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”Web-kommunikation er nyt for
mig, så jeg forventer at få indsigt
i de værste faldgruber.”
”Mine ønsker er at få nogle idéer
med i værktøjskassen til, hvordan vi strukturerer vores indhold bedre og finder en balance i
mængden af tekst.”
”Jeg har brug for nogle overbevisende argumenter til kollegerne
herhjemme, så de kan lære, at
det altså er vigtigt, at teksterne
tilpasses mediet, og at nettet
ikke blot er endnu en bog, der
skal skrives.”

”Hvilke virkemidler skal man
bruge, når man skriver på nettet, så læseren bliver hængende,
og hvilke faldgruber skal man
undgå?”
”Jeg har ikke den store erfaring
med at skrive til nettet, og jeg
har derfor et ønske om at blive
bedre til at skrive målrettede
tekster på nettet, som kan fange
de forskellige målgrupper.”
”Min forventning er at få inspiration til egen skriveproces, men
også inspiration til mit job med
at undervise/rådgive internt.”
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Indledning

Når du har min bog i hånden, er det sikkert, fordi du kan nikke genkendende til udtalelserne her fra tidligere kursister og fordi du gerne
vil blive bedre til at skrive effektive, målrettede og brugervenlige
tekster til nettet.

Hvem er bogen til?
Du arbejder i en privat eller offentlig organisation, hvor en del af (eller
hele) dit arbejde består i at skrive og redigere tekster til jeres hjemmeside og/eller intranet – eller udvikle og kvalitetssikre indhold.
Du kan også være selvstændig med eget website. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig; bogen kræver ingen særlige faglige
forudsætninger. Og du kan også sagtens få glæde af den, selvom du er
journalist eller kommunikationsuddannet; også (og især) hvis du skal
undervise dine kolleger i at skrive til nettet.
Du har sikkert erfaring med at skrive, men nok ikke med at skrive til nettet
– eller du har aldrig fået formel træning i det. Måske kæmper du en ensom
kamp ude i en organisation eller virksomhed, hvor der ikke er den store forståelse for, at det kræver noget helt andet at kommunikere på nettet.
Du har nok på fornemmelsen, at der er noget, der ikke helt kører med
dine (eller dine kollegers) web-tekster. Måske kommer du til at skrive
for langt, for besværligt og for indforstået.
Måske synes du, at jeres hjemmeside er teksttung, uoverskuelig og
ikke særlig let at orientere sig på, men du ved bare ikke, hvad der
skal til for at gøre det anderledes. Måske er du bange for, at fagligheden
og det professionelle ryger, hvis du skal skrive meget kortere og mere
mundret (for ikke at tale om din chef, som sikkert ikke kan få det langt
og kompliceret nok).
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Det kan også være, at du synes, at du bruger for meget tid på at svare
på opkald eller mails fra kunder eller kolleger, der ikke forstår eller
kan finde indhold på jeres hjemmeside eller intranet.
Du savner nogle konkrete retningslinjer i dit daglige skrivearbejde, så
du undgår de værste faldgruber. Og du har brug for nogle pædagogiske
fif og håndgribelige råd, der kan hjælpe dig med at skrive korte, klare
og klikbare tekster til nettet. Dem finder du her i bogen.

Hvorfor er der brug for en bog om
at skrive til nettet?

”

Jeg er også harm
over, at man alt for
ofte overlader de
enkelte medarbejdere til sig selv. Til
selv at finde takt
og tone på virksomhedens hjemmeside.

Når nu du har investeret i min bog, er det jo ikke dig, jeg skal skælde
ud. Så bær lige over med mig: En stor del af afsættet for denne bog er
harme. Jeg bliver så harm over, hvor mange professionelle hjemmesider
der (stadig) er komplet selvcentrerede, pompøse, indholdstomme,
vanskelige at gå til og helt umulige at forstå. Sådan. Så kom det
ud. Det hjalp... tak.
Og jo, der er da masser af velfungerende, brugervenlige og fine sites
– både hvad angår design, indhold og tilgængelighed. Men meget ofte
står det og falder med ordene. De ord, der er hele essensen ved en
hjemmeside. De ord, der skal guide dig igennem som bruger. Og sørge
for, at du lynhurtigt kan orientere dig og komme sikkert og nemt rundt
på et site.
Jeg er også harm over, at man alt for ofte overlader de enkelte medarbejdere til sig selv. Til selv at finde takt og tone på virksomhedens
hjemmeside. Det er desværre min erfaring, at de færreste virksomheder bruger krudt på at udvikle medarbejdernes evne til at skrive i et
godt og gedigent sprog.
Det er, som om man (ledelsen) regner med, at fordi du er en god advokat, en dygtig biolog eller en kompetent marketingchef, så er du også
god til at skrive en tekst til hjemmesiden. Men det er næsten altid omvendt. Vi bliver alle sneblinde og glemmer at tænke på, hvem vi skriver
til. Eller vi har en forestilling om, at vi skal skrive meget anderledes,
end vi taler. Eller vi er langt fra fortrolige med det medie, vi skriver til
– og bruger derfor vores papirskrivevaner.
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