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Starta

• Logga in via 
bibblansvarar.se/operator

• I Inbox ligger frågorna

• Schema

• Operatörer - läs mer om dina 
kollegor

• Min profil - gå hit om du vill 
uppdatera den



Klicka i här för att se 
obesvarade frågor

Här ligger alla 
frågor

Frågorna ka ha 
olika status



Besvara en fråga
• Gå till inboxen

• Det finns olika stadier för frågorna Besvarad/ publicerad / under 
arbete

• Har den ett hänglås är den under arbete (kontakta admin om 
den har låst sig och inte går att öppna!)

• Under arbete kan vara en fråga som behöver mer input – kanske 
du kan hjälpa till?!

• Glöm inte fylla i kategori – minst en, max två



Först ser du 
frågan och 
eventuell bild till 
den



1. Sen kommer en ruta där du kan skriva en 
sammanfattning av frågan

2. Ämne - välj minst ett
3. Svaret – besvara frågan
4. Bild – om du hittar en bra bild att illustrera 

svaret med
5. Ett antal val kring språk och publicering

1

2

43

5



När du är klar välj Spara



Du får då en chans att förhandsgranska



OBS – inga länkar!!

• Det är ännu omöjligt att göra 
länkarna som vi är vana, det vill säga 
länka i löpande text. Detta ska fixas 
snarast, under tiden får ni göra så 
gott ni kan, så får vi städa när det väl 
är på plats igen.



Lägga till en 
bild till ditt 
svar

Det är nu mycket lättare att lägga till bilder i sitt svar. 
När du lägger till bilder tänk på att:

• Den måste ha rätt rättigheter, så att den går att dela. 
Se Digitekets kurs för att fräscha upp kunskaperna. 
Konsten att sluta stjäla 
bilder https://digiteket.se/kurs/bilder-och-
upphovsratt/ , Bilder och upphovsrätt - konsten att 
hitta rätt bilder https://digiteket.se/kurs/bilder-och-
upphovsratt-konsten-att-hitta-ratt-bilder/

• Den måste ha en så kallad alt-text, så att synskadade 
eller de med skärmläsare kan ta del av innehållet. 
Alt-texten beskriver vad bilder föreställer. Digiteket
har en kort kurs om det med; Tillgängliga bilder – att 
skriva alt https://digiteket.se/kurs/tillgangliga-
bilder-att-skriva-alt/

https://digiteket.se/kurs/bilder-och-upphovsratt/
https://digiteket.se/kurs/bilder-och-upphovsratt-konsten-att-hitta-ratt-bilder/
https://digiteket.se/kurs/tillgangliga-bilder-att-skriva-alt/


Till slut
• I övrigt hoppas och tror vi att du kommer 

känna igen dig i hur Bibblan svarar fungerar, 
men det finns alltid utrymme att göra bättre -
hör av dig till oss om du har ideer eller 
synpunkter. Antingen via diskussionen på 
sidan, eller till admin@bibblansvarar.se


