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Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport 
1. Jag är
Antal svarande: 86 

 

 
 
 
 

2. Befattning
Antal svarande: 86 

 

 
 
 
 

3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet?
Antal svarande: 86 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 5 26 55 Mycket nöjd 86 3,58
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4. Jag deltog på kursdagen i
Antal svarande: 86 

 

 
 
 
 

5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 80 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 21 58
I mycket hög

grad
80 3,71

 
 
 

6. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv varför och berätta
vad som kan förbättras.
Antal svarande: 4 

Bra om den i publiken som ställer frågor gör det i mikrofon, dels för att det är svårt att höra när man sitter längst
bak (som jag gjorde) och dels för inspelningen.
Har inga särskilda behov
obekväma stolar....
tunt innehåll
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7. Det viktigaste jag har lärt mig idag är:
Antal svarande: 57 

hur google funkar
Tänka helhet. Personligt tilltal. Vad vill man med sin iformation osv. Hur jag strukturerar texten.
Svårt att säga vad som var viktigast, fick så många bra och användbara tips! Men jag började reflektera över
hur vårt biblioteks webbsida är strukturerad och fick många idéer om hur man skulle kunna förbättra den, det
var väldigt värdefullt.
Att fokusera på att identifiera målgruppen och arbeta enligt deras behov
Mera förståelse för att marknadsföra sig rätt på webben
Rubriker, Ingress, Puffar
En användbar teoretisk grund för webbskrivande.
Matnyttiga praktiska tips för att skriva en bra text.
Att man inte ska tänka Vad ska jag lägga ut på webben? utan Vilket resultat ska det ge?
 
Vad jag vill berätta är ointressant, det viktiga är att besökaren får ut det den vill av besöket på webbplatsen.
Många praktiska tips kring hur våra kunder läser av hemsidor, handfasta skrivtips.
Bättre insikt i användarperspektivet, både varför och hur man läser. Jättebra.
Att se över vår engen hemsida men nya ögon.
Tänk efter innan man publicerar, släng inte bara ihop text. Och att länktexter är viktigare än vad jag visste om,
dels för synskadade men även för google.
Att tänka ur ett användarperspektiv
Praktisk kunskap om hur man skriver på webben för att nå ut med sin information. Det är inte huvudsaken att
jag får skriva utan att den som letar informtion får tag på det den vill/ har behov att få tillgång till.
Hur viktigt det är att var på en webbsida man lägger materialet, texter eller bilder.
Allt var intressant och mycket lärorikt. Jag kan inte välja ut ngn speciell sak som är viktigast.
Rubriksättning. Att vara tydlig. Att tänka på resultatet av det jag har skrivit, och ingenting annat.
Att skriva kort och ta med de vikigaste orden först.
Att tänka utifrån kundens perspektiv.
Var på en hemsida man ska lägga den viktigaste informationen.
Att tänka åp vad anv'ändaren vill ha ut av sidan.
Strategier för webb-information
Tips för att skriva, presentera på webben
Skriva kort men aktivt
Att tänka mer på nyttan för användaren och mindre på lusten för den som gör webbplatsen.
hur viktigt det är att snabbt fånga läsarens intresse och hur död högermarginalen är.
Bra tips på hur man kan tänka för att göra webben till för besökarna
Var man ska lägga information för att den ska bli sedd.
Hur en webbredaktör tänker.
Att tänka på för vem jag skriver och att det inte är en "flådig" hemsida som är mitt primära mål, utan
användbarhet/tillgänglghet och användarnas förståelse.
att byta perspektiv från "vad vill jag berätta" till "vad vill brukaren veta"
Att tänka ur användarpespektiv.
Att tänka på målgrupp, tydlighet i stället för intresseväckande.
Skriva konkret och aktivt.
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Var på webbsidan läsaren tittar först.
Att alltid tänka på målgruppen och använda direkt tilltal.
kundanpassa
Konkreta tips om hur man kan tänka när man ska formulera sig på webben
Tänk på målgruppen. Det skall vara enkelt att hitta på webben
 
Att vi skriver för den som besöker webbsidan, inte för att berätta om oss själva
Bra regler för att skriva för webben
Inte tappa fokus på målsättningarna även om omgivningen kräver annat. Vikten av att gemensamt höra, lära
och diskutera det man sysslar med i vardagen.
att utgå från läsarens behov, våga rensa och prioritera bort
Jag påmindes snarare om att, precis som på bibblan, står användaren alltid i centrum!
Att arbetet med våra webbplatser är något som ska få ta tid. Att skriva för webben är att arbeta strategiskt med
bibliotekets (digitala) närvaro i samhället och en förutsättning för att våra användare ska ha användning för våra
tjänster.
När man skriver en hemsida ska man skriva det som låntagaren kan tänkas vilja veta, inte vad man själv vill
informera om.
Samma som kommer upp hela tiden och som verkligen har gett mig en tankeställare, att biblioteket är till för
våra låntagare, inte för oss.
Att definiera min målgrupp
Att skala bort irrelevant innehåll och fokusera på det som användarna vill veta.
Minimera
Att målgruppen har andra sätt att se på förståelsen av vart en länk leder och hur det går att använda den. Att
du-formen är bäst.
Undvik kursiv stil på nätet hellre citationstecken. Optimera vad besökaren letar efter inte vad vi kallar det. Ändra
fokus till service. Lägg inte bara ut!!! Livstidsgaranti för frågor till Fredrik  Wackå.
Användarvänlighet - kundperspektivet är viktigast!
Jag hade förväntat mig en annan typ av kurs - hade kanske inte läst på så nog. Men känner mig betydligt mer
insatt i ämnet "att skriva på webben" efter denna dag.
Och tyckte att det var en itressant dag som gick snabbt.
Äntligen har jag förstått skillnaden mellan att skriva på webben och att skriva "som vanligt". Har hitintills i mångt
och mycket tänkt och gjort som om det var samma sak.
Användarinsikt.
"Formulera dig så att läsaren kan göra, ta reda på eller
förstå vad den kom för"
Olika saker att tänka på och en del tips som var användbara i mitt arbete.
att (återigen) utgå från besökarnas/användarnas behov i stället för det introverta biblioteksbehovet.
Konkreta tips för vad som är viktigt att tänka på då man skriver för webben. T.ex. hur texten skall struktureras
var på sidan läsaren tittar.
att tänka på målgruppen(Fast det visste jag redan, men behövde bli påmind)
Att högerkanten är död, på websidan
Enkelhet och tydlighet när jag skriver text till webben
Att bättre strukturera sidans innehåll och layout och att tänka mer på prioriteringen.
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Vad är det jag vill att användarna ska göra när de är på webbplatsen/webbsidan? Skriv aktivt, tänk på
målgruppen. Användarinsikt, prioritering och fokusering.
Att inte yrkesjargong för given. Tänk på mottagaren och ge
tydliga besked om vad du vill säga.

 

8. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet
Antal svarande: 86 

 

 
 
 
 

9. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 85 

 

 
 
 
 

10. I vilken utsträckning tillförde informationen dig förståelse för att skriva för webben?
Antal svarande: 84 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 5 38 40
I mycket hög

grad
84 3,39
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11. I vilken utsträckning tillförde Fredrik Wackås presentation kunskaper som du kommer att ha
användning av i ditt arbete med att skriva på och planera bibliotekets webbplats?
Antal svarande: 85 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 2 8 39 36
I mycket hög

grad
85 3,28

 
 
 

12. Frågor/kommentarer
Antal svarande: 15 

Inte så mycket nytt
Jättebra, inspirerande och rolig föreläsare! Det var inga problem att hålla motivationen uppe trots en lång dag.
Bra att man fick många konkreta exempel under föreläsningen. Anlita gärna denna föreläsare igen!
Wackå hade ett mycket engagerande sätt att föreläsa, vilket gjorde hela dagen mycket givande.
Enda nackdelen var att dagen blev lite väl lång.
Det jag fick med mig under dagen var det Fredrik föreläste om på fm. Em kändes som utfyllnadstid. Det hade
räckt med en halvdag.
Jag hade förväntningar på att lära mig mer under dagen. Mycket var självklarheter eller så kändes det så för att
jag redan kände till en del. Jag hade förväntat mig att föreläsningen skulle vara ett snäpp svårare. Annars
väldigt bra föreläsare och bra att man fick tänka till själv i smågrupper.
I inbjudan kunde det varit mer uttalat att det var för webbredaktörer för bibliotekets webbplats. Vi fick
uppfattningen att det var med för skrivande på blogg, så de tre förutom mig som var med har ingen nytta av det
de lärde sig praktiskt i sitt arbete. Och den andra webbredaktören hos oss följde inte alls med eftersom vi inte
förstod att det gällde webbredaktörer. Så det var lite synd.
Skulle nog behöva mer praktisk tillämpning
Bra introduktion för förståelse för webben på rätt nivå.
Dagen hade kunnat kortas ner mycket upprepningar på sista tredje delen av dagen.
Att få praktisera direkt i datorn vad man lärt skulle ha gett en nivå till.
Det var absolut ingenting nytt för mig. Jag hade önskat att han mer skulle ha pratat om "giftermålet" mellan
sociala medier och vanliga kommunala webbsidor. Nu var det gammal skåpmat
Dagen hade kunnat komprimerats någon timme. Det kändes som om Wackås upprepade sig en del.
Mycket bra föreläsare, alldeles lagom personlig!
Inspirerande
Klart och tydligt framfört på ett pedagogiskt och där emellan roligt sätt!
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13. Jag kommer att förmedla det jag har lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 86 

 

 
 
Fritextsvar: på annat sätt, nämligen 

på webbredaktionsmöte
omsätta det i praktiskt arbete på de två webbplatser jag arbetar med och på så sätt förmedla min kunskap till
mina arbetskamrater
visa filmen från hans föreläsning
är "webbredaktör" för bibliotekets sida.

 
 

14. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 86 

 

 
 
 



 


