
Sådan hjalp brugerne dmi.dk tilbage på sporet



Kort om mig!

Uddannet geofysiker

Har arbejdet med meteorologi på DMI

Souschef i Politik, Strategi og Kommunikation  



Agenda

• Kort om dmi.dk 

• Black Monday

• Oprettelse af brugerpanel

• Eksempler på brugerhjælpen

• Læringer

• Hvor er vi nu?



Kort om dmi.dk før 2019

En af de mest besøgte hjemmesider i DK

Ingen grafiske ændringer i 20 år

Ingen sammenhængende strategisk 
udvikling, men knopskydninger



Tid til noget nyt!

Flere sikkerhedshuller skal lukkes

Responsiv side

Implementerer flere nye og forbedrede 
funktioner

Fornyet visuelt udtryk

Rækker ud til en yngre målgruppe



Black Monday



Kontant afregning 
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Ugenumre

NY HJEMMESIDE

Ugenormal 2019
De udviklere skulle have et spark i røven. Jeres marketing 

afdeling skulle fyres hvis i overhovedet har en, alternativt skulle 

beslutningstagerne stilles op på række og have en kugle i 

panden.



Det tager tid at vende sig til store ændringer

Tiden står ikke stille!

Tværgående team

Stor backlog – hvor skal vi starte?

Madding for hajer 

Frem med gaffatapen



Krisen er total – tilliden er væk



Skift af perspektiv på brugeroplevelsen



Hvordan får vi de rigtige med i panelet?



2.000 paneldeltagere på 2½ uge

Privat
75%

Erhverv
25%



Tydelige rammer

Vi ønsker jeres hjælp

I kan hjælpe dmi.dk tilbage på sporet og sætte et stort fingeraftryk på 
udviklingen

Alle bliver ikke hørt om alt

Dmi.dk skal vise nogle forudbestemt elementer, som f.eks. vejrvarsler

Skal passe til DMI’s strategi  



Værktøjer



Udfordringer



7 døgnsudsigten



Ny forside



Hvad har vi fået hjælp til ?

✓ Ny forside

✓ Nye lokationssider

✓ Ny menu-struktur

✓ Farver på vejrsymbolerne

✓ Bedre præsentation af stormflodsdata

✓ En masse mindre rettelser



Læringer



Kan vi se en fremgang?

Hjemmesiden er nem, at finde rundt på

Overskuelig - Rodet



Kan vi se en fremgang?

Moderne - Forældet

Hvad syntes du samlet set om hjemmesiden?



Er vi færdige?



Tak for jeres opmærksomhed!


