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Agenda
● Projektets syfte och mål
● Hur når vi målen?
● Guidad tur i lanserade delar och skisser
● Vad händer nu?
● Frågor
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Övergripande syfte Webb2021:

Stockholms universitets webb ska kommunicera utbildning,
forskning och samverkan på ett dynamiskt och
gränsöverskridande sätt
Förbättringsområden
● Bygga broar mellan målgrupper, ämnen och organisatoriska enheter
● Knyta ihop forskning och utbildning
● Aktuellt och relevant innehåll ska vara enkelt att hitta och förstå
● Innehåll ska presenteras på ett tydligt, snabbt och tillgängligt sätt
● Redaktörer ska ha ett bra organisatoriskt och tekniskt stöd
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Syfte och mål för projekt Webb2021.
Effektmålen har tagits fram med kopplade mätpunkter för att kunna följa upp resultat och
förbättringar på olika sätt (enkäter, intervjuer, användningstester, mätverktyg).

3

● Besökaren i fokus
● Renodlat och tydligt innehåll
● Tydliga och relevanta kopplingar
● Bättre arbetsprocesser
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Hur når vi målen?
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Hur når vi målen?
● Besökaren i fokus
● Renodlat och tydligt innehåll
● Tydliga och relevanta kopplingar
● Bättre arbetsprocesser

Utmaningar:
● Stor organisation (med allt vad det innebär)
● Stora informationsmängder
● Lagkrav
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Stor organisation:
• Många bra resurser och tillgångar
• Många självständiga enheter
• Många att samla
• Olika förutsättningar
• Olika arbetssätt

6

2021‐04‐15

Uppfylla lagkraven på tillgänglighet och kontroll
● Tekniskt (IT-avdelningen)
● Redaktionellt (webbredaktörer)

– Klarspråk
– Struktur
– Kontroll innehåll (personuppgiftslagen, t.ex. namn och bilder)
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Det tekniska tas om hand av mallarna.
Det redaktionella: kräver att man vet hur man skriver och strukturerar texter, vilket kräver:
• Adekvat grundkompetens och regelbundet arbete med textbearbetning och bild.
• Tillräcklig arbetstid för att skriva, publicera, analysera, uppdatera, ha kontroll över
innehållet på den egna webbplatsen.
VI behöver sköta om våra webbplatser 
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Vi bygger stegvis
Start 2019

Forskning och
samverkan
Start 2018

Utbildning
Start 2017

Behov: insamling
och analys
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Projektet är uppdelat i två större implementationsfaser, och mindre faser inom dem.
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Hur når vi målen?
Effektivare arbete
● Struktur, innehåll och webbpubliceringssystem
● Inget dubbelarbete, ingen dubbelpublicering

– Smarta funktioner
– Kopplingar mellan webbplatser
– Integrationer
● Renodlar roller och vilka delar och system man arbetar i

– Webb: webbplatser, utbildningskatalog, forskningskatalog
– Integrerade system
– Ansvariga för specifik information (behöver ej vara webbredaktör)
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Struktur, innehåll och webbpubliceringssystem:
Enkel och platt struktur
Mallade sidor, fasta rubriker (utbildningskatalog, forskningskatalog)
Enklare redaktörsgränssnitt
Inget dubbelarbete, ingen dubbelpublicering
Smarta funktioner
Kontaktelement
Delning av material
Kopplingar mellan webbplatser (sidfot, utbildningssök)
Information till antagna
Integrationer
SISU ‐ forcering av utbildningar, kurs/utbildningsplaner, litteraturlistor
TimeEdit – schema
Kursrapporter
DiVA
Personalkatalog
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SU:s nya webbar ‐ vad innebär det?
• Navet för all kommunikation är webben
• Besökaren ska vara i fokus
• Vi ska ha en modern, funktionell och tillgänglig webb (för besökare och redaktörer)
• Hela SU:s webbsystem ska hänga ihop, med kopplingar mellan webbplatser och med
integrerade system
• Fler kopplingar ger förbättrade system och förenklade arbetsprocesser, mellan och inom
institutioner och förvaltning
Ny funktionalitet
• Delning av artiklar
• Specifika nyhets‐ och kalendersidor med filter
• Etiketter/tema och temasidor
• Kontaktelement
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Målgrupp

EXTERN ‐ INTERN
•
•
•
•

Lärarutbildningsportalen
Miljöwebben
Områden
Fakulteter

• Biblioteket

2021-04-15

• su.se
• Medarbetarwebben

• Ny webbplats
• Medarbetarwebben
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Lärarutbildningsportalen och Miljöwebben är redan överförda.
Områden och fakulteter: arbete pågår.
Biblioteket planerar lansera ny webbplats i juni. Information till forskare läggs över till
Medarbetarwebben.
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Övergripande syfte forskning:

Forskningsinformation på webben ska stärka SU:s
varumärke som forskningsuniversitet
Förbättringsområden forskning
● Design som stödjer presentation (visuellt och text) av forskning så att

besökaren vill veta mer
● Gör det enkelt att producera innehåll för att kommunicera forskning
● Sätta agendan för den vetenskapliga diskussionen
● Gör det enkelt att hitta och förstå relevant forskningsinformation
● Visa ett sammanhållet SU
2021-04-15
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Syfte och mål för forskningsområdet inom projekt Webb2021.
Effektmålen har tagits fram i workshop med medarbetare i olika roller och från både
kärnverksamhet och förvaltning. Kopplas till mätpunkter för att kunna följa upp resultat och
förbättringar på olika sätt (enkäter, intervjuer, användningstester, mätverktyg).
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Forskningsinformation, sidor och mallar
● Följande sidor kommer att beskrivas närmare i detalj på projektets

webbsida och i Polopolymanualen.

2021-04-16

/Projekt Webb2021

13

Forskningskatalogens delar
Sida ämne‐subämne
Sida subämne

Sida projekt

Sida forskargrupp

Sida ämne‐subämne: kort beskrivning av ämnet som listar och länkar till alla subämnen.
Sida subämne: beskriver ämnet mer i detalj. Till sidan kopplas bland annat projekt och
forskare automatiskt.
Projektsida: alla projekt ska finnas i katalogen, även avslutade kan ligga kvar.
Sida forskargrupp: visar gruppering av forskare (forskargrupp, avdelning etc – kan vara olika
organiserat på olika institutioner).
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Sidor som kopplas från/till forskningssidor
Profilsida SU
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Sida ämne/kurs/program
utbildning

Temasida

Ingångssida forskning
institution/centra

/Projekt Webb2021

Några innehållssidor som kopplas till de olika forskningssidorna.
Profilsida: kommer att få samma utseende som övrig webb, viss ändring i funktionalitet
och visa kopplingar till forskning, tema, mm.
Sida ämne/kurs/program: i utbildningskatalogen, länkas till manuellt.
Temasida: fångar upp innehåll från hela SU‐webben (både lokalt/centralt). Knyter ihop
innehåll inom olika kategorier (forskning, utbildning, om universitetet), olika typer av
innehåll (nyheter, evenemang, video, reportage, mm) och tvärvetenskapligt.
Temasidan kommer att byggas ut efter att institutionernas sidor är lanserade.
Ingångssida forskning: automatisk länkning från forskningssidor till medverkande
institutioners/centras forskningsingångar
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Fler vägar att hitta till forskningssidorna
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Ingångssidor forskning på su.se och su.se/english och på webbplatser för
institution/institut/centra.
Därutöver startsidor och sidor för nyheter och kalender.
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Hur når vi målen?
Webborganisation –
Renodlar roller och vilka delar av webben man arbetar i
Webbplatser
●

Ansvarig huvudredaktör: (övergripande) ansvar för webbplats
–
–

●

Institution: + utbildningskatalog och forskningskatalog, profilsidor, separata webbsidor
Centra, större projekt, annat

Delansvarig webbredaktör: viss del webbplats och/eller katalog (utbildning, forskning), separat webbplats/webbsidor
inom institution

Andra delar
●

Utbildningskatalog (sida ämne, kurs, program): redaktörer ovan + ev. ytterligare webbredaktör för
utbildningskatalog

●

Forskningskatalog (forskningstexter på projektsida): redaktörer ovan + projektansvarig, annan projektmedlem

●

Kontaktelement, profilsidor: berörd medarbetare

●

Integrerade system: olika roller
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Kontaktelement: Berörd medarbetare i viss funktion kan själv uppdatera information om
mottagning mm. Ansvarig huvudredaktör för webbplatsen ger behörighet till mappen för
Kontaktelement som ligger på webbplatsen för institution/motsvarande.
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Hur når vi målen?
Kompetens
● För webbredaktörer på webbplatser

–
–
–
–
–
–
–
–

Polopoly, SU:s webbpubliceringssystem
Redaktionellt arbete i nya mallar
Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska
Skriva för webben (klarspråk, tillgänglighet, sökoptimering, internetjuridik,
GDPR)
Bildhantering (foto, video)
Webbstatistik och analys
Kunskap om kopplingar mellan egen webbplats och andra webbplatser och
system samt andra relevanta webbplatser och kanaler
Löpande kompetensutveckling (t.ex. nya verktyg, tillgänglighet)

2021-04-15
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Hur når vi målen?
Kompetens
● Utbildningskatalog (sida ämne, kurs, program)

–
–
–
–

Polopoly och redaktionellt i de specifika mallarna
Mycket god språklig förmåga, svenska och/eller engelska
Skriva för webben (klarspråk, tillgänglighet, sökoptimering, GDPR)
Innehåll utbildningsingång institution + su.se + integrerade system (SISU,
TimeEdit, kursvärderingstjänst)

● Forskningskatalog (forskningstexter på projektsida)

– Instruktion (text, video)
– GDPR
– Viss kunskap om att skriva för webben (klarspråk, tillgänglighet,
sökoptimering) och internetjuridik
2021-04-15

/Projekt Webb2021

19

Hur når vi målen?
Stöd i olika former, för olika typer av innehåll
● Riktlinjer och rekommendationer

– Kompetensprofil
– Arbetsprocesser
– Arbetsplanering

på webben

● Utbildningar och kompetensutveckling (vissa är obligatoriska)
● Webbstugor och enskilda möten
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Vi tar fram information kring dessa punkter inom kort
Utbildning: olika typer av mallar kräver olika mycket utbildning
• Webbplatser:
Flexibla och komplexa mallar = kräver utbildning i webbpubliceringssystemet
• Utbildningskatalog/forskningsprojektsida:
Mallade och enklare = kräver mindre utbildning/instruktion i webbpubsystemet
(utbildningskatalog/forskningskatalog, profilsida)
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Hur når vi målen?
Stöd på institutioner och centra
● Tid för ansvariga huvudredaktörer, webbredaktörer och kommunikatörer
● Tillgängliga informationsägare
på webben
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Tidplan - institutioner
Steg 1
● Utbildningskatalogen: ämnen, kurser, program
● Nya utbildningsingångar på institutionswebbplatser (utbildning ansvariga

huvudredaktörer + ev. delansvarig utbildning)
Steg 2 a
● Om institutionen + startsida (utbildning ansvariga huvudredaktörer först)

Steg 2 b
● Forskningsprojektsidor

– Utbildning huvudredaktörer + ev. delansvarig forskning, från vecka 17
– Instruktioner/webbstuga projektansvariga + annan, prel. från vecka 18
Steg 3
● Övriga sidor under forskningsingången

– Utbildning ansvariga huvudredaktörer + ev. delansvarig, från maj/juni
2021-04-15
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Övriga webbplatser
● Centra (inom institution), projekt, samarbeten, andra typer/funktioner
● Utredning pågår med pilotinstitutioner (kriterier, struktur, mm)
● En sida eller en webbplats
● Utbildning och överföring till nya mallar, prel. från maj/juni
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Tidplan andra delar
● Video (från kvartal 2)
● Litteraturlistor (kvartal 2)
● Kursrapporter (prel. kvartal 2)
● Profilsidor (från kvartal 2)
● Sök (från kvartal 2)
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Vad händer nu?
Ansvariga huvudredaktörer
● Inbjudan till utbildning skickas ut:

– Ingången Om institutionen + startsida: efter lansering av ny utbildningsingång
– Forskningsprojekt (utb. från vecka 16): efter lansering av ny utbildningsingång och
påbörjat nästa steg
● Informationsmöte ansvariga huvudredaktörer: vecka 18

–
–
–
–

Forskningsämnen
Projekt som ska in i nya mallar
Centra
Litteraturlistor via SISU

Projektansvariga + ev. annan medarbetare i ett projekt
● Utbildning/instruktion, prel. start från vecka 18
2021-04-15
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Vad händer nu?
Ansvariga huvudredaktörer/administrativa chefer
● Förslag/beslut webborganisation för institutionen (se tidigare slide)
● Utbildning i nya mallar. Utbildning för fler webbredaktörer än

ansvarig huvudredaktör: kan erbjudas om behov finns (bifoga
förslag webborganisation)
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Information på webben
● Webborganisation: roller, arbetsuppgifter och kompetens
● Utbildningar i nya mallar
● Struktur, innehåll och instruktioner (Polopolymanualen)
● Projektets webbsidor: su.se/webb2021
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Webbprojektet
avslutas i alla delar 2021

su.se/webb2021
webb2021@su.se

2021-04-15

/Projekt Webb2021

28

