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Motion 26 

Översyn av webb 
 
Inlämnad av: 
Energi & Teknik 

Förening: 
Energi & Teknik 

 
Bakgrund: 
Hemsidans målgrupp är chefer, blivande chefer och företrädare. I dagens arbete finns ingen 
tid för att sitta och leta efter svar på hemsidan.  

Idag är det inte ledarna.se som man vänder sig till när man har vardagsfrågor. 

För att få en optimal, användbar webb behöver den ses över så att den blir tydlig, enkel och 
lättnavigerad. 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Se nedan 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
Ledarna inom Energi & Teknik yrkar att Ledarna gör en grundlig översyn av webben att 
Ledarna tillsätter en grupp med deltagare från olika föreningar Att i samband med det göra 
en ordentlig behovsanalys med utgångspunkt att få hemsidan tydlig, enkel och lättnavigerad. 
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Motionssvar motion 26 – Översyn av webb 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motionären tycker att kongressen ska besluta om en grundlig översyn av webben. Dagens 
webbplats byggdes utifrån de principer som gällde för några år sedan. Både den tekniska 
utvecklingen och användarnas beteendeförändringar går fort och en nyligen genomförd 
utvärdering indikerar att ledarna.se inte längre håller den nivå som eftersträvas. 
Utvärderingen gjordes ur följande perspektiv: 

• Användningstest med medlemmar och icke-medlemmar. 
• Målgruppsenkät och sidoenkäter riktade mot besökare. 
• Expertgranskning av användbarhet/användarupplevelse. 
• Expertgranskning av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. 
• Analys av prestanda/laddningstider. 

 

Utifrån detta fattades beslut om att bygga om ledarna.se, arbetet påbörjade under 2015. En 
första lansering av den nya versionen av webbplatsen är planerad till maj 2017. 

För att webbplatsen ska motsvara användarnas förväntningar, kännas modern och vara 
hållbar är följande aspekter viktiga: 

• Användarcentrerad webbutveckling – nya webbplatsen ska utgå ifrån användarnas 
behov. 

• Tillgänglighet och mobilanpassning – webbplatsen ska vara möjlig att använda för 
alla oavsett funktionsnedsättning, enhet eller användningssituation. 

• Prestanda – sidorna ska vara snabbladdade (särskilt viktigt för mobilanvändare) 
• Kvalitet – det ska vara genomgående hög kvalitet på innehåll och funktioner och hålla 

samma kvalitetsnivå som övriga leveranser från Ledarna.  
• Flexibilitet – det ska gå att lägga till ny funktionalitet och innehåll utan att hela 

webbplatsen måste byggas om. 
 

Ett stort antal personer kommer på olika sätt vara involverade i arbetet med att ta fram den 
nya webben, bland annat sker intervjuer med medlemmar, potentiella medlemmar och 
företrädare. Samtliga föreningar kommer få möjlighet att lämna synpunkter i arbetet genom 
att svara på olika enkätfrågor.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att anse motionen besvarad 
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