökte något kommunalt, hittade det inte. Det 
låg inte på Insidan utan på Falun.se. Jag tänker att 
all kommunal info ska finnas på Insidan”

TREVA EFTER INNEHÅLL

”Jag är inte så jätteaktiv (på Insidan), läser mest om 
min blick hamnar där och något sticker ut”

I ÖGONVRÅN

”Jag har mina rutiner. Jag går in och läser nyheter 
på Insidan. (…) Varje dag.””

HÅLLA SIG AJOUR

Min startpunkt - Varje dag!

NYA INSIDAN - SYFTE

Möjliggöra en relevant 
startpunkt, som stärker 
medarbetarna genom tillförlitlig 
information och effektiva 
tjänster.

Vill känna sig trygga i att informationen har tagits emot

Vill känna sig i kontroll

Att få ut ett budskap; till samtliga inom 
kommunen eller riktat till en avgränsad grupp. 
Informationen kan vara aktuell just nu eller ha 
längre giltighetstid.

Måste förstå vad som lämpas att kommunicera på vilket sätt

Måste upptäcka annan relevant information

Vill snabbt komma rätt

Man vet vart man ska och vilken väg man 
skall ta för att komma dit. Insidan är vägen 
som man tar sig till sin destination - om 
det så må vara ett verksamhetssystem, 
mail eller information på Insidan.

Måste upptäcka annan relevant information

Vill snabbt hitta något specifikt

Letar efter innehåll på Insidan, som man vet eller antar 
finns där någonstans, men är osäker på var det ligger..

ALLA ANVÄNDARE

Vill kunna agera självständigt

Vill kunna lita på materialet

Måste förvalta informationen

Vill ha kontroll över sitt innehåll

Ansvarar för ett innehåll under en längre tid och 
att det är uppdaterat och korrekt.

Vill inte missa något av intresse

Letar inte efter nyheter eller specifikt innehåll aktivt, 
är snarare öppen för att få information på vägen till 
annat som är i fokus.

Vill ha koll

Går regelbundet in på Insidan i syfte att hålla sig 
uppdaterad kring ny information inom 
kommunen eller förvaltningen. 

NYA INSIDAN: 
CMS - SYFTE

Enkelt och lätt att skapa 
och underhålla innehåll
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Måste nyttja senast uppdaterat innehåll
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