10

regler for å skrive bedre webtekst

1

Tenk som brukeren – bruk brukerens ord

2

Skriv kort og konsist

3

Si det viktigste først

4

Del opp teksten i avsnitt

5

Bruk mellomtitler

6

Uthev viktige enkeltord eller setninger

7

Bruk lister og punkter

8

Begrens bruken av lenker

9

Ha lange dokumenter som vedlegg

10

Du kaller ikke nødvendigvis ting med de samme ordene som brukeren din benytter.
Bruk brukerens ord når du skriver!

Gode webtekster handler om formidle noe på uhyre kort tid. Web er ikke riktig medium for lange
utredninger, i hvert fall ikke på første nivå mot brukeren. Skriv kort og konsist.

Du mister brukere hele veien, så si det som det er viktigst at folk får med seg helt først.
Overskriften og ingressen skal bære hele historien.

”Veggen av grått” hindrer brukerens forståelse. Lag et visuelt mer innbydende tekstbilde ved å dele
opp teksten i avsnitt. Et avsnitt skal ikke overstige 100 ord.

Mellomtitler hjelper brukeren å finne riktig nedslagsfelt i teksten, eller å gjøre seg opp et inntrykk
om hva saken totalt sett handler om. Mellomtittelen skal beskrive teksten/avsnittet som følger.

(Bruk enten regel 5 eller regel 6 – begge deler kan bli for mye.) Uthevinger av enkeltord i fet tekst
fungerer som mellomtitler: De hjelper til å finne nedslagsfelt og/eller skaper et helhetsinntrykk av
saken med vertikal lesning.

Skal du ramse opp flere ting, så gjør det med kulepunkter. Ikoner kan også fungere som ”kuler”
foran enkeltpunktene, for eksempel når du lister opp nedlastbare dokumenter.

Ikke putt massevis av lenker inne i teksten. Rydd dem heller bort på et samlet sted på siden, gjerne i
høyre marg. (Unntaket er salgsutløsende lenker, som bør stå i eget avsnitt i innholdsfeltet av siden.)

… eller som separate HTML-sider. Skal du ha med lange tekster, så bør du bruke en totrinnsstrategi: Kort artikkel som lenker til lengre artikkel eller nedlastbart vedlegg, eventuelt begge deler.

Les korrektur
Skrivefeil ser dumt ut. Lag skriveregler om nødvendig, for å få en konsekvent språkbruk på sidene.

