Vad handlar sidan om?

Vilka mål ska sidan uppfylla?

Sidan ska handla om bara en sak.

(Mätbara) mål för vad du vill med sidan.

Vem ska ha nytta av sidan?

Vilka behov har besökaren? Uppgifter som besökaren behöver hjälp att lösa.

•

•

•

•

•

•

Vad ska sidan innehålla?

PRIORITERA! Allt innehåll är inte lika viktigt.

Tänk på:

1.

-

2.

-

3.

-

4.

Den primära målgruppen för sidan.

Besökarna kommer till sidan för att de behöver hjälp att
lösa en uppgift, inte för nöjes skull.
De flesta kommer till sidan via sök eller direktlänk. Sidan
måste därför kunna stå för sig själv.
Skriv vårdat, enkelt och begripligt.
Placera alltid det viktigaste så tidigt som möjligt.
Rubriken ska förklara vad sidan handlar om.
Ingressen ska förklara vad du kan göra på sidan.
Länktexter ska förklara vad som händer här du klickar.

Exempel
Vad handlar sidan om?

Sidan ska handla om bara en sak.

Presentera mall för att värdera internetbaserad behandling

Vilka mål ska sidan uppfylla?

(Mätbara) mål för vad du vill med sidan.

Vem ska ha nytta av sidan?

Ansvarig för kvalitetsvärdering av leverantörer

Vilka behov har besökaren? Uppgifter som besökaren behöver hjälp att lösa.

• Hjälpa kommuner och landsting att värdera kvaliteten på

• Hitta och ladda ner mallen

•

• Skicka instruktion till leverantör

leverantörernas program

•

•

Vad ska sidan innehålla?

PRIORITERA! Allt innehåll är inte lika viktigt.

Tänk på:

1. Länk till mallen

-

2. Vad mallen innehåller

-

3. Hur man ska använda mallen

-

4.

Den primära målgruppen för sidan.

Besökarna kommer till sidan för att de behöver hjälp att
lösa en uppgift, inte för nöjes skull.
De flesta kommer till sidan via sök eller direktlänk. Sidan
måste därför kunna stå för sig själv.
Skriv vårdat, enkelt och begripligt.
Placera alltid det viktigaste så tidigt som möjligt.
Rubriken ska förklara vad sidan handlar om.
Ingressen ska förklara vad du kan göra på sidan.
Länktexter ska förklara vad som händer här du klickar.

