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Lathunden är din planeringshjälp! 
Lathunden är tänkt att användas under planeringsfasen före migrationen av gammal 
webbplats till ny. Att ha gått igenom den är en av förutsättningarna för att den nya 
webbplatsen på InfoGlue-servern ska bli välstrukturerad och ha ett bra innehåll. 

Checka av målen för varje del i lathunden. Är ni där eller återstår det arbete? Om 
målen inte känns helt relevanta, omformulera gärna. 
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OBS: Vi hänvisar ibland till lathundens bilaga som hämtat texter ur Vervas 
»Vägledning till 24-timmarswebben«. Verva lades ned årsskiftet 2008/09. Hela 
dokumentet kan återfinnas på nätet. 
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1. Användare/Målgrupper 

1.1. Vilka är användarna/besökarna? 
Vilka kommer till (+ önskar ni ska komma till) webbplatsen och i vilket syfte? Vad vill 
besökaren och ni uppnå med besöket? 

Se: bilagan 6.1 Utgå från målgruppens behov sid. 10 

1.1.1. Metodtips: fråga medarbetarna 
Se till att enhetens medarbetare involveras: 
• Vilka har de kontakt med, hur interagerar de och via vilka kanaler? 

• Vilka frågor/ärenden handlar det om? 

1.1.2. Metodtips: Kartlägg och gruppera användare 

Skapa gärna personas (fiktiva typanvändare per målgrupp) för de viktigaste mål-
grupperna. Några sådana är jättebra att relatera till när man diskuterar innehåll med 
enskilda redaktörer. – Är vår »Maria« verkligen intresserad av det du skriver? 

Se bilaga 6.2 Personas sid. 10 

1.1.3. Tänkbara besökargrupper 
Prioritera era externa besökare: 

• Intresserade gymnasister och andra tänkbara studenter  

• Allmänheten (hur ska tredje uppgiften skötas?)   

• Press  

• Kollegor runt om i världen  

• Blivande medarbetare  

• Annan:   

Prioritera era interna besökare: 

• Antagna studenter  

• Anställda inom institutionen  

• Anställda inom universitetet (internextern)   

• Universitetsledningen/Beslutsfattare (internextern)   

• Annan:   

1.2. Mål med denna punkt 
1. Ha prioriterat besökarna 
2. Ha skapat bra personas för de viktigaste grupperna. OBS gruppen »externa studenter« 

kanske rymmer flera olika personas? 
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2. Innehållsanalys 

Vilken information och vilka tjänster ska målgrupperna hitta på webbplatsen? 

– Ju tidigare i processen som ni kan nå samsyn gällande principerna för innehållet, 
desto lyckosammare blir det fortsatta arbetet! 

2.1. Vilken information ska finnas 
• Vilken är »måsteinformationen« och vad är lokalt betingat? 
• Vad förväntar sig de olika målgrupperna och vad vill ni själva förmedla? 

• Vad kan/ska finnas nu (vid publiceringstillfället) och senare (framtida behov)? 

Dela gärna upp innehållet i produktinformation (t.ex. beskrivningar, forsknings-
resultat) och i kringinformation (kontaktvägar, medarbetare etc). 

Räkna med att använda befintliga källor som Selma, AKKA, Diva. 

2.1.1. Är innehållet välskrivet och anpassat 
Hur väl förtrogna är era redaktörer med webben som medium? Är de medvetna om 
för vem (vilken persona) de skriver? 

Studera: bilaga 6.3 Skriva för webben, sid. 11. Läs valda delar ur: Webbredaktörens ABC. 
Se också Bli hittad och läst på webb.uu.se. 

2.2. Vilka tjänster ska tillhandahållas 
Kan ni utöka tjänsteutbudet? Kan sådant som förut distribuerades via e-postutskick, i 
stället läggas på webbplatsen? Hur kan webbplatsen interagera med Universitets-
katalogen, Diva, Selma m.fl? 

2.3. Förbered migrationen 
Kartlägg nuvarande sidor. Leta efter Redundant, outdated or trivial material (ROT) och 

sätt ett datum då allt sådant ska ha identifierats. ROT plockas bort/arkiveras senast vid 
migrationen. Peka ut ansvarig redaktör för varje sida. Låt inte genomgång av material 
utföras av personer som inte har kännedom om materialet. 

2.4. Mål med denna punkt 
• Ha märkt upp ROT-information 
• Ha planerat för ny information och eventuellt nya tjänster 

• Ha planerat för vilken information som ska hämtas från andra datakällor 
• Vara trygg i att nödvändiga egna »specialare« verkligen kommer med eller kan nås 

• Ha fördelat sidansvaret till dem som ska »göra jobbet« 
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3. Strukturanalys 

Hur ska information och tjänster struktureras för att besökaren ska hitta och enheten 
kunna fördela ansvaret för delar av webbplatsen? 

– Ju tidigare i processen som ni kan nå samsyn gällande principerna för strukturen, 
desto lyckosammare blir det fortsatta arbetet! 

3.1. Spegla verksamheten 
Webbplatsen ska spegla verksamheten framför allt ur ett besökarperspektiv.  

3.1.1. Menyn och sidans webbadress 

Om menyn endast visar en nivå, så är det landningssidorna under Start som visas. 
Övriga sidor syns inte. Om menyn visar två nivåer, är det landninssidorna undet start 
plus deras undersidor på nästa nivå som visas.  
• Hitta tydliga, men ändå korta och lättförståeliga länknamn i menyerna 

• Se till att sidans webbadress blir kort och slagkraftig 
• Fördela sidansvaret. Se nästa kapitel. 

3.1.2. Metodtips: skapa en tydlig sajtkarta 
Rita upp en lättförändrad sajtkarta1 där alla kan följa arbetet med att strukturera upp 
innehållet Se till att: 
• Alla involverade förstår och bejakar indelningen 

• Alla involverade har tillgång till sajtkartan 
• Sajtkartan uppdateras så fort förändring beslutats 

3.1.3. Svårplacerad information – dubbellagra aldrig! 
Samma information kan ibland behöva exponeras på olika ställen i strukturen. Den 
ska då refereras till från annan plats. Den ska aldrig dubbellagras. Information som 
kan komma att visas på flera ställen bör författas på ett neutralt, icke sammanhangs-
beroende, sätt. 

3.1.4. Språk: parallellt eller speglat? 
Ska flerspråkigheten exponeras som separata eller speglade sidor? 

3.2. Mål med denna punkt 
• Ha klart vilka landningssidor som ska finnas i menyn 
• Ha visualiserat strukturen i någon form av sajtkarta 

• Tagit beslut hur ni vill att flerspråkigheten ska hanteras  
• Ha identifierat information som ska exponeras på flera ställen 

• Alla redaktörer ska vara bekanta med strukturen och principerna för denna 

1 Klistra upp gula lappar på en mobil tavla el. motsv. Låt en lapp motsvara en huvudsida: Utbildning, 
Forskning, Kontakt osv. Bygg vidare för varje undersida. Uppdatera för varje nytt strukturbeslut! 
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4. Ansvar, rutiner och resurser 

Ett webbförnyelseprojekt är ett tidskrävande åtagande för alla som ger sig in i det. 
Resurser ska tas ur befintlig verksamhet. Engagemanget blir stort, särskilt under 
planerings- och införandefasen. Ett absolut krav är att ledningen prioriterar frågan – 
samt deltar aktivt! Förankra också »projektet« i hela organisationen, framför allt hos 
blivande redaktörer! 

Glöm inte att webbplatsen måste följa de riktlinjer inom kommunikationsområdet 
som finns vid Uppsala universitet! 

4.1. Vilka ansvarar för webbplatsen? 
Det finns ett antal roller i en webbförnyelseprocess. Ni bör identifiera och tydliggöra 
deras ansvar. 
• Ledningsansvar  

• Strukturansvar 
• Innehållsansvar 

Någon kan behöva ikläda sig flera roller; andra har enbart uppdateringsansvar. 

4.2. Tänkbar arbetsgång och arbetsmetoder 

Några tips: 
• Skapa en arbetsgrupp där också ledningen är representerad 

• Sätt upp mål, resurslista och tidplan för varje steg: planering, migration, publicering, 
förvaltning 

• Sträva efter att varje arbetsgruppsmöte utmynnar i svar på frågor som »Vilka är våra 
målgrupper?« »Vilken struktureringsprincip ska vi använda oss av?« 

• Behandla ett fåtal frågor vid varje möte i »uppifrån och ned«-ordning, undvik att hamna 
i detaljfrågor innan de övergripande principerna är klara 

• Upprätta en göralista med tydligt utföraransvar – skilj på kort- och långsiktiga punkter – 
där arbetet är utfört till nästa möte 

• Undvik att de reguljära mötena blir »arbetsmöten« dit deltagarna kommer oförberedda 
• Om projektet får det svårt i starten, samla alla till ett arbetsmöte/workshop 

• Förbered i god tid för förvaltning av webben. Det blir alltid en morgondag! 
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5. Migration, nytt och publicering 

När »hemläxan« är gjord finns nu en tänkt struktur att stoppa in den del av det 
befintliga innehållet som ska behållas. Ansvaret för att jobbet ska bli gjort ska vara 
fördelat och helst ska de framtida redaktörerna utföra migrationen för sina sidor. På 
så sätt får de bra träning och insikt i webbsystemet! 

5.1. Planera för utbildning 
I första hand utbildas enhetens webbplatsansvarige/-a (WPA). Dessutom måste de 
redaktörer som ska delta i migrationsarbetet utbildas, endera av WPA eller via samma 
kurs som WPA genomgått. 

5.2. Viktigt med en kort migrationsprocess 
Kommunicera detta till alla berörda: Migrationen ska ske strax före publiceringen av 
den nya webbplatsen. Om processen hålls kort och läggs nära publiceringstillfället, 
minskar behovet av uppdatering av två webbplatser. Endast helt nödvändiga upp-
dateringar (kalendrar etc.) görs på gamla sajten. Planera så att ni kan undvika övriga.  

5.2.1. Olika sätt att migrera innehåll 
Sker migreringen från en icke IG-webbplats gällera kopiera och klistra. Gäller det 
mellan två IG-webbplatser, går det bra att kopiera innehåll till den nya webbplatsen 
via kommandon i IG. 
• Gör en tidplan för färdigställande av migrationen och planera in resurser.  

• Kvarvarande innehåll ska ha tilldelats en bestämd plats i den nya strukturen. 

5.3. Nytillkommen information 
All ny information ska redan vara skriven – eller skissad på – i t.ex. ett enkelt text-
hanteringsprogram och redaktören ska veta dess plats i strukturen, innan 
migrationen verkställs! 

5.4. Publicering – äntligen! 
Ni kan publicera under »resans gång«. Men för att nya webben ska hittas under gamla 
adressen, måste IG-ansvariga peka om. Begär ompekning i god tid via vår support. 
Dessutom: 
• Alla redaktörer ska vara »på tårna«, beredda att kontrollera länkar och innehåll direkt 

efter publiceringen 

5.5. Förvaltning 
Glöm inte att er webb ska leva vidare och förändras! Tydliggör vem som har upp-
dateringsansvar för vilken information. Se också till att ansvariga redaktörer sköter 
uppdateringen kontinuerligt. Samt vidareutbilda alla inblandade! 

LATHUND för webbförnyelse 2015-02-24 
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6. Bilagor 

6.1. Utgå från målgruppens behov (från Verva) 
En webbplatsbesökare har nästan alltid ett syfte med sitt besök. Ta reda på vilka användarna är 
och vilka behov de har när de besöker webbplatsen. Vad vill användarna göra? Vilket behov har 
användarna och vad förväntar sig användarna att få på webbplatsen? Vad ska webbplatsen 
förmedla till användarna?  

Kartlägg och beskriv vilka målgrupper som webbplatsen ska stödja och på vilket sätt. Med 
målgrupper menas grupper av användare som har liknande användningsmönster och har 
likartade förväntningar och mål när de använder en tjänst. Det är viktigt att på ett tidigt stadium 
bestämma vilka målgrupper som är mest prioriterade. Prioriteringen avgörs av vilken/vilka grupper 
som har störst betydelse för att den förväntande verksamhetsnyttan ska uppstå.  

En prioritering av målgrupperna och god kunskap om deras användningsmönster är en 
förutsättning för att:  

• Kunna välja mellan funktioner och lösningar i den övergripande utformningen av webbplatsen.  
• Skapa en logisk informationsstruktur och välja rätt grafisk utformning.  
• Få ut största möjliga verksamhetsnytta av IT-investeringen.  

Det är viktigt att kartläggningen av målgrupperna baseras på verklig kunskap om användarna och 
inte på antaganden gjorda av projektgruppen eller motsvarande. Intervjuer med användare, 
fokusgrupper och observationer är några exempel på metoder för att få en bild av målgruppernas 
behov. Projektgruppens antaganden om användarna och statistik som visar till exempel 
demografisk fördelning kan däremot användas som utgångspunkt för kartläggningen. 

Omfattningen av kartläggningen bör anpassas till respektive utvecklingsprojekt. En tumregel är att 
ju fler funktioner och tjänster webbplatsen har desto större är behovet av kartläggning.  

6.1.1. Fördjupning  
Det är lättare att förstå målgruppen och användarna genom att använda en namngiven 
användarprofil som representerar en grupp, att till exempel resonera utifrån användaren Kerstin: 
På vilket sätt skulle Kerstin använda tjänsten, väljer hon den här eller en annan ingång? 
Använder Kerstin dessa begrepp? Detta kallas personas och är ett sätt att ta fram användar-
profiler som beskriver målgruppernas behov. 

6.2. Personas (Från Verva) 
De huvudsakliga stegen för att skapa en persona beskrivs nedan. 

1. Samla in data. Intervjua och observera representativa användare från målgruppen för att 
samla in tillförlitliga data om användarnas beteende. Detta kan sedan kompletteras med 
kvantitativa data om användarna, men det är kvalitativa data som ger förståelsen för 
användarna.  

2. Identifiera beteendemönster. Identifiera beteendemönster inom målgruppen utifrån 
insamlade data. Oftast kan beteendemönstren beskrivas med skalor, till exempel en skala 
från frekvent användning till infrekvent användning. Placera in de användare som har 
intervjuats och observerats på skalorna. Även vissa demografiska data kan finnas med som 
skalor, men beteendemönster brukar oftast vara viktigare.  

3. Skapa personas. Analysera fördelningen av användarna utifrån de identifierade 
beteendemönstren. En samling individer med gemensamma beteenden utgör grunden för 
en persona. Det är viktigt att försöka hålla ner antalet personas eftersom det är lättare att 
skapa en tydlig design utifrån ett fåtal personas.  

4. Beskriv personas. Beskriv era personas med namn, ålder, bild och mål med att använda 
webbplatsen. Beskriv även hur era personas kommer i kontakt med verksamheten som 
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webbplatsen skapas för. Skriv beskrivningen i berättande form för att göra den enkel att 
kommunicera. Det är dock viktigt att inte vara för exakt i beskrivningen och att bara skriva 
sådant som är taget från verkliga användardata.  

5. Prioritera personas. Det är framförallt en persona, primärpersonan, som kommer att 
användas som stöd och referenspunkt för informationsstrukturen och den grafiska 
utformningen. Prioritera bland era personas utifrån vad som är viktigt för verksamheten, så 
att de blir ett bra stöd i prioriteringen mellan funktioner och lösningsalternativ. 

Sättet att ta fram personas styr utformningen av webbplatsen. Därför är det viktigt att även 
identifiera och prioritera beteenden hos grupper med funktionsnedsättningar.  

6.3. Skriva för webben (utdrag från Verva) 

6.3.1. Skriv enkelt och begripligt  
Anpassa språket till läsaren. Du som skriver texter som ska kunna förstås av ett mycket stort antal 
läsare måste skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Detta behov förstärks när användarnas 
förmåga att läsa och ta till sig texten varierar kraftigt. Så är i princip alltid fallet för texter som ska 
publiceras på en offentlig webbplats.  

Utmaningen är att kombinera enkelheten med ett korrekt och täckande budskap. Här finns en risk 
att blanda ihop behovet av att skriva enkelt med att skriva kort. Då uppstår risken att texterna blir 
för informationstäta. Att skriva så enkelt som möjligt handlar om att balansera en rad ibland 
motstridande krav mot varandra.  

Några tips  
• Använd ett personligt tilltal.  
• Förklara ord som kan ha flera betydelser. Berätta vilken betydelse som används.  
• Undvik att använda formuleringar där innebörden kan tolkas på flera olika sätt.  
• Om fackuttryck används, förklara deras innebörd med ett mer vardagligt språk.  

6.3.2. Skriv det viktigaste först  
En grundprincip är att skriva det viktigaste först. Börja med det som är viktigast för målgruppen 
som texten riktar sig till. Inled med att ge en sammanfattning av innehållet på sidan. Då kan 
användarna själva bedöma hur mycket av en text de vill läsa. Användaren kanske inte kan eller 
har tid att läsa hela innehållet. En del personer kan inte överblicka texten och andra orkar inte 
läsa koncentrerat mer än korta stunder. De ska kunna vara ganska säkra på att de har fått med 
så mycket viktigt som möjligt även om de inte har läst hela texten.  

Organisera materialet med det viktigaste först så kan användarna dessutom snabbare bedöma 
om de ska fortsätta att läsa texten och leta efter mer information på andra sidor.  

6.3.3. Skriv tydliga och beskrivande rubriker  
Bra rubriker hjälper alla läsare att hitta i en text, men är extra viktiga för personer med 
lässvårigheter. Rubrikerna ska vara korta och ge en rättvisande bild av vad sidan eller avsnittet 
handlar om. Korta och otydliga rubriker som till exempel ”Inledning” eller ”Aktiviteter” har lågt 
informationsvärde och ger inte läsaren stöd. 

Några tips  
• Formulera rubriker kring nyckelorden i texten.  
• Skriv de viktigaste orden i en rubrik först.  
• Använd verb i rubriker.  
• Rubriker med endast ett ord är sällan tillräckligt informativa.  
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6.3.4. Dela upp längre texter i stycken  
Låt varje resonemang få ett eget stycke. Om längre texter delas i flera stycken är det lättare att få 
överblick och förstå hur texten ska läsas. En luftig text ger vila för ögat. 

6.3.5. Var konsekvent i hur saker benämns  
Innan du ger något en benämning, kontrollera att ingen annan redan har döpt det till något annat. 
Detta gäller såväl verksamhetstermer som ord som används för navigation och funktioner på 
webbplatsen.  

När man är insatt i en verksamhet ställer detta sällan till med problem, men en mer ovan läsare 
måste försöka lista ut om det är fråga om synonymer eller om skillnaden i ordval har en 
betydelse. En inkonsekvent benämning riskerar att förvirra användaren och leda till att onödiga fel 
görs. Det är extra viktigt när det gäller funktioner där användaren ska utföra handlingar, till 
exempel i en webbapplikation.  

Använd de benämningar som denna vägledning rekommenderar. Det bidrar till en ökad 
enhetlighet på den offentliga sektorns webbplatser. Undersök vid behov vilka benämningar som 
näraliggande verksamheter har valt för verksamhetstermer, till exempel andra myndigheter inom 
samma sakområde. 
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