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OM DENNE GUIDEN

Jeg heter Einar Ryvarden. Erfaringene jeg
her sender har jeg høstet fra min tid som
både utviklingsredaktør (tenk bestiller
mot IT) og leder av utviklingsavdeling i
et stort norsk mediehus. Der hadde jeg
ansvaret for 15 store og små nettsider +
div annet digitalt.
Jeg har også vært nettside-prosjektleder
for et større konsulentselskap, en frivillig
organisasjon og en bransjeorganisasjon
der jeg jobber i dag. Jeg har med andre
ord lang erfaring både som kunde og
leverandør. I tillegg til hva jeg selv har
lært, har en rekke bransjefolk jeg kjenner
bidratt med verdifulle innspill her.

FOR HVEM?
Denne guiden er skrevet for små til mellomstore organisasjoner
og bedrifter som skal skape nye nettsider, men som ikke
egen utviklingsavdeling eller en erfaren nettside eller ITprosjektleder.

Denne guiden vil hjelpe både ledelse, prosjektleder og
andre deltakere i organisasjonen til å forstå hvordan man
kan planlegge nettsideprosjekter, unngå de vanligste, store
problemene og hva som typisk skjer underveis i et nettsideprosjekt.

DELER
Guiden du har kjøpt er en pakke med tre filer:
• Prosjektguide.docx - den skrevne guiden du nå leser
• Gjennomføringsplan.xlsx: Et regneark med fem skilleark
som blant annet gir en utfyllingsplan for oppstart, en
leverandørliste og et utkast til tidsplan for prosjektet.
• Kravspesifikasjon.docx: En mal og råd for å skrive
kravspesifikasjon.
• 10 leverandørbud.docx - en guide til hvordan leverandøren
du velger helst bør jobbe.
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NYE NETTSIDER?
Det hele starter med en diskusjon om man faktisk trenger nye nettsider.
Generelt skal alle investeringer lønne seg, men det er ikke alltid mulig å lage
et regnestykke. Dette er de viktigste årsakene:
Forretningsdrevet innovasjon
• Organisasjonen trenger å satse tyngre digitalt og ser at dagens nettside har
har for store mangler til å endres.
• Den gamle nettsiden fungerer ikke på mobil eller har et utdatert design som
ikke er lett å justere
• Endringer i organisasjonen - man skal slå sammen enheter og dermed slå
sammen flere nettsider
• Man trenger sider på flere språk og får ikke det til dagens løsning
Teknisk/leverandørstyrt
• Løsningen man har i dag er utdatert eller det er blitt mangel på
konsulenter/utviklere som kan hjelpe dere.
• Man er misfornøyd med hva dagens leverandør klarer å levere og fordi
løsningen man benytter er laget av denne leverandøren må man bytte
begge
BESLUTNINGSNOTAT
Det dere nå bør skape kan kalles beslutningsnotat eller fks. strategisk
plan dersom man kobler den til andre strategier. Det er viktig å få gjort
et vedtak - kort eller langt - på hvorfor man lager nye nettsider, det vil si
svar på spørsmålene over. Lag og vedta et beslutningsnotat for å sikre at
ledergruppe/organisasjon er enige om målene og arbeidet med å skape,
bruke, vedlikeholde og videreutvikle nettsidene. Dette kan være en serie
punkter og bør svare helt overordnet på spørsmålene hvorfor, hvordan, hvem
og hva som skal gjøres for å bruke nettstedet når man er ferdige.
Eksempel på punkt: Markedssavdelingen skal bruke de nye nettsidene til å
øke rekruttering av nye kunder og redusere frafallet av eksisterende. Det skal
skje gjennom X og Y aktiviteter. Markedsavdelingen er ansvarlig for ...
Lag også et tydelig punkt om hvor langt prosjektet strekker seg og hva man
er sikre på eller vurderer i videre faser. Med en slik nedskrevet plan sikrer dere
om det som er utviklet blir brukt. Så kan det være at ikke alt blir virkelighet.
Slik er det, men da har man en overordnet, skriftlig plan å gå tilbake til og
både forklare og revidere når endringene kommer.
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IKKE ALT PÅ EN GANG
Utfordringen med nettsider og andre IT-prosjekter er at de ofte er kjeder av
delsystemer og ulike arbeidsprosesser. Å koble sammen slike delsystemer
koster tid, innsats og penger. Derfor, når man ser at man skal bytte
nettsidene, er det fristende å si “da bytter vi også nyhetsbrev-systemet og
medlem-kundesystemet.” 
Da øker faren for at en organisasjoner gaper over for mye, og totalprosjektet
blir en spagettiklump av behov og avhengigheter som påvirker hverandre.
Dette fører ofte til at man gir opp - gjerne etter å ha brukt en del penger.

Løsningen er å dele opp prosjektet og gjennomføre et bytte av gangen. Det
blir kanskje litt dyrere, men mye tryggere. Lag nettsidene først, sikre at de
fungerer godt med andre, eksisterende systemer. Ta så neste prosjekt, fks
nytt CRM-system og koble det til de nye nettsidene. Ja, det blir dyrere og tar
mer tid, men en slik trinnvis prosess skaper kontroll og blir en av av bitene i
kjeden forsinket, stopper ikke det lanseringen av alt det andre.
I tillegg får man sikret en suksess og det kan være at delprosjekter ikke var så
viktige eller trenger å se vesentlig anderledes ut etter man har lansert første
trinn.
Deler man opp i faser og ikke skal lansere alt på en gang, må man dog avklare
hvordan skal man leve etter første lansering. Før neste bit kommer på plass:
Får organisasjonen gjort det den skal? Hvor mye merarbeide blir det? Vil det
mangle noen kritiske data?
 UTT
K
Den enkleste planen er å si at alt gammelt innhold skal med til nye nettsider.
Forsøk i stedet å være modig og kutt, det forenkler og reduserer risiko. Det er
to måter å kutte på:
Kutt i tid: Hva må være på plass til å begynne med og hva kan vi se an eller ta
i en fase to?
Kutte vekk: Vær sikker på hva som må være med og hva som gir dere verdi.
Kanskje det er ting som er kjekt å ha for noen målgrupper, men ikke er kritisk
for dere.
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NOK PROSJEKTSTYRING
Det er ikke slik at jo mer avansert prosjektstyring, jo større sjanse for et
vellykket prosjekt. Rådene som kommer her fokuserer på praktisk styring i
små og mellomstore prosjekter med typisk budsjettrammer mellom 100.000
og 1-2 million kroner. Dette er de vanlige IT-prosjektene som tusenvis av
norske organisajoner skal gjennomføre med en ansatt eller mellomleder som
prosjektleder i stedet for en mer erfaren prosjektleder fra en IT-avdeling.
ENKLE OG GJENNOMFØRBARE KONTROLLTILTAK
Det er ikke alltid slik at man klarer å se kompleksiteten og dermed behovene
for kontroll fra starten av. Det kan være at dere kan starte ganske enkelt og
legge på mer kontrolltiltak etterhvert eller kan slippe opp hvis prosjektet
triller greit.
Prosjektstyringsverktøy - få utvikler(ne) til å splitte opp prosjektet i biter og
komponenter som tar maks en 1-3 dager å skape. Da kan dere følge med på
fremdriften. Les mer under Kap. 7/3.
Prosjektstyringsrutine dersom dere trenger tettere kontroll:
Avhold korte, daglige avsjekksmøter på video. Få svar på tre spørsmål fra
utviklerselskapet:
- Hva ble gjort i går?
- Hva skal gjøres i dag?
- Er det noe som står i veien for å gjøre dette i dag?

!

Det kan være nyttig å nedfelle skriftlig hva dere ikke skal gjøre. For ulike
grupper og parter sitter nesten alltid med et litt feilaktig, egendannet bilde av
hva man tror skal bli med og hvordan nye nettsider skal fungere. Derfor er det
smart å eksplisitt skrive ned hvilke systemer, prosesser og innhold som ikke
blir med. Del denne listen tungt og hardt før oppstart og sørg for at alle har
forstått.
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PROSJEKTSTYRINGSMODELL
Prince 2 er en internasjonal standard for prosjektstyring laget av offentlig
sektor i England som nå brukes over hele verden på mange typer store
prosjekter, blant annet IT-prosjekter.
Grovt sett dreier Prince2 seg om to hovedprinsipper:
1) En klar rolledeling: Prosjektstyre, prosjekteiere, prosjektleder,
seniorbruker (representant for mottakere av prosjektet) og blant annet
teamleder har ulike roller som ikke skal blandes.
2) Definerte prosesser for blant annet å initiere, beskrive, godkjenne, gå
videre, endre eller avslutte prosjektet.
Utfordringen med å følge Prince2 etter boken er at det krever mange
deltakere som jobber heltid, ikke minst for å både skape og bruke all
dokumentasjon modellen krever. Kunsten er derfor å skalere dette ned. Her
er en nedkokt minimumsmodell som likevel sikrer at Prince2-prinsippene blir
fulgt.
• Start med å utpeke en prosjekteier - toppsjefen eller i en litt større
organisasjoner en av direktørene. Ofte kan markedsansvarlig/direktør være
mest naturlig. Denne personen vil ha det endelig ordet i prioriteringer og
budsjett.
• I litt større organisasjoner er det vanlige å opprette en styringsgruppe som
består av ledere fra de andre avdelingene som skal bruke nettsiden.
• I tillegg kan man opprett en referansegruppe med interne brukere som
arbeider med de ulike behovene og prosessene i organisasjonen til daglig.
• Sist, men ikke minst bør man utnevne en intern prosjektleder - hun/han
vil være den som holder trådene samlet og er hovedkontaktpunkt med
utviklerselskapet som skal lage nettsidene.

!

Tips: Ikke la noen andre enn prosjektleder kommunisere direkte med
utviklerne og designer. En av hovedoppgavene til en prosjektleder er å skape
entydige og samlede bestillinger mot leverandører.
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PROSJEKTSTYRINGSMODELL
Det er enkelt å kjøre en klassisk kommandostil overfor den nå utpekte
prosjektleder. Å stille høye og absolutte krav om funksjonalitet, kvalitet,
kostnader og tidsfrister til prosjektleder er en ganske trygg måte å havarere
et prosjekt på. Og det ender i verste fall med at prosjektleder sier opp.

Prosjektleder kan ikke trylle og alle involverte er ansvarlig for sluttresultatet.
Det betyr:
• Prosjektleder skal samle og hjelpe organisasjonen å bli enige om hva som
skal være på plass til hvilket budsjett når man lanserer prosjektet.
• Det kommer til å skje endringer - ikke bli overrasket, vær konstruktiv.
• Når det dukker opp behov for endringer, kan man bruke Prince2tankegangen til å håndtere det.
• Dersom organisasjonen ser behov for endringer, meldes de inn og
diskuteres. Skal de løses nå eller senere og hva er kosekvensene?
• Oppstår det uforutsette utfordringer må prosjektleder være trygg på å
kunne si i fra. Det må skapes kultur og rom for overraskelser underveis.
Årsaken er enkel: I de fleste tilfeller vil det å gå fra 98 til 100% sikker plan
som avdekker absolutt ta like mye tid som å gå fra 0 til 98%.
• Uansette årsak: Få justert/laget et nytt estimat på kostnader og
tidsforsinkelse eller ta beslutning deretter. Godta endringen eller beskjære
prosjektet.

!

Viktig: Alle leder/deltakere må være med på å kommunisere endringer og
forsinkelser til sine ansatte og stå ved beslutningene som tas. Det kan være
nok å minne om dette på hvert møte med for eksempel “Da er ikke alle
enige, men nå har vi tatt en avgjørelse og slik blir systemet i første runde.”
Prosjektet må forankres og holdes forankret. Hvis ikke, kan det fort oppstå
misnøye rundt resultatene, omkamper og at nye systemer ikke blir brukt/
utnyttet.
Husk: Det finnes ingen som er 100% fornøyd med IT-systemene sine.

PROSJEKTGUIDE - NYE NETTSIDER
10 // 32

03/HOVEDPLAN

03 / 1

STYR ETTER
MÅLGRUPPER
Et typisk prosjekt starter gjerne med at en haug ønsker allerede er samlet
inn eller skal samles inn. Summen av disse behovene blir fort tidkrevende/
dyre å oppfylle - og alle interessenter vil at deres behov skal få mest plass på
forsiden.
Et av de mest effektive grepene er dele opp i målgrupper og prioritere.

!

Det kan man gjør slik:
Spør prosjekteier eller styringsgruppen om følgende: Nettsiden vår skal
være et kommunikasjonsverktøy mot mange målgrupper. Hva skal den gjøre
overfor hvilke av våre ulike målgrupper? Hva vil dere hver målgruppe skal
gjøre på våre sider?
Dette spørsmålet kan ofte belyses videre med et annet viktig grep: Hvilke
sider er mest verdifulle å få besøk på? Kunder og kundegrupper har ulik verdi
- nå og over tid.
Sjekk bruksstatistikken på dagens side. Hvis dere ikke har noe
statistikksystem på dagens nettsider, få lagt på Google Analytics med en
gang og la det gå en uke eller to. Litt er bedre enn ingenting.
Men ikke se dere blind på statistikken. Det kan være at dagens side er
mangelfull og at for eksempel URL-strukturen gjør det vanskelig å bruke
statistikken til å se hva folk gjør på siden. Tallene sier heller ikke noe om hva
folk savner eller hva helt nye funksjoner vil gjøre, men dagens statistikk vil
bidra med både innsikt og - like viktig - en nå-situasjon. For det er riktig vekst
man er ute etter.
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PERSONAS

En teknikk for å dele opp og tenke ulike målgrupper heter “personas”. Dette
kan gjøre både ganske enkelt og veldig avansert:
Personas er fiktive brukere som representerer ulike brukergrupper med ulike
behov og som typisk gjør ulike oppgaver på siden. Ofte kan man karrikere litt
for å dyrke frem forskjeller i behov og kanskje IT-kompetanse.
• Pensjonist-Per skal endre registeringen sin - ikke så vant til nye nettsider,
krever grundig hjelpetekster
• Student-Kaia har bestemt seg allerede og skal nå registerer seg - gi henne
funksjonene høyt oppe på siden
• Innkjøpssjef Ida skal slå opp storprisavtaler - er ofte innom og skal ha en
kjapp, samlet liste i stedet for en og en produktside
• Medlem-Lise skal logge seg på og registere noe - tilby Google og FBpålogging?
Så kan man skape nettsidene der hver av disse brukerne må kunne finne frem
og få løst sine behov.
Legg sammen resultatene fra brukerstatistikk, behovsanalyse og eventuelt
personas og dere vil ha en hovedplan med mål dere kan prioritere i og styre
etter.
Den prioriterte listen for hva nettsiden skal gjøre kan se slik ut:
Viktigst: Skaffe nye kunder/medlemmer, dvs. bygge interesse blant mulige
kunder og få dem til å legge igjen info/ta kontakt.
• La eksisterende kunder/medlemmer melde seg på/booke X
• Publisere nyheter for å bygge kunnskap og lojalitet hos eksisterende
medlemmer/kunder
• La eksisterende kunder og andre finne frem til riktig kontaktperson
• Minst viktig: La en bredere gruppe finne og lese Y
Enten med bare en tradisjonell analyse eller med personas, kan dere nå
prioritere hvem er målgruppene og hvem er viktigst.
Gammel trafikk og nye behov danner hovedplanen og vil legge
ambisjonsnivået og styre krav til budsjett, valg av løsninger og behov for ulike
typer hjelp.
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AVDEKK ALLE
AVHENGIGHETER
Den trolig største snublesteinen i nettprosjekter er all funksjonalit og
avhengigheter nåværende nettside har og som kanskje nye nettsider trenger
å gjenskape. Dette kan deles i to:
Interne: Dette er all funksjonalitet på dagens nettside - og hvordan
den skapes. Noe er lett å finne, men gå gjennom alt nøye. Noen mulige
eksempler:
• Det kan være at dagens søket har funksjoner som ikke er kjent for alle.
• Det kan være PDF-filer som legges inn av en avdeling en gang i måneden og
da trengs noen spesielle funksjoner for det.
• Det kan være rutiner som er usynlig, fks. dersom du må legge inn stikkord X
på en artikkel for at den skal dukke opp i vindu Y på forsiden.
Eksterne: Dette er alt nettsiden får eller gir av data. Det kan være:
Innhold, statistikk, varelagerstatus, data, pålogginger, feeder
og lenker til/fra andre nettsider. 
Den eneste måten å gjøre denne kartleggingen på er å nøye gå gjennom alle
menyvalg, lenker og alle forskjellige sider på dagens nettside.
Gå så gjennom listen av det som ble funnet med alle som bruker systemet.
Det inkluderer:
- Alle ledere eller en representant de utpeker
- Eventuelle partnere
- Kanskje noen viktige kunder

!

Ansvarliggjør disse til å fortelle dere alt de vet. Det som ikke nevnes nå,
kommer ikke med på de nye siden. Finner dere en ukjent funksjon eller
gammel ekstra-site, må dere logge dere på og sikre at dere vet hva som skjer.

Denne listen må dere jobbe dere gjennom. Alle funksjoner må enten besluttes
nedlagt, videreført på de nye sidene eller erstattet med nye systemer eller
funksjoner.
Tenk gjennom og ta kontakt med de dere har koblinger til. Fks:
- Mottar noen en feed med oppdateringer fra dere må dere avklare om denne
blir den samme som før. Må partner gjøre en endring?
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USER STORY MAPPING
Hvordan planlegger man at nettsidene ivaretar litt mer kompliserte
prosesser. Det vanlige bransjesvaret er “user story mapping. Her er en enkel
innføring, dere kan lese mer på for eksempel http://jpattonassociates.com/
user-story-mapping/.
En user story map beskriver en prosess, så man kan ha flere. Man starter
med en rekke PostIT-lapper med de viktigste trinnene prosessen består av.
Begynn på venstre side og gå mot høyre.
Under hver trinn-lapp klister man så opp i fallende viktighet lapper med
funksjoner brukere trenger, fks få se store bilder, få ulike rabatter...Ta med
ønsker og drømmer så lenge dere prioriterer lappene nedover.
Å gjennomføre en user story mapping - og beholde den på veggen eller for
eksempel som et “board” i gratisverktøyet Trello - har mange fordeler:
• Fange behov: Foran denne veggen kan man diskutere med leder og brukere
for å sikre at man har fanget alle behov og utfordringer.
• Prioritere: Ved å gruppere og sortere i fallende viktighet kan dere
bestemme hva som skal være med i første versjon av nettsiden og hva dere
vil legge til etterhvert .
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CALL TO ACTION
Neste trinn er å gå gjennom en “call-to-action”-plan for alle ulike typer
undersider, for den bør gjennomsyre alt arbeidet. En call-to-action er et
bransjebegrep for hva dere vil at den besøkende på hver side skal ende opp
med å gjøre. Når deler eller hele innholdet på en side er lest/sett, hva vil dere
at skal skje?
I en ren nettbutikk er svaret “trykke på kjøp og betale”, men på andre typer
nettsider er svarene ofte flere. Men alle sider skal ha et mål, utnytt alltid
sjansen for å skape og forsterke bånd til den som er på besøk.
De vanligste “call to action” er:
• Lenker/knapper og funksjoner som får brukeren til å kjøpe, melde seg inn
direkte
• Ringe dere/partner eller starte en chat
• Be om å bli kontaktet etterpå
• Melde seg på nyhetsbrevchat med dere
• Siste utvei er “Les også” - hold på brukeren og led dem videre.
Dere kan ha flere call-to-action-muligheter på samme side. Klikker ikke
brukeren på “Kjøp” eller “Meld deg inn”, så forsøk å få dem til å melde seg på
nyhetsbrevet.

!

Tving dere selv til å formulere et mål for alle sider. Det er en god måte å styre
planleggingen og få prioritert, skapt og kuttet innhold.
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TENK TRAKT
I arbeidet med de fleste nettsider er begrepet “trakt” sentralt. Begrepet
henspeiler at mange brukere faller av underveis i prosessen før til slutt noen
kommer helt frem og utfører handlingen dere ønsker.
Brukere skal først bli interessert, så bli overbevist og så gjennomføre.
Den ofte omtalte kundereisen starter gjerne utenfor nettsiden deres. Den
besøkende har sett for eksempel en annonse, gjort et søk, klikket på et
nyhetsbrev eller klikket på en sosial media-post.
Når brukerne er ankommet nettsiden deres, gjelder det å servere riktig
informasjonen og valg. Det er denne trakten og avhoppene dere må jobbe
med. Lag sider, tydelig navigasjon og presenterer klare valg der brukeren
stopper opp.
Det kan for eksempel handle om en bestillknapp tidlig på siden for de som
egentlig har bestemt seg og mer informasjon og så en ny bestillknapp lengre
ned for de som trenger å borre dypere.
Et eksempel på frafallet for en gruppe på en nettside:
100% 		

Søker, leser FB-post eller annen kilde

30% 		

Klikker på lenke og kommer til deres nettsted

25%		

Leser budskapet

10%		

Bestemmer seg

7% 		

Klikker på call to action

5%		

Fyller ut hele skjema

3%		

Betaler eller klikker ok
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NYTT INNHOLD
Til en ny nettside skal det ofte skapes en del nytt innhold. Det kan være både
overordnede samletekster, større bilder, kundehistorier og kanskje video.
Mange nettside-prosjekter blir forsinket av treg produksjon av dette innhold.
Årsakene til dette er mange:
• Det er satt ambisiøse mål for innholdsproduksjon, for eksempel video, som
organisasjonen ikke har trening i å skape. Det kan være vanskeligere enn
først trodd å få kunder til å stille opp med deres historier og ros.
• Å skrive lange tekster er lettere enn å skrive korte og gode.
• Eksisterende organisasjon har fullt opp med daglig drift og arbeidet med å
fylle sine time/salgskvoter. Dette gjelder særlig i konsulentorganisasjoner
der internt arbeide ofte ikke blir avlønnet og dermed ikke blir prioritert. En
løsning er å sette opp et timebudsjett for innholdsproduksjon.
• Nytt innhold kan ofte ikke legges inn før helt mot slutten og da kan dette
fort utsette prosjektet.
Tenk derfor nøye gjennom hva som må være på plass ved lansering og hva
som kan komme til etter hvert.
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GAMMELT INNHOLD
Neste utfordring i nettprosjekter er å avgjøre hva dere må ha av eksisterende
innhold.
Avklar så tidlig som mulig:
• Hvor mye og hvor gammelt innhold dere må ha med på de nye sidene. Det
kan være nettsider, bilder og fks PDF-filer.
• Må dere ha med alt tilbake til fra start på nett og må alt se likt ut? Eller kan
dere kutte noe og forenkle det?
• Få kostnader/tidsforbruk av dette på bordet og få den som sitter på
budsjettet til å tenke kost/nytte.
Enkle artikler med et bilde, tittel, ingress og tekst er kjapt å importere,
200 gamle artikler med masse tabeller og en kommentar-funksjon er mer
komplisert.
Har dere mye og komplisert innhold med høye krav til nøyaktighet, bør dere
starte så tidlig som mulig med å planlegge konvertering.
Kan dere flytte alt gammelt innhold inn i to nye side-maler automatisk eller
må dere lage 30 nye maler og gjøre noe noe manuelt arbeid med hver side?
Sjekk også tidlig hvordan dagens innhold er lagret - i en gammel database
med kompliserte filer fra trykksak-produksjon i XML-format?

Bilder er også være et problem. På nye nettsider skal man ofte vise større
bilder enn før og i andre formater (fks bredere) enn hva man har nå. Lag en
plan: Kan bildene autobeskjæres til nye formater? Kan eksisterende, mindre
bilder vises midtstilt?
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SKRIVE FOR GOOGLE?
Google (som dominerer søk i Norge totalt) er en viktig kilde for å lede brukere
til deres nye sider. Avhengig av hva dere driver med kan Google være enten
nyttig eller noe dere er helt avhengig av. Derfor:
Hvordan dere tilpasser dere til Google justerer stadig på hvordan de
prioriterer og hva de liker. Rådene i den derre skråsikre ekspert-bloggen
dere finner på nett er derfor ganske fort utdatert. Det er også mange egenerklærte eksperter som mener de sitter på den hemmelige sannheten.
Det generelle svaret er at Google blir stadig flinkere og tilgivende overfor
tekniske feil. Google premierer kort og godt innhold - jo mer jo bedre.
Det viktigste dere kan gjøre er å gjennomføre en søkeordsanalyse, en
gjennomgang av hvilke søk som i dag presenterer dine nettsider som et mulig
svar - og hvilke ord som burde ha gjort det, men ikke gjør det.
Så må dere i tekstene på nettsidene deres bruke ordene målgruppen dere
bruker og søker på. Det finnes en rekke selskaper som kan hjelpe med
søkeord-analyser og optimalisering, fks Synlighet og Findability. Hvis Google
er viktig for dere, bør dere starte med en søkeordsanalyse og statusrapport.
Noen råd for å være best mulig søkbar på Google:
• Lag og send inn en såkalt sitemap over alle gyldige sider gjennom Google
Search Console. Sitemapen skaper publiseringssystemet for dere.
• Få utviklerselskapet til å hjelpe dere med å blokkere innhold dere ikke vil
at Google skal finne. For eksempel kan det vært klokt å blokkere eventuelle
PDF-filer som er kopier av innholdet på sider.
• Be så Google om å redindeksere nettstedet deres via Google Search
Console.
• Å tilpasse seg Google er en frustrerende oppgave. Fra dere ber Google om
å indekser den nye nettsiden, kan det ta lang tid før gamle nettadresser
forsvinner fra søkeresultatene.
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VALG AV SYSTEM
OG LEVERANDØR
Å velge publiseringssystem (også kalt CMS) er et tungt valg og det blir ekstra
viktig fordi dere også ofte velger utviklingsselskap samtidig.
Skill mellom hvem som har laget publiseringssystemet (fks EpiServer) og
utviklingsselskaper som kan lage nettsidene deres basert på EpiServer.

!

Forstå at mange utviklerselskapet bare er flinke med et publiseringssystem.
Velger dere utviklerselskap først har dere som regel også valgt
publiseringssystem.
Dere skal/bør leve med den nye nettsiden og systemet i hvert fall i fem år og
det er tidkrevende og dyrt å bytte, så bruk litt tid på valget.
Det finnes hundrevis av publiseringssystemer, men det er ikke så interessant.
Dere bør velge et system som minst to utviklerselskap i Norge tilbyr.
Vær skeptisk til systemer laget av en norsk leverandør/utviklingsselskap og
som de er alene om å levere tilpasninger av. Dersom selskapet skifter strategi,
mister noen sentrale utviklere eller får økonomiske problemer, kan dere ikke
flytte til et annet utviklerselskap.
Det er derfor best å velg et system først og så utviklerselskap etterpå.
Får dere laget en nettside i fks. Drupal eller Episerver, er det mulig å flytte til
et annet Drupal-utviklerselskap. Sørg dog for at det er tatt høyde for dette i
kontrakten, utviklerselskapet kan ikke ha rettigheter til noe de har laget for
dere.
Skill mellom små og større leverandører - et selskap bør ha minst 8-10
ansatte. Mange av små selskaper er veldig flinke og dere kan få en topp
personlig oppfølging, men dere får ikke sikkerhet. I slike små selskaper er det
ofte bare en eller to utviklere og dermed ingen som kan overta ved sykdom
eller plutselige oppsigelser. Et større selskap kan også ha bedre rutiner på
opplæring, koding, arbeidsprosesser og annet.
To tips for å velge utviklerselskap:
• Regnskapene bør vise et greit overskudd
• Sjekk kundelisten - dere bør se at selskapet har levert til kunder som ligner
på deres organisasjon.

PROSJEKTGUIDE - NYE NETTSIDER
20 // 32

05/SYSTEMVALG

05 / 2

VALG AV
PUBLISERINGSSYSTEM
Wordpress med theme: Det enkleste og mest brukte publiseringssystemet
i verden. Wordpress er åpen kildekode og derfor gratis. Grovt sett kan
Wordpress brukes på to måter. Den enkleste er å bruke ferdig “theme” for å
skape sidene man vil ha. Et theme er mal-pakke, en pakke med designbiter
som raskt kan sette sammen til ferdige, ganske avansert nettsider. Ulempen
er at du bare kan bruke valgene i themet - du kan ikke jusere eller legge til
nye. Sjekk at utviklerselskapet bruker et mye solgt theme. Det gir en trygghet
på kvalitet. Wordpress har også funksjonsrike utvidelser for litt enklere
nettbutikk.
Skreddersydd Wordpress: Neste trinn opp er å få utviklet en skreddersydde
nettside i Wordpress. Det gir stor frihet, men koster selvfølgelig mer.
Wordpress har et enorm utvalg ferdig plugins som gir ekstra funksjoner. OBS:
Det er fritt frem å skrive tilleggsmoduler og kvalitetet varierer. Velg derfor
mye brukte moduler som er oppdatert nylig.
Drupal: Drupal er nest størst på global basis og har flere konsulentpartnere
her i Norge. Drupal er åpen kildekode og derfor gratis. Drupal er laget som en
fullskala publiseringsløsning og skiller seg fra Wordpress blant annet ved at
alle tillegg (extensions) går gjennom en sentralt styrt kvalitetsgodkjenning.
Drupal.org har en katalog på over 10.000 aktivt vedlikeholdte tillegg.
Episerver er et funksjonsrikt system som brukes mye til nettbutikker, men
også til vanlige nettsider, blant annet i norsk offentlig sektor. Episerver er
et kommersielt, betalt system levert av det svenske selskapet med samme
navn.
Ezpublish er et norsk kommersielt system som selges gjennom sertifiserte
partnere i mange land. Her i Norge har de flere partnere som selger og
tilpasser Ezpublish.
Joomla er et åpent kildekode-system som often sammenlignes med Drupal,
men ser ut til å ha færre norske partnere. Joomla har et mer begrenset sett
med litt over 300 tillegg (extensions).
Magento er i utgangspunktet et kommersiell system for å lage nettbutikker,
men brukes gjerne for å også lage tradisjonelle innholdsider på en
nettbutikk.
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VALG AV DESIGNER
En flink designer er veldig viktig, men ikke plukk første og beste. Et grep
er å lete etter noen som har jobbet for en kunde som minner om deres
organisasjon og har godt med erfaring fra nett, ikke bare papir. Trender
kommer og går innen nettdesign, fokuser på behovene og lesbarhet på
store og små sider. Husk kravene tll lesbarhet for svaksynte og blinde, såkalt
universell utforming. https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universellutforming.

!

Husk: dere er sjefen og designerne skal være en rådgiver som lytter og
bidrar med den viktige tonen og følelsen dere trenger. Design skal forbedre
kommunikasjonen. Designer har ingen ting med hvilket publiseringsløsning
dere velger - alt kan skapes i alle systemer.

Det er ofte mye som designes. Start med et grunndesign av forsiden
og viktigste artikkelmal med fontene og fargene dere vil bruke. Denne
verktøykassen er grunnlaget for de andre sidene. Det er viktig at man er
realistisk - hvor mye innhold og hvilke bilder har dere faktisk? Ikke lag design
med flotte bilder eller høyoppløselig video dere ikke har i dag eller ikke kan
skaffe enkelt.
Det finnes et stort utvalg av designbyråer. Start jakten hos
utviklingsselskapet:
• Har utviklerselskapet selv designkompetanse, så vurder disse først. Disse
designerne er vant til å jobbe direkte med utviklere. Det er en stor fordel.
Sjekk dog at designeren har jobbet med noe som ligner deres prosjekt og se
på dette og andre tidligere arbeid.
• Hvis utviklingsselskapet ikke har noe in-house eller dere ikke liker det
dere ser, så spør hvem de ofte bruker og har gode erfaringer med. Spør
hvorfor de anbefaler og be om å få høre hva som kunne blitt bedre i de siste
prosjektene.
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FORSIDEN
Forsiden er ofte det som utløser mest diskusjoner, for alle interne
interessehavere vil at deres behov skal få stor plass på toppen av forsiden.
Det er her prioriteringsdiskusjonen blir så viktig. Hva skal få hvilken plass på
forsiden? Det enkle svaret er det øverste punktet i listen over hva nettsiden
skal gjøre, fks. skaffe nye kunder/medlemmer. Og så får man fylle med andre
elementer/lister.

Et par punkter om forsiden:
• Heldigvis er norske brukere vant til å scrolle nedover, de største
nettstedene i Norge har blitt rene “doruller” mens fks. i USA er det fortsatt
mer en designtrend at alt må inn på første skjermbilde.
• En del behov kan dekkes med et klart og tydelig menypunkt eller
påloggingsknapp.
• Et godt sted å starte forside-arbeide er å lage toppmenyen. Folk som ikke
jevnlig bruker nettsiden din ser ser først på logo og så menyen - prioriter og
lag fire punkter, for det blir ofte et eller to til underveis. Men så er det stopp,
syv eller åtte er for mye. Mange lenker kan legges i droppned-menyer under
hovedpunkter eller boksen på bunnen av siden, den såkalte footeren som
er på alle sider. Dette gjelder for eksempel kontakt oss, ansatte, kart osv.

!

Det er lett å overdrive forsidens betydning, det er den alle i prosjektet og
ansatte ser på. Men mesteparten av trafikken på de aller fleste nettsider
kommer fra søk, sosiale medier og nyhetsbrev og fører bruker rett til en
underside.
Hvis dere skal ha seksjoner/bokser med innhold på forsiden, så tenk gjennom
om fks. fem nyhetssaker skal forskyve seg eller styres manuelt når man
legger til nye. Skal innhold forskyve seg automatisk, må det ha tekster og
bildeformater som gjør dette mulig. Å styre manuelt gir mer kontroll, men blir
for mer jobb.
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KRAVSPESIFIKASJON
Når listen over små og store behov sammen med en prioritering er klar,
kan dere skrive en punktvis kravspesifikasjon som er bestillingen deres.
Kravspesifikasjonen fokuserer på hvordan nettstedet skal virke - både for de
ansatte som skal vedlikeholde det og de besøkende. Designet spesifiserer
hvordan nettstedet skal se ut.
Publiseringssystemer og andre tilliggende systemer dere velger vil ha mye
standardfunksjonalitet, men alt kan modifiseres. Tenk kost/nytte. Oppgaver
dere skal gjøre ofte, bør fungere så automatisk som mulig. Å legge til et nytt
produkt bør gå så automatisk som mulig, men sjelden brukte funksjoner, for
eksempel lage runde portrettbilder, kan løses manuelt.
Kravspesifikasjonen kan ikke bli for lang og detaljert. Den skal gi viktige
føring for å sikre at man er enige og så spesifisere hvordan viktige funksjoner
må virke.
Se vedlegg “Eksempel på kravspesifikasjon.docx” for å dette arbeidet.
Nå kan dere selv gjøre eller få gjort et grovdesign av en designer. Avklar tidlig
hvor såkalt “responsiv” nettsiden skal være.
• Det koster litt å lage en nettside som er helt responsiv - det vil si at
siden tilpasser seg bredden på alle typer skjermer og størrelser på
nettleservinduer på en stor skjerm.
• Begynn med hvordan siden skal se ut på en PC-skjerm (fks 1000 pixler bred)
Den vil trolig fungere også godt på nettbrett.
• Så må alle elementer stables for å fungere på en mobil (Små iphoner er 320
px brede, mens større mobiler kan tegnes i 480 px bredde).
• Hvis dere har tid: Vurderer hva er viktigere på mobil enn på PC. Du fyller
ikke ut lange skjema på mobil. Løft opp kontaktinfo høyere på siden i
stedet.
Hvis dere så vil ha en nettside som skal skalere fritt mellom disse to
ytterpunktene, kan det være enklere å få til dette underveis i utviklingen i
stedet for å tegne X antall mellomtrinn.
Noen designere er tilhenger av nettsider sider som fungerer i full bredde på
en stor PC-skjerm (opp til 1900 pixler). Det kan være fint, men det stiller høye
nye og høye krav til design og bildemateriale.
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TIDSRAMME OG
FORSINKELSER
Tidsramme:
I kontrakten dere signerer ligger spesifikasjonen sammen med en tidsramme.
Og her betyr dessverre egentlig tidsramme “tidsplan dersom alt går
nesten perfekt”. Det kan skje, men fordi vi lever i en småkaotisk verden:
Forbered dere på endringer og utsettelser underveis. Utsettelser kan ha to
hovedforklaringer:
1) Endrede krav:
Man kan aldri planlegge for alt - hvert prosjekt er litt forskjellig og dere har
ikke gjort dette prosjektet en gang før. Legg inn en tidsbuffer og når - ikke om
- det blir forsinkelser, kommuniser dem ut i organisasjonen med en gang og
forklar at slik blir det dessverre veldig ofte.
Akkurat nå sier dere kanskje “vi har en deadline vi bare MÅ holde”.

!

Ok, greit. Da må dere planlegge deretter og ta høyde for at det kan komme
forsinkelser uten at det dermed velter alt.
En mulighet er å lage en A og en B-liste, så gjøre det som står på A-listen
helt lanseringsklart og så begynne med oppgaver fra B-listen. Stikker
dere fingeren i jorda, er det mye man kan leve uten eller gjennom å sende
brukerne til gamle undersider i noen uker.
2) Forsinkelser hos utviklingsselskapet:
Dette kan skje og ha sine forklaringer. Noe må godtas. Man kan stå på sitt og
presse utviklingsselskapet hardt. Men et eller annet sted går det en grense.
Pass på at dere opprettholder en god tone. For dere skal trolig leve med
utviklingsselskapet gjennom mange år og da er det viktig å skape et verdifullt
samarbeid. Tilspisser det seg i en diskusjon, kan du som kunde presse frem
en seier her og nå. Men det er ikke alltid lurt. I det lange løp kan slikt skape
vondt blod og gjøre at utviklere blir mindre fleksible, hardere på å føre timer
og mindre villige til å vri hodene for å skape gode løsninger.
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PROSJEKTSTYRINGSVERKTØY
Det er viktig å bruke et prosjektstyringsverktøy. Kanskje har
utviklingsselskapet et system de bruker internt, men det kan være komplisert
eller ikke gi nok detaljer.
Det viktigste er at dere får en nettbaserte løsning for å dele oppgaver og
kommunisere med IT-utviklerne og andre i prosjektet.
System dere velger eller får servert bør brukes til:
• Utviklerselskapet legger inn hovedfasene i prosjektet og deloppgavene,
blant annet det som står i kravspesfikasjonen.
• Lagre og dele alle designsskisser og justeringer/endringer man blir enige
om.
• Litt mer avanserte systemer kan vise forløp i prosenter/timeforbruk, men
det er ikke så viktig.
• Etterhvert vil man ønske å legge inn mindre oppgaver, justeringer, feil som
må rettes og kommentere i systemet underveis i prosessen.
Velg bare ett system og bruk det til så mye av kommunikasjonen som mulig.
Da får dere ikke “men vi har laget X basert på skissen/beskrivelsen innspill
som lå på Dropbox, epost, Facebook-chat....” 

!

Noen systemer
Atlassian Jira: Veldig funksjonsrikt (brukes av Nasa) og komplekst.
Basecamp: Litt mer orientert mot dokumentdeling
Teamwork: Enkelt og intuitivt, ikke timetelling
Asana: Enkelt, populært system
Slack eller Microsoft Teams: Startet ut som gruppechat, populært i ITbransjen.
Trello: Har blitt veldig populært. Lar dere dele oppgavetavler med rader med
oppgaver som har ulike farger/statuser.
Google regneark: Enkelt og effektivt. Del et regneark med rader for hver
oppgave. Bruk fargekoder for feil, klar til test, rettet osv
Videomøte: Bruk videomøter og gjerne del skjerm for å vise feil og forklare
hvordan funksjoner skal fungere. Et godt alternativ er gratis-tjenesten http://
appear.in.
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FREMDRIFT
Prosjektet er et samarbeid der både dere som kunde og utviklerselskapet
må gi hverandre litt rom til å manøvrere. Kunsten er å kjenne når prosessen
begynner å skurre og da å si fra så fort som mulig:
•
•
•
•
•

Når det dukker opp ikke-varslede forsinkelser eller utblivelser av fremdrift
Når svarene på spørsmål blir unnvikene eller i verste fall ikke så høflige
Når eposter og telefoner ikke besvares i løpet av dagen
Hvis sykdom blir mer enn noen dager
Hvis det dukker opp diskusjoner der man ikke blir enige

I Norge er vi opplært til å tro det beste og være høflige, men i slike situasjoner
gjelder det å gi tilbakemeldinger fort, både til utvikler og leder/den som
undertegnet kontrakten med dere. Da er det enkelt å rette opp og forbedre.
Ikke vent til stemningen har gått skikkelig sur eller det blir dyrt å rygge/rette
opp. Derfor:
• Sørg for at dere i kontrakten har avtalt en avsjekk med leder enten hver uke
eller annenhver uke og at dere setter leder på kopi på statusrapporter.
• Ta gjerne opp ting på telefonen med utvikler og/eller leder, men
oppsummer alltid med en epost etterpå.
TESTING AV KONVERTERT INNHOLD
Har dere komplisert innhold som skal importeres fra den gamle siten, så
start tidlig for å sikre at denne eksporten blir riktig. Sørg først for at det som
skal flyttes faktisk kommer over. Det gjelder alle bilder, brukerdata, tabeller,
PDFer, alle tekstbiter og annet som skal med faktisk er kommet over.
Dersom dere fortsatt skal få innhold fra et bakenforliggende system:
Husk å avtale forskjellen mellom hvordan data skal sendes/hentes under
konvertering og hvordan det skal skje når sidene kommer i drift. Det kan være
forskjeller som den ene parten tror er kommunisert. Så handler det om å få
vist data på riktig måte på den nye nettsiden.

!

Dere må gjøre en hovedimport og så en ny påfyllingsimport på lansering for å
få med det siste innhold.
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REDIRECTS
Å sette opp redirects er en viktig og ofte glemt del av et nettprosjekt.
Redirects løser problemet med at mange brukere og Google har tatt vare
på gamle nettadresser. Setter man opp redirects, sendes brukere videre til
ny, riktig nettside. Dette gjelder både hvis dere bytter domene (fra x.no til
y.no) eller legger om noen/alle nettadresser. En redirect vil automatisk sende
besøkende som ber om den gamle kontaktsiden fks www.gamleside.no/
div/34585 videre til www.nyside.no/kontakt-oss.
Den tekniske siden av redirects gjør utviklerselskapet for dere, men dere må
få det med i planen og hjelpe til.
Her er dere bør gjøre:
Lag en liste over alle hovedsider. Det enkleste er når en gammel side bare
bytter adresse.
Det er litt mer komplisert hvis fks “bedrift.no/produkter” nå skal splittes opp
i tre kategorisider. Da må man enten sende brukerne som ber om den gamle
adressen til den nye forsiden eller til en enkel spesialside som lar dem velge
en av de tre kategorisidene.
Hvis dere har mange sider på samme nivå, fks 500 produkter, be om hjelp til å
få flyttet innhold og automatisk opprettet nye sider. Da kan utviklerselskapet
lage en automatisk redirect-liste som sender bruker til riktig side.
Noen nettsider blir borte, men sett opp en redirect til en hjelpsom side, fks
forsiden eller søkesiden. Alternativet er at brukeren møter en “404 - Nettsiden
finnes ikke” og går sin vei.
Gjøres redirects riktig, opprettholder man posisjonen sin hos Google.
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TESTING
Forsøk å få utviklerne til å gjøre ferdig deler av nettsiden i biter slik at bitene
kan testes. Det er ikke alltid så lett. Eksempel: Selv om søket på sidene
teknisk sett er ferdig, kommer ofte innhold på plass mot slutten og det er
først da søket kan testes.

Her igjen en advarsel høstet gjennom lang erfaring: Dere klarer ikke å teste
alle funksjoner og se over alle sider på alle nettlesere på PC, Mac, Ipad, og
tre ulike mobiler. Ingen nettsider er feilfri ved lansering, da har dere brukt
alt for lang tid. Som ellers - de siste fem prosenten tar like mye tid som de
foregående 95 prosentene. Så hvor mye er nok?

!

Før viste ulike nettlesere frem den samme siden med på litt forskjellig måte.
Nå er nettleserne blitt mye likere og testingen er blitt mye enklere. Det kan
holde å teste i Chrome og Internet Explorer 11 og så ta en kjappere titt i
Safari på en Iphone.
Se vedlegg “Gjennomføringsplan for nettside-prosjekt.xlsx” for utkast
til testplan.
Grovt sett kan man dele funksjonstesting opp i to: Hvor kan dere leve med
litt feil og hva må virke prikkfritt fra dag en?
Komponenter som må fungere prikkfritt, må det testes grundig. Da må den
nye nettsiden brukes en stund før den gamle avlives. Dette krever at interne
brukerne har tid til å bruke og teste. Når alle er fullt opptatt i hverdagen, kan
det bli vanskelig. Sørg for at ledere setter av tid.

!

En populær løsning for å få hjelp til testingen er å legge ut den nye løsningen
på dagens nettside med en knapp som sier “Test vår nye beta-versjon”.

Ikke forvent at utviklingsselskapet gjør testingen. Hovedfunksjonaliteten
skal fungere når utviklerne sier ferdig (les klar til test). Igjen: Det er dere som
kjenner behovene og vet hvordan løsningen må fungere for ulike brukere.
Det kan ikke en utvikler vite. Eksempel: Et søk kan virke teknisk sett, men er
det innstilt slik at de besøkende finner det de trenger? Får man for mange
treff? Er det noen målgrupper som trenger ekstra valg osv.
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DRIFT OG SERVICE
I dag er valg av drift mindre komplisert enn før, men dere må bestemme
hvor trygge dere vil være. Utfordringen er at man ikke kan sikre seg helt
mot nedetid, uansett hvor mye man betaler. Spør Google og de store norske
bankene.
Kjapt fra listen av hva jeg har opplevd selv: Gravemaskin som river over
fiberkabler, hackere som vil ramme en nettside som også drives av vår
leverandør, brann i koblingsskap, strømbrudd og selvfølgelig feil på utstyr
som harddisk-kræsj og kjølefeil. Jeg var med på et oppkjøp av et suksessfylt
gründerselskap som trodde alt var greit. Det viste seg at hele bedriften lå på
en eneste, fysisk boks uten såkalt failover - at nettsidene leveres fra en annen
server når første server havarerer.
De fleste utviklingsselskaper tilbyr ikke serverdrift selv lengre (og hvis de gjør
det, så si nei takk). Helt enkelt er hovedregelen her at jo større leverandør,
jo bedre. Det enkleste er om utviklerselskapet kan gi dere drift hos en av de
store virkelig stor norsk eller europeisk driftsleverandør. Det aller tryggeste er
sky-leverandørene Amazon, Microsoft (Azure), Google eller IBM.

Man kan kjøpe ulike nivåer. I tillegg bør dere tenke på hva slags beredskap
dere trenger fra utviklerselskapets side. Her er hva dere bør vurdere å betale
for:
• Sørg for at dere er på en virtuell server som kan falle ned og at en annen
server overtar uten at noen merker noe.
• En litt større driftsleverandør har spredd serverne sine over flere lokasjoner,
hvilket verner dere mot overgraving av kabler og slikt.
• I kontrakten med utviklerselskapet nedfelles ulike typer feil og hvor fort
de skal rettes. Får ikke noen brukere logget på eller er hele nettsiden
nede, må dette rettes umiddelbart, mens mindre kritiske feil rettes i vanlig
arbeidstid.
• Det dyreste er å betale for at utviklingsselskapet skal kunne fikse feil
24/7/365. Definer krav dere har og betal deretter. Kan dere leve med det
som så fint kalles litt “uplanlagt nedetid” på natten?

PROSJEKTGUIDE - NYE NETTSIDER
30 // 32

09/LANSERING

09 / 1

LANSERING
Foran en lansering handler det om å forberede organisasjonen godt.
Ja, det kommer til å være en del utfordringer og dette kan være nå
prosjektlederen trenger sin tykkeste hud. For en del ledere og ansatte ser ikke
forskjell på feil og funksjoner de selv ønsket, men som ble vedtatt utsatt eller
kuttet. Det hjelper mye å sortere alle tilbakemeldingene:
Feil
Dette er feil og mangler i forhold til avtalt kravfunksjonalitet eller design.
- Funksjonsfeil - noe som ikke virker eller man ikke får gjort - enten i en
nettleser eller på alle enheter.
- Feil i utseende på enkeltsider eller på en type sider
- Mangler - elementer eller sider som er borte
Nye ønsker
Når nettsidene kommer i drift og man får brukt dem en del, vil man se at noen
av valgene man gjorde ikke fungerer. Ofte vil spennvidden i innholdet utløse
designjusteringer. Dette er ikke feil og utviklingsselskapet kan med rette
kreve betaling for å gjøre endringer.
Å skille feil fra ønsker om endringer klarer ikke alle brukere å gjøre, så pust
rolig, forklar forskjellen og jobb videre. I noen tilfeller kan det være smart å si
at alle innspill sendes til en avdelingsleder og vedkommende prioritere.

!

Start tidlig og gjenta hver gang prosjektet presenteres: Det blir feil og
mangler, men vi skal unngå kritiske feil. At nettsiden er nede og kunder/
medlemmer ikke får gjort det de skal, er kritisk. Mye annet er ikke kritisk og
kan rettes fortløpende eller etterhvert.
En lansering og ukene etterpå er hektisk. Lag en liste, prioriter og få feilene
rettet etter hvor kritiske de er. Over noen uker får dere rettet opp alt,
brukerne venner seg til nye rutiner og dere kommer over i drift igjen. 
Avtal at dere kan få hjelp i denne perioden med utviklingsselskapet og betal
dem for en del timer etter lansering. Få dem til å sette av tid og få et løfte om
at de ikke setter i gang med et nytt prosjekt for fullt. Her er det viktig å huske
på deres hverdag. De er et konsulentselskap som lever av å skrive timer. De vil
derfor per definisjon være ivrige etter å sette i gang med neste prosjekt.
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VEIEN VIDERE
Så, nå er dere på luften. Men å bygge nettsider er ikke som å bygge hus. Å
tro at man er ferdig var nettopp det som førte til at de gamle nettsidene ble
så utdatert og fungerte så dårlig. Nettsider kan og bør endres, justeres og
videreutvikles fortløpende - for det gjør konkurrenter og partnere. En av
første-prioritetene etter lansering er å bestemme hvilken gruppen/furom
som skal for å samle innspill, diskutere dem og prioritere hva som skal endres
og hva som ikke skal.
Husk å sette av budsjett til videreutvikling. Det gjelder først de endringer som
dere ser behovet for rett etter lansering. For de kommer. Først når man har
brukt et design og en nettside-administrasjon i noen uker ser man mange
småting som blir viktig å endre.

Og så må man drive utvikling av de nye nettsidene på et strategisk nivå
med analyse av hva kunder, partnere og andre målgrupper gjør og hvordan
trafikken og måloppnåelse kan økes.



SÅ HELT TIL SLUTT

Det er krevende og litt stressende å lage helt nye nettsider, men det er
superviktig og spennende når brikkene faller på plass, trafikken vokser og
dere ser at jobben var verd å gjøre. Lykke til!

Har dere spørsmål, trenger en peptalk, litt hjelp i en diskusjon eller et
uavhengig råd, ta gjerne kontakt:
Einar Ryvarden
epost: einarry@gmail.com
mobil: +47 98216665
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