
Kvalitet framför kvantitet

Innehåll och service på kommunwebben

Robert Lifvergren, webbredaktör

Klicka på den lilla pilen 







eskilstuna.se

• Sitevision Cloud, 6 800 sidor, cirka 300(!) redaktörer



Hösten 2015, inte lika muntert…

• 25 965 sidor

– Varav 8 336 obesökta (33 procent)

• 706 redaktörer

– Varav 466 aktiva

• Skyhöga driftskostnader för webbplatsen

– Licenser, spagettikod, system från 2010, buggar, intern drift















-19 000 sidor



2017



2015





Taktik för att minska övervikten

• Ta bort inaktuella sidor som gjort sitt

• Ta bort sidor med få besök och som inte måste finnas. Mindre än X 
sidvisningar på ett år är lika med noll.

• Slå ihop information på flera sidor till en sida 

• Hänvisa till dem som beskriver det bättre

• Hur länge är en nyhet en nyhet? Arkivera eller kasta.





Så använder vi webben

• Söker svaret på en fråga

– Googlar med 3-5 ord

• Aktiva och otåliga

– En webbsida har i snitt 3-4 sekunder på sig att behålla en 
besökare. 

– Ungefär en femtedel av all text ”skummas” igenom av 
besökaren. 



Var kommer besökarna ifrån?

72%

21%

4% 3%

Sökmotorer

Direkt

Länkar

Sociala kanaler



Vad surfar besökarna med?

47%

45%

8%

Dator

Mobil

Surfplatta



Hur hjälper vi på bästa sätt?

• Blir sökbara på Google

• Skriver den information som invånarna behöver

• Skriver så att det är lätt att förstå och ta till sig



Google (och människor) gillar

• Relevanta nyckelord och nyckelfraser på rätt plats

• Tydliga rubriker och ingresser

• Välskrivna texter, utan konstiga ord eller felstavningar

• Tydliga länkar



Vad ska sidan uppnå?

• Vad ska läsaren

– Veta?

– Känna?

– Kunna göra?

• I vilken ordning vill läsaren veta?



Vad man vill veta om bygglov

Veta

• Om jag behöver söka

• Hur jag söker

Känna

• Jag förstår vad som gäller

• Det är lätt att göra rätt

Göra

• Söka bygglov på rätt sätt

I vilken ordning?

• Behöver jag söka?

• Hur söker jag?

• Vad behöver jag skicka in?

• När får jag besked?



Kvalitet på innehållet

Urval

• Vilket innehåll ska texten ha? Vad vill du att besökaren ska tänka, 
känna, kunna göra?

Prioritera

• I vilken ordning ska du presentera det? Gör en lista och rangordna.

Formulera

• Hur ska du uttrycka dig så att mottagaren förstår?

• Hur ska du göra texten lätt att hitta med Google?

• Vilka är dina nyckelord?

Skriv och formatera texten

• Hur ska texten se ut för att den ska bli lätt att läsa?



Vinster!

• Besökarna förstår vår 
information - en demokratisk 
rättighet

• Tillgängligheten ökar när våra 
texter är enkla och begripliga

• Förtroende för kommunen 
ökar när besökarna förstår 
våra texter

• Vi blir effektivare och slipper 
lägga tid på att svara på 
följdfrågor som beror på att 
vår information blir 
missförstådd



Vanlig redaktör

Innehållstaktik

• Nu ska jag lägga ut en sida 
om…

Ansvar

• Jag har hand om 
lokalbokningens sidor

Självbild

• Jag gillar att skriva

Värde

• Jag skriver



Serviceredaktör

Innehållstaktik

• Den som läser detta ska 
enkelt kunna…

Ansvar

• Jag är ansvarig för att lokaler 
kan bokas enkelt och smidigt

Självbild

• Jag gillar att hjälpa andra

Värde

• Jag får människor att lyckas













Tack!

Robert Lifvergren

016-710 29 11

robert.lifvergren@eskilstuna.se


