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Vilka var era digitala utmaningar innan 
Siteimprove?
Vår största utmaning innan vi tog in Siteimprove var tillgängligheten. Det 
har ju kommit nya lagar och regler som gör att vi måste arbeta med det 
på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare. En annan utmaning var att vi 
hade flera verktyg för att mäta olika funktioner vilket gjorde att det var 
en lite krångligare och längre väg för att identifiera problem.

Hur har Siteimprove hjälpt er med 
utmaningarna?
Siteimprove är enkelt för vårt digitala team eftersom vi 
enkelt kan mäta och förbättra vår webb. För den som är 
webbansvarig är det ju bra att kunna se hela siten men 
de flesta webbredaktörer vill veta hur det går för just 
deras sidor, de vill se att det de gör fungerar bra. Nu kan 
vi lägga upp så att var och en ser det de behöver veta.

Verktyget gör att vi får reda på vad vi behöver förbättra 
och efter att ändringarna är gjorda ser vi snabbt resultat 
i form av bättre siffror. Vi kan alltså kvalitetssäkra 
vår webbplats och se att den fungerar som vi tänkt. 
Siteimprove är vårt viktigaste verktyg för uppföljning av 
webben och kan mäta det mesta vi behöver veta. Vi ser 
det totala på siten och får ett helthetsgrepp över hur bra 
siten är.

Nu kan vi 
enkelt
mäta och 
förbättra
vår webb.”

Magnus Lindstrand
Webbansvarig
Hässleholms Kommun



Vilka resultat har ni uppnått med Siteimprove?
Bland det första vi såg var att vår tillgänglighet inte alls låg på den nivå vi
önskade oss men vi gjorde en betydande förbättring från det att vi startade.
Från att ha legat på ca 60 % ligger vi nu på runt 95 %. Nästa mål är att nå full
tillgänglighet. Men vi ser också tydliga förbättringar på innehållet där vi t.ex.
fått bort stavfel och många brutna länkar. Vi har sparat tid, kvalitetssäkrat siten
och verkligen fått ut det vi hoppades av vår investering.

Hur fungerade implementeringen av 
Siteimprove?
Siteimprove hjälpte oss att komma igång och eftersom det är ett molnbaserat 
verktyg behövdes ingen installation. Det var enkelt att skapa kategorier på vår 
webbplats så vi kan mäta del för del. Just nu är vi ca 15 personer som använder 
Siteimprove och vi fick alla en bra utbildning som snabbt hjälpte oss att komma 
igång. Siteimproves kundtjänst och support fungerar också mycket bra och vi får 
alltid hjälp när vi behöver det. Och vi ser fram emot den kommande e-skolan som 
vi kan dela bland våra användare. Om vi får frågan från någon annan kommun 
om hur det är att jobba med Siteimprove så berättar vi gärna det. Vi kan verkligen 
rekommendera att testa.

Hässleholms Kommuns favoritfunktion: 
Dashboard
Siteimprove är väldigt användarvänligt och det finns många bra funktioner.
Men jag skulle nog säga att min favorit är dashboard där vi får en snabb översikt
av hur det går för webbplatsen. Hela eller delar. Våra redaktörer kan jämföra sin
del med varandra vilket blir som ett tävlingsmoment som triggar till
förbättringar. En annan oumbärlig funktion är möjligheten att enkelt kunna
mäta tillgänglighet då det finns nya lagkrav på det.

Resultat

  Från

60%

till

95%
Tillgänglighet

Den primära
nyttan är 
att vi kan 
kvalitetssäkra
vår webb.”
Magnus Lindstrand
Webbansvarig
Hässleholms Kommun

Kontakta oss och prova idag

Achieve your digital potential Siteimprove är en SaaS-lösning som hjälper organisationer att uppnå sin fulla 
digitala potential. Information och förslag på åtgärder förstärker teamen och 
hjälper dem att leverera en optimerad webbplatsupplevelse och driva tillväxt. 
Siteimprove har över 550 anställda på sammanlagt 13 kontor och hjälper över 7 
200 kunder över hela världen. Vi ingår i World Wide Web Consortium (W3C), den 
ledande sammanslutningen för att utveckla internationella webbstandarder och vi 
är Adobe Premier-partner. Ta reda på mer på siteimprove.com.

https://siteimprove.com/sv-se/boka-demo/
https://siteimprove.com/en/
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