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Hur hamnade vi här? 

• Webben är något man arbetat med i projekt 
 

• Stor decentraliserad publicistorganisation utan coachning 
 

• ”Systemutbildningar” i Episerver (anno 2010) 
 

• Webbriktlinjer från 2006 





https://youtu.be/FytAwIloF38


 











 



Aktiviteter 

• Slänger ett nyhetsarkiv med 5000 sidor (en och en ) 
 

• Städkriterier med inspiration från andra kommunwebbar  
och SKL:s webbhandbok 
 

• Slår på funktioner för självsanering i publiceringsverktyget 
 

• Workshops med de flitigaste publicisterna 
– Viktigt att slänga, inte bara skapa nytt 
– Förklarar konsekvenserna 
– Börjar använda Vizzit Mina Sidor 





Minska antalet sidor 

• Ta bort inaktuella sidor som gjort sitt 
 

• Ta bort sidor med få besök och som inte måste finnas.  
– Mindre än 20 sidvisningar på ett år är lika med noll 

 
• Slå ihop information på flera sidor till en sida 

 
• Hänvisa till dem som gör det bättre… 

 
• En nyhet är en nyhet i 3 månader 

 
 



















 

















Aktuell bild från Vizzit 



    9 341 sidor  25 965  



    -16 624 sidor  



 
64% 

 
36% 



    9% obesökta  33%   



    276 publicister  706   



        





Telenor of Norway deleted almost 90% of their pages. Conversions 
went up by 100%. Support requests went down by 35% 
 
The Norwegian Cancer Society removed almost 90% of their content 
and saw extremely positive results. 
 
The US Department of Health deleted 150,000 of their 200,000 
pages. Nobody noticed. 
 
Columbia University of Chicago deleted 97% of their pages. Student 
application inquiries went up by 80% 
 
Liverpool City went from 4,000 pages to 700 on their website. Support 
requests went down and online reporting went up. 
 

Gerry McGovern, november 2015 
 



Fyra tips på vägen 

• Var sorglös och modig. Fråga inte, börja kasta! 
 

• Kunskap är coolt! Coacha dina publicister och gör dem till 
ambassadörer.  
 

• Ge dem verktyg som de själva kan använda och förstå 
 

• Alla kommer inte hänga med på resan. Kör ändå! 
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