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Utvärdering för att skapa bättre webb 

1. Jag är:
Antal svarande: 23 

 

 
 
 
 

2. Befattning:
Antal svarande: 23 

 

 
 
 
 

3. Hur nöjd är du med kursdagen som helhet?
Antal svarande: 23 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 9 13 Mycket nöjd 23 3,52

 
 
 

4. Jag deltog på kursdagen i:
Antal svarande: 23 
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5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 22 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 4 17
I mycket hög

grad
22 3,73

 
 
 

6. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv gärna varför och
berätta vad som kan förbättras.
Antal svarande: 1 

Återigen tycker vi att det är synd att KUB är så centraliserat till 3 orter. Eftersom länet är stort blir det mycket
restid för oss. Dessutom ligger Mora mer i mitten av Dalarna. Det hade varit bättre att vara där, om man bara
fick välja 1 ort i länet.

 

7. Vad tyckte dom om kursdagen "Utvärdering för att skapa bättre webb"?
Antal svarande: 22 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 12 10 Mycket nöjd 22 3,45
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8. Det viktigaste jag har lärt mig idag är:
Antal svarande: 13 

hur man tänker !
Hur på ett konkret sätt jobbar med nycleltal.
Olika sätt att se på webbutvärdering
Att det går att tolka och tyda siffror och statistik på olika sätt.
Utvärdering är viktigt!
Hemsidor handlar inte om information utan om service.
Vårt jobb är inte att informera, vårt jobb är att ge service.
Att allt inte är mätbart.
Vad klarar besökaren, vad kan jag göra bättre.
Att mentalt föregripa utvärderingen redan när webbsidorna skapas och därigenom få mer genomtänkta och
ändamålsenligt uppbyggda webbsidor.
Hur man ska tänka när man sätter sig ner för att se vad som ska finnas på en webb och vilka sidor som är
nödvändiga.
Fanns så mycket bra.
Vårt jobb är inte att informera. Vårt jobb är att ge service.
Mät hellre lite, men rätt.
Att resonera kring modeller för utvärdering och grunder för att ta fram dem rent konkret.
Det är svårt att utvärdera.

 

9. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet:
Antal svarande: 23 

 

 
 
 
 

10. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 21 
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11. I vilken utsträckning fick du ökad förståelse för hur man utvärderar för att skapa en bättre
webb?
Antal svarande: 23 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 11 11
I mycket hög

grad
23 3,43

 
 
 

12. I vilken utsträckning tillförde kursdagen dig kunskaper som du kommer att ha användning för i
ditt arbete med att utvärdera för att skapa en bättre webb?
Antal svarande: 23 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 13 9
I mycket hög

grad
23 3,35

 
 
 

13. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 3 

Lite för fackinriktat, med för mycket fokus på statistiska intrument. Jag hade behövt mer allmänna diskussioner
kring hemsidorna och hur man utvärderar dem och vad man behöver tänka på och hur man lockar fler
besökare/gör sidan intressantare.
Lokalen var väldigt tråkig.
Hade kunnat vara två dagar!
Jätteviktigt och bra, men utsikterna att få tid till att arbeta med det är rätt små.

 

14. Jag kommer att förmedla det jag lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 23 

 



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Nej

Ja, en aktivitet

Ja, två eller fler aktiviteter

-
-

 
 
Fritextsvar: På annat sätt nämligen: 

i arbetet med Helgewebben
Kanske något mer av ovanstående, men det vet jag inte ännu.

 
 

15. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 23 

 

 
 
 


