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PROJEKTORGANISATION
Jag har som webbplatsansvarig det operativa ansvaret för Dru-

palwebbplatserna och för migreringen av webbplatserna från 

OOIS. Till min hjälp har jag haft 15 publicister som enhetsche-

ferna har utsett. Publicisterna har varit kontakten mellan fors-

kargrupperna och mig och haft ansvar för att innehållet har varit 

uppdaterat och rätt material har blivit flyttat. Christer Löfstedt 

är webbplatsägare och ytterst ansvarig för webbplatsen.

ARBETSGÅNG
Även om det 2012 på inget sätt var säkert att vi skulle få 

tillgång till Drupal så påbörjade jag en innhållsinventering av 

våra webbplatser i oktober. Jag färdigställde inventeringen 

under våren 2013 och skickade synpunkter om vad som borde 

åtgärdas till dåvarande publicister.

Under hösten 2013 gjorde jag en övergripande analys av 

trafiken på vår webbplats med hjälp av Google Analytics och 

började bygga wireframes i det webbaserade gratisverktyget 

Lumzy för att sätta informationsstrukturen. Jag gjorde även 

skisser i InDesign över informationsstrukturen.

I november 2013 började arbetet med alfagruppen och jag 

fick tillgång till en testinstallation av Drupal. Vi som var med 

i gruppen hade ett antal möten med hemläxor emellan då vi 

testade olika lösningsförslag på basfunktioner.

”Mellansystemet” Gather Content fick jag tillgång till i slutet 

av januari 2014. Då kunde arbetet sätta igång ordentligt. 

Jag byggde upp informationsstrukturen och kopierade och 

klistrade in allt innehåll från de befintliga webbsidorna (för-

utom sådant som var uppenbart föråldrat). Jag skrev också 

kommentarer till de sidor som borde ses över. Jag gjorde en 

preliminär tidsplan för projektet som blev klar i februari. I mars 

fick publicisterna tillträde till Gather Content och kunde börja 

se över innehållet på sina sidor.

Den 7 april kvitterade jag ut två webbplatser i Drupal, en 

engelsk och en svensk. Vi var igång! Jag importerade ma-

terialet från Gather Content och byggde upp informations-

strukturen. För att underlätta för publicisterna skapade jag 

också de boxar som skulle finnas i högerspalterna och fyllde 

dem. I de fall publicisterna hade laddat upp bilder i rätt storlek 

till Gather Content la jag upp dem också.

I maj släppte jag in publicisterna och lade upp alla personsi-

dor i Drupal. På grund av vissa buggar kom dock publicisterna 

i gång senare än beräknat. Jag förlängde deras deadline med 

motsvarande tid.

För att få tid att kontrollera att allt fungerade som det skulle 

och rensa upp i systemet blockerade jag publicisternas till-

träde till Drupal i slutet av juni. Under några intensiva veckor 

gick jag igenom alla sidor, allt material och alla länkar och 

kontrollerade namngivning, funktionalitet, skräpkod och 

taggning.

Den 16 juli lanserade vi www.biologi.lu.se och www.biology.

lu.se officiellt. Vi överskred tre-månaders-deadlinen med en-

dast en vecka trots en hel del buggar.

WEBBPLATSFLYTTEN I SIFFROR
• Vi har gått från 32 webbplatser till endast två stycken 

– en engelsk och en svensk.

• Vi har reducerat antalet sidor från 1954 till 1289.

• I min mejlkorg har jag 721 e-postmeddelanden som rör 

flytten till Drupal (förutom ärenden till LDCs Servicedesk).

• Jag har skickat 84 ärenden till LDCs Servicedesk, allt 

från buggrapporter, frågor och önskemål om vidareut-

veckling.

UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Under resans gång har den centrala webbavdelningen ordnat 

både utbildningar i Drupal likaväl som kompetenshöjande 

Flytt av biologiska institutionens webb
Huvudmålet med vårt webbprojekt har varit att flytta våra webbplatser från det gamla 
webbpubliceringssystemet OOIS till det nya universitetsgemensamma systemet Drupal. 
Detta på grund av att det gamla systemet OOIS är föråldrat och ska läggas ner 2015. 
Deadline för projektet var tre månader efter att jag kvitterat ut våra webbplatser och fått 
tillgång till dem i produktionsläge.

Innan flytten av vår webb började på allvar deltog jag även i alfa-gruppen och diskuterade 
och utvärderade förslag på lösningar som kom att utgöra basen i Drupal. Det här var ett 
ypperligt tillfälle att vara med och påverka. Dessutom fick gruppmedlemmarna tillgång 
till Drupal innan flyttstart och vi kunde på så sätt lära oss systemet tidigare. Genom att 
medverka i alfa-gruppen var vi även garanterade en plats i den första inflyttningsfasen beta.
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föreläsningar och workshops. Jag har deltagit i följande:

• Inspirationsföreläsning Bra webb skapar rätt effekt 
24/1 13.00–15.30 – en föreläsning med webbrådgivaren 

Fredrik Wackå för både webbplatsansvariga och publicister

• Planera din webbplats 5/2 13.00–16.00 och 12/2 

13.00–16.00 –  en utbildning om hur man planerar för 

att skapa en ny webbplats med webbstrateg Petra Svens-

son från webbavdelningen och webbsamordnare Ingrid 

Thulin från Kansli S. Utbildningen var avsedd för webb-

platsansvariga men jag ordnade även så att publicisten 

Sabina Swahn kunde delta.

• Drupalutbildning 26/3 – utbildning i Drupal med webb-

koordinator Joakim Ottosson för webbplatsansvariga

• Webbstugor 14/4, 25/4, 6/5, 22/5 och 12/6 – öppna 

möten anordnade av webbavdelningen där webbplats-

ansvariga fick möjlighet att ställa frågor och ibland med 

gemensamma genomgångar av centrala funktioner i 

Drupal. Varje möte var cirka ca 2,5–3 h

• Skriva effektiva webbtexter 23/4 9.00–11.00 – med 

språkkonsult och skrivutbildare Anna Haas för webb-

platsansvariga och publicister. I den efterföljande work-

shopen för webbplatsansvariga mellan 11.15 och 14.00 

jobbade vi mer praktiskt med våra texter.

POSITIVT OCH VÄLFUNGERANDE MED PROJEKTET
Det allra mest positiva med flytten är att äntligen få ett enkelt 

och välfungerande webbpubliceringssystem med framtidspo-

tential. Det här har jag väntat på sedan 2008! Supporten 

och engagemanget från den centrala webbavdelningen har 

fungerat fantastiskt. Webbstugorna har varit ett ypperligt till-

fälle att ställa frågor och även att knyta kontakter med andra 

personer i samma situation. De genomförda föreläsningarna 

och workshopen har verkligen varit motiverande och gett 

inspiration även om det kanske inte alltid var någonting nytt. 

Att få tillgång till ”mellansystemet” Gather Content var otro-

ligt bra. Det är tveksamt om vi hade kunnat hålla deadline 

utan det. Gather Content gav mig möjlighet att på ett tidigt 

stadium sammanställa allt som skulle med i flytten och sam-

arbeta med publicisterna. Det gick också väldigt smidigt att 

importera innehållet från Gather Content till Drupal. På så sätt 

kunde jag skapa många sidor på en gång, något som annars 

inte är möjligt i Drupal. Jag vann oerhört mycket tid på att 

kunna skapa ett tjugotal personsidor åt gången istället för att 

skapa alla 334 personsidor en och en.

En annan positiv sak är att jag startade förarbetet så pass 

tidigt (innehållsinventeringen 2012) och att vi fick tillgång till 

Gather Content i god tid innan själva flytten. Man kan aldrig 

göra för mycket förarbete och tidsbristen lurar alltid runt 

hörnet. När jag flyttade de gamla cell- och organismbiologisi-

dorna till OOIS i samband med institutionssammanslagningen 

2010 räknade jag ut hur lång tid det tog att flytta en sida (20 

minuter). Det gjorde att jag visste att jag ensam skulle kunna 

klara av att flytta alla sidor på tre månaders heltid. I efterhand 

kan jag säga att det inte hade gått utan hjälp av publicisterna, 

av vilka flera har lagt ner ett jättejobb. Men jag visste i alla fall 

att projektet var genomförbart på utsatt tid. Det underlättade 

när jag skulle planera projektet.

Min tidsplan höll hela vägen med endast små korrigeringar.

Trots buggar har det varit väldigt positivt att ha medverkat i 

alfagruppen och startat flytten i betafasen. Det har inneburit 

att jag har kunnat vara med och påverka funktionaliteten och 

lärt känna Drupal ordentligt. Det i sin tur har gjort att jag har 

kunnat svara på de allra flesta frågor från publicisterna direkt. 

Jag har även varit insatt i vad som har varit på gång centralt 

och hur det påverkar oss i vårt arbete. Det har jag kunnat 

vidarebefordra till publicisterna.

Det har också varit positivt att ha blivit inbjuden till enhets-

chefsmötena för att löpande informera om webbflytten och 

att ha haft ledningens stöd när diskussioner har uppstått.

Och framförallt har vi inte bara flyttat webbplatserna rakt av, 

utan vi har även strukturerat om och förbättrat. Nu har vi en 

gemensam webbplats med betydligt högre kvalitet som även 

är mycket mer lättnavigerad med bättre överblick!

MINDRE VÄLFUNGERANDE OCH HUR KUNDE VI 
GJORT DET BÄTTRE
Givetvis hamnar buggarna i Drupal på den negativa sidan. Jag 

var dock väl medveten om att det skulle vara buggar när vi 

gick in redan i beta-fasen. Och de kritiska buggarna har den 

centrala webbavdelningen alltid tagit hand om och försökt 

lösa snabbt.

Det har varit en stor skillnad mellan hur mycket arbete och 

engagemang publicisterna har lagt ner. Vissa har lagt ner 

många timmar för att verkligen få till bra webbsidor, medan 

andra inte ens har gjort det mest basala. Trots att jag har 

försökt att underlätta så mycket som möjligt för dem. I de 

senare fallen har jag gått in och fixat till sidorna hjälpligt för 

att de ska gå att publicera.

Publicisterna har också haft svårt att förstå vikten av att hålla 

deadlines.

Ovanstående kan bero på att publicisterna inte har känt sig 

tillräckligt delaktiga i projektet och förstått betydelsen av att 

alla gör sin del innan deadline och därför låtit andra arbets-

uppgifter gå före. Här hade jag möjligen kunnat kommunicera 

ut projektet bättre för att öka förståelsen. Jag har medvetet 

valt bort att hålla några publicistmöten då jag tycker att det 

blir alldeles för stora möten med 16 personer. Det är lätt att 

det blir möten bara för mötet egen skull och det har ingen 

tid med. Det kanske var fel val. Möten hade eventuellt kunnat 

öka förståelsen för projektet och få igång vissa publicister.

Vissa publicister har på grund av för stor arbetsbelastning 

och att oförutsedda saker inträffat inte kunnat bli färdiga i 

tid. Några har dock kontaktat mig i god tid före deadline och 

meddelat mig. Samma personer hade också gjort ett mycket 
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bra förarbete i Gather Content. Det gjorde att jag lätt kunde 

färdigställa deras sidor i Drupal innan lansering.

Helhetstänket har inte heller varit det bästa. Forskargrup-

perna ser sig fortfarande som egna webbplatser fast nu inom 

institutionswebben. Jag hade kunnat trycka mer på helheten 

i min kommunikation och förklarat fördelarna med en sådan.

Vissa diskussioner med forskargrupper har inte varit under-

byggda med sakargument. Istället för att förklara varför de 

vill ha igenom sin sak och hur det underlättar för besökarna 

så har de bara sagt ”vi vill ha det så” och ”vi har bestämt att 

det ska vara så”. Tack och lov var de här diskussionerna färre 

än förväntat.

LÄRDOMAR ATT TA MED SIG
Jag lärde mig att det här projektet var mycket, mycket större 

än jag trodde. För att bättre kunna hantera det borde jag ha 

gått en projektledningskurs innan. Jag har bara gått en kort 

sådan för väldigt, väldigt länge sedan.

Det är viktigt att verifiera att alla publicister verkligen avsätter 

tid för att hinna till deadline. Och definiera vems ansvaret för 

verifieringen är.

15 publicister är väldigt många. Det är svårt att hålla en dialog 

med alla. Bättre kunskaper om webb, tillgänglighet, använd-

barhet och kommunikation hos publicisterna hade underlät-

tat. Även om jag har försökt att vara tydlig så inser jag att jag 

emellanåt tar vissa saker för självklara i min kommunikation.

En färdig namngivningspolicy bör finnas färdig innan någon 

börjar arbeta i systemet. Jag hade bara diffusa tankar om hur 

jag namngav faktarutor och dylikt när jag började. Som tur 

var blev det inga stora problem då de allra flesta publicisterna 

förstod vikten av det här och tittade på hur de andra gjort. Så 

namngivningen blev ändå ganska enhetlig. Jag har skapat en 

namnpolicy för faktarutor och beskrivit hur jag fritextaggar i 

efterhand. Innan publiceringen gick jag in och såg till att allt 

följer den här policyn.

Alla filer (dokument och bilder) borde också ha namngivits på 

samma sätt. På så sätt är det alltid varit lätt att hitta en fil, se 

vad det är för en fil och var den hör hemma.

Slutligen har jag lärt mig att aldrig berätta om vad som hän-

der efter en deadline! Låt den vara absolut. En deadlie är en 

deadline. Och tjata om den.

FORTSÄTTNING FÖLJER
Vårt arbete är inte slut bara för att flytten av externwebben är 

färdig. En webb blir aldrig färdig och den måste ständigt un-

derhållas. Vi behöver ha en strategi för att säkerhetsställa att 

alla sidor uppdateras kontinuerligt. Minst två gånger om året 

måste de ses över. Jag har tänkt gå igenom mina kommen-

tarer i Gather Content och be publicisterna vidarebefordra 

dem till respektive sidors innehållsansvariga. Förhoppningsvis 

kan vi då få till bättre texter där det behövs. Många sidor 

är även i behov av bättre bilder, eller bilder överhuvudta-

get. Jag har tänkt inventera bildbehovet och se vad vi kan 

göra åt det själva. En idé jag har är att skugga en forskare/

doktorand/student en dag och ta ”dokumentära” foton från 

verksamheten. Vi måste också jobba mer på helhetstänket. 

Jag hoppas publicisterna kommer att lägga in nyheter från 

forskargrupperna direkt i nyhetsflödet på första sidan. Semi-

narieansvariga kommer själva kunna lägga in sina seminarier 

i kalendariet. Jag hoppas även kunna ha bättre koll på vår 

webb och dess besökare med hjälp av Google Analytics. Vi 

måste vara beredda att förändra vår webb kontinuerligt. Har 

en sida inga besökare måste vi göra om den så att den får 

besök eller helt enkelt ta bort den. Vår interna webbplats ska 

också flyttas över till Drupal så snart mallarna för internsidor 

är klara.

SAMMANFATTNING
Även om jag var medveten om att projektet var stort var det 

ändå mycket större än vad jag tänkt mig. Jag hade förväntat 

mig att publicisterna skulle göra mer av jobbet. Den arbets-

belastningen det innebar hade jag inte ens kunnat föreställa 

mig. För att ha en chans att ro projektet i land prioriterade 

jag bort i princip alla möten och alla andra arbetsuppgifter 

som inte var absolut nödvändigt. Men det gick. Vi gjorde det i 

tid! Och vi nådde inte bara vårt mål att flytta vår gamla webb 

från ett föråldrat system till ett modernare. Vi lyckades mycket 

bättre än så, vi åstadkomma en kvalitetshöjning också! Trots 

att jag vissa dagar bara har velat lägga mig i ett hörn och 

gråta och aldrig mer se åt en dator så har allt arbete ändå 

varit värt det. Ofta har det till och med varit jätteroligt! Jag 

älskar problemlösning och att lära mig nya saker och det har 

det förekommit massor av inom det här projektet. Och när 

det faktiskt blir ett konkret resultat då känns det fantastiskt!

Lund 2014-07-18

Inger Ekström
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 FÖRE EFTER

Your choice!


