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Abstract There is a need for examining the accessibility of public web sites and for several reasons. First, 

public organizations possess considerable amounts information of interest to its citizens and 
which ought to be easily accessible. Secondly, international and national guidelines for web 
publishing support the different types of requirements experienced by web users and, in 
particular, with regard to accessibility for people with disabilities. The thesis examines the 
design of public web sites from two different aspects . Web sites can be built up and structured 
from the management view of the public organization, or, they can be constructed with a view to 
user needs and requirements. The thesis therefore examines the ways in which web masters use 
available recommendations and guidelines. Another question concerns the web masters' interest 
in supporting users and citizens with reading disabilities or inexperience in using computers. The 
empirical material consists of qualitative interviews with ten web masters from ten 
municipalities. They were selected by studying a larger number of web sites, chiefly the first 
pages, with a focus on accessibility to different groups of web users studied in research 
questions about accessibility. The theoretical framework of the thesis is based on theories of 
cognition, human-computer interaction, HCI, and service management in the public sector.  

 
The results reveal that the structure of public web sites are mostly constructed from the 
perspective of the management of the municipality, i.e. the terminology used, headlines and the 
use of language often restrict accessibility for several groups of users, for example, people with 
dyslexia or inexperienced computer users. In different degrees the web masters are aware of 
these obstacles to accessibility, and several web masters therefore try to use simple language in 
those parts of web-sites which they themselves handle. However, most of the web masters 
experience that for certain groups of citizens; elderly, foreigners and people with intellectual 
handicaps, it is more effective to use traditional ways of sharing information, for example 
through phone calls, ordinary letters or personal appointments. The results also show that web 
masters, only to a very limited degree, make use of international guidelines. The national 
guidelines are used more, although in varying degrees, by the web masters. The "24-hour web" 
led by the Swedish Agency for public Management, and guidelines from disability organizations 
are the most popular. 
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1  Problemställning och syfte 
Denna magisteruppsats handlar om offentliga webbplatser och webbansvarigas syn på 
webbplatser. Uppsatsens syfte är att beskriva ett antal kommunala webbplatser, utifrån 
uppsatsens problemställning som är att försöka få svar på hur utformningen av de kommunala 
webbplatserna styrs. Styrs och domineras webbplatserna av den kommunala organisationens 
uppbyggnad, eller utformas de utifrån en inriktning som utgår från användarnas perspektiv 
och behov? Dvs. skapas webbplatsen från ett organisationsperspektiv eller ett 
användarperspektiv? Tar de webbansvariga hjälp av hjälp av riktlinjer och råd om utformning 
av webbinformation? Hur gör de webbansvariga för att nå de webbanvändare och medborgare 
som har begränsningar att ta till sig information?  
Med stöd av tio intervjuer med webbansvariga från tio kommuner i Sydsverige under våren 
2003 har jag inriktat mig på tre delproblem vars centrala tema är hur tillgängligheten för 
webbanvändarna påverkas: 
 
På vilka sätt påverkar ett organisationsperspektiv respektive ett användarperspektiv 
tillgängligheten för webbanvändarna? 
 
Hur, och i vilken omfattning, använder de webbansvariga de regler, riktlinjer, 
rekommendationer och råd som finns om webbinformation?  
 
Vilka medel använder de webbansvariga för att nå de medborgare med information som har 
begränsningar i läs- och skrivförmåga eller har liten datorvana? 
 
1.1  Problemställningens bakgrund 
 
Det första mötet med myndigheter, organisationer, företag kommer i framtiden i allt högre 
grad att vara via webben för många medborgare. Kommuner har en bred och skiftande 
verksamhet som är styrd av lagar och förordningar och andra regelverk. Andra delar av den 
kommunala verksamheten kan utformas mera fritt, där omfånget, kvaliteten och utformningen 
kan skapas utifrån kommunens organisationsuppbyggnad, intressegruppers eller medborgares 
krav och önskemål. Till denna del av den kommunala verksamheten hör webbinformationen. 
Min utgångspunkt är att försöka förstå hur de intervjuade webbansvariga tänker och hur de 
uppfattar sitt arbete med den kommunala webbplatsen.  
 
1.2  Termer och förkortningar 
 
Några av begreppen och termerna i uppsatsen behöver inledningsvis förklaras. En del av de 
använda begreppen är ämnesspecifika och andra är så nya inom internetsfären att en 
förklaring hur orden används i uppsatsen bör underlätta läsandet. Stöd har tagits av Svenska 
datatermgruppen (2004, http://www.nada.kth). En del av begreppen utvecklas ytterligare 
senare i uppsatsen. Detta avsnitt avslutas med en lista över använda förkortningar.     
 
1.2.1  Termer 
 
Användare: Alla grupper av webbanvändare eller presumtiva webbanvändare. Används 
ibland synonymt med medborgare. 

Funktionshindrade: Personer med psykiska, fysiska eller mentala begränsningar som kan leda 
till hinder i tillgänglighet beroende på hur omgivningen är anpassad. Här avses 
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informationstillgänglighet.  

Human computer interface, (även interaction), HCI: Begrepp som motsvarar MDI, se nedan. 

Medborgare: Här en övergripande term för alla grupper av användare som kan ha behov av 
offentlig information och service. Hit hör även företagare, turister, föreningar, organisationer 
etc. Används synonymt med användare. 
   

Människa-dator-interaktion, MDI: Begrepp inom forskning om relationen mellan 
människa och dator. 

Riksrevisionsverket (numera Riksrevisionen), RRV. Statlig granskningsmyndighet.     

Startsida: Används för den sida på den kommunala webbplats som användaren når med 
adressen <www.”kommunnamn”.se>. Synonyma begrepp som kan förekomma i 
refererad text och citat är: hemsida, ingångssida, förstasida. Se även webbplats. 

Statskontoret: Ett stabsorgan till regeringen som bl.a. gör utvärderingar och utredningar.  

Tillgänglighet : Egenskaper hos webbplatsen som avgör i vilken grad olika användare kan 
använda webbplatsen.  (24-timmarswebben 2002, s 27)   

Webbansvarig: Person som ansvarar för det fortlöpande arbetet med webbplatsens startsida 
och för en stor del av startsidans utformning. Andra benämningar som används i kommunerna 
är web(b)master, webbredaktör, infomaster, sidansvarig, ansvarig utgivare. 

Webbplats: Här används termen webbplats mestadels synonymt med startsida, men avser  
ibland kommunens hela webbplats  

Webbsida: se Startsida. 

24-timmarsmyndigheten: Begrepp med bred innebörd som kommer från statsmakternas 
intentioner att utveckla informationen till medborgare och kommunikationen 
mellan medborgare och myndigheter. 

24-timmarswebben: Begrepp som avser den del av 24-timmarsmyndigheten som berör 
webbinformation. 
 
1.2.2  Förkortningar 
 
CID Centrum för användarorienterad IT-design. Ingår i KTH.  

HI Hjälpmedelsinstitutet. Ett kunskapscenter med staten, Landstingsförbundet och 
Svenska Kommunförbundet som huvudmän.    

 

HO Handikappombudsmannen. Statlig myndighet som arbetar för 
funktionshindrades rättigheter i samhället 

 

MDI Männniska-dator- interaktion. Begrepp inom forskning om relationen mellan 
människa och dator. 

KTH Kungl. Tekniska Högskolan. 

RRV Riksrevisionsverket (numera: Riksrevisionen). Statlig granskningsmyndighet.     

WAI Web Accessibility Initiative. Arbetsgrupp inom W3C som arbetar med 
tillgänglighetsfrågor.  
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W3C World Wide Web-Consortium. Leder ett internationellt samarbete inom området 
internet och webbinformation. Drygt 500 medlemsorganisationer i form av 
företag, länder och forskare ingår. 

 
1.3   Kommunernas informationsmonopol 
    
Skattefinansierade verksamheter, t.ex. inom kommuner, landsting och staten har ett stort 
ansvar i att göra sin information åtkomlig för så många så möjligt. En fungerande information 
är en grundförutsättning för ett samhälle som bygger på en demokratisk grund. 
Dessa tankegångar återkommer bl.a. i IT-kommissionens slutrapport Digitala tjänster (2003): 
”Den offentliga sektorn är en stor och viktig informationsförvaltare, med information både 
om hur samhället ser ut och hur den offentliga verksamheten fungerar och sköts.” (s. 31) 
Enligt IT-kommissionen är det därför viktigt att förbättra tillgång och användning. 
 
Kommunen har en monopolställning eftersom medborgare och andra användare har små 
möjligheter att vända sig någon annanstans för att få tag på kommunal information. Denna 
roll skiljer sig från informationsbärare och informationsproducenter inom den kommersiella 
marknaden. I denna sfär gör konkurrensen att kunderna, användarna i stor utsträckning kan 
välja bort aktörer som är dåliga på att informera på webben.  
Statskontoret (2003) säger i avsnittet Känner du din användare: ”Ett privat företag kan, om 
det vill, välja sina kunder. Det kan inte en statlig myndighet göra. Dess Internettjänster måste 
kunna användas av alla medborgare, så långt det över huvud taget är möjligt.”  
(http://www.statskontoret.se/anvandbarhet.htm) 
 
1.4  Faktorer hos användare som är av betydelse för webbanvändningen. 
 
Det finns många faktorer hos användare som i olika grad påverkar, avgränsar och begränsar 
användningen av internet och webbplatser. Några mycket avgörande faktorer identifieras och 
granskas i följande avsnitt. Hit hör en sådan fundamental faktor som graden av läskunnighet 
hos befolkningen. Andra väsentliga faktorer är de funk tionshindrades och äldres psykiska 
eller fysiska förutsättningar. Ytterligare en faktor som påverkar webben och graden av 
webbanvändning är att det ständigt tillkommer nya användare av webben. Faktorerna är nära 
förbundna med teorier kring kognition och människa-dator- interaktion, och dessa teorier 
utvecklas i uppsatsens teoriavsnitt. Dessa faktorer anser jag ha stor betydelse för 
webbanvändning och webbplatsers tillgänglighet. Och vid mätningar av personers 
internetanvändning i Sverige har dessa väsentliga faktorer inte uppmärksammats tillräckligt. 
Det visar den statliga utredningen: Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet 
bland befolkningen (2002), som har granskat en mängd undersökningar av webbanvändning. 
Utredningen visar på allvarliga brister hos många av undersökningarna. En genomgång av 
denna utredning har därför fått ett eget avsnitt i min uppsats. 
Dessutom finns i kapitel 2 i min uppsats en genomgång av några intressanta undersökningar 
som gjorts av officiella webbplatsers tillgänglighet.  
 
1.4.1  Begränsad läsförmåga bland befolkningen 
 
En förutsättning för att kunna ta del av skriftlig information är att läsaren uppnått viss 
miniminivå i sin läsförmåga. För att kunna kommunicera skriftligt krävs dessutom förmågan 
att kunna skriva. Detta är viktigt att beakta när man granskar den kommunala webbens roll, 
och i vilken grad kommunerna når ut med sin webbinformation, samt hur medborgarna kan 
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kommunicera med kommunen. Det betyder bland annat att det språk som används på webben 
är av stor vikt för i vilken grad texten blir åtkomlig och begriplig för användarna.  
 
Läsförmågan är hög i Sverige i jämförelse med många andra länder visar internationella 
undersökningar. Men trots dessa positiva siffror, bör man vara medveten om att det finns flera 
grupper som har olika slags svårigheter, och olika grader av svårigheter att tillgodogöra sig 
skriven text (Myrberg 2001, http://www.fmls.nu.sprakaloss/myrbergvuxnaslas.htm). 
Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, har pekat på olika grupper med begränsad 
läskunnighet, bl.a. invandrarna och inom denna grupp särskilt de som invandrat i tonåren. En 
annan särskild grupp som han uppmärksammat är de personer som behöver omskola sig efter 
50 års ålder. De upptäcker att deras läskunnighet inte räcker för att tillgodogöra sig text inom 
nya kunskapsområden. Myrberg nämner i en intervju med Lena Köster-Bergman att i ett 
högteknologiskt land som Sverige krävs en högre grad av läs- och skrivkunnighet än i många 
andra länder, eller jämfört med 1950-talets Sverige, och att arbetsuppgifter kontakter med 
myndigheter förändras: 
 

Människor måste kunna handskas med datorer, läsa komplicerade arbetsinstruktioner, fylla i 
blanketter och förstå meddelanden från myndigheter om arbetsmiljö, pensionsförsäkringar och 
annat. (Köster-Bergman 2001, http://www.fmls.nu/sprakaloss/koster-ials.htm) 
 

Lässvårigheter kan se olika ut. 24-timmarswebben (2002) som innehåller Statskontorets 
rekommendationer och råd, tar upp olika gruppers särskilda svårigheter med språket, bl. a. att 
personer med annat modersmål och döva personer kan ha svårt att förstå textinnehållet, 
medan dyslektiker har svårigheter med att identifiera bokstäver och följa texten (s.62). 

  
Ll-stiftelsen, en organisation som försöker ta tillvara de lässvagas intresse i samhä llet, säger 
att 25 procent av den svenska vuxna befolkningen inte klarar grundskolans nivå. Inom denna 
grupp finns det 400 000 som läser så pass dåligt att bara kan söka information i bekanta, enkla 
och välstrukturerade texter.  
(Ll-stiftelsen 2003, http://www.llstiftelsen.se/lltjanst/lasformoga.html). 
 
1.4.2  Funktionshindrade och äldre  

Det finns ett stort antal funktionshindrade i vårt land. De siffror som nämns varierar beroende 
på vilka definitioner som används på funktionshinder. Funktionshinder kan vara av vitt skilda 
slag, men har det gemensamt att de riskerar att skapa begränsningar och svårigheter för den 
enskilda individen i det dagliga livet och i kontakt med myndigheter. 
 
Världshälsoorganisationen, WHO, har fastsällt ett klassifikationssystem, ICF. ICF tar avstånd 
från synen att människor med funktionshinder ska ses som en avgränsad minoritetsgrupp, som 
en särskild kategori, utan ser funktionshinder som en del av den naturliga variationen hos 
befolkningen. Tankarna återfinns i Om bemötande av människor med funktionshinder (2003, 
s. 12f.). I samma anda vill inte heller Statskontoret definiera de funktionshindrade som en 
avgränsad grupp: 
 

Det är viktigt att inte betrakta funktionsnedsättningar som något som finns hos en  
avgränsad grupp i samhället. Flertalet människor har nedsatta funktioner i mer eller  
mindre grad, t.ex. i fråga om hörsel eller syn. ... Vår fysiska, sensoriska och kognitiva 
förmåga varierar högst påtagligt under livets gång. Var och en kommer under någon  
period i livet att ha någon form av mer markant funktionsnedsättning.  
(24-timmarswebben 2002, s. 91) 
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För att få ett begrepp om storleken på några grupper av funktionshindrade används ibland 
Hjälpmedelinstitutets beräkningar. Av Sveriges befolkning är 175 000 synskadade, varav  
14 000 blinda, 600 000 är rörelsehindrade, och 400 000 har begåvningsnedsättning, varav 
40 000 är utvecklingsstörda (Hjälpmedelsinstitutet 2004, http://www.hi.se). 
 
De äldre utgör en växande andel av befolkningen. Flera av människans funktioner förändras 
och begränsas med åldern, bl. a. syn, motorik, reaktionsförmåga. Detta leder till en begränsad 
möjlighet att tillgodogöra sig information som inte är anpassad efter användarnas förmåga. 
Statskontoret menar i 24-timmarswebben (s. 52), att om man som webbansvarig följer 
vägledningar om webbdesign för funktionshindrade så underlättar man även för äldre.    
 
1.4.3  Nya webbanvändare 
 
IT-tekniken användes i början av de personer som har en längre utbildning än 
genomsnittsbefolkningen. De flesta av dessa ”pionjäranvändare” har mött på internet och 
webben på sin arbetsplats. De har därmed fått möjlighet att lära sig den nya tekniken i en 
miljö som ofta gett utrymme att få pröva sig fram, testa och diskutera tillsammans med 
arbetskamrater. 
  
I och med att webbanvändning har fått en stor spridning bland befolkningen, så når webben 
ständigt nya grupper av användare. Detta har uppmärksammats av många. Nielsen (2001) 
säger i Användbar Webbdesign:   
 

Men i takt med att webben blir var mans egendom, så tillkommer allt fler användare 
som har olika former av förståndshandikapp. För att underlätta för sådana användare  
är det viktigt att du förbättrar användbarheten och ser till att innehållet är begripligt för 
användare med en läsförmåga på grundskolenivå. (s. 309) 

 
De nya användarna har i genomsnitt kortare utbildning och mindre teknikvana än användarna 
i webbens barndom. Gruppen webbanvändare har helt enkelt utvidgats väsentligt och bildar 
numera en mycket heterogen grupp, och kommer med all sannolikhet att fortsätta att växa, så 
också heterogeniteten. Den numerära tillväxten kan uppfattas som oproblematisk om man inte 
är medveten om att de nya grupperna av användare kan ha speciella begränsningar, fysiska 
eller psykiska. De äldre användarna är en sådan grupp. Detta ställer krav på webbplatsernas 
utformning för att en användning ska bli möjlig eller förbättras. I Hjälpmedelsinstitutets 
rapport Bättre webbplatser för personer med funktionsnedsättning (Andersson, Berns & 
Schömer (2001) efterlyses ett fortsatt arbete med riktlinjer för att nå de äldre, en grupp som är 
snabbt växande. I denna kategori av användare finns en stor andel med åldersrelaterade 
funktionshinder (s. 35).     
 
Utformningen på webbplatsens startsida har en avgörande betydelse för i vilken grad 
information blir åtkomlig och förstådd för nya och ovana användare. Det gäller inte bara 
själva gränssnittet, kontaktytan mellan sändare och mottagare, utan också all den information 
som ligger bakom startsidan, åtkomlig endast om man kan knäcka webbsidans koder. Dvs. att 
förstå sidans struktur, förstå dess språk (i alla dess representerade former: instruktioner, 
ikoner, kommandon, rullistor etc.), samt förstå och komma åt hjälpinstruktioner och 
hjälpmöjligheter. I uppsatsens teoriavsnitt presenteras de forskningsrön som är förhärskande 
inom områdena kognition och människa-dator- interaktion, MDI. Dessa rön utgör en del av 
min förförståelse under mina intervjuer och i uppsatsen som helhet.  
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Själva utformningen av webbplatsen är av särskild stor vikt för vissa grupper av användare. 
Många informationsredskap finns för att bättre nå fram med information, underlätta åtkomst 
och öka tillgängligheten. Men tillgång till de rätta redskapen är inte en tillräcklig faktor. 
Frågan är om de webbansvariga har tillräckliga kunskaper, och de attityder och resurser som 
är nödvändiga för att nå flera användare, och framför allt nå de grupper som i detta 
sammanhang kan räknas till de informationssvaga. Här ingår nya och ovana användare och 
”sällananvändare”, men också personer med funktionshinder och språkligt begränsade 
användarna. De språkliga begränsningarna kan vara att vitt skilda ursprung: barns naturligt 
begränsade språkförståelse och användning, ungdomars och vuxnas dyslexi, eller att personer 
har svenska som andraspråk. Statskontoret (2003) betonar ofta att användarnas olika 
begränsningar måste beaktas: 
 

Vid utformningen av den elektroniska servicen till medborgarna bör vi alltid ha i minnet 
att människor varierar starkt i egenskaper, förmågor, förutsättningar och preferenser. Vi  
kan inte förutsätta att alla användaren [sic] alltid har god funktionsförmåga i allt. Om vi  
gör det, stänger vi ute en stor del av medborgarna, kanske uppåt 25 procent. 
(http://www.statskontoret.se/anvandbarhet.htm) 
  

I  24-timmarswebben, utgiven av Statskontoret, betonas förutsättningarna, och krav riktas 
direkt till personer som ansvarar för webbplatsen: 
 

Utgå från att människor har olika förmågor och förutsättningar i fråga om t.ex.  
synförmåga, reaktionssnabbhet, räckvidd, hörsel, finmotorik, språkförståelse,  
simultankapacitet, datorvana etc., och sök vägar att bygga webbplatsen så att detta  
inte är ett hinder. (s. 51) 

 
De skiftande förutsättningar och förmågor som människor har, ständigt nytillkomna 
webbanvändare och de begränsningar i läskunnighet som finns bland stora delar av 
befolkningen, leder in på frågan hur användningen av internet ser ut.    
 
1.4.4   Begränsad användning av internet   
 
Användningen av internet ökar ständigt. Men ökningen säger inte så mycket om hur internet 
egentligen används. Den kommunala webbplatsarenan utgör en vikig del i 
internetanvändningen. Det är en ny plattform för information och dialog mellan 
kommuninvånare och kommunal organisation, och kan ses som ett väsentligt inslag i en 
demokratisk process. Statsmakterna för fram detta genom intentionerna med begreppet  24-
timmarswebben. 
 
Internetanvändarnas begränsade sätt att använda och utnyttja internet framkommer tydligt i en 
statlig utredning: Vem använder Internet och till vad?: Spridning av Internet bland 
befolkningen (2002) och är utgiven av IT-kommissionen. Den väckte mitt intresse för 
webbanvändning och webbtillgänglighet, och ledde mig till att skriva denna uppsats om 
kommunala webbplatser. IT-kommissionen granskade ett stort antal undersökningar som i sin 
tur har mätt och undersökt användningen av Internet. IT-kommissionen ville veta hur man i 
undersökningarna mäter internetanvändning, samt vilka arbetssätt och användarsätt man 
förutsätter att användarna har (s. 8-13, 31, passim). Granskningen visar att många 
användarundersökningar utgår från och förutsätter att internetanvändningen i Sverige sker på 
ett mer avancerat sätt än vad verkligheten säger. Problemväckande är också att många 
undersökningar ger missvisande höga siffror på graden av användning, dvs. undersökningarna 
visar en mer omfattande användning än vad som verkligen sker. Dessutom visar granskningen 
också att användningssättet av internet är svårare att mäta än vad man först kan tro. De 
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mätningar som har gjorts har alltså inte kunnat fånga in de förhållandevis många faktorer som 
avgör i vilken grad och på vilket sätt internet används. Det är tankeväckande att en skev bild 
av hur internatanvändare agerar och använder webbplatser finns etablerad hos många av de 
som genomför internetundersökningar och bedömer internetanvändning. Finns kanske samma 
skeva uppfattning hos de som är ansvariga för de kommunala webbplatsernas utformning och 
innehåll? Eller är mina farhågor ogrundade?   
 
1.5  Uppsatsens begränsningar och avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar inte den bakomliggande tekniken vid producering av de aktuella 
webbplatserna, t.ex. metadataanvändning, HTML-språk, prestandamått och teknisk support.  
Inte heller kommer några av de webbplatser och webbsidor som de intervjuade ansvarar för 
att detaljanalyseras eftersom även detta ligger utanför uppsatsen syfte, utan sidorna beskrivs 
endast i mer generella drag. Däremot finns i teoriavsnittet en genomgång av aktuell forskning 
kring interaktionen mellan människa och dator, MDI.  
 
Kommunernas hela informationsverksamhet tas inte upp i uppsatsen. Det är de kommunala 
webbplatserna som står i centrum. Den kommunala informationsverksamhet och 
kommunikation som förekommer med medborgare och andra grupper utanför kommunala 
webbplatsen behandlas endast från en jämförande aspekt. Jag fö rsöker då få svar på i vilken 
omfattning traditionell information förändrats med webbens inträde. Min uppsats belyser 
således endast en del av kommunernas hela kommunikation med användarna. Men denna del, 
den kommunala webben, växer både i betydelse och i omfång, och jag menar att dess 
utformning och grad av tillgänglighet är av väsentligt intresse. 
 
En annan betydande avgränsning är att uppsatsen behandlar den kommunala webben utifrån 
intervjuer med ett antal webbansvariga. Det är deras uppfattning och framställning som 
beskrivs, granskas och analyseras, och detta med hjälp av den kvalitativa intervjuformen. En 
analys av själva webbplatserna ingår inte i uppsatsens syften. Inte heller de kommunala beslut 
och dokument som berör respektive kommuns informationsverksamhet och webbinformation 
granskas systematiskt i uppsatsen, utan beskrivs endast kortfattat.  
 
Jag är medveten att den kvalitativa intervjumetoden har begränsningar som påverkar vilka 
slutsatser man drar ur det empiriska materialet, intervjuerna. Jag kommer att vara försiktig att 
tolka graden av tillgänglighet för användarna på de aktuella kommunernas webbplatser. Det är 
heller inte uppsatsens primära syfte. Syftet är mera centrerat kring hur de webbansvariga ser 
på webbplatserna utifrån uppsatsens centrala frågeställningar. Men vad en person säger om 
sin verksamhet, t.ex. i en intervju, och hur verksamheten uppfattas av användarna, kan vara 
olika. Riksrevisionsverket, RRV, har uppmärksammat detta fenomen i granskningsrapporten 
Ett informationssamhälle för alla? (2003). I rapporten har ett stort antal myndigheters och 
organisationers webbplatser bedömts utifrån tillgänglighetsgrad. Några av de bäst placerade 
myndigheterna säger att de inte har anpassat webbplatsen för handikappade. Men även 
motsatsen finns, dvs. myndigheter som anger att de anpassat sin webbplats för 
funktionshindrade har i verkligheten nästan sämst tillgänglighet (s. 39).   
  
1.6   Egen intressebakgrund  
 
Mitt intresse för information och kommunikation har sin grund i mitt tidigare arbete som 
mellanstadielärare. Som pedagog är det naturligt att kontinuerligt iaktta och bedöma hur 
kommunikationen fungerar, och anpassa och avpassa information så att en positiv 



 

 8 

inlärningsmiljö uppstår. Dessa erfarenheter har jag tagit med mig i mitt nuvarande arbete som 
biblioteksassistent. Arbetsuppgifterna innehåller uppsökande biblioteksverksamhet med 
småbarn, synsvaga och blinda, lindrigt förståndshandikappade samt äldre personer med 
funktionshinder. På så sätt har mitt intresse vuxit för de grupper i samhället som har 
begränsningar i att kunna tillgodogöra sig information och att kommunicera med sin 
omgivning.  
 
Internetutvecklingen med en alltmer växande informationsmängd, och information i nya 
former, ledde in på frågan om hur graden av tillgänglighet är beroende av personers skiftande 
förmågor, samt hur elektroniska mediers utformning påverkar tillgänglighet och användning. 
Av särskilt intresse blev för mig kommunernas sätt att informera och kommunicera via 
webbplatser. Når de kommunala webbplatserna alla medborgare, eller bara några? När jag 
läste rapporten Vem använder Internet och till vad? (2002), ökade mitt intresse ytterligare och 
ledde till en skriva denna uppsats om kommunala webbplatsers tillgänglighet. 
 
 

2  Riktlinjer och undersökningar om webbtillgänglighet 
 
I kapitlet tar jag upp två bakgrundsaspekter till varför jag funnit det angeläget att granska 
offentliga webbplatser. För det första finns det internationella och nationella riktlinjer av olika 
slag i syfte att öka tillgängligheten för användarna. För det andra finns det ett flertal 
undersökningar som granskat och bedömt offentliga webbplatser med inriktning på att 
bedöma tillgängligheten. Kapitlet inleds med en genomgång av de internationella och 
nationella riktlinjerna. Därefter följer en kortare genomgång av några undersökningar av 
svenska offentliga webbplatser som jag bedömt som intressanta och som visar på behovet av 
att sätta ljuset på i vilken grad webbplatser är tillgängliga      
 
2.1  Riktlinjer om tillgänglighet 
 
Riktlinjer och rekommendationer och råd om tillgänglighet på internet finns fastställda på 
olika nivåer. Först behandlas den internationella nivån, och i avsnittet därefter den nationella 
nivån. Dessutom finns det rekommendationer och råd utformade av olika organisationer och 
institutioner i Sverige som på olika sätt vill påverka tillgänglighetsgraden. Några av dessa 
organisationer behandlas kort i ett avslutande avsnitt. 
 
2.1.1  Internationella riktlinjer 
 
Här finns främst två mycket tunga organisationers riktlinjer, FN:s standardregler som gäller 
funktionshindrades behov av delaktighet i samhället, samt WAI:s riktlinjer om offentliga 
webbplatser och som antagits av EU:s medlemsländer.    
 
2.1.1.1  FN:s standardregler 
 
FN: s standardreglers fullständiga namn är: ”FN:s standardregler för att tillförsäkra människor 
med funktionshinder delaktighet och jämlikhet”. Reglerna antogs av FN:s generalförsamling 
1993 och består av 22 standardregler. Reglerna är intagna i Svensk Författningssamling 
2001:526: Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av  
handikappolitiken (2001), som anger att statliga myndigheter ska verka för att deras 
verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade. 
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Statskontorets 24-timmarswebben (s. 52) gör tydliga hänvisningar till förordningen som 
betonar informationens betydelse förutom lokaler och verksamhet:  

 
Myndigheterna skall särskilt verka för att för att deras lokaler, verksamhet och  
information [min kursivering] är tillgängliga för personer med funktionshinder.  
I detta arbete skall Förenta nationernas standardregler för att tillförsäkra människor  
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande.  
(Förordning 2001:526, 1§)  

 
I FN:s standardregler finns ett avsnitt som heter ”Tillgång till information och möjlighet till 
kommunikation”. Det visar att reglerna inte enbart omfattar information, utan även att 
”möjlighet till kommunikation” ingår, dvs. att en dialog mellan myndighet och medborgare 
ska var möjlig. Standardreglerna betonar att skriven information även bör finnas tillgängliga i 
alternativa former: 
 

Staterna bör utveckla metoder för att göra information och dokumentation tillgängliga  
för olika grupper av människor med funktionsnedsättning. Punktskrift, kassetter, stor  
stil och annan lämplig teknik bör användas för att ge människor med synskador tillgång 
till skriven information [min kursivering] och dokumentation. (FN:s standardregler, s. 28) 

 
Webbinformation är till största delen ”skriven information”. Det innebär att kraven som ställs 
även gäller information som finns på offentliga webbplatser. Informationsavsnittet behandlar 
uttryckligen även modern teknologi: 

 
Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som erbjuds 
allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättning. (s. 29) 
  

FN:s standardregler ger dessutom direkta uppmaningar att praktiskt arbeta med 
funktionshindrades särskilda behov, på såväl regional som kommunal nivå med hjälp av 
policyplanering och utbildning för de anställda (s.39). Att handikapporganisationer bör vara 
involverade i det strategiska och praktiska arbetet så att funktionshindrades rättigheter 
tillgodoses, betonas flera gånger (s.29, 38, 39, passim). 
  
2.1.1.2  Europeiska unionen och WAI 
 
Europiska Unionens medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa WAI:s 
riktlinjer (Web Accessibility Initiative).  
 
WAI:s riktlinjer är utgångspunkten för internationell standardisering av tillgängliga 
webbplatser för funktionshindrade även utanför EU. World Wide Web-konsortiet,W3C, 
(http://www.w3.org/WAI), leder ett internationellt samarbete, med mer än 500 
medlemsorganisationer i form av företag, länder och forskare i hela världen. Den engelska 
versionen av WAI:s riktlinjer Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (1999) ibland  
förkortad WCAG (http://www.w3.org/TR/WCAG10/), heter i svensk översättning Riktlinjer 
för utformning av innehåll på webben (1999). WAI:s syfte är att främja webbens utveckling 
för människor med funktionshinder. Riktlinjerna är avsedda för alla som utvecklar innehåll 
för webben, och nämner bl.a. informationstekniker, webmasters, och webbdesigners. 
Målsättningen förklaras redan i inledningens sammanfattning:  
 

Den primära målsättningen för dessa rikt linjer är att främja tillgänglighet för människor  
med funktionshinder, men om de följs, kommer innehållet på webben att bli mer  
tillgängligt för ALLA [sic] användare … (Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, 
http://w3c.sics.se/resources/office/translations/wai-webcontent-se.html) 
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WAI:s riktlinjer tar även upp vikten av utvärdering i ett särskilt avsnitt (Bilaga A. Validering 
och utvärdering) och uttrycker detta på ett handfast och konkret sätt: ”Gå igenom dokumenten 
och kontrollera att de är lä ttförståeliga och tydliga.” I samma avsnitt nämns att LIX, ett 
läsbarhetsindex som mäter svårighetsgraden genom att mäta andelen långa ord i en text, kan 
vara till hjälp, men här görs en jämförelse: ”Emellertid är en bedömning av en erfaren 
redaktör det bästa verktyget.” En utvärdering av webbdokumenten med hjälp av användarna 
ses också som ett viktigt instrument för att förbättra tillgängligheten  
 
En summering av WAI:s riktlinjer blir: Navigeringen ska vara konsekvent och lättförståelig, 
språket ska var enkelt och tydligt, och man ska ta tillvara synpunkter från olika grupper av 
användare. Då ökar man graden av tillgänglighet, och det gagnar inte bara funktionshindrade 
utan alla användare.  
 
2.1.2  Nationella riktlinjer 
 
Den svenska nationella handlingsplanen för handikappolitiken finns i regeringspropositionen 
Från patient till medborgare (2000). Här finns krav på ökad tillgänglighet till information, 
och man ser det som en viktig demokratifråga. Webbinformation kommenteras, och det finns 
direkta förslag som man menar är enkla och billiga att genomföra: ”Att göra t.ex. en hemsida 
tillgänglig för synskadade medför inte högre kostnader om man gör rätt från början.” (s. 31). 
Propositionen gör flera hänvisningar (s. 21f, 31f) till FN:s standardregler. Behovet av att 
arbeta med standardisering inom informationsteknik betonas för att kunna utveckla 
tillgänglighet (s. 31). 
   
2.1.2.1  Statskontoret och  24-timmarswebben 
 
På nationell nivå finns även Statskontorets rekommendationer och råd. Statskontoret är ett 
stabsorgan till regeringen. Dess uppgift är bl.a. att bistå med förnyelse av statsförvaltningen, 
hit hör att bidra till att den elektroniska infrastrukturen inom offentlig sektor blir öppen för 
alla. De delar som berör internet och webben är de mest intressanta i detta sammanhang är 
samlade i 24-timmarswebben (2002). Här finns hänvisningar till både FN:s standardregler (s. 
52) och WAI:s riktlinjer (s 89-100, passim).   
 
24-timmarswebben är avsedd att användas av såväl stat som kommuner och landsting. En 
grundsyn är att webbplatsen ska utgå ”från användarens perspektiv, inte från myndighetens 
organisation” (s. 21). Principen är att webben ska kunna användas av ”största möjliga krets av 
användare oavsett kön, ålder, funktionshinder och kulturell bakgrund” (s. 21). Innehållet ska 
skrivas på ett klart och lättbegripligt språk (s. 21). 
 
I avsnittet om användarorientering finns rekommendationer om att ”webbplatsen ska byggas 
utifrån besökarnas bild av området och utifrån ett vardagsspråk” (s. 43), samt att 
användartester skall genomföras när man utvecklar en webbplats. Användartester skall 
därefter göras regelbundet. Det betonas att tester bör omfatta olika användargrupper. 
Statskontoret ger också rådet att presentera samma information på olika sätt eftersom olika 
användargrupper har olika behov. FN:s standardregler finns här tydligt i bakgrunden. (FN:s 
standardregler, s. 28).  
     
Begreppet lässvårighet diskuteras i 24-timmarswebben. Här görs ingen strikt avgränsning av 
vilka grupper av befolkningen som har lässvårigheter, utan istället betonas att målet bör vara 
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att kunna nå så många som möjligt. Här hänvisas bl. a. till WAI:s riktlinjer som lägger vikt 
vid att enkelhet och tydlighet är till gagn inte bara för funktionshindrade utan för alla 
användare (24-timmarswebben, s. 21, 89-91).  

 
I Samverkande 24-timmarsmyndigheter (2003), även denna utgiven av Statskontoret, 
framhävs att elektronisk information och service är ett kraftfullt redskap för ökad 
tillgänglighet. Dessutom sätts webbens informationsfunktion in i ett vidare sammanhang, och 
i relation till andra förekommande informationskanaler, både traditionella och nyare 
informationssätt. I inledningens sammanfattning (s. 8) anges intentionerna: ”Elektroniska 
tjänster får inte utestänga utesluta [sic]grupper av medborgare. Även traditionella 
kontaktvägar måste vara tillgängliga och utvecklas.” Frågan om det finns en risk att 
etablerade kontaktformer trängs undan av elektroniska tjänster diskuteras även i 
Riksrevisionsverkets undersökning från 2003: Ett informationssamhälle för alla?: 

 
När det gäller risken att de etablerade kontaktvägarna som besök, telefon och brev  
trängs undan av de elektroniska tjänsterna, är vår fråga: Drar myndigheterna ned på  
sina befintliga kontaktvägar i samband med satsningen på webbplatsen? (s . 16) 
 

Som en tänkbar utveckling anger RRV att publika datorer kommer att behövas, men säger 
dessutom (s. 74): ”Statsmakterna har slagit fast att traditionella kanaler för kontakter mellan 
medborgare och myndigheter ska vara kvar när den elektroniska förva ltningen utvecklas.” 
 
I mina intervjuer med webbansvariga finns en fråga om hur traditionella informationsformer 
har förändrats i samband den kommunala webbens införande och utveckling (Bilaga 3). Syftet 
med min fråga var att få belyst den kommunala informationen och dialogen med medborgarna 
från ett mer vidgat perspektiv, och inte enbart webbinformation.  
 
RRV har i rapporten Ett informationssamhälle för alla? uppmärksammat att det finns en brist 
på preciserat ansvar gällande regler och riktlinjer för offentliga webbplatser (s. 71-73). En 
åtgärd som vidtagits från statsmakternas sida för att tydligare styra utvecklingen är inrättandet 
av en ny myndighet kallad Nämnden för elektronisk förvaltning, i kortform e-Nämnden. 
Nämnden som inrättades den 1 januari 2004 ska ta ställning till vilka riktlinjer, standarder, 
normer och regelverk som ska gälla för den elektroniska förvaltningen. Här ingår en 
vidareutveckling av råden och riktlinjerna i 24-timmarswebben, nu med namnet Vägledningen 
24-timmarswebben 2.0 (2004).   
 
2.1.2.2  Handikappombudsmannen 
 
Handikappombudsmannen, HO, är en statlig myndighet med ett tillgänglighetscenter som ger 
råd och anvisningar till andra myndigheter, bl.a. att information skall vara tillgänglig för 
handikappade. På regeringens uppdrag är HO i gång med att utfärda nya riktlinjer för 
offentliga förvaltningar. HO hänvisar till de internationella riktlinjerna från WAI. HO 
hänvisar dessutom till Statskontorets rekommendationer och riktlinjer. HO:s syn finns samlad 
i Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning: Mot full delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionshinder (2003). Här finns också några kompletterande punkter utöver 
WAI:s riktlinjer, bl.a. att varje avsnitt på webbplatsen ska ha en kort sammanfattning på ett 
enkelt språk och att navigering ska underlättas, samt att strukturen ska vara tydlig och 
överskådlig (s.33). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att HO viktar de internationella överenskommelserna högt, och 
motiverar detta med att statsmakterna, Statskontoret och riksdagen, beslutat så, och uttalat 
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detta i de intentioner som finns med 24-timmarwebben. Statskontoret hänvisar i sin tur till 
HO:s rekommendationer. I den av e-Nämnden utgivna Vägledningen 24-timmarswebben 
(2004) ingår HO som en viktig och medverkande samarbetspartner.   
 
 2.1.2.3  Hjälpmedelsinstitutet 
 
Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska 
Kommunförbundet. HI hänvisar till internationella riktlinjer, WAI:s riktlinjer. HI publicerar 
sina riktlinjer i form av praktiska tips till webbansvariga (Hjälpmedelsinstitutet 2003, 
http://www.hi.se/Tillgänglig/webbsidor/tips.shtm). Man hänvisar även till nationella krav, till 
den tidigare refererade Förordning om de statliga myndigheternas ansvar (2001). Men HI 
kompletterar dessa krav med egna tillgänglighetstips. HI menar att en webbplats som har en 
design med ett gränssnitt och en navigering som är uppbyggt på ett enhetligt och 
lättförståeligt sätt, samt har ett enkelt språk, gynnar alla användare, men är av största vikt för 
lindrigt utvecklingsstörda. HI bedömer att fördelar med lättläst text gynnar flera grupper av 
användare som har olika slags funktionshinder och läsbegränsningar. Detta är något som 
framhävs av flera intresseorganisationer och myndigheter som arbetar med 
tillgänglighetsfrågor på webben, däribland Statskontoret. 
 
2.1.2.4  Centrum för användarorienterad IT-design 
  
Centrum för användarorienterad IT-design, CID, etablerades 1995. Här finns ett samarbete 
mellan Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, och 29 industri- och användarorganisationer. CID 
bygger på 20 års forskningserfarenhet hos KTH, inom forskningsområdet människa-dator- 
interaktion och användbarhet. Verksamheten utmärks av att den ofta är tvärvetenskaplig. 
Användarorientering och användbarhet på webben är ett av de centrala områdena. Bland 
intressenterna finns Handikappombudsmannen och Hjälpmedelsinstitutet. CID har under 
augusti 2003 inlett ett flerårigt samarbete med Statskontoret. CID’97: riktlinjer för utformning 
av webbplatser (2000, http://cid.nada.kth.se/cid/projekt/cid97) innehåller riktlinjer för 
innehåll, användargränssnitt och grafisk design. 
 
2.2  Undersökningar av offentliga webbplatsers tillgänglighet 
 
I detta kapitel sammanfattas fyra större undersökningar av svenska offentliga webbplatser 
som genomförts de senaste åren. Här återfinns kopplingen till användbarhet och 
funktionshindrades begränsade förmågor. Dessutom har jag valt att presentera just dessa 
undersökningar i uppsatsen därför att de alla är utförda i ljuset av de etablerade standarder 
som finns angående användbarhet. Webbinformationens funktion i den demokratiska 
processen berörs också i undersökningarna. Samtidigt med slutarbetet med denna uppsats har 
ytterligare en viktig undersökning publicerats: Är samhällsviktiga tjänster på Internet 
tillgängliga för personer med funktionshinder? (2004). Den är utförd av Post- och 
telestyrelsen (http://www.pts.se) på regeringens uppdrag. Dess bedömning och dokumentation 
av tillgänglighet sammanfaller i stort i tillämpliga delar med de här relaterade 
undersökningarna.  De fyra följande avsnittens rubriker är de namn som undersökningarna 
publicerats under, därför har de försetts med citationstecken. 
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2.2.1  ”Internetanvändare och den offentliga sektorns webbplatser” 
 
Den 40-sidiga undersökningsrapporten Internetanvändare och den offentliga sektorns 
webbplatser (2002) utgör en bilaga till Samverkande 24-timmarsmyndigheter (2003). 
Rapporten summerar två undersökningar om hur offentliga webbplatser används. Här ingår 
kommunala och statliga webbplatser samt flera dagstidningars och större företags 
webbplatser. Förutom användningsgrad så har även användarnas värderingar och attityder till 
webbplatserna undersökts.  Det missnöje som användarna uttrycker gäller huvudsakligen 
navigering och webbplatsens struktur. Undersökningen väljer att citera en 
användarkommentar (s. 31): ”De borde organisera webbplatsen efter medborgarnas 
problem/frågor, ej efter hur de är organiserade.”  
 
Webbanvändningen är mest utbredd bland yngre och högutbildade, och det är 
”högkonsumenterna” som har mest positiva erfarenheter av offentliga webbplatser och lyckas 
bättre med alla webbaktiviteter, jämfört med medel- eller lågkonsumenter. Att de äldre 
användarna är mer nöjda än yngre är lite förvånande menar man i rapporten. En tänkbar 
förklaring som ges är att man med ökad ålder har mer nytta av offentliga tjänster och 
däribland webbplatser.  Den slutsats som dras i rapporten är att det finns en viss 
”förtrogenhetströskel” för att lyckas med mer komplicerade funktioner, och att det därför är 
viktigt att myndigheterna tillhandahåller tjänster som är enkla att använda (s. 7-8, passim). 
Slutorden är: 
 

Internetanvändarna är i stort positiva till offentliga sektorns webbplatser men om  
det är något som bör förbättras så är det struktur och navigering. En stor del av  
missnöjet med offentliga sektorns webbplatser handlar just om att det är svårt att  
hitta rätt på sidorna. (s. 38) 

 
2.2.2  ”Hur står det till med e-demokratin?” 

I undersökningen Hur står det till med e-demokratin? (2002, http://www.sktf.org) fr ån den 
fackliga organisationen SKTF, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, granskas Sveriges 
alla kommuners webbplatser, bl. a. prövades om sidorna var anpassade till synsvaga och 
synskadade. Detta genom att pröva möjligheten till att förstora texten samt att se om det fanns 
bildtexter, dvs. en förklaring till vad en bild föreställer om pekaren förs över bilden, s.k. ALT-
text. Endast 25 procent av kommunerna uppfyllde de båda kraven, medan övriga kommuner 
uppfyllde endast ett eller inget av kraven. Resultatet innebär att webbanvändare som har 
behov av större text stängs ute, samt att de som inte använder webbplatsens bildfunktion, eller 
har svårt för att uppfatta bilder, eller är blinda, missar väsentliga delar av webbplatsens 
information.    
 
2.2.3  ”Bättre webbplatser för personer med funktionsnedsättning”  
 
Hjälpmedelsinstitutet är engagerat i tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade. HI redovisar i 
rapporten Bättre webbplatser för personer med funktionsnedsättning (Andersson, Berns & 
Schömer, 2001), vikten av att testa webbplatser med hjälp av olika brukargrupper. Man har 
valt att testa webbplatser med hjälp av förståndshandikappade och dyslektiker.  
Redan i rapportens inledning betonas att det är en demokratisk rättighet att få tillgång till 
samhällsinformation och att den skall gälla för alla medborgare. Om det finns brister i 
överskådlighet på en webbplats eller om innehållet inte är strukturerat utifrån besökarnas 
behov leder det till att besökarna blir irriterade och lämnar webbplatsen (s.7). Det är tydligt att 
användarperspektivet har satts i första rummet vid testerna. En slutsats som HI drar är att även 
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om funktionshinder kan vara väldigt olikartade så kan anpassningar av webbplatser göras så 
att de gagnar flera olika funktionshinder. HI:s underlag och rekommendationer bygger på  
etablerade riktlinjer och standarder. 
 
2.2.4  ”Ett informationssamhälle för alla?”  
 
Riksrevisionsverket, RRV, har granskat ett stort antal statliga webbplatser som redovisas i 
rapporten Ett informationssamhälle för alla: Användbarhet och tillgänglighet hos statliga 
webbplatser (2003). Visserligen granskas inte några kommunala webbplatser, som är i fokus 
för min uppsats, men RRV:s undersökning har ett stort värde i diskussionen kring 
användbarhet eftersom RRV sätter in de offentliga webbplatsernas roll i ett större 
informationssammanhang, bl.a. statsmakternas intentioner inom begreppen 24-
timmarsmyndigheten och 24-timmarswebben. 
Granskningen har skett mot internationella standarder och rekommendationer, som bl.a. tar 
upp relevanta kriterier för funktionshindrade och för äldre användare: ”Väldigt få av kraven 
uppfylls av dagens statliga webbplatser.” (s.12). Därför efterlyses mer tvingande krav. 
Undersökningen pekar på att en otydlig struktur och stora brister i navigeringstekniken leder 
till att det är svårt att hitta på de undersökta webbplatserna. Granskningen summerar resultatet 
i inledningen med att säga att flera grupper har särkilt svårt att använda de granskade 
webbplatserna: 
  

…speciellt de äldre, invandrare och funktionshindrade har svårt att utnyttja de  
elektroniska tjänsterna fullt ut, på grund av webbplatsernas bristande anpassning  
till dessa gruppers behov och förutsättningar. Även övriga användare får problem  
med många myndigheters webbplatser. (s. [5], opag.) 

 
Om språket sägs: ”Generellt sett är språket på webbplatserna begripligt, men endast för den 
som har goda kunskaper i svenska språket.” (s.12).  
 
RRV ser medborgarterminaler, dvs. publika datorer som är utplacerade på kommunkontor, 
stadsdelskontor, bibliotek etc., som något positivt. Det visar sig att sextio procent av de som 
utnyttjar dessa datorer inte har egen dator. De övriga fyrtio procenten, dvs. de som har dator, 
säger att de uppskattar ”det enkla upplägget” och det användarstöd som finns anslutning till 
datorplatsen (s. 74). Men även om den nya tekniken kan utvecklas och förbättras, så betonas 
att samhällsservice med traditionella och invanda kontaktformer som personliga möten, 
vanliga brev och telefonservice ska finnas kvar och utvecklas: ”Medborgarna ska ha möjlighet 
att använda sig av den form som passar bäst i varje enskilt fall.” (s. 66). 
 
Sammanfattningsvis pekar RRV:s undersökning på allvarliga svagheter i struktur, navigation, 
och språk på de granskade webbplatserna, och att användarnas begränsningar och behov 
måste uppmärksammas mer. RRV menar att användarperspektivet måste ha en högre prioritet 
än för närvarande och genomsyra hela den elektroniska förvaltningen, om statsmakternas mål 
ska kunna uppnås (s. 13). 
 
 

3  Teoribakgrund 
 
Jag har bedömt att en viktig del i teoribakgrunden för att kunna belysa webbplatsers 
tillgänglighet utgörs av kunskap om kognition, dvs. människans sätt och förmåga att 
tillgodogöra sig kunskap. Här ingår människors olika förmågor och grundförutsättningar att 
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kunna ta till sig information och lära sig saker. Kunskap om kognition är enligt min 
bedömning av stort värde även för de personer och organisationer som producerar 
information, häribland webbinformation. 
 
Tekniska landvinningar förändrar ständigt de yttre förutsättningarna för människors inlärning 
och bearbetning av information. Människan har mött många nya tekniska företeelser under 
det senaste seklet och än fler under de senare decennierna. De allra senaste åren har datorn 
med internet och webbplatser blivit nya arenor för möten mellan människa och maskin. Detta 
har gett upphov till ett nytt forskningsområde, ofta under samlingsbegreppet ”människa-dator-
interaktion”, ett forskningsfält som jag sett som betydelsefullt för min uppsats, och som därför 
ingår i teoridelen i denna uppsats. 
 
Vilka förklaringar ger de intervjuade på mina intervjufrågor om den kommunala 
webbplatsens utformning? Hur ser de granskade webbplatserna ut? Jag har valt att ta hjälp av 
två tänkbara perspektiv, som kan ses som motsatser, och som delvis kan förklara hur 
webbplatser utformas. Det är ett organisationsperspektiv och ett användarperspektiv. 
Perspektiven förklaras i kapitlets andra hälft.   
 
3.1  Kognition och interaktion mellan människa och dator 
 
Kring förhållandet mellan dator och människa, det möte och den interaktion som uppstår, har 
vuxit upp ett särskilt forskningsområde. Den vanligaste svenska benämningen är numera 
”människa-dator-interaktion”, MDI. Detta treordsbegrepp återfinns i olika texter både med 
och utan mellanslag samt med och utan bindestreck. De skiftande skrivsätten krävde att jag 
fick variera söksätten vid informationsökningar på begreppet MDI.  
På engelska används begreppet ”human-computer interface” alternativt ”interaction”, HCI. 
MDI har definierats lite olika. Allwood, docent i psykologi, har i inledningen till Människa-
datorinteraktion: Ett psykologiskt perspektiv en definition av MDI där människans flexibla 
förmåga betonas: 
 

… ett samspel mellan ’två parter’ där människan har en avsikt med interaktionen  
och är den part som kännetecknas av flexibilitet och allmän problemlösningsförmåga  
medan datorn i dagsläget är enkelt regelstyrd, och har dålig förmåga att anpassa sig till 
användarens avsikter med  interaktionen. (Allwood 1998, s. 8) 
 

Westerholm och Åström (2002) ger i En kognitionsvetenskaplig introduktion till människa-
maskin-interaktion följande beskrivning av MDI: 

 
… människan via sina perceptioner uppfattar i vilket tillstånd maskinen eller systemet 
befinner sig. Människan utför sedan, utifrån sina input, olika  kognitiva operationer, såsom att 
exempelvis tänker ut lösningar eller fatta beslut. (Westerholm & Åström, s. 111) 

 
Därefter svarar maskinen på människans operationer och resultatet redovisas sedan i någon 
form (s. 111). 
Att forskningsfältet MDI är relativt nytt, visar sig i att MDI inte finns med hos Pettersson 
(2003), professor i informationsdesign, i: Ord, bild & form – termer och begrepp inom 
informationsdesign. Även hos Thorell (2004) i IT-lexikon 2004 saknas MDI och HCI. 
 
Väsentligt inom MDI-forskningen är att interaktionen, samspelet mellan dator och människa, 
sätts i ett större sammanhang, och är beroende av faktorer utanför själva interaktionen, 
”omvärldskontexten”. Detta finns uttryckt hos Westerholm & Åström (s. 111-113).  Samma 
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vidgade syn finns hos Allwood (1998) i Människa-datorinteraktion. Hans tankar och teorier 
är klargörande och utvecklas här nedan. 
 
I mötet mellan människa och dator spelar kognition och minnefunktion hos människan 
avgörande roller för hur utfallet ska bli i samspelet. Tidigare förvärvad kunskap och 
förförståelse hos användaren används i hög grad i detta möte. Människans minnessystem är 
komplicerat. Allwood (s. 17) särskiljer tre sorters minnen: korttidsminnet och långtidsminnet 
samt ett sensoriskt minne, hit hör syn, hörsel och lukt. Allwood betonar att tänkandet är 
analogiskt. Med det menas att individen i sitt tänkande utgår från det hon redan kan eller vet. 
Tänkande beror därmed i hög grad på individens förkunskaper. När det gäller människa-
dator- interaktion så har dessa faktorer, det analoga tänkandet och förförståelsen en central 
betydelse. Allwood kallar förförståelsen för ”ursprungsdomäner”, dvs. områden som redan är 
kända för användaren (s. 38). Användaren utnyttjar därför tidigare erfarenheter i sitt möte med 
datorn. Allwood ger det dagliga språket som vi använder och på det sätt som vi umgås i 
möten med andra människor en stor betydelse i mötet med datorn, i datoranvändningen. 
Allwood benämner det som  ”konventioner  i naturligt språk” och ”konventioner i samband 
med ansikte-mot-ansikte kommunikation” (s. 46). 
 
En annorlunda syn på konventionernas betydelse för att underlätta arbetet för datoranvändare 
finns, och berörs kortfattat av Allwood. Han nämner två forskare, Hlasz och Moran, som vill 
lösa problemet på ett annat sätt. De menar att i mötet med datorn så kan bara en del av 
användarens tidigare kunskap användas, därför blir det ändå brister i förståelsen om 
konventionernas betydelse används. Allwoods bedömning av tankegången hos Hlasz och 
Moran leder till slutsatsen att då gäller det för användare att i stället lära sig något relativt nytt 
i förhållande till det de tidigare kunde (s. 43). 
 
Liksom Allwood ser Westerholm och Åström användarens roll och användbarheten som 
betydelsefulla faktorer, och menar att i den rent praktiska utformningen så måste man ta stor 
hänsyn till de olika förutsättningar som människor har när de ska handha olika produkter. 
Användbarheten måste skapas genom en god produktutformning där användaren får den hjälp 
hon behöver, med hänsyn till sina fysiska och kognitiva förutsättningar.  
 

För att skapa sådana interaktioner mellan människor och maskiner krävs större  
öppenhet för ett mer tvärvetenskapligt perspektiv på användbarhet och användarvänlig 
formgivning. (Westerholm  & Åström, s. 148) 
 

Den tydliga uppdelning inom forskning kring MDI som finns, där teknikinriktade experter 
ägnar sig uteslutande åt maskindomänen, medan beteendevetare arbetar med användaren, ser 
Westerholm och Åström som negativ (s. 112), och så även Flensburg och Friis (1999) i 
Mänskligare datasystem : 
 

Så länge vi betraktar situationen från endast ett system är det inga problem. Det är  
ju så vi datafolk vanligtvis gör. Men ser man det ur den enskilde användarens synvinkel, 
så står denne i centrum av en mängd olika informationssystem, där varje system har  
sin egen uppfattning om världens utseende. (Flensburg & Friis, s. 83) 

 
Men en utveckling fram emot ett tvärvetenskapligt angreppssätt har inletts, med en 
integrering där människa, maskin och omgivande miljö betraktas som en helhet, säger  
Westerholm och Åström (s. 113f). Flera andra forskare har uppmärksammat den påbörjade 
tvärvetenskapliga utvecklingen. Flensburg och Friis menar att gränserna mellan 
systemutveckling och MDI blir alltmer flytande eftersom intresset ökar för systemens 
nyttovärde (s. 103). Ett praktiskt exempel i Sverige på ett sådant vidgat synsätt ser jag i det 
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pågående samarbete som finns mellan Statskontoret och Centrum för användarorienterad IT-
design, CID, vid KTH, vars verksamhet tidigare beskrivits. Statsmakternas pågående arbete 
med att sprida intentionerna inom begreppet 24-timmarswebben står i fokus för samarbetet. 
  
Forskning och litteratur kring MDI är betydligt mer inriktade på tillämpning av teorierna, än 
på att vidareutveckla och fördjupa teoriforskningen. Och tillämpning innebär mestadels att 
huvudarenan är användbarhet och hur webbplatser ska byggas upp för att skapa användbarhet 
och tillgänglighet för användarna. Detta framgår klart vid en genomgång av två omfattande 
och ofta refererade webbportaler som finns inom MDI och HCI. Det är Useit.com, som är 
Jakob Nielsens webbplats (http://www.useit.com), och Instone, Keith: Usable Web: 1056 
links about web usability (http://usableweb.com). Även SIGSCI (http://acm.org/sigchi), en 
intressegrupp inom HCI, ger en bred överblick av forskningsområdet, bl.a. med en kortare 
historik om HCI och en omfattande bibliografi, samt en allmän länksamling inom 
ämnesområdet. 
 
I Sverige bedrivs vid flera högskolor forskning i ämnen, allt oftare tvärvetenskapligt, inom 
MDI med kognitiv psykologi som ett viktigt inslag. Vid KTH finns som nämnts Centrum för 
användarorienterad IT-design. Ett annat exempel är ITH, Centrum för studier ur ett 
humanvetenskapligt perspektiv, vid högskolan i Borås, som utger tidskiften Human IT. 
Vid Lunds universitet finns en avdelning med kognitiv forskning, där Agneta Gulz, doktor i 
kognitionsvetenskap, inriktat sig på kognition och utformning av IT-gränssnitt. Gulz har även 
medverkat i tidskriften Human IT. Hos Gulz återkommer Allwoods tankar om konventioner, 
människors tidigare erfarenhet som betydelsefulla komponenter. Även informationens form 
eller utformning bedöms av Gulz som av stor betydelse för hur människan närmar sig och 
bearbetar information: 

 
Det finns dessutom en omfattande vardagserfarenhet … som också säger att människor  
lär på olika sätt och att det finns skillnader i hur olika människor tar till sig information  
i en viss form och i hur skickliga  de är på att hantera en viss form och i hur intresserade  
de är av information i en viss form. 
(Gulz 1999, http://www.hb.se/bhs/ith/2-99/index.htm)  
 

I uppsatsens intervju- och analyskapitel berörs på olika sätt både konventionernas betydelse 
och webbens särskilda informationsform, och hur detta kan påverka tillgänglighet och 
attityder hos användare i mötena med kommunala webbplatser  
   
3.2 Organisationsperspektiv och användarperspektiv 
 
De två perspektiven som jag använder i en av uppsatsens tre centrala frågeställningar, 
organisationsperspektivet resp. användarperspektivet, behöver förklaras och utvecklas. 
Genom att använda de två perspektiven i uppsatsen kan kanske några av de utgångspunkter 
som de intervjuade arbetar under förklaras, och kanske kan användningen av de olika 
perspektiven ge svar på varför webbplatser får en viss utformning eller domineras av vissa 
drag. Utformning och utseende på en webbplats påverkar i sin tur i hög grad i vilken 
omfattning den uppfattas som tillgänglig av användarna.     
 
3.2.1  Organisationsperspektiv 
 
Begreppet organisationsperspektiv använder jag i uppsatsen med innebörden att perspektivet 
utgår från den organisation som ansvarar för uppbyggnaden av webbplatsen. Det innebär att 
kommunens organisation och dess organisationsstruktur lyser så starkt igenom på kommunens 
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webbplats att användaren huvudsakligen måste utgå från, och känna till kommunens egen 
organisation, struktur och terminologi för att få information eller föra en dialog med 
kommunen. För de användare som har liten eller ingen kännedom om organisationen 
försvåras användningen och kommuniceringen, dvs. tillgängligheten begränsas och kan tom. 
helt hindras. Jag uppfattar att kommuner tillhör den grupp av organisationer som kan 
betecknas som mogna, dvs. de har växt fram under lång tid och de styrs av fasta regelverk. 
Arbetsrutiner, arbetskultur, beslutsgångar följer ofta traditioner utan några dramatiska förlopp. 
Jag menar att detta kan leda till att ny forskning och nya idéer om t.ex. medborgares och 
besökares olika behov och krav kan ha svårare att få ett fäste i mogna organisationer jämfört 
med organisationer som är yngre och som är mindre styrda av konventioner och regelverk. 
 
Grönroos (2000) skriver i Service Management and Marketing att föråldrade styrsätt och 
gamla organisationsstrukturer; system, regelverk, strategier och beslutsvägar, skapar barriärer 
som inte tar hänsyn till god servicekultur (s. 383f). Grönroos ger organisationens helhetssyn, 
det kan även gälla en offentlig organisation, en avgörande roll för hur service- och 
kundorientering utvecklas. Det är inte tillräckligt med att enbart de personer som har 
kundkontakter är serviceinriktade:  

 
Successful service management requires an appreciation for the costumers’ perspective 
throughout the organization and consistency in the way that every part of the customer 
relationship is handled. (Grönroos 2000, s. 386) 

 
Grönroos har under lång tid forskat om marknadsföring och kundorientering. Brister i 
kundservicen bedöms ofta vara relaterat till organisationsstrukturen och återfinns i flera av 
Grönroos’ böcker. Hos Grönroos (1988) i Service Management i den offentliga sektorn tas det 
problematiska förhållandet mellan kund och organisation upp: ”Administration och rutiner ter 
sig ibland mer anpassade för den interna organisationen än för kunden.” (s. 90). Även Jakob 
Nielsen bedömer det som ett grundläggande fel att strukturera webbplatsen som en spegelbild 
av företagets struktur. Hos Nielsen (2001) i Användbar Webbdesign är detta ett genomgående 
tema. Istället bör det vara kundernas aktiviteter som seglas på webbplatsen (Nielsen, s. 13, 
202, passim). Ska en orientering mot kundernas krav och önskemål vara framgångsrik ser 
Grönroos det som väsentligt att organisationens målgrupper och kundernas krav definieras 
(Grönroos 1988, s. 378-382). 
 
Den särskilda roll och funktion som just den offentliga sektorn har när det gäller service och 
kundrelationer, granskas och utvecklas ytterligare av Grönroos i Service Management i den 
offentliga sektorn. Här involveras en demokratisk dimension i den kundorienterade 
grundsynen: ”Kunderna har som medborgare rätt till en god offentlig service” (Grönroos 
1988, s. 17). Serviceproduktion karaktäriseras till skillnad från varuproduktion, som en 
flyktig process, men är samtidigt en avgörande process för hur kunden i sitt möte med 
organisationen uppfattar servicen (s. 30f).  
 
Jag bedömer det som att det möte mellan kund och organisation som numera sker på 
organisationens webbplats, inledningsvis oftast startsidan, numera ersätter många tidigare 
traditionella personliga möten och telefonkontakter. Detta gäller även kommunala 
webbplatser. Utformningen av dessa nya mötesplatser påverkar därför i vilken grad 
organisationen kan möta medborgarens eller användarens krav och dessutom möjliggöra en 
dialog.         
 
Av vikt är också att kommunerna producerar och är innehavare en stor mängd information 
som oftast är åtkomlig endast genom någon form av kontakt med kommunens egen 
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organisation. Med andra ord, som användare och medborgare måste du kontakta kommunen 
för att få tag på viss information. Detta informationsmonopol leder till det är av stor betydelse 
för webbanvändarna hur informationen utformas och vilken i vilken omfattning informationen 
är tillgänglig. Domineras den kommunala webbplatsen av ett organisationsperspektiv?  
Ett annorlunda perspektiv, ibland betraktat som en direkt motsats till 
organisationsperspektivet, är kundperspektivet eller användarperspektivet. 
 
3.2.2  Användarperspektiv 
 
Ett perspektiv som sätter besökaren och kunden i centrum kallas ofta användarperspektiv. 
Begreppet användarperspektiv använder jag i uppsatsen med innebörden att perspektivet 
kännetecknas av att den organisation som står som värd för en produkt eller tjänst inte utgår 
från sin egen organisations struktur när den erbjuder sina tjänster. Hur verksamheten är 
organiserad är inte det väsentliga i exponeringen av de tjänster som erbjuds kunderna eller 
användarna. I begreppet användarperspektiv ligger också att man undviker att använda en 
terminologi och språkliga begrepp som har sin upprinnelse i organisation och byråkrati. 
 
Användarperspektivet är starkt framträdande i råd, riktlinjer och rekommendationer på 
internationell nivå i FN:s standardregler och WAI:s  riktlinjer. På nationell nivå är 
Statskontoret, HO och HI involverat i arbetet med att utforma riktlinjer, och där 
användarperspektivet framhävs och betonas. Jag menar att även en del handboksförfattare 
ibland tycks lyfta fram brukarens och kundens behov. Då används ofta den rent affärsmässiga 
aspekten som argument. Når man inte kunderna med sin webbplats så tappar man både 
kunder och marknadsandelar till konkurrenterna.  
 
Jakob Nielsen, verksam i Förenta Staterna, leder en mängd företag inom webbdesign. 
Företagen granskar både kommersiella och offentliga webbsidor, bl.a. har Statskontoret låtit 
företaget Nielsen Netratings göra en omfattande enkät av den offentliga sektorns webbesökare 
som finns presenterade i Användning och omdömen (2003). Nielsens publikationer, både 
tryckta och elektroniska, om webbplatsers utformning och struktur har fått ett stort 
internationellt inflytande, bl.a.Nielsen (2001): Användbar webbdesign. Regelbundet utgivna 
elektroniska nyhetsbrev: Jakob Nielsen’s Alertbox (http://www.useit.com) har publicerats på 
internet sedan 1996. Nielsen granskar webbplatser från ett brett spektrum. En avsevärd del av 
granskningen riktar in sig på om det är kundens behov eller om det är organisationens 
uppbyggnad som dominerar på webbsidorna. Nielsen framhåller användarnas behov som 
väsentligast: 

 
Ett annat vanligt misstag är att låta webbplatsen avspegla företagets organisationsstruktur  
snarare än användarnas behov … resultatet blir en introvert snarare än en kundinriktad 
webbplats. (Nielsen, Användbar webbdesign, s. 198) 

 
Många följer Jakob Nielsen i spåren. Norling (2000) hör hit. Hans handbok Brugervenlige 
websider, riktar sig till webbpublicister. Den är fylld av råd och tips som ofta sammanfaller 
med de internationella och nationella regler och rekommendationer gällande webbplatsers 
utformning som godtagits i Sverige. Norling behandlar även förhållandet mellan organisation 
och kund, och sätter kundens behov i första rummet: 

 
Ulempen ved at organisere webstedet efter organisationsplanen er at man ikke analyserer 
brugernes behov, man udgår i stedet fra organisationens behov. (s. 24)  
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Norlings diskussion gäller delvis intern information, men jag uppfattar att råden är lika 
relevanta för all form av information: ”Informationsleverandørernes holdning skal ændres fra 
et tænke på leverering af ’de vi gerne vil af med’ til ’det de andre gerne vil have’.” (s. 25). 
 
Norling menar dessutom att behovshierarkin måste sättas före ämneshierarkin (s. 31). 
Brukarnas behov skall vid varje tillfälle viktas högt. Det gäller såväl på en hel webbplats som 
varje enskild webbsida. Och den situation som brukaren, användaren är i, måste man ta 
hänsyn till när man producerar webbsidor. Norling menar att även monopolverksamheter 
måste förstå att kunderna inte bryr sig om organisationens uppbyggnad (s. 24): 
”Virksomheder i konkurrence véd godt at kunderne er ligeglade [sv: likgiltiga] med deres 
organisationsplan, men monopolvirksomheder skal lige vænne sig til det.”  
 
Flera aspekter av förhållandet mellan kommunens organisation och användarnas behov 
behandlas och besvaras av de intervjuade på olika sätt i uppsatsens intervjuer och i 
analyskapitlet, eftersom organisationsperspektivets och användarperspektivets betydelse för 
graden av webbplatsers tillgänglighet ingår i uppsatsens centrala frågeställning. 
 
 

4  Metodval 
 
De tio intervjuerna spelades in med förhandsgodkännande av de intervjuade och nedtecknades 
därefter ordagrant. Inledningsvis i detta kapitel utvecklar och motiverar jag mitt metodval, en 
kvalitativ ansats, och har en kortare diskussion kring den kvalitativa metoden och den 
kvalitativa intervjumetoden. I ett eget avsnitt beskriver jag de kriterier som avgjorde urvalet 
av kommuner, och därefter behandlas behovet av att göra de intervjuade och kommunerna 
anonyma. I det avslutande avsnittet beskriver och motiverar jag behovet av en inledande 
pilotundersökning i form av en testintervju. 
 
4.1  Kvalitativ metod 
 
Jag har valt den kvalitativa metoden, den kvalitativa ansatsen, i form av intervjuer, i min 
uppsats. Den kvalitativa metoden sätts ofta i motsatsställning till den kvantitativa metoden, 
tydligt av Starrin (1994) i uppsatsen Om distinktionen kvalitativ - kvantitativ i social 
forskning. Men motsatsställningen har ifrågasatts, bl.a. har Starrins polarisering kritiserats av 
Allwood som menar att Starrin beskriver den kvantitativa forskningsansatsen med begrepp 
som kan uppfattas som negativa och kyliga (Allwood 1999, s. 457-460). Allwood tar upp 
olika grader av generella slutsatser man kan dra ur ett forskningsmaterial beroende av vilken 
forskningsansats man väljer. Han menar att det även vid kvalitativa ansatser finns ett visst 
anspråk på att forskningsresultaten generaliserar: ”alla resultat generaliserar förmodligen i 
någon grad och någon mån.” (s. 466f). 
 
När jag i min uppsats försöker återge och beskriva hur många eller hur stor del av de 
intervjuade som har en viss åsikt, eller att de arbetar på ett visst sätt, använder jag 
huvudsakligen begrepp som alla, många, flera, några, enstaka eller inga. Andra i uppsatsen 
använda begrepp är ofta, ibland, sällan. Jag är medveten om att dessa begrepp inte är precisa 
och kan uppfattas på olika sätt. Alternativet att använda rent numerära begrepp som åtta av tio 
intervjuade, fyra av tio, etc., skulle kunna ses som en bättre lösning. Men jag uppfattar de 
sistnämnda begreppen som liggande alltför nära anspråken på att resultaten går att fastställa i 
form av precisa andelar. Ett annat problem är att intervjuade inte alltid kan svara på ett 
pregnant sätt när det gäller intervjuer som bygger på frågeområden. Dvs. svaren går kanske 
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ibland endast med svårighet att sortera inom en begränsad svarskategori. Ett mer allmänt 
problem vid denna typ av intervjuer är att de intervjuade svarar olika omfattande. Det betyder 
att vissa frågor blir knapphändigt, andra fylligt besvarade. Att då försöka ange svaren i exakta 
andelar, ser jag som mycket svårt, och framför allt skulle en sådan detaljfokusering ha skett  
på bekostnad av uppsatsens mer väsentliga frågeställningar. 
    
4.2  Kvalitativ intervju som metod 
 
Inför intervjuerna läste jag litteratur om olika intervjumetoder. Litteraturen om 
intervjutekniker och diskussioner kring olika intervjuformer: kvalitativa, kvantitativa och 
reflekterande intervjuer är rik och en genomgång av denna såg jag som nödvändig. Jag tog 
även del av flera högskoleuppsatser för att få en inledande hjälp och överblick av mitt 
uppsatsområde, och i området kring kvalitativa intervjuer mötte jag en uppsats av Ann-Catrin 
Johansson och Rita Kangas (2001). 
 
Genom denna litteraturgranskning växte min övertygelse fram hur grunden för hur 
intervjuerna borde genomföras. Jag såg fördelarna med att använda en kvalitativ 
forskningsansats före en kvantitativ ansats i skenet av uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Intervjuformen med frågeområden, ofta benämnd halvstrukturerad intervju, initierad av min 
uppsatshandledare, såg jag som mest fruktbärande, detta till skillnad från en hårt strukturerad 
intervju med ett begränsat antal svarsalternativ. Ytterligare en annorlunda intervjuform, en 
intervju med öppna frågor, bedömde jag som mindre lämplig, eftersom det varit osäkert om 
det givit det material jag skulle behöva för att få svar på mina frågeställningar.  
Men oavsett val av intervjuform måste man som intervjuare vara medveten om 
intervjusituationens särmärken. Kvale (1997) uttrycker i Den kvalitativa forskningsintervjun 
ett dilemma om den text som nedtecknats efter en kvalitativ forskningsintervju, till skillnad 
från en litterär text:  

 
Intervjun är däremot knuten till en specifik mellanmänsklig situation, den utvecklas 
mer eller mindre spontant, den intervjuade riktar sig till den intervjuaren inte bara  
med ord utan också genom gester och implicita referenser till deras gemensamma  
situation. Den utskrivna intervjutexten ger en ofullständig redogörelse för den rikedom  
på meningar som uttrycks i den levda intervjusituationen. (Kvale, s. 52) 

 
4.3 Urvalskriterier  
 
Jag fann det naturligt att intervjua just kategorin webbansvariga för att kunna belysa 
uppsatsens frågeställningar, dvs. intervjua personer som förväntas ha kunskaper om det 
aktuella området, kommunala webbplatser. Repstad (1999) säger i Närhet och distans som 
behandlar kvalitativa metoder: ”Huvudkriteriet för att komma med i urvalet är alltid om 
forskaren räknar med att de aktuella personerna har viktig och relevant information att ge när 
det gäller projektets frågeställningar.” Men Repstad lämnar samtidigt en reservation om att 
man inte får en representativitet med denna metod (s. 67). Hos Bäck (1992) finns liknande 
tankegångar om urvalskriterier (s. 95). 
 
Urvalskriterierna för vilka webbansvariga som borde ingå styrdes av faktorer som har med 
kommunstorlek, struktur och geografisk placering, samt efter min granskning av 
kommunernas webbplatser. Här följer en beskrivning hur urvalet av kommuner skedde. 
De valda kommunerna ligger i Sydsverige med övervikt för Skåne. Det aktuella geografiska 
området består av ett fyrtiotal kommuner, varav trettiotre i Skåne. 
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Jag ville ha med kommuner av skiftande befolkningsstorlek, från små kommuner till 
storstäder. Jag fann det viktigt att ha med kommuner med olika befolkningsstruktur, både vad 
det gäller ålderssammansättning och etnicitet. Jag ville dessutom ha med någon kustkommun 
som har mycket kontakter med utlandet, Danmark eller Tyskland, och några kommuner i 
inlandet med färre utlandskontakter. De flesta av de slutligen utvalda kommunerna innehåller 
förstås flera av urvalskriterierna. 
 
Jag gjorde en första genomgång av ett stort antal kommuners startsida, och ofta länkade jag 
vidare inom kommunernas webbplatser. Jag hade fokus på i vilken grad webbplatsen hade en 
utformning som dominerades av ett organisationsperspektiv, eller om det var ett 
användarperspektiv som tycktes dominera. Under urvalsarbetet uppmärksammade jag om 
startsidorna hade några särdrag, något ovanligt utseende, något som stack ut på ett markant 
sätt, och kunde misstänkas påverka tillgänglighetsgraden, t.ex. en extra svårläst text. 
Det kunde vara om en sida hade en länk eller väg riktad till ungdomar, eller en särskilt lättläst 
sida. Det kunde också vara om startsidan på något sätt inbjöd till en dialog, t. ex. med  
önskemål att användarna skulle lämna synpunkter på webbplatsen eller på något inom 
kommunen. Jag var även uppmärksam på om startsidan genom sin struktur eller sitt språk gav 
indikationer på om man inriktade sig på  några särskilda målgrupper.  
 
Ett fåtal kommuner föll ifrån på ett tidigt stadium. En första granskning visade att deras 
webbplatser var så pass outvecklade att jag uppfattade dem som mindre intressanta för 
uppsatsens frågeställningar. Men medvetet tog jag med några kommuners webbplatser även 
om jag i min första urvalsbedömning uppfattade dem som mindre utvecklade än andra 
webbplatser. Även andra skäl gjorde att vissa kommuner inte blev aktuella. T.ex. uppgav en 
kommun vid en första telefonkontakt att det inte fanns någon webbansvarig för kommunens 
webbplats, och i en annan kommun var den webbansvariga avvisande till att delta. Skälet som 
uppgavs var intervjutrötthet pga. att många studerande på orten redan höll på att göra 
intervjuer inom samma område. 
 
I slutskedet gjorde jag först intervjuer i fem kommuner, men bedömde att jag behövde ett 
bredare och fylligare underlag för att få svar på uppsatsens frågeställningar, för att försöka nå 
ett s.k. ”mättat urval” (Allwood 1999, s. 467). Därför utökade jag efterhand antalet 
intervjuade, och det slutliga urvalet blev tio kommuner. Någon medveten strävan efter att få 
en jämn könsfördelning bland de intervjuade hade jag inte. Men resultatet blev ändå att fem 
kvinnor och lika många män intervjuades. 
  
4.4 Anonymisering av de intervjuade och kommunerna  
 
Samtliga intervjupersoner har anonymiserats i uppsatsen: Jag har valt att använda fiktiva 
efternamn i uppsatsen, på så sätt framträder personerna som könsneutrala. De använda 
namnen är följande: Anborg, Beberg , Cesson, Deborg, Evberg, Fallsson, Geberg, Hyllburg, 
Itgren  och Joberg.  
 
Förutom intervjupersonerna har jag valt att göra kommunernas namn anonyma i uppsatsen. 
Skälen är att en webbansvarig i en kommun ofta är helt ensam i rollen som ansvarig för 
kommunens webbplats och startsida. Dessutom skyltar de webbansvariga med sina namn på 
många platser på kommunernas webbplatser. Det innebär att de intervjuades verkliga namn 
mycket lätt skulle kunna identifieras om jag valt att skriva ut kommunernas namn. Här har jag 
inte valt att använda fiktiva kommunnamn, utan istället kopplat kommunens namn till  
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intervjupersonernas fiktiva namn,. Två exempel klargör hur jag löst problemet med att dölja 
kommunernas verkliga namn: ”I Cessons kommun pågår en planering”, ”Evbergs kommun 
har en startsida som innehåller …”  
 
En sådan lösning på anonymitetskravet underlättar förhoppningsvis läsningen av uppsatsen. 
Jag vill med detta skrivsätt även visa på att min uppsats har en central utgångspunkt i just de 
intervjuades syn på webbarbetet och webbplatsernas utformning, medan jag i något mindre 
omfattning fokuserar på kommunernas webbplatser. Men jag har under uppsatsarbetets gång 
blivit starkt medveten om svårigheterna att särskilja kommunens och den webbansvarigas roll 
och betydelse för den kommunala webbplatsens, och då främst startsidans, utformning. 
 
4.5  Pilotundersökning 
 
Ett av pilotundersökningens huvudsakliga syften var att testa mina frågeområden och därmed 
ge möjlighet till justeringar i de efterföljande intervjuerna. Det finns även andra skäl till att 
inleda ett uppsatsarbete med en förstudie. En testintervju kan ge fler viktiga upptäckter och 
lärdomar som går att ta tillvara och som gynnar det fortsatta intervjuarbetet. Det kan gälla 
teoribakgrund, tidigare forskning eller kompletterande frågeställningar eller andra väsentliga 
faktorer som kanske har förbigåtts i det inledande uppsatsarbetet.   
Jag inledde med en telefonkontakt med den person som skulle intervjuas. Därefter skickades 
ett introduktionsbrev (Bilaga 1) och en kortfattad frågemall (Bilaga 2), ett par dagar innan 
intervjutillfället. Under testintervjun hade jag denna frågemall som utgångspunkt. Dessutom 
tog jag hjälp av en frågemall med tilläggsfrågor (Bilaga 3). Denna har samma frågeområden 
som bilaga 2, men är kompletterad med ett antal detaljfrågor inom varje frågeområde. 
Detaljfrågorna var till hjälp för mitt minne, men även för att få en tillräcklig struktur och 
styrning av intervjuerna för att få uppsatsens centrala frågeställningar belysta. 
Som avslutning på testintervjun frågade jag om den intervjuade hade något att tillägga. Detta 
gjorde jag för att öka min möjlighet att få ett fylligt och tillräckligt intervjumaterial, och för 
att minska behovet av att komplettera intervjun med telefonsamtal med den intervjuade i 
efterhand. Nyttan med tilläggsfrågan blev tydlig för mig vid utvärderingen av testintervjun, 
och jag behöll därför denna fråga i de kommande intervjuerna.  
    
Testintervjun tog ungefär en timme och en kvart. Den spelades in i sin helhet precis som de 
övriga intervjuerna. Den intervjuade fick inte reda på att det var en testintervju. 
Erfarenheterna från testintervjun ledde inte till att jag förändrade frågeområdena, eller 
ändrade på något väsentligt vid de följande intervjuerna. Även introduktionen med 
telefonkontakt, introduktionsbrev, frågemall och detaljerad frågemall behölls.  
Därför beslöt jag i samråd med uppsatshandledaren att låta testintervjun till fullo ingå i 
uppsatsen. De många lärdomar som testintervjun ändå gav, försökte jag utnyttja på ett 
fruktbart sätt i de efterföljande intervjuerna. Bl.a. inriktade jag de intervjuade något mer på 
mina frågeområden än under testintervjun, detta genom att snabbare ställa kompletterande 
frågor under intervjuernas gång. Den väsentligaste effekten blev att intervjuerna fick en 
tydligare inriktning på mina problemställningar. Dessutom blev intervjutiderna kortare och 
intervjumaterialet mera hanterligt och något mindre tidskrävande att bearbeta.    
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5  Resultat 
 
Tio intervjuer gjordes med webbansvariga i tio olika kommuner i Sydsverige. Begreppet 
webbansvarig använder jag genomgående för den grupp som jag intervjuat, även om termen 
inte alltid används av dem själva. Det finns en mängd olika begrepp för anställda med ansvar 
för kommunernas webbplatser, och som de intervjuade nämner i intervjuerna. Se även 
uppsatsens avsnitt om termer. Intervjuerna genomfördes under våren 2003, mellan den 11 
mars och den 2 juni. De tog mellan 35 och 75 minuter att genomföra. Alla intervjuer spelades 
in och skrevs därefter ner ordagrant. De tio intervjupersonerna har anonymiserats under 
följande fiktiva efternamn: Anborg, Beberg, Cesson, Deborg, Evberg, Fallsson, Geberg, 
Hyllburg, Itgren och Joberg. Kommunernas namn i uppsatsen döljs bakom genitivformer av 
dessa namn: Anborgs kommun, Bebergs kommun osv. 
 
Genom kapitlets uppdelning i avsnitt som följer frågeområdena framgår det vid citat och 
referat från de tio intervjuade i vilket sammanhang som den intervjuade gjort ett viss yttrande. 
Därför har jag genomgående enbart angett det anonymiserade efternamnet som källa vid citat 
och olika typer av hänvisningar, och inte preciserat ur vilken del av intervjun som källan 
emanerar. 
 
Jag har i uppsatsen främst uppmärksammat webbplatsernas startsidor, något som framgår 
redan i inledningen på min uppsats. Jag och de webbansvariga hade tillgång till startsidan och 
webbplatsen under samtliga intervjuer. Det var något som alla intervjuade fann så självklart, 
att de ordnat tillgång till dator, inställd på kommunens startsida, även när intervjuerna, i två 
fall, ägde rum en bit ifrån den intervjuades arbetsrum. Denna omedelbara tillgång till den 
aktuella webbplatsen, underlättade förstås för båda parter genom smidiga hänvisningar, 
exemplifieringar och konkretiseringar under intervjun. De intervjuade personerna relaterade 
ibland till otryckt material, oftast då interninformation som OH-material, stenciler och 
liknande under samtalen. I något enstaka fall fick jag kopior på en del av sådant otryckt 
material. Jag har valt att inte ha med detta i källförteckningen eftersom jag uppfattat det som 
rent internt arbetsmaterial.  
  
Vid intervjuerna var jag fokuserad på om de svar och funderingar som de intervjuade gav 
speglade ett perspektiv som utgick från den kommunala organisationen eller om de 
intervjuade utgick från ett användarperspektiv. Organisationsperspektivet kan bestå av att 
organisationens uppbyggnad, organisationens speciella språk och begrepp dominerar 
webbplatsen. Men även i vilken grad och hur den webbpublicerade informationen utgår från 
organisationens möjlighet och lust att sprida information. Ett annorlunda perspektiv än det 
som domineras av organisationen, är det perspektiv som huvudsakligen utgår från användaren 
eller kunden, användarperspektivet. Flera av mina intervjufrågor utgår från min förförståelse 
att många av användarna, de olika målgrupperna, lättare och bättre kan utnyttja de 
kommunala webbplatserna om man som webbansvarig är medveten om användarnas 
skiftande förutsättningar och behov. 
 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av intervjuerna där de väsentligaste och 
genomgående dragen summeras och ibland kommenteras.   
 
5.1  Intervjuernas frågeområden 
 
Här följer en genomgång av intervjuerna grupperade efter de frågeområden som bildade 
stommen i mina intervjuer. Se bilaga 2 och bilaga 3. Jag avslutade samtliga intervjuer med att 
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fråga om den intervjuade hade något att tillägga. De flesta utnyttjade denna möjlighet att 
komplettera tidigare frågor eller att diskutera vidare. Det som då tillkom av relevans för 
uppsatsens frågeställningar, redovisas här under passande frågeområden.    
Intervjugenomgången nedan redovisar således inte intervjuresultatet kommun för kommun, 
utan det är intervjumallens frågor som bildar utgångspunkt. Frågorna behandlas nedan i 
samma ordning som frågorna ställdes vid de tio intervjuerna. 
Denna disponering är medvetet vald. Min förhoppning är att en sådan redovisning underlättar 
läsandet, och gör det lättare att följa tankegångarna i uppsatsen och ökar förståelsen för dess 
centrala frågeställningar.                                                                           
 
5.1.1  Den kommunala webbens organisation 
 
Den första frågan vid intervjuerna som jag ställde var: 
 
”Hur är arbetet med den kommunala webben organiserat?” 
 
De intervjuade presenterar olika modeller för hur arbetet med den kommunala webben är 
organiserat. De flesta webbansvariga har en mindre grupp kring sig som ansvarar för det 
övergripande arbetet, men också för en del av det praktiska arbetet med webben. Här ingår att 
samla och sortera material, att prioritera vad som ska stå på startsidan, och att hålla sidan 
aktuell. Men i de mindre kommunerna är den webbansvariga ofta ensam i flera delar av detta 
arbete. 
 
Kommunernas olika förvaltningsdelar har sedan personer som ansvarar för att informationen 
antingen når den webbansvariga eller att informationen blir publicerad direkt på webbplatsen. 
Dessa lokala webbredaktörer på de olika förvaltningarna har skiftande erfarenhet och kunskap 
om webbpublicering uppger flera av de intervjuade. I de flesta kommuner är det så att en del 
av de anställda vill och kan själv producera text för webbinformation. Andra anställda är 
däremot mindre kunniga och mindre erfarna och överlämnar istället ett råmaterial som den 
webbansvariga redigerar. Cesson betonar sin roll som samordnare av kommunens 
information: 
  

Det är ju så att varje förvaltning är ansvarig för sitt verksamhetsområde kring  
information. Omsorgsnämnden ansvarar för det som handlar om vård och omsorg, 
miljönämnden om miljö osv. Mitt ansvar är alltså att på något sätt hålla samman  
det här, den övergripande strukturen, startsidan och ett antal, ett hundratal  
underliggande sidor som jag direkt ansvarar för … (Cesson) 

 
En del  kommuner har en mycket decentraliserad organisation, vilket bl.a. innebär att i  
några enstaka kommuner så skriver kommunernas olika förvaltningars lokalredaktörer direkt 
in all text på webbplatsen. Joberg säger: ”Jag granskar ingenting ... alla jobbar direkt.” 
Decentraliseringen kritiseras av Deborg: 
 

Organisationen har varit otroligt decentraliserad.. man har haft den här första sidan,  
som har styrts lite grann centralt då, sen har respektive förvaltning fått göra vad  
dom själva vill, ungefär … Det har fladdrat iväg som jag tycker … (Deborg) 

 
Vissa webbansvariga styr rubriksättning av texter som kommer från kommunens 
förvaltningar: ”Jag försöker styra lite grann vad som ska stå där.” (Deborg). 
Andra uppger att de har ett större ansvar. Fallsson nämner dock att kommunens webbgrupp 
påverkar besluten: 
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Det ankommer på mig att kunna välja ut vad jag anser vara lämpligt. … Naturligt  
inte enväldigt, utan jag hör ju diskussioner och hör en del synpunkter med de  
representanter som ingår i gruppen [webbgruppen]. (Fallsson)  
 

Någon av de intervjuade betonar att webbarbetet medvetet planeras så att det flyter in i den 
löpande organisationen. Det skall alltså inte leda till merarbete. En intervjuad kopplar 
samman detta med att vägen mellan informatör och de som informeras skall var kort och 
snabb:   
 

Det viktiga är liksom att det är källan till informationen som har rätt och skyldighet  
att informera på webbplatsen. Vi har tryckt ner ansvaret i organisationen. Så att  
vägen från produktion till distribution är så kort som möjlig. (Beberg) 

 
5.1.2  Kommunernas webbpolicy  
 
För att få en uppfattning om det fanns några regelverk kring den kommunala webben ställde 
jag frågan: 
  
”Finns det någon fastställd policy i kommunen hur webbinformationen skall utformas?” 
 
Inledningsvis följer här en kort översikt av de kommunala policydokument som de 
webbansvariga hänvisar till under intervjuerna: 
- Anborgs kommun har en IT-strategi från 1999 men den används inte, utan har en senare 
fastställd ”grafisk profil”, som säger att webbplatsen ska ha en enhetlig utformning.   
- Bebergs kommun har en övergripande policy som bl.a. tar hänsyn att de som har svårt att 
tillgodogöra sig information ska tillfredsställas. Här ingår HI:s rekommendationer. 
- Cessons kommun har en webbpolicy som är fyra år och som enligt den webbansvariga inte 
är särskilt bra och därför ska ersättas med nya riktlinjer för utseendet på webben, bl.a. färger, 
teckensnitt och bilder. 
- Deborgs kommun har en webbpolicy på gång, där layouten utgör ett väsentligt inslag. 
- Evbergs kommun har en informations- och kommunikationspolicy som nämner olika 
målgrupper, och att kommunmedborgarna är en prioriterad grupp. 
- Fallssons kommun har inga fastställda riktlinjer: ”Jag har inte sett några dokument, om du   
tänker på det med beslut och riktlinjer och vidare.” 
- Gebergs kommun har en policy om text och innehåll med en anpassning till andan i 
Statskontorets 24-timmarsmyndighet. Kommunen håller på att genomföra en brukarenkät med 
medverkande från olika åldrar och även funktionshindrade. 
- Hyllburgs kommun har en äldre informationspolicy som ursprungligen är för internt bruk, 
men uppfattas som användbar och därför utgår man från denna policy. 
- Itgrens kommun har en grafisk policy som följer vanliga journalistiska principer, men som 
inte tar upp något om textinnehåll.  
- Jobergs kommun håller på att omarbeta sin grafiska profil, som bl.a. följer 
rekommendationer från Kommunförbundet och HI. Man samarbetar med företaget Funka Nu 
som utvecklar och kvalitetstestar webbplatser utifrån etablerade tillgänglighetsaspekter. 
 
De flesta intervjuade uppger således att det finns någon form av kommunal 
informationspolicy, ibland kallad grafisk profil. Den är ofta är inriktad på mycket 
grundläggande delar, som exempelvis val av gemensam färg och visst typsnitt för text. Skälen 
som anförs är att det ska se enhetligt ut och att besökaren ska känna igen sig. Flera kommuner 
har policydokument som inte är direkt avpassade för webben, utan fö r kommunens 
information i allmänhet. Dessa dokument uppges av några webbansvariga att de används i 
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webbarbetet i tillämpliga delar. Några av kommunerna är i färd med att se över och förändra 
sin policy, de intervjuade anger som skäl att det finns brister i nuvarande policydokument 
eller att organisatoriska skäl ligger till grund för förändringarna. 
Andra kommuner har en mer utvecklad kommunalt antagen policy som även tar upp språkliga 
aspekter och tillgänglighet. De flesta av de intervjuade hänvisar till Statskontorets 
rekommendationer och råd kring begreppet 24-timmarsmyndigheten. Under mina intervjuer 
återkommer flera intervjuade till och betonar att den kommunala verksamheten har en stor 
bredd och att målgrupperna för information är många: 
 

Kommunal verksamhet är så himla bred, vi har tittat på Statskontoret och deras 
rekommendationer, ja om 24-timmarswebben. Vi har något slags nätverk som  
skånska kommunförbundet ordnar då med ett flertal kommuner … så att man kan  
ta del av erfarenheter där. (Deborg) 
 

Samma regionala kommunövergripande nätverk beskrivs av Joberg med att samarbetet är i en 
inledningsfas. 
 

… där försöker vi också att titta på, ja lite kanske, gemensam struktur, och för att  
det ska vara lättanvändbart, och att man känner igen sig. Där har v i inte kommit  
så långt ännu i det samarbetet. (Joberg) 

 
Andra organisationers rekommendationer och råd som de intervjuade uppger att de använder 
är bl. a. från Hjälpmedelinstitutet. Evberg menar att om ska man anpassa sidorna till 
synskadade så kan man utveckla sina webbplatser hjälp av Synskadades Riksförbund, SRF. 
Jobergs kommun har ett regelrätt samarbete och köper tjänster från företaget Funka Nu för att 
få en policy som följer SRF:s riktlinjer. 
 
De intervjuade använder olika vägar att få råd och idéer till hur de ska forma webbplatsen 
Flera nämner återkommande utbildningsdagar på länsnivå och nätverksträffar, mer eller 
mindre formella, som oftast har Statskontorets 24-timmarsmyndighet som ett väsentligt 
inslag.  
En annan kategori av informationskällor som kan påverka den kommunala webbplatsens 
utformning, och som omnämns av några av de intervjuade, även om det inte ingår direkt i 
kommunens webbpolicy, är de intervjuades besök på andra kommuners och myndigheters 
webbplatser. Även kommersiella webbplatser besöks och bedöms av de webbansvariga.  
Endast en intervjuad, Geberg, nämner handbokslitteratur om hur man skriver på webben som 
hjälp i hur man kan arbeta med webbplatsen. 
 
5.1.3  Den kommunala webbplatsens startsida 
 
Webbplatsens startsida uppfattas av många användare som kommunens fasad och framsida, 
och är den sida som webbesökaren oftast först möter. Det gäller såväl de anställda inom 
kommunens organisation som de många olika grupper av andra användare. Visserligen kan 
användare nå under- och bakomliggande sidor utan passera startsidan, men den vanligaste 
ingången är dock kommunens startsida. Jag ställde därför två frågor kring just startsidan. 
 
Min första fråga om startsidan till de intervjuade löd: 
 
”Vad är det som är avgörande för vad som skall stå på startsidan?” 
 
Understrykningen av ordet vad fanns med som en markering av vad som var frågeställningens 
inriktning. 
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Den efterföljande frågan i min intervjumall var även den inriktad på startsidan, men med en 
annan aspekt, nämligen vad som avgör startsidans utseende, med ordet utseende understruket 
i frågemallen som tillskickades de intervjuade förväg. Denna andra fråga behandlas senare i 
detta avsnitt 
 
Startsidan har hos alla kommuner några partier som nästan är statiska, dvs. de förändras 
knappast inte. Dessa partier består av fasta rubriker som fungerar som ingångar eller länkar 
till kommunal verksamhet och information. Även fasta länkar till andra verksamheter 
förekommer hos flera kommuner. Vanligt är länkar till samhällsinformation utanför 
kommunen, som i sin tur visar vägen till en stor mängd samhällsinformation.   
De delar av startsidan som har text som byts ut, dvs. de som förnyas kontinuerligt med 
mestadels aktuell information, betraktas på olika sätt av de intervjuade. Vissa gemensamma 
tankar återkommer dock ofta hos de intervjuade. Hit hör tanken på att texten ska ha ett 
nyhetsvärde. Anborg säger kort: ”Det brukar hamna överst det nyaste.” Andra betonar att det 
måste vara något som är av intresse för många och inte en alltför smal nyhet (Joberg).  Ibland 
betonas att en text eller en nyhet ska ha en viss tyngd för att komma på startsidan, bl.a. 
Fallsson : ”Det får ju vara en viss dignitet på informationen eller länken till informationen.”  
Beberg svarar utifrån ett större perspektiv och relaterar till hela webbplatsens uppbyggnad och 
funktion, där såväl kommunorganisationen, besökarnas behov samt demokratiaspekten finns 
med i resonemanget: 
 

 Dels stödja den demokratiska processen, dels ska den stödja förvaltningsprocessen,  
 dels det här med information … Det är alltså besökarnas behov och dels vad  
 kommunledningen vill nå ut med. (Beberg) 

 
Samtidigt menar Beberg att den egna kommunens startsida har en organisationsstyrd 
utformning: ”Och jag som besökare vet inte vad som döljer sig bakom det.”  
 
En kommun har under en period arbetat med att öka kontakten med medborgarna bl.a. med 
hjälp av att hålla en del nämndsmöten öppna för medborgarna. Denna medvetna satsning bör 
ge utslag på startsidan menar Hyllburg: 

 
Vi har aktivt jobbat med medborgarkontakter … medborgarmöten. Politikerna ska  
komma och bli synliga ute i samhället, och man ska få någon slags dialog med för att  
eliminera eventuellt politikerförakt … Lära att det är för er skull vi är här …Det måste  
synas på förstasidan. (Hyllburg)  

 
De flesta intervjuade betonar att den kommunala verksamhetens ansvarsområde är väldigt 
brett och därför inte på ett enkelt sätt kan återspeglas på webbsidorna. Itgren: ”Så det är inte 
alltid givet att man vet vad folk är ute efter heller, utan man måste ha en så heltäckande 
information som möjligt.”  
 
En annan intervjuad, Anborg, berättar att viktig information som finns i de kommunala 
förvaltningarna inte når fram till medborgarna. Trots att hon försöker tala om detta för 
personalen i de olika förvaltningarna. Hon menar att det därför gäller för henne att ”snappa 
upp”, försöka leta upp vad som ska stå på startsidan. 
Den motsatta uppfattningen finns också bland de intervjuade, dvs. att kommunens 
förvaltningar vill publicera material som troligen är av mycket lite intresse för medborgarna. 
Joberg gör bedömningen att kommunens enskilda förvaltningar ser sin egen förvaltnings 
information som så viktig att den bör komma på startsidan, och detta utan att se till helheten. 
Men Joberg minns tillbaka att när kommunen startade webbplatsen, så ställdes frågor inom 
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kommunens webbgrupp om hur allmänheten söker och vad den var intresserad av, och att 
man då tänkte från ”användarperspektivet”. 
 
Ett flertal kommuner har olika typer av sökfunktioner, oftast en sökbox med fritextsökning på 
sina startsidor. Hur de ska användas, eller deras begränsade användning, upplyses inte 
användaren om. Evberg berättar att något fortlöpande underhåll och komplettering med 
synonymer och liknande inte förekommer. Några kommuner har valt att plocka bort sökboxen 
efter en tids användning eftersom kritiken från användarna har riktats mot att de inte finner 
vad de söker. 
 
Två av de tio kommunerna har startsidor som inte innehåller någon löpande text, eller 
nyhetstext. Sidorna kräver ingen rullning, ett medve tet val säger de båda intervjuade 
(Fallsson, Deborg). De åtta övriga kommunerna i min uppsats kräver rullning på startsidan. 
En av dessa två kommuner har ett antal ikoner och logotyper, vissa med och andra utan 
stödjande text. Bl.a. finns ikoner som leder till kommunens politiska partier. Fallsson 
motiverar utformningen: ”Eftersom vi förvaltar folkviljan … så tycker jag att man ska kunna 
komma till respektive partis egen presentation … Det tycker inte bara jag, utan andra tycker 
att det är mycket lämpligt att ha det tillgängligt.” 
I den andra kommunen som inte har någon nyhetstext, motiveras avsaknaden av en sådan text 
på startsida med att: ”Vi har ju en lokaltidning som bevakar oss, och som är mycket snabbare 
än oss när det gäller nyheter.” (Deborg) 
De webbansvariga som har mycket samarbete med kommunens föreningar och organisationer 
menar att deras verksamhet bör ge utslag på startsidan. (Geberg) 
 
Med hjälp av en andra fråga kring kommunala webbplatsens startsida, nu med dess utseende i 
blickfånget, och inte dess innehåll, var min strävan att få ytterligare fokus på element i 
utformningen som kan påverka graden av tillgänglighet för användare. Ordet utseende var 
understruket i det frågeformulär som skickades till de intervjuade några dagar före intervjun 
skulle äga rum. Frågan löd: 
  
”Vad är det som är avgörande för hur startsidans utseende skall se ut?” 
 
De flesta av de intervjuade uttrycker att det ska gå lätt att hitta på startsidan och det helst ska 
gå snabbt. Många intervjuade eftersträvar en viss enkelhet, men ändå att det ska vara lockande 
för besökare. 
 

Den ska vara snabb. Inga tunga bilder, helst inga bilder alls  … en kommunal sajt,  
så är det ju viktigt att man inte utestänger någon. Utan du måste ha hög tillgänglighet. 
(Evberg) 

   
Geberg, Joberg och Itgren ger uttryck för liknande tankar. De vill undvika det som är ”flashigt 
och häftigt” (Geberg) och eftersträvar istället överskådlighet och lättbegriplighet. 
 
Den estetiska utformningen betonas av flera webbansvariga. En av dessa är Fallsson: 
”Jag har ju ambitionen att den ska vara estetiskt tilltalande.” Andra betonar att kommunens 
webbplats ska ha en viss stil. Anborg: ”Ja, det ska vara seriöst, och det ska vara trovärdigt 
framför allt. Jag får för mig att det blir mer trovärdigt om det ser ut på ett visst sätt.”  Flera av 
de intervjuade berättar att sidans utseende ska spegla kommunens tänkta image. T.ex. har man 
i flera kommuner valt färger om knyter an till skog och god miljö, hav och sjö. Hyllburg 
säger: ”Man ska ge en bild av [kommunen]. Det ska vara lite trevligt, det lilla samhället. Vi  
har ju någon vision hur vi vill bli sedda, och det ska vi visa där [startsidan] också”. 
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En av de intervjuade menar att det är viktigt att skapa en tilltalande startsida för de som söker 
arbete i kommunen, främst yngre sökande. Evberg vill dock inte överdriva: ”…inte genom att 
’jippa’ till det, utan ha information som är inbjudande, som inte stöter bort ungdomar. Å andra 
sidan ska det inte se ut som Lunarstorm.”  Någon säger att de försöker nå ungdomarnas 
intresse. Anborg: ”… vi vill puffa lite för ungdomarna, att man lätt ska hitta [ungdoms]sidan.” 
En annan webbansvarig, Hyllburg, nämner vikten av att göra det piggt  på sidan genom att ha 
en bild med ungdomsmusik.  
 
Flera intervjuade säger att de försöker ta hänsyn till synskadade och funktionshindrade, någon 
nämner att webbdesignföretaget Funka Nu (http://www.funkanu.se) påverkat tankarna kring 
webbsidans utseende. Andra nämner att de följer med i litteratur, undersökningar och 
rapporter kring tillgänglighet. De nämner också att de rättar till och förändrar webbplatsen 
efter synpunkter de får från användare och kolleger i den egna kommunala förvaltningen. 
 
Flera av de intervjuade berör under intervjuerna ofta andra kommuners webbplatser, jämför 
med den egna kommunen, berömmer och får idéer, kritiserar ibland, mestadels pga. 
svårigheter att hitta och navigera rätt. Tanken på att alla kommuners webbplatser skulle kunna 
ha likadan struktur reflekterar några av de intervjuade över: 

 
Egentligen skulle det vara bäst för en medborgare, om man kunde utforma alla  
kommunala hemsidor ungefär på samma struktur  … Så att man känner sig hemma.  
För det är jobbigt att byta. Innan man kommer på: ’Hur fungerar det här då?’ Och  
då är jag ändå en van användare. (Anborg)  

 
En annan webbansvarig är mer kritisk till en gemensam struktur för alla kommuners 
webbplatser, men är medveten om att många som arbetar med webbplatser i de skånska 
kommunerna är positiva till en sådan utveckling: 

 
Många [kommuner] tycker att det kulle vara bra om man hade ungefär samma  
struktur. Men jag ser det som så att det är omöjligt att vi skulle kunna få det, att det  
ska se likadant ut överallt … om vi ska jobba likadant som Ystad eller Malmö eller  
någon annan, det tycker kanske inte våra [egen understrykning] invånare tycker är  
så jättebra, … så jag tror det blir svårt att få det lika struktur på alla. (Geberg) 

 
5.1.4  Användarnas erfarenheter och åsikter om webbplatsen  
 
I litteratur och forskning kring webbplatsers utformning och struktur återkommer ofta vikten 
av att ta tillvara besökarnas, användarnas erfarenheter och deras sätt att använda webbsidan. 
För att få en uppfattning om hur de webbansvariga behandlade området ställde jag frågan:    
 
”Hur fångas besökarnas erfarenheter och åsikter om webbsidan in?” 
 
En följdfråga som jag som ställde var vilken kategori av åsikter från användarna man såg som 
väsentligast att tillgodose. 
 

Åsikter om webbsidan omhändertas i olika stor omfattning och på olika nivåer av de 
granskade kommunerna. De flesta webbansvariga nämner att den vanligaste formen är att 
åsikter kommer med e-post, eller genom telefonsamtal. Skälen är ofta  att webbesökaren inte 
hittar en viss uppgift man söker, oftast gäller det precis och konkret information, både 
kommunal och ickekommunal: 
 

Oftast förkommer det ju att dom inte kan hitta vårt material. Och då kan det bero 
på att det inte ligger på ett bra ställe eller att det är svårt att hitta, eller att så finns  
det inte där helt enkelt. (Itgren)  
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Flera webbansvariga nämner att de vid kritik fö rsöker förbättra sökvägen, eller lägga till 
information som saknas. Detta är ett kontinuerligt arbete som förkommer i större eller mindre 
omfattning i de flesta kommuner. Några kommuner har en direkt uppmaning om att besökaren 
ska hjälpa till och höra av sig för att förbättra informationen (Itgren, Beberg, Joberg). 
 
Ett mer systematiskt sätt att fånga in åsikter är när en kommun vill ha omdömen om 
webbplatsen via enkäter och frågeformulär på olika sätt. En förekommande variant är 
renodlade webbenkäter som en del kommuner provat. Dvs. enkäter om webben som besvaras 
på kommunens webbplats. De som provat denna variant av enkäter för att få in åsikter om 
webben säger att de är medvetna on dess begränsningar:  
 

    Jag vet egentligen inte vem som svarar, det kan vara mycket anställda som svarar i 
    kommunen. Det kan inte jag styra. … Det är klart, det blir ju sådana som är datorvana. 
    Det är ju inte den vanlige medborgaren, kan ju inte tycka till om något han inte kan.  
    (Anborg) 

 
Men samma intervjuade menar ändå att man tagit tillvara en del infångade åsikter, och 
berättar att som ett resultat av en genomförd enkät så finns det nu ett diskussionsforum på 
webbplatsen samt att webblanketter tillkommit. 
 
Några kommuner har inte gjort någon form av användarundersökningar med motiveringen att 
nyttan skulle vara liten. En webbansvarig som arbetar i en större kommun säger:  

 
Jag ser fortfarande efter tre, tre och ett halvt år, varit i gång i den här formen, att den  
inte är tillräckligt bra, för att man ska kunna göra någon användarmätning. … 
Sen är då så att sajten är fortfarande så grund och antalet besök är så få, så att det är 
inte lönt att gå ut t.ex. till användaren och fråga om det är bra eller dåligt. (Evberg) 

 
Några av kommunerna har kombinerat enkäter med att använda s.k. brukargrupper, och 
kombinerat detta med djupintervjuer. Brukargrupperna observeras när de testar webbsidan, de 
får möjlighet att berätta om hur de tänkt, och vilka svårigheter de träffat på under testerna. 
Beberg reflekterar över tillvägagångssätt och vunna erfarenheter från en enkät med 200 
slumpvis utvalda användare, i kombination med tjugo djupintervjuer. Man följde hur 
navigering och sökningar utfördes av testpanelen på den kommunala webbplatsen som var 
under konstruktion. Därefter jus terades den preliminära webbversionen, inklusive startsidan 
utifrån testerna och intervjuerna. Bebergs summering: ”Vi gick lite grann på majoriteten. Det 
två viktigaste sakerna är att ha med det som efterfrågas och att placera information så att den 
kan hittas.” 
 
En webbansvarig, Itgren, berättar att de har haft en traditionell webbenkät, där resultatet var 
svårt att tolka. Senare genomfördes däremot en brukarenkät som påverkade en revidering av 
kommunens webbplats. Några webbansvariga i andra kommuner, bl. a. Deborg, berättar att 
man har näraliggande planer på att genomföra brukartester i stil med Bebergs kommun. 
 
Flera av de intervjuade kommer in på demokratiska aspekter i samband med frågan om hur 
man tar tillvara användarnas åsikter.  
Av önskemål från användare som är särskilt väsentliga att tillgodose nämner flera intervjuade 
förenklade sökvägar och att förbättra blankettfunktioner. Behovet att tänka på de synskadades  
(Geberg) och funktionshindrades åsikter (Joberg) nämns också. 
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5.1.5   Användargrupper som är lätta respektive svåra att nå 
 
Uppsatsens problemställning kring vilket perspektiv som kommunala webbsidor domineras 
av, ett organisationsperspektiv eller ett användarperspektiv, leder till frågan om hur olika 
användargrupper uppfattar webbens tillgänglighet. Därför valde jag att ställa två frågor om 
vilka grupper som verkar vara lätta, respektive svåra att nå, med följande lydelser:  
 
”Vilka grupper verkar lättast att nå med webben?” 
”Vilka grupper verkar svårast att nå med webben?” 
 
Intervjusvaren blev fylligast kring de grupper som är svåra att nå med den kommunala 
webben. En orsak till detta var att jag här ställde flera följdfrågor med hjälp av frågemallen 
med tilläggsfrågor (Bilaga 3), detta i syfte att fördjupa mig i de områden som är centrala för 
uppsatsen. Är webbplatsen för alla eller för några? De flesta av de intervjuade diskuterar 
ganska omfattande och mångsidigt olika sätta att förbättra tillgängligheten för de användare 
som de tror har hinder att ta till sig webbinformation. Ett återkommande drag är tanken på att 
presentera allt material på webben på ett enkelt och lättbegripligt sätt för att nå så många som 
möjligt: 

Man måste faktiskt se över språket och språkdräkten och allt möjligt … istället  
för att hålla på som vi vanligtvis gör, lägger dit en massa termer osv., för att det 
ska se så bra och fint ut. (Beberg)  

 
Flera intervjuade pekar på att de har funderingar på att viss utvald information ska utformas 
så att den är särskilt lättläst, bl.a. Joberg. Men en del av dessa webbansvariga vill egentligen 
inte dela upp användarna så att bara viss information blir lättillgänglig eller utformad för en 
särskild målgrupp. Beberg säger: Jag vill helst ha en universell webbsida som alla kan nå. Jag 
gillar inte riktigt det här att det med separering.” Fallsson  utvecklar följande tankegångar: 
   

Jag försöker ligga på en nivå som jag anser rimlig. Sedan skulle man kanske ha vissa  
sidor för dom som har motoriska problem, och göra länkarna extra stora, naturligtvis,  
och extra tydliga, med stora kontraster för att dom ska kunna nå, och kunna använda  
sig av musen, att nå dessa länkar. Men jag tror att det är svårt att ensidigt vända sig  
till den gruppen som har det svårast. (Fallsson) 

 
Beberg berättar om sitt tidigare webbarbete i en annan större kommun (kommunen ingår ej i 
uppsatsen) där man inför ett valår planerade att göra en anpassad webbsida enbart för lätt 
förståndshandikappade. Men man upptäckte att efterhand som arbetet löpte att webbsidan 
bedömdes som så användbar att den slutligen publicerades för alla användare. 
 
Flera kommuner har översatt enstaka delar av sin webbinformation till andra språk, engelska 
och tyska, vanligen turistinformation. Ibland är den inlagda webbinformationen på ett 
utländskt språk en rest från något avslutat tillfälligt evenemang i kommunen, eller så är 
bakgrunden den att någon projektanställd haft kunskaper i ett udda grannspråk.  
Det finns sedan några år tillbaka fem erkända minoritetsspråk i Sverige: finska, samiska, 
tornedalsfinska (meänkieli), romani chib och jiddisch. Jag frågade inte de webbansvariga 
något om minoritetsspråken, men jag kunde inte finna hos någon av de granskade 
kommunerna någon webbinformation på dessa språk.  
  
På frågan som jag ställde om vilka webbanvändare som är lätta att nå fick jag skilda svar.  
Anborg säger: ”Det är ungdomarna, dom lätta. Det ser man på enkäterna man gjort. Det är 
absolut dom lättaste.” Sedan finns det webbansvariga som hävdar motsatsen, att ungdomarna 
är svåra att nå eftersom de är ointresserade av kommunens verksamhet. 
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En webbansvarig betonar åldersgruppen mellan 25 och 45 år, med motiveringen att de har 
god datorvana (Geberg). En annan webbansvarig ser journalister och kommunens egna 
politiker som två grupper som lätta att nå (Itgren). Andra svarar helt enkelt att de är de som 
har dator i hemmet som är lätta att nå jämfört med dem som inte har dator. Ytterligare en 
annan säger att de som är lättast att nå är de som har behov av kommunala tjänster (Beberg) . 
 
Några betonar redan inledningsvis att inte alla grupper av personer tillhör målgruppen i 
kommunens webbinformation. Beberg: ”Målgruppen är inte alla kommuninvånare. Det är 
dom som har dator, som har internetuppkoppling, det är dom som är målgruppen”. Hyllburg 
säger: ”Barn vet jag inte om vi riktar oss till, det tror jag inte vi gör.” Men samma röst säger 
att man gjort en viss satsning på ungdomar, genom att erbjuda dem en egen ingång på 
startsidan. 
 
De intervjuade ger skiftande svar på frågan om vilka grupper som är svåra att nå. Några 
nämner ungdomar, de menar att de inte är intresserade av kommunala frågor. Den mest 
återkommande åsikten är att det är olika grupper av funktionshindrade (Cesson). De med 
lättare psykiska handikapp nämns av Beberg och Itgren. Fallsson formulerar problemet så här: 
”… funktionshindrade, som kanske har problem att tänka i vissa strukturer, som det kanske 
krävs ibland, att dom naturligtvis filtreras ju bort, tyvärr.” Några nämner att folk som inte 
talar svenska tillhör dem som är svåra att nå (Cesson). 
  
Itgren menar att kommunens medborgarkontor kan hjälpa grupper som har svårigheter med 
att ta till sig information, inklusive webbinformation, eftersom medborgarkontoren har 
tillgång till all kommunal information, och dessutom kan anpassa hjälpen efter person. Itgren 
gör en jämförelse med en webbplats’ möjligheter: ”Det kan man ju inte göra hur mycket som 
helst på en webbplats.” Några nämner äldre människor som en grupp som är svårare att nå än 
andra grupper. Cesson : ”Äldre saknar dator, datorkunskap och datorvana i större utsträckning 
än vad yngre gör …Äldre människor når man nog bättre via andra kanaler.” 

 
Itgren och Cesson hävdar båda att det går att nå vissa grupper, invandrare och äldre, med 
personlig hjälp eller på andra vägar än den kommunala webben. I ett senare avsnitt i min 
uppsats behandlas frågan om hur övrig kommunal information till medborgarna har påverkats 
pga. webbens inträde. Två intervjuade som ser pensionärers svårigheter med webben, lägger 
samtidigt in en reservation med att säga att en del äldre och även en del pensionärsföreningar 
är väldigt intresserade av internet. 
 
Några intervjuade sammankopplar sitt arbete med att göra sina kommuners webbplatser mer 
tillgängliga med demokratiaspekter: 
  

Och då kände jag att ska vi få igång en slags demokrati, och vi ska lägga ut våra  
protokoll på webben, så måste vi ha den lättläst så folk kan förstå dom … Så vi  
håller på med ett slags ’lättläst-protokoll-projekt’. (Deborg) 
 

Flera intervjuade kommer in på 24-timmarsmyndigheten som inspiratör eller pådrivare. 
Beberg säger: ”För egen del så tangerar det ungefär dom idéerna som vi haft med 
webbplatsen, bl.a. tjäna den demokratiska processen.” Och Beberg menar vidare att nästa steg 
är medverkan och påverkan. En del intervjuade har fått inspiration och blivit påverkade i sitt 
webbarbete av riksdagens många lättlästa webbversioner av offentliga handlingar.  
Geberg nämner att kommunen samarbetar med KTH i ett projekt med att användare som är 
synskadade kan ringa till webbplatsen och fråga, och få den efterfrågade informationen 
uppläst för sig. Även Jobergs kommun har planer på en sådan ”talande webb”.  
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5.1.6  Nya webbanvändare  
 
Att fråga de intervjuade om nya användare av den kommunala webbplatsen och om deras 
behov såg jag som viktigt för att få svar på uppsatsens centrala frågeställningar. Nya 
användare känner ju inte till hur webbplatser kan vara uppbyggda, de känner inte till hur 
kommunorganisationen kan påverka webbplatsen och dess tillgänglighet. Det innebär att nya 
användare i större utsträckning än vana webbanvändare använder sin förförståelse från 
traditionella och välkända informationsformer, för att förstå och använda webbplatser. Det 
visar flera forskare, bl.a. Allwood 1998 (s. 37, 46). 
 
Detta var den enda fråga av de tio frågorna jag ställde, i vilken jag redan i frågeformuläret 
(Bilaga 2) som sändes till de intervjuade några dagar innan intervjun, beskrev min 
utgångspunkt. Jag gjorde det i form av två korta påståenden. Därefter följde själva frågan.  
 
”Kommunal webbinformation är relativt nytt. Nya användare av kommunal information på 
webben tillkommer ständigt. 
Vad behöver man tänka på som webbansvarig?” 
 
Den vanligaste ståndpunkten bland de intervjuade är att de flesta webbanvändare söker efter 
ganska precis information på kommunala webbplatser, och att detta även gäller nya användare 
och de som sällan använder webbplatsen. Den dominerade åsikten är att det måste vara lätt att 
hitta, och lätt att förstå de rubriker som används på startsidan: 
 

… att den är lättillgänglig, lättorienterad. Att man utan större problem ska kunna  
förstå vad som döljer sig bakom respektive rubrik, respektive länk. Det hoppas  
jag ju som ansvarig för den här informationen, att det inte ska råda några större  
tvivel [om]. (Fallsson) 

 
Deborg kopplar samman frågan om tillgänglighet för nya användare med kommunen som 
organisation. Han menar att kommunens organisation inte borde fungera som ett hinder.  
”Man ska kunna förstå utan att behöva kunna hela den kommunala organisationen”. Men 
samtidigt kritiserar Deborg den egna webbplatsens startsida, främst en del av de rubriker och 
ingångsord som används. Han efterlyser en gemensam struktur för alla kommuners hemsidor, 
och gör en jämförelse med deklarationsblanketten, och det praktiska med att den har samma 
utformning i hela landet. En annan webbansvarig tycker däremot att de rubriker på den egna 
kommunens startsida som redan används t.ex. ”Näringsliv”, är tillräckligt klara för 
användarna (Fallsson) 
 
Flera av de intervjuade upprepar kravet på att webbinformationens språk bör vara enkelt 
utformat för att underlätta för nya användare 
 

… att man skriver på webben på ett enkelt sätt, det tycker jag nästan är det viktigaste.  
Jag kan ju själv ha svårt att förstå dom underlag jag får [från kommunens förvaltningar] 
som man vill att man ska lägga ut på webbsidan … Men man kan ju inte skriva för 
barnspråkligt heller. (Anborg) 

 
Någon har tänkt på nya användare när de fastställt sökboxarnas namn på startsidan (Beberg), 
med målsättningen att underlätta för nya och ovana besökare. En annan webbansvarig har 
erfarenheten att startsidans sökbox används i liten omfattning, och menar därför att det är 
viktigt att det ska var enkelt för de mindre vana användarna att istället kunna ”klicka” sig 
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fram på webbplatsen. Några av de intervjuade, bl.a. Itgren, betonar att nya användare inte vill 
möta frågor om installationer och ”plug ins”. 
 
Kommunerna i min undersökning ligger huvudsakligen i Skåne och har därmed med nära 
eller ganska nära förbindelser med flera grannländer; Danmark, Tyskland och Polen. 
Användare av kommunernas webbplatser från grannländer och andra länder, hör till gruppen 
nya användare eller ”sällananvändare”. Några intervjuade nämner att kommunens webbsida 
hade utnyttjats mer av turister och andra intresserade om det funnits mer översatt information, 
bl.a. Itgren. 
 
5.1.7  Övrig kommunal information  
  
En mängd olika informationsvägar och informationsplatser utöver webben kan användas i 
arbetet med kommunal information till medborgarna och andra användare av kommunal 
information. Jag ville i mitt uppsatsarbete försöka få svar på hur övrig information har 
förändrats eftersom de kommunala webbplatserna fått allt större betydelse vad gäller 
information och kommunikation mellan kommun och medborgare. Kort sagt: Hur kan de som 
inte använder kommunens webbplats få information och kommunicera med kommunen?    
Frågan som ställdes löd: 
 
”Hur har övrig kommunal information och kommunikation med invånarna förändrats i och 
med att kommunen har webbinformation?” 
 
De flesta webbansvariga förklarar att de traditionella informationskanalerna inte har 
förändrats särskilt mycket. De förändringar som man gjort har varit små uppges av flera 
intervjuade. Att många av invånarna inte har tillgång till internet är flera av de intervjuade       
(Evberg, Hyllburg, Beberg, Geberg) medvetna om: 
  

Vi har ju haft mycket av den här diskussionen på vilka sätt man ska sprida information.  
Vi vet ju mycket väl att alla människor har ju inte tillgång till internet hemma t.ex. och  
då måste den komma ut på det gamla vanliga traditionella viset. Och samma sak när det 
gäller ansökningsblanketter. (Geberg) 

 
Några webbansvariga tar med de svagare i samhället, och de äldre, i sin argumentering för att 
behålla de traditionella informationskanalerna (Hyllburg, Evberg, Cesson). Evberg säger: 
”Hade vi bara kört via nätet, så hade vi bara stärkt dom som redan är starka, och är ’high tech’ 
och vet hur det fungerar och så. Nu kan vi lyfta dom som är svaga också.”  Evberg betonar att 
om kommunen spelar på alla tillgängliga ”informationsinstrument”, så stärks de svaga 
grupperna. Cesson utrycker liknande tankegångar: ”Äldre människor når man nog bättre via 
andra kanaler.” Anborg uttrycker att han utgår från de traditionella informationssätten i sitt 
webbarbete, och säger att webben har blivit ett bra komplement. Beberg berättar om sina 
erfarenheter från av några av Sveriges största kommuner och uttrycker en generell oro över att 
de flesta kommuner har litat för mycket på webben.   
 
Alla de kommuner som tidigare har haft regelbundna tryckta informationsutskick i någon 
form till kommunens alla hushåll har fortsatt med detta utan några större förändringar. Alla 
intervjuade säger att öppettider och telefontider på kommunkontor och stadsdelskontor inte 
har förändrats, eller endast marginellt, efter det att man startat med sin kommunala webbplats. 
De små förändringar som gjorts har berott bl.a. på satsningar på medborgarkontor. Någon av 
de intervjuade uttrycker ett fortsatt behov av traditionell information med hänvisning till 
intentionerna med den s.k. 24-timmarsmyndigheten. 
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5.1.8  Framtiden för den kommunala webben  
 
Webben är under stor utveckling och förändring. Därför ville jag fånga de webbansvarigas 
tankar inför framtiden, och om det konkreta arbete och de pågående förändringar som var 
aktuella eller planerades i den egna kommunen. Flera av svaren från de webbansvariga 
berörde inte oväntat intervjuns tidigare frågor, i större eller mindre omfattning, och dessa 
intervjusvar har då tagits upp under aktuellt frågeområde. Frågan lät:  
 
”Hur ser den kommunala webbens framtid ut?”   
 
Många intervjuade svarar att de interaktiva tjänsterna kommer att utvecklas i framtiden. Med 
interaktivitet avser de webbansvariga tjänster som innefattar att användarna kan utföra 
ärenden direkt via den kommunala webbplatsen, exempelvis ordna bygglov, ställa sig i kö 
inom barnomsorg (Beberg, Fallsson, Itgren). 
 
Flera webbansvariga kommer in på 24-timmarsmyndigheten och menar att dess intentioner 
kommer att påverka webbens utformning (Geberg, Joberg). Men samtidigt vill några av de 
intervjuade betona att de redan tidigare hade börjat tänka i de banor som nu återfinns i 24-
timmarsmyndigheten. Tanken på att i framtiden öka samarbetet mellan kommuner för att följa 
24-immarsmyndighetens intentioner finns hos några webbansvariga. Fördelarna skulle vara 
att utvecklingskostnader skulle kunna delas på flera kommuner (Beberg). En annan fördel 
med kommunsamarbete som nämns är att webbplatsernas struktur skulle kunna bli likartad 
och därmed skulle användarna lättare kunna hitta information.  
  
Några uppmärksammar möjligheten att i framtiden ha omröstningar om kommunala frågor 
via webbplatsen. Fallsson nämner att centralortens torg behövde byggas om, och 
medborgarna skulle då via webbplatsen kunna rösta för olika förslag och ge synpunkter. Även 
Beberg tar upp tanken på omröstningar via den kommunala webbplatsen, men är i motsats till 
Fallsson kritisk till detta, och menar att sådana omröstningar inte följer vårt politiska system 
med en representativ demokrati, och hans kritiska hållning bygger också på att inte alla 
medborgare kan göra sin röst hörd via den kommunala webben. 
 
5.2  Summering av intervjuerna 
 
Summeringen följer i den ordning som frågorna ställdes under intervjuerna, dvs. inleds med 
hur webbarbetet organiseras och avslutas med webbens framtid 
 
I mina intervjusvar får jag många varianter på hur webbarbetet organiseras. Några 
webbansvariga har en ganska ensam roll i hur startsidan ska se ut, flera intervjuade arbetar i 
team, några av dessa betonar att lagarbetet är fast och mångårigt. En uppdelning av 
arbetsuppgifterna sker helt tydligt i alla kommunerna, huvudsakligen följer uppdelningen den 
kommunala förvaltningsuppdelningen. Denna uppdelning avspeglas tydligt bl.a. i 
startsidornas fasta rubriker som ofta namngetts efter kommunens olika förvaltningar. I vilken 
mån ett organisationsperspektiv i denna form påverkar informationstillgängligheten för olika 
användare diskuteras i analyskapitlet.  
 
De flesta kommunerna har en kommunal informationspolicy. Flera följer fortlöpande 
diskussionerna kring statskontorets 24-timmarswebb med dess råd och rekommendationer, 
detta genom fortbildning och informationsträffar. Några tar hjälp av Hjälpmedelinstitutet och 
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Funka Nu. Andra webbansvariga ingår i det regionala nätverk som rör den kommunala 
webbens utformning och struktur. Dessutom granskar många webbansvariga andra officiella 
och kommersiella webbsidor för att få erfarenhet och lärdom. 
 
Startsidorna i de kommuner i vilka jag gjort intervjuer är strukturerade på skiftande sätt.  
De statiska delarna täcks till största delen av den kommunala organisationen, med termer och 
begrepp från kommunal förvaltning. I de flexibla delarna på startsidan nämner de flesta 
intervjuade att nyheter som har ett stort allmänintresse är en avgörande faktor för att de ska 
placeras på startsidan. Det finns en spännvidd i hur man ser på de kommunala 
förvaltningarnas roll. Några menar att man måste bromsa så att det som finns på startsidan 
verkligen är något som användarna efterfrågar. Andra webbansvariga önskar att de 
kommunala förvaltningarna kunde skriva mer direkt för webbsidan. 
 
Nästan alla kommuner har gjort någon form av enkät om den kommunala webbplatsen. Flera 
av de webbansvariga bedömer att enkäterna har ett begränsat värde då urvalet inte varit 
representativt eller att svarsfrekvensen varit låg. De kommuner som genomfört brukartester 
har gjort detta inför förändringar av webbplatsen, och utifrån resultaten reviderat webbplatsen. 
Några kommuner står i startgroparna för brukartester inför planerade webbomläggningar. 
Några webbansvariga kopplar samman aspekter kring demokrati med möjligheten för 
kommunmedborgare att nå information och få information och få kunskap via webben, och 
med rätten att få sin röst hörd. 
 
De webbansvariga ger en mängd förslag och idéer ur skiftande aspekter hur man skall nå 
olika grupper av användare med information via webben. En del av förslagen har 
förverkligats i de intervjuade kommunerna, andra idéer som framförs är på planeringsstadiet. 
Grupperna av användare som uppmärksammas som är svårare att nå är många: psykiskt och 
fysiskt funktionshindrade, de med begränsade språkkunskaper och äldre. De flesta nämner 
lättlästa texter som ett mål, delar av eller hela webbsidan, men några ser nackdelar och risker 
med en separering av webbmaterialet till olika grupper. Skälen som anges är att all 
information bör göras tillgänglig för alla och inte begränsas för vissa grupper, detta utifrån ett 
demokratiskt synsätt. Några menar att webben inte når alla grupper av medborgare, utan att 
andra informationsvägar är nödvändiga för att nå dessa. Statskontorets satsning på 24-
timmarsmyndigheten har på flera sätt påverkat de webbansvariga och gett anledning till att 
uppmärksamma att webbens tillgänglighet kan ökas. 
 
Nästan alla intervjuade betonar att det är viktigt för nya användare att det är ska vara lätt hitta 
den eftersökta informationen. Flera säger att språket bör vara enkelt, men ändå hålla en rimlig 
nivå. Flera webbansvariga uttrycker på olika sätt att ett enkelt språk och enkla sökvägar är av 
vikt för inte bara nya användare utan även för andra användargrupper. Men samma 
webbansvariga är ofta medvetna om att den egna kommunala webben, den egna startsidan, 
inte uppfyller dessa kriterier utan har brister i ett eller flera avseenden. De hinder för 
tillgänglighet som nämns är begrepp och termer som är svårförståeliga för användare och ord 
som speglar den kommunala organisationens språkbruk. För nya användare är dessa språkliga 
hinder extra svåra att komma förbi. 
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Den kommunala webbens inträde har enligt de intervjuade i ganska liten grad förändrat övrig 
kommunal information till medborgarna. De flesta webbansvariga motiverar ett fortsatt behov 
av traditionell information och kommunikation med att en hel del medborgare, bl.a. äldre och 
de svagare i samhället, saknar tillgång till den kommunala webben. De flesta intervjuade 
uttrycker att webbinformation och traditionell information kompletterar varandra. 
 
Den kommunala webbens framtid kommer att innehålla mer interaktiva tjänster än för 
närvarande enligt flera intervjuade. Skälen som uppges är att användarna efterfrågar denna 
möjlighet alltmer och de kommunala organisationerna ser vinster i att administrationen 
förenklas och ärendehanteringen blir snabbare. Dessutom så sammanfaller utbyggnaden av 
interaktiva tjänster på den kommunala webbplatsen med 24-timmarsmyndighetens 
rekommendationer och intentioner. Men flera webbansvariga betonar att utvecklandet av 
interaktiva tjänster inleddes före Statskontorets rekommendationer med den s.k. 
24.timmarswebben. 
 
 

6  Analys och diskussion 
 
Detta kapitel innehåller utöver en analys även ett diskussionsavsnitt där webbinformation på 
offentliga webbplatser och graden av tillgänglighet behandlas ur ett lite vidare perspektiv. 
Behovet av mera forskning och fortlöpande granskning med betoning på 
tillgänglighetsaspekter tas upp i kapitlets avslutande avsnitt. 
 
Uppsatsens centrala frågeställningar bildar utgångspunkt i analysens uppläggning och 
kapitelindelning. Det innebär att analysen inte följer de frågeområden som finns i 
intervjuerna, utan intervjumaterialet bearbetas i denna analys utifrån teoribildning och 
forskning inom kognition, människa-dator- interaktion och tillgänglighet. Utgångspunkten är 
att tolka och analysera hur de intervjuade webbansvariga tänker och hur de uppfattar sitt 
arbete med kommunens webbplats.  
 
Uppsatsens problemställning är att försöka få svar på hur utformningen av de kommunala 
webbplatserna styrs. Utformas och domineras webbplatserna av den kommunala 
organisationens uppbyggnad, eller utformas webbplatserna från användarnas perspektiv och 
behov? Dvs. skapas webbplatsen utifrån ett organisationsperspektiv eller ett 
användarperspektiv? 
 
Problemställningen har att besvara följande delfrågor som behandlas under tre olika avsnitt i 
detta kapitel, och följande ordning: 
 
På vilka sätt påverkar ett organisationsperspektiv respektive ett användarperspektiv 
tillgängligheten för webbanvändarna? 
  
Hur, och i vilken omfattning, använder de webbansvariga de regler, riktlinjer, 
rekommendationer och råd som finns om webbinformation?  
 
Vilka medel använder de webbansvariga för att nå de medborgare med information som har 
begränsningar i läs- och skrivförmåga eller har liten datorvana? 
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6. 1  Organisationsperspektiv eller användarperspektiv? 
 
På vilka sätt påverkar ett organisationsperspektiv respektive ett användarperspektiv 
tillgängligheten för webbanvändarna? 
 
Kommunernas organisationsstruktur är mestadels väl synlig på de granskade webbplatserna. 
Ofta används termer och begrepp hämtade från kommunens förvaltningar i rubriker och som 
sökord. Nästan alla kommuner använder den egna organisationens uppdelning i olika 
förvaltningar, nämnder och styrelser redan på startsidan. Uppdelningen av arbetet med 
webbplatsen följer ofta kommunorganisationens förvaltningsdelar. Detta syns tydligt genom 
att startsidornas utformning med  fasta rubriker ofta namngetts efter kommunens olika 
förvaltningar.  
 
Flera av de webbansvariga inser att strukturen på webbplatsen har en sådan utformning, och 
de är ofta medvetna om att en startsida som huvudsakligen är strukturerad utifrån kommunens 
organisation skapar begränsningar i tillgänglighet för medborgarna, och att det försvårar för 
medborgarna att nå information och att kunna kommunicera med kommunen. (Anborg, 
Deborg). 
 

Den här hemsidan vi har idag är oerhört uppbyggd kring organisationen. Det är inte  
så lätt att hitta på de här hemsidan. (Deborg) 
 

Den motsatta bedömningen av den egna webbsidan finns hos Evberg: ”Den som vet lite om 
kommunal organisation, ser att vi inte utgår från hur vi är organiserade.”  
 
Beberg ser en utveckling i sin kommun, från en av kommunen styrd information, till en av 
användarna efterfrågad och mer användbar information, men menar att det är stort 
förändringsarbete som tar tid och som många måste involveras i.   
 
De webbansvarigas grader av ansvar för startsidan skiftar betydligt. En del har möjlighet att 
bearbeta och forma utseendet ganska fritt, oftast bortsett från de fasta delarna som 
genomgående speglar den kommunala organisationen, andra webbansvariga har mindre 
möjligheter att styra startsidans utseende. Några webbansvariga uppger att kommunens olika 
förvaltningar ibland inte bearbetar den information som läggs direkt på webbplatsen, och inte 
heller gör en bedömning om lämpligheten att placera informationen på webbplatsen. Detta 
uppfattas som ett problem av de webbansvariga eftersom informationen då inte har anpassats 
efter användarnas behov av information. Min bedömning och tolkning är att i sådana fall 
överskuggar organisationsperspektivet då användarperspektivet, vilket innebär att användaren 
har svårare att nå efterfrågad information eller att användaren uppfattar den kommunala 
webbplatsen som ointressant. 

 
I de delar av startsidan som de webbansvariga kan utforma på egen hand, nyheter och andra 
händelser som de uppfattar som intressanta för medborgarna, utgår de mestadels från att 
skriva på ett enkelt sätt. I dessa delar av startsidan har alltså de webbansvariga en betydande 
frihet. Jag finner att här har användarperspektivet ett större utrymme, och har lättare för att 
tränga igenom. Däremot är de delar av webbplatsen som styrs av förvaltningar och som är 
knutna till den kommunala organisationen mer dominerade av ett organisationsperspektiv än 
ett användarperspektiv.  
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Flera av de intervjuade, tydligast Hyllburg och Cesson, upplever att en del anställda som 
levererar webbinformation till webbplatsen inte beaktar användarnas behov och krav på 
intressant information: 
 

Man tänker olika, dom som sitter på kansliet och vi [webbgruppen] tänker på ett helt  
annat sätt, vi som jobbar med det praktiskt. Just när det gäller språk och mycket med 
användare och tydlighet … Det är nog en konflikt eller vad jag ska säga. (Hyllburg) 

 
Grönroos (2000) som i sin forskning utgår från ett kund- och serviceperspektiv, ser en stor 
fara i att en organisation inte är samstämmig. Han betona r att serviceperspektivet måste 
genomsyra hela organisationen för att få effekt. Det räcker inte med den personal som har de 
direkta kundkontakterna, i sådana organisationer når man inte ett tillräckligt bra resultat för 
kunden  (s. 264-282, 378, 386). 
 
Jag tolkar en del av de intervjuades svar så att webbplatsens tillgänglighet ibland begränsas av 
personal som inte har tillräckliga kunskaper eller förståelse för användarnas olika behov, 
kognitiva förutsättningar och begränsningar. Det inte tillträckligt att den webbansvariga ”ser 
felet”, för att nå ett användarperspektiv. Det är helhetssynen som nödvändig.    
 
Två av de tio undersökta kommunernas webbplatser har inte någon del av startsidan vikt för 
nyhetstexter eller brödtexter. De har därigenom en större bundenhet till startsidans fasta 
struktur med rubrikord och sökord, som i sin tur huvudsakligen utgår från kommunens 
organisation och språkbruk. Min tolkning här är att webbanvändarna i dessa kommuner är 
mer beroende av kommunorganisationens uppbyggnad och språkbruk, jämfört med de 
kommuner som har en startsida med nyhetstexter, eftersom dessa inte är så bundna till 
kommunens organisation. Det innebär enligt min fortsatta tolkning att de användargrupper 
som har begränsningar i läsförmåga och vissa grupper funktionshindrade har svårare att nå 
sökt information. Även för nya användare och de som sällan använder webben kan sådana 
webbplatser skapa tillgänglighetsbegränsningar.     
En av de webbansvariga (Fallsson) avviker från de nio övriga intervjuade i sin syn på 
webbplatsens uppbyggnad. Han ensam hävdar att om webbplatsen är uppbyggd kring 
kommunens organisation så kan detta vara positivt eftersom det ger medborgaren kunskap om 
hur kommunen är organiserad och uppbyggnad. 
 
Inte någon av de webbansvariga uppger kommunens storlek som en särskild orsak till att 
kommunens organisation har en framträdande plats på redan webbplatsens startsida. Det 
skulle ju kunna användas som argument för att få struktur och ordning på stor kommuns 
informationsmaterial, men så är inte fallet. Vanligt är däremot att de webbansvariga, både från 
små och stora kommuner, säger är att kommunens uppdrag är brett och olikartat, och att detta 
gör det problematiskt att skapa en webbplats som visar det breda omfånget, samtidigt med  att 
göra startsidan överskådlig. 
 
Ett problem som nästan alla intervjuade nämner är att användargrupperna är många. Här finns 
kommunens invånare med barn, ungdomar och äldre, företagare, turister, och alla med olika 
behov (Evberg). Flera webbansvariga uppger att det är svårt utforma en webbsida som passar 
alla användargrupper, även om man har en sådan strävan. Det som upprepas ofta är att 
webbplatsen ska var enkel att använda, att språket ska vara enkelt och att det ska vara lätt att 
hitta information för att nå kunna nå många användare. Jag uppfattar det som att det finns en 
strävan hos nästan alla intervjuade att webbplatsens språk inte ska vara ett 
tillgänglighetshinder för användarna. Men genom att flera webbansvariga har krav på en viss 
språklig nivå, begränsas tillgängligheten för dem som har språkliga hinder. 
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Jag tolkar de intervjuades svar som att det är svårt som webbansvarig att förena kommuners 
mångsidiga och breda uppdrag och de olika användargruppernas krav och behov. Detta även 
om de webbansvariga är medvetna om problemet och har som strävan att skapa en webbplats 
som är tillgänglig för många användare 
    
Det är viktigt att organisationens kundgrupp definieras och deras krav fastställas. Detta 
uttrycker många av de som bedömer tillgänglighet på webbplatser (Nielsen, s. 198; Norling, s. 
24f), och forskare som utgår från ett kundperspektiv när det gäller förhållandet mellan 
organisation och de som ska utnyttja organisationens tjänster (Grönroos 2000, s. 378-382). 
Samma bedömning uttrycker en av de intervjuade, Evberg: ”Så man får hela tiden bena upp 
vad de här olika målgrupperna, för att se vad och hur dom får bäst information.” 
Flera av de webbansvariga, bl.a. Beberg, menar att inte alla medborgare ingår i den 
kommunala webbens kundgrupp. Grupper som inte ingår är barn (Hyllburg), en annan nämner 
skolungdomar, flera intervjuade bedömer att äldre och personer med svenska som andraspråk 
inte hör till målgruppen. Skälen är skiftande. Någon säger att den information som kommunen 
erbjuder är ointressant för ungdomar. Några (Cesson, Itgren) menar att äldre människor hellre 
föredrar traditionella informationsvägar (personligt besök, brev och telefonkontakt) och därför 
inte tillhör målgruppen. Cesson gör en samlande bedömning: ”Äldre saknar dator, 
datorkunskap och datorvana i större utsträckning än vad yngre gör. …Äldre människor når 
man nog bättre via andra kanaler …”. 
 
Av mina intervjuer framgår således tydligt att de webbansvariga anser att den kommunala 
webbplatsen inte når alla medborgare. Deras målsättning är inte heller att nå alla. Men flera 
intervjuade är osäkra på vilka grupper som inte ingår i den kommunala webbens målgrupp 
eller kundgrupp. Denna osäkerhet om målgrupper leder över till frågan hur de webbansvariga 
får kunskap om webbanvändarnas önskemål och erfarenhet av den kommunala webbplatsen.   
  
Om en organisation ska kunna arbeta utifrån ett användarperspektiv på ett effektivt och 
framgångsrikt sätt så måste de önskemål och krav som kundgruppen har, på något sätt fångas 
in och mätas. Enkäter och mätningar av olika slag har utförts i nästan alla intervjuade 
kommuner. Men de webbansvariga bedömer de renodlade webbenkäterna (dvs. enkäter om 
webben som besvaras på webben) som genomförts i kommunerna som mindre värdefulla, 
eftersom svarsprocenten är låg och det är okänt vilka användargrupper som besvarat enkäten. 
Det uttrycker flera webbansvariga (Beberg, Deborg).  
Brukarenkäter och användarobservationer anses som betydligt mer värdefulla än traditionella 
enkäter för att kartlägga användarnas krav på webbplatsen. Det menar flera forskare. 
Den elektroniska tidskriften Jakob Nielsen’s Alertbox betonar vikten av genomtänkta tester 
och användarobservationer (http://www.uset.com/alertbox/20010805.html). Wakeman 2004, 
(http://webreference.com) föredrar bland olika slags testmetoder, just brukartester: “It is the 
user’s experience of trying to do something with a site that is the critical thing to get right, 
and this can only be done effectively by testing with real users.”  
 
Itgren berättar att kommunens webbplats har reviderats efter en brukartest som skett i flera 
steg, med hjälp av medverkande från olika användargrupper. En likartad brukartest är 
planerad i ytterligare någon kommun (Deborg). Men de övriga webbansvarigas kommuner 
har inte använt några sådana brukartester.  
 
Min tolkning av intervjusvaren är att ju mer genomtänkta och regelbundna försöken är att 
verkligen ta reda på olika användargruppers behov och krav, desto mer visar kommunen att 
kundperspektivet är av stor vikt i utformningen av webbinformationen. Motsatsen, ett svagt 
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intresse för användarnas krav, med enbart ett fåtal eller outvecklade möjligheter för 
användarna att berätta om sina behov och krav, indikerar att kommunens 
organisationsstruktur väger tungt i hur webbinformationen utformas.   
 
6.2  Hur använder de webbansvariga riktlinjer och rekommendationer?  
 
Hur, och i vilken omfattning, använder de webbansvariga regler, riktlinjer, rekommendationer 
och råd om webbinformation? 
 
Kommunernas webbpolicy utgår ofta från en fastställd informationspolicy eller en grafisk 
profil som är ganska generellt skriven och som även omfattar annan information än 
webbinformation. De kommuner som har en policy för just webben, har ofta krav på 
gemensam färg, typsnitt och bilder. Kraven utgår främst från att det ska se lika ut, att 
kommunens redan tidigare valda färger används och att webbplatsens utseende följer en viss 
standardmall. 
 
Min tolkning av de kommunala policydokument som de intervjuade hänvisar till är att de 
vanligen är relativt allmänt hållna, och i liten grad är inriktade på att användare med olika 
funktionshinder och läshinder ska ha hög tillgänglighet till webbplatsen.  
 
Det finns några kommuner som bygger sin informations- eller webbpolicy på nationella 
rekommendationer, t.ex. HI:s råd som har som strävan att öka tillgänglighetsgraden. 
Kommunerna arbetar olika omfattande med webbpolicy. De flesta webbansvariga följer 
fortlöpande diskussionerna kring statskontorets intentioner som faller inom begreppen 24-
timmarswebben och 24-timmarsmyndigheten med dess råd och rekommendationer. Men de 
gör det i olika stor omfattning. Några har enbart sporadiska kontakter och arbetar utan 
systematik. Andra kommuner däremot deltar regelbundet i informationsträffar och regionala 
nätverksträffar i länet som ibland rör den kommunala webbens utformning och struktur. Med 
avseende på funktionshindrades behov av information är detta arbetssätt i linje med FN:s 
standardregler (2002) som ger direkta uppmaningar att praktiskt arbeta med de  
funktionshindrades särskilda behov genom policyp lanering och utbildning på både regional 
och kommunal nivå för de anställda (s. 39). I den kommunala informationspolicyn hänvisas  
ibland även till Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer. Några kommuner tar hjälp av De 
Synskadades Riksförbund och Funka Nu (Beberg, Joberg). 
 
Det är inte enbart renodlade policydokument som fungerar som vägledare för de 
webbansvariga för hur webbplatsens utformning och språk kan se ut. De webbansvariga är 
genomgående intresserade av hur webbplatser utanför den egna kommunen är utformade. 
Därför granskar många webbansvariga en mängd andra webbplatser: kommuner, landsting, 
organisationer och andra offentliga och kommersiella webbplatser, inte enbart som redskap 
och informationsvägar i det dagliga arbetet, utan också för att få erfarenhet och lärdom från 
andra webbplatsers utformning och uppläggning. Men att bedöma i vilken omfattning de 
webbansvarigas erfarenheter från andra webbplatser gett utslag på de intervjuades kommunala 
webbplatser ligger utanför uppsatsens syfte.  
 
Ingen webbansvarig omnämner i intervjuerna FN:s standardregler eller WAI:s riktlinjer om  
informationstillgänglighet. Men någon enstaka kommun hänvisar på sin webbplats till att 
WAI:s riktlinjer används. Trots att de internationella standarderna bildar grund för de 
fastställda nationella riktlinjerna har de en låg genomslagskraft i kommunerna. En tolkning 
vore att de webbansvariga uppfattar de nationella riktlinjerna tillsammans med den egna 
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kommunens informationspolicy som tillräckliga redskap i sitt webbarbete för att få en 
tillfredsställande tillgänglighet. Men jag finner inte stöd för en sådan tolkning i intervjusvaren 
eftersom de kommunala policydokument som de intervjuade hänvisar till, genomgående är 
mycket allmänt hållna. De nationella riktlinjerna som finns är inte heller de tillräckligt 
precisa. Flera intervjuade nämner, i olika hög grad, att de försöker följa diskussionerna kring 
24-timmarswebben men upplever att dess intentioner ännu så länge är oklara. Att de 
nationella riktlinjerna är under pågående utveckling och förändring visar sig på flera sätt. Bl.a. 
genom nya utredningar och rapporter, däribland RRV:s rapport Ett informationssamhälle för 
alla? (2003) samt inrättandet av Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, den 1 
januari 2004.  
 
Min tolkning är att en förbättrad kännedom hos de webbansvariga om både de internationella 
och de nationella riktlinjerna, tillsammans med ett utvecklat samarbete på regional nivå 
mellan kommunerna borde underlätta för de webbansvariga att kunna öka tillgängligheten för 
användare. Men enbart kännedom och kunskap om riktlinjer som gynnar tillgänglighet är inte 
tillräckligt. IT-kommissionen skriver i Digitala tjänster – hur då?  (2003) att kunskapen om 
hur tjänster bör utföras finns hos de som ansvarar för webbinformation, dvs. att digitala 
tjänster ska vara effektiva och enkla att använda, men kommissionen oroas av att dessa 
kunskaper inte används tillräckligt mycket ( s. 91). Satsningen på 24-timmarmyndigheten kan 
riskera att gå förlorad om man utgår vad man kan leverera för tjänster på nätet, istället för att 
se vad som är viktigt och svarar mot användarnas krav (s. 58).  Jag ser här att IT-
kommissionen uppmärksammar risken för att offentliga webbplatser riskerar att falla i en 
”organisationsfälla”, att fastna i ett organisationsperspektiv som har som utgångspunkt vad 
organisationen kan leverera, och inte vad användarna kräver, efterfrågar och uppfattar som 
värdefullt och viktigt. IT-kommissionen menar att arbetet med webbplatser för att öka 
tillgängligheten måste uppmärksammas och utvärderas kontinuerligt. I mina intervjuer 
nämner de intervjuade ofta att det finns medborgare som inte använder eller inte har möjlighet 
att använda den kommunala webben. De nämner främst personer med olika slags psykiska 
funktionshinder, äldre och användare med språkliga begränsningar, och menar att för dessa 
grupper krävs andra informationsvägar. Det är tydligt att de intervjuade är medvetna om att 
det finns medborgare som har svårt att tillgodogöra sig webbinformation och att andra 
informationsvägar måste finnas. 
I följande avsnitt utvecklas och analyseras de delar av uppsatsens intervjuer som ägnas åt  
personer med begränsningar i att tillgodogöra sig information.   
  
6.3  Hur når de webbansvariga de informationssvaga användarna? 
 
Vilka medel använder de webbansvariga för att nå de medborgare med information som har 
begränsningar i läs- och skrivförmåga eller har liten datorvana? 
 
Jag delar upp denna analys i två delar. Först analyseras vilka medel webbansvariga använder 
för att kommunal webbinformation ska nå användare med olika begränsningar, därefter 
granskas kortfattat hur den kommunala informationen har förändrats som ligger utanför 
webben, dvs. traditionella informationsvägar och informationsplatser i form av personliga 
besök, tele fonkontakter, informationsmaterial i tryckt form etc. 
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6.3.1  Webbinformation 
 
Under mina intervjuer återkommer de intervjuade ofta till problemställningen kring hur man 
bör gå till väga för att nå som många som möjligt, och hur man som webbansvarig skaffar sig 
kunskap om dessa användares behov. Att den kommunala webbplatsen anses vara under 
utveckling och kan förbättras syns bl.a. genom att ett par kommuner uppmanar användare att 
höra av sig med synpunkter och klagomål redan på webbplatsens startsida (Deborg, Itgren, 
Joberg). Nästan alla intervjuade betonar att det är viktigt för användare att det är ska vara lätt 
att hitta den eftersökta informationen, särskilt gäller det för nya och ovana användare. Nästan 
alla betonar att språket bör vara enkelt, men ändå hålla en rimlig nivå. Flera webbansvariga 
uttrycker på lite olika sätt att ett enkelt språk och enkla sökvägar är av vikt inte bara nya 
användare utan även för andra användargrupper. De flesta menar att användarna mestadels 
söker efter något speciellt och därför bör sökvägarna var tydliga. 
 
Jag tolkar de intervjuades svar som att det finns en kunskap bland de webbansvariga om att ett 
enklare språk och enkla sökvägar underlättar för ovana och språkligt begränsade användare. 
Men flera av de webbansvariga är medvetna att flera av den egna kommunens webbplats med 
fasta rubriker och söktermer skapar problem eftersom det förutser kännedom om den 
kommunala organisationen och organisationens begrepp och språkbruk.  
 
De webbansvariga är inte ensamma att bestämma webbplatsens utformning, utan de utgör en 
del i en kommunal organisation som tillsammans avgör hur webbplatsen ska se ut. Det 
framgår av de svar som de intervjuade ger på min inledande fråga hur webbarbetet är 
organiserat. De webbansvariga ingår som en del i den kommunala organisationen vars 
verksamhet speglas på webbplatsen i olika hög grad. Grönroos (2000) betonar i sin forskning 
om kundorientering att organisationens helhetssyn på kundens behov har en avgörande 
betydelse för hur kvalitén uppfattas av kunderna (s. 386). 
 
Jag tolkar de intervjuades svar som att organisationsperspektivet ofta har en sådan dominans 
på den kommunala webbplatsen att det begränsar tillgängligheten för flera användare, särskilt 
för de grupper som är ovana webbanvändare eller grupper som har språkliga begränsningar av 
olika slag. 
 
Några av kommunerna har, och andra har haft, sökboxar med fritextsökning, men tagit bort 
dem eftersom det irriterat många användare som inte fått den hjälp de väntat sig. Bristen och 
svagheten med sökregistren är att indexeringen är automatiserad och att ord och begrepp styrs 
och är starkt färgade av den kommunala organisationens terminologi. Denna brist visar att en 
ny teknik som implementeras i ett informationssystem utan att anpassas efter användarnas 
normala språkbruk och behov, får en begränsad användning. Inom MDI-forskningen är detta 
en central frågeställning, att inse behovet av att se till helheten, inte enbart tekniken, för att få 
en hög tillgänglighet. Det betyder att man kontinuerligt måste uppmärksamma att 
interaktionen mellan människa och dator ingår i en kontext där användarnas kognitiva 
förmågor, språkkonventioner och attityder väger tungt (Allwood 1998, s. 7; Gulz, 
http://www.hb.se/bhs/ith/2-99/index.htm) 
 
För att nå de användare som har begränsningar i läs- och skrivförmåga, här kan ingå yngre, 
dyslektiker, personer med begränsade svenskkunskaper, diskuterar de intervjuade på olika 
sätt. Några förordar att webbplatsen, främst startsidan, borde vara på lättläst svenska (Deborg, 
Evberg). En tydlig och enkel navigeringen är nödvändig för att finna information menar de 
flesta intervjuade. Intressanta är de tankar som finns hos en del webbansvariga, och det arbete 
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som påbörjats i en del kommuner, att göra utvalda delar av webbplatsen lättläst med avseende 
på särskilda användargrupper. I Bebergs kommun är man i färd med att utforma en webbplats 
just med tanke på olika typer av funktionshinder. I arbetet tar man hjälp av handikappgrupper. 
Men den webbansvariga vill egentligen inte ha någon separering av webben, utan ser hellre en 
universell webbsida som är tillgänglig för alla. Två kommuner arbetar med att utveckla en 
”talande webb”, där synskadade kan ringa och få viss kommunal webbinformation uppläst.  
 
Tankar och idéer kring speciellt anpassade webbsidor och en talande webb visar på att en del 
webbansvariga är medvetna om att användargrupper med funktionsbegränsningar måste ägnas 
särskild uppmärksamhet om webben ska bli tillgänglig för dessa grupper. Viktigt att 
uppmärksamma är att de båda anpassningarna ovan; anpassade webbsidor och en talande 
webb, i förlängningen kan vara till gagn för många skilda grupper, även om de webbansvariga 
inte nämner detta under intervjuerna, och trots att det inte är det primära syftet. 
 
Jag menar att personer som har svårt för att läsa, dyslektiker och de som har svenska som 
andraspråk, afatiker och andra med språkliga begränsningar kan ha nytta av anpassade 
webbsidor. Och kanske även användare som inte upplever sig ha några 
funktionsbegränsningar, men som ibland kanske finner det bekvämt och effektivt med en 
anpassad variant. Tankegången är inte min egen utan återfinns i flera dokument om 
tillgänglighet, häribland WAI:s riktlinjer Web Content Accessibility Guidelines 1.0  (1999) 
som redan i inledningen betonar den breda nyttan med anpassade webbplatser:  ”…each 
accessible design choice generally benefits several disabilty groups at once and the Web 
community as a whole.” (http://www.w3.org/TR/WCAG10/).  
 
En av de intervjuade nämner att kommunbibliotekens datorer används mycket, men vet inte i 
vilken utsträckning användarna besöker kommunens webbplats eller andra offentliga 
webbplatser, men menar att biblioteken kan användas för webbinformation av de som inte har 
egna datorer. Jag är något förvånad över att inte fler av de intervjuade uppger biblioteket som 
en plats för medborgare att skaffa sig information. Min tolkning är att kännedomen inte är 
tillräckligt stor, eller glöms bort, hos huvuddelen av de intervjuade om den personliga service 
som biblioteken kan ge form av hjälp med att söka kommunal information, samt hjälp med 
utskrifter, kopiering och förstoring av kommunalt informationsmaterial, och annan offentlig 
webbinformation.  
 
Jag tolkar det som att folkbiblioteken inte uppfattas av flera webbansvariga som ett väsentligt 
komplement till den kommunala medborgarservicen. De uttrycker i alla fall inte detta under 
mina intervjuer. Av stor betydelse är att bibliotekens service till besökarna, liksom att 
kommunens service till medborgarna, är kundorienterad, och kan leverera det som efterfrågas 
på och effektivt sätt. Det skulle gynna alla användare, inte bara de som har skiftande 
begränsningar i att ta till sig information och i att kommunicera. Motsvarande 
informationsbehov för användare med funktionsbegränsningar bör kunna göras tillgängligt på 
liknande sätt på medborgarkontor och stadsdelskontor. Jag menar att också här beror graden 
av tillgänglighet på hur användarorienterad och kundorienterad den kommunala 
organisationen är, hur stor kunskapen och förståelsen är för olika gruppers behov och förmåga 
att tillgodogöra sig information. Skillnaden mellan kommunal webbinformation och annan 
kommunal information blir då av mindre betydelse för användarna.  Under intervjuerna 
uttrycker flera webbansvariga att det finns ett stort behov att behålla traditionella 
informationsvägar. Evberg ger uttryck för detta, som jag tolkar som en både viktig och riktig 
bedömning för att öka tillgängligheten till kommunal information: ”Använder man hemsidan 
som en av flera informationsvägar, då gör du en bättre hemsida också.”  



 

 46 

 
6.3.2  Övrig information 
 
Alla webbansvariga är medvetna om att man inte når alla grupper medborgare med den 
kommunala webbplatsen, även om man förenklar språk och navigation. Flera anser att den 
kommunala webbplatsen bör ha en rimligt hög språknivå, och att de grupper som man inte 
kan nå via webben, bör har tillgång till andra vägar för att få information och kunna 
kommunicera med kommunen. Genomgående bland intervjusvaren är att kommunerna inte 
minskat de traditionella informationsvägarna och informationsplatserna. Det finns en strävan 
hos några av de tio kommunerna att försöka utveckla och förbättra kommunikationen mellan 
medborgare och kommun på nya sätt utöver webbplatsen. Här ingår utvecklade 
medborgarkontor och stadsdelskontor som platser där medborgare kan nå kommunen. Jag 
tolkar det som att det finns en tydlig medvetenhet hos nästan alla de intervjuade att de 
traditionella informationsvägarna fortfarande fyller en viktig funktion. Flera intervjuade anger 
att detta är särkilt viktigt för de medborgare som har hinder av olika slag, funktionshinder, 
språkhinder, ekonomiska hinder eller ovana vid modern teknologi. Dessa insikter hos de 
webbansvariga stämmer överens med det som RRV säger i Ett informationssamhälle för alla? 
(s 74): ”traditionella kanaler för kontakter mellan medborgare och myndigheter ska vara kvar 
när den elektroniska förvaltningen utvecklas”, och RRV betonar samtidigt att de traditionella 
tjänsterna bör följas upp på samma sätt som de elektroniska. 
     
6.4  Diskussion  
 
Under mina intervjuer framträder ett mönster som visar ett flertal faktorer som påverkar 
graden av tillgänglighet för webbanvändarna. Flera intervjuade är medvetna om en del hinder 
och begränsningar som försvårar tillgängligheten. Andra intervjuade har en lägre medvetenhet 
om dessa faktorers betydelse för tillgängligheten. 
Vikten av ett enkelt språk återkommer ofta hos de intervjuade. Ett tillkrånglat språk begränsar 
förståelsen och tillgängligheten. Bygger dessutom språket på en terminologi som kräver 
kännedom om kommunal organisation och dess uppbyggnad begränsas tillängligheten 
ytterligare. Teorier om språkförståelse och webbanvändning betonar ofta betydelsen att 
användares tidigare erfarenheter från vardagsspråk och från annan verksamhet kan användas i 
mötet med ny teknologi. Allwood (1998) kallar detta ”ursprungsdomäner” (s. 38). Vikten att 
ha möjligheten att luta sig mot en förförståelse är störst för de som har 
funktionsbegränsningar, men är av betydelse för alla användare. 
 
De kommuner som på sina webbplatser domineras av den kommunala organisationens interna 
begrepp och språkbruk, och dessutom till stora delar använder ett språk som saknar enkelhet 
och tydlighet, skapar begränsad tillgänglighet för användarna. Det är tydliga tecken på att 
informationens utformning har ett organisationsperspektiv.. Min granskning och mina 
intervjuer visar att flera av kommunernas s webbplatser styrs till stora delar av ett 
organisationsperspektiv. Visserligen finns det delar av webbinformationen som är 
lättillgänglig för de flesta användare på dessa webbplatser, men jag anser att 
användarperspektivet har mindre utrymme.  
 
Det går däremot inte att ur empirin peka på enskilda kommuner som tydligt avvikande, dvs. 
att de har en webbutformning som begränsar tillgängligheten mer än andra kommuner på ett 
markant sätt. Inte heller går det att finna någon kommun som har utvecklat ett 
användarperspektiv som skiljer sig markant från de övriga kommunerna. Jag finner flera skäl 
till att vara försiktig med alltför säkra tolkningar och generaliseringar. Sättet att använda och 
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utnyttja webbplatser på har en komplexitet som ofta underskattas. Det framhålls i rapporten 
Vem använder Internet och till vad? (s 8-13). Det kan betyda att upptäckten av en intressant 
egenhet som påverkar tillgängligheten negativt, kanske vägs upp av en annan faktor som inte 
satts under lupp i denna uppsats.  
 
Ett annat skäl till att inte dra alltför långtgående slutsatser av materialet är att de kommunala 
webbplatserna fortfarande är under uppbyggnad och pågående förändringar. Detta framgick 
ofta under intervjuerna. Dessutom är de riktlinjer, råd och rekommendationer som kan 
fungera som styr- och hjälpmedel för de webbansvariga, främst de nationella riktlinjerna, 
under bearbetning och utveckling. Min uppsats har granskat en intressant utvecklingsfas i 
arbetet med kommunala webbplatser och där stora förändringar kommer att ske i framtiden. 
Det betyder att utformningen av framtidens kommunala webbplatser behöver fortlöpande 
granskas från en mängd utgångspunkter.  
 
6.5  Fortsatt forskning 
 
Som mest väsentligt ser jag att tillgänglighetsaspekterna bör få stort utrymme i forskning 
kring webbinformation och webbutformning. Demokratiaspekten hänger nära samman med 
tillgänglighet och är en annan viktig aspekt. Andra områden att granska kan vara graden av 
interaktivitet, kostnader, effektivitet mm. Ett intressant delområde är hur man säkrast och 
effektivast mäter hur användarna använder och upplever webbplatser. I uppsatsen har jag 
endast berört enkäter, brukartester och brukarobservationer. En fördjupning i ämnet skulle ge 
förstärkt kunskap hur man kan öka tillgängligheten på webben främst för de som har fysiska 
och psykiska funktionsbegränsningar i vid bemärkelse, men som även skulle gynna alla 
användare, genom att webbansvariga då kan skapa webbplatser som har hög tillgänglighet. 
Offentliga informationsvägar och informationsplatser utanför webben har en tendens att 
minska. Detta har uppmärksammats av RRV i Ett informationssamhälle för alla? (s. 16.) 
(se även avsnitt 2.2.4). Det blir de informationssvaga som mest påverkas av detta, dvs. 
personer som har liten eller ingen möjlighet att använda eller nås av webbinformation. Jag ser 
det som mycket viktigt att både traditionella informationsvägar, och nya alternativ till 
webbinformation, får en plats i morgondagens informationsflöde. För detta krävs en 
kontinuerlig granskning och bevakning så att inte en ökad polarisering riskerar att utvecklas 
mellan de informationsstarka och de informationssvaga grupperna i samhället 
 

                              
7  Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar offentliga webbplatser och deras grad av tillgänglighet för 
användarna. Intervjuer med tio webbansvariga i lika många kommuner i Sydsverige bildar 
uppsatsens utgångspunkt. Hur arbetar och resonerar webbansvariga kring kommunala 
webbplatsers utformning?  
 
Bakgrunden till behovet att granska offentliga webbplatser, här med hjälp av intervjuer med 
webbansvariga, är främst att användare och medborgare har olika förmåga och möjlighet att ta 
till sig information. Det betyder att webbplatsens utformning och språk är av avgörande 
betydelse för i vilken grad informationen ska bli åtkomlig och tillgänglig för 
webbanvändarna. Ett andra skäl till att granska offentliga webbplatser är att både 
internationella och nationella regler, riktlinjer, rekommendationer och råd finns att tillgå för 
webbproducenter och webbansvariga. Riktlinjerna betonar i hög grad aspekter som har med 
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tillgänglighet att göra. I dessa riktlinjer framhävs ofta behovet att göra information tillgängligt 
för funktionshindrade och andra personer med begränsningar att tillgodogöra sig information. 
Dessa riktlinjer  behandlas i ett kapitel som även innehåller några viktiga undersökningar som 
gjorts över offentliga webbplatsers tillgänglighet i Sverige   
 
Min egen bakgrund, först lärare inom grundskolan under ett antal år, nu biblioteksassistent 
med en del av arbetet inriktat på barns, äldres och funktionshindrades särskilda behov, har 
gett mig en förförståelse för människors olikartade förutsättningar, och för vikten av att 
anpassa information till mottagaren och användaren.     
De två faktorerna: människors olika förmåga att bearbeta information samt befintliga 
riktlinjer om webbplatsers tillgänglig, bildar utgångspunkt för två av uppsatsens tre centrala 
frågeställningar:  
  
Vilka medel använder de webbansvariga för att nå de medborgare med information som har 
begränsningar i läs- och skrivförmåga eller har liten datorvana? 
 
Hur, och i vilken omfattning, använder de webbansvariga de regler, riktlinjer, 
rekommendationer och råd som finns om webbinformation?  
 
Uppsatsens teoribakgrund vilar huvudsakligen på teorier och forskning kring kognition, och 
kring samspelet mellan människa och dator. Kognitionsforskning är ett vetenskapsområde 
som ägnar sig åt människans minnesfunktioner och hur människan bearbetar information. Den 
forskning inom området som är inriktad på förhållandet mellan människa och dator, den s.k. 
människa-dator-interaktionen, MDI, är relativt ny och sker ofta tvärvetenskapligt. 
  
Kommuner har ett brett arbetsfält, de är till stora delar styrda av lagar och förordningar, 
medan andra delar i kommunorganisationen är friare, hit hör webbinformationen och dess 
utformning. Men hur starkt ger sig organisationen till känna på webbplatsen? Måste 
användaren kunna kommunens organisation och uppbyggnad för att komma åt 
webbinformation. I så fall domineras webbplatsen av ett organisationsperspektiv. Tar 
kommunorganisationen däremot stora hänsyn till att användarna, medborgarna har olika 
behov, begränsningar och förmågor att tillgodogöra sig information dominerar ett perspektiv 
som utgår från användaren, ett användarperspektiv. Uppsatsen försöker därför besvara 
följande frågeställning: 
 
På vilka sätt påverkar ett organisationsperspektiv respektive ett användarperspektiv 
tillgängligheten för webbanvändarna? 
 
Genom en kvalitativ forskningsansats i form av intervjuer med tio webbansvariga från lika 
många kommuner i Sydsverige, försöker uppsatsen få svar på de tre frågeställningarna ovan.  
Såväl de intervjuade som deras kommuner är anonymiserade i uppsatsen. Urvalet av de tio 
webbansvariga skedde framför allt genom att trettiotalet kommuners webbplatser, 
huvudsakligen startsidorna granskades. Även kommunernas storlek, struktur och geografiska 
placering hade betydelse för det slutliga urvalet. Min strävan var att få ett skiftande urval för 
att få ett tillräckligt underlag för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. En 
förberedande testintervju gjordes, men eftersom jag gjorde bedömningen att endast smärre 
justeringar behövdes i de påföljande intervjuerna, ingår denna till fullo i uppsatsen.  
Intervjuerna av de tio webbansvariga utgår från ett antal frågeområden i en frågemall som 
finns i bilaga 2, och med kompletterande tilläggsfrågor i bilaga 3. Frågorna behandlar 
inledningsvis kommunorganisation, webbpolicy, webbplatsens utformning. Därefter följer 
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frågor om hur webbanvändares åsikter fångas in, om vilka användargrupper som är lätta resp. 
svåra att nå med webben och hur man tar hänsyn till nya webbanvändare, samt en avslutande 
fråga om webbens framtid.  
Intervjuerna spelades in och nedtecknades därefter ordagrant. I uppsatsens intervjukapitel 
beskrivs intervjuutfallet utifrån frågemallen, inte kommun för kommun. Här kommer de 
intervjuade direkt till tals genom valda citat och genom referat. Dessa visar hur de 
webbansvariga tänker och resonerar, men även hur de upplever sin roll och sin funktion i en 
kommunal organisation, samt hur de webbansvariga funderar och agerar utifrån uppsatsens tre 
frågeställningar som bildar uppsatsens utgångspunkt. Intervjukapitlet avslutas med 
sammanfattning av de tio intervjuerna.  
 
Därefter följer ett kapitel med en analys av intervjuerna och en efterföljande diskussion. 
Analysen utgår från uppsatsens tre centrala frågeställningar som ovan är kursiverade. Varje 
frågeställning har ett eget avsnitt, detta för att läsaren lättare ska kunna följa analysen och 
dragna slutsatser. 
 
Frågan om hur ett organisationsperspektiv resp. ett användarperspektiv påverkar 
tillgängligheten intresserar de intervjuade. Flera av de webbansvariga uttrycker att de är 
medvetna om att webbplatsens utformning och språk är viktiga komponenter som påverkar 
tillgängligheten. Kommunernas organisation, uppdelningar i olika förvaltningsdelar mm. 
påverkar i stora delar av startsidans utformning hos alla de granskade kommunerna. Min 
granskning visar att sökrubriker och andra sökmöjligheter oftast lånar ord och termer från 
kommunorganisationen. Detta är de intervjuade mestadels medvetna om. Flera förstår att 
tillgängligheten till webbplatsen begränsas pga. av ett sådant organisationsperspektiv. Men 
intentionerna hos flertalet är att försöka använda ett språk som förstås av de flesta 
webbanvändare för att nå så många som möjligt. Intervjuerna visar att de webbansvariga ofta 
har begränsade möjligheter att påverka webbplatsen eftersom de endast kan styra en del av 
startsidans utformning och utseende. Min tolkning är den bakomliggande 
organisationsstrukturen slår så stark igenom på huvuddelen hos de granskade kommunernas 
startsidor att tillgängligheten begränsas för användarna , särskilt bland de grupper som har 
språkliga begränsningar av något slag eller inte känner till kommunens organisation. 
 
Uppsatsens frågeställning om hur de webbansvariga använder regler och riktlinjer om 
webbplatsers utformning kan inte besvaras enhetligt. Kännedomen om de olika riktlinjerna är 
skiftande hos de intervjuade. Kommunernas egna policydokument är mestadels allmänt hållna 
och berör sällan webbtillgänglighet. De intervjuade hänvisar ofta till statsmakternas pågående 
arbete med 24-timmarswebben, och ibland till diskussioner i länen, men de upplever ofta dess 
intentioner som oprecisa. De internationella riktlinjerna från FN och EU nämns nästan aldrig 
av de intervjuade. Min tolkning är att en högre kännedom om befintliga riktlinjer, och högre 
grad av samarbete mellan kommuner skulle skapa förutsättningar för att öka tillgängligheten 
för webbanvändare. Det gäller särskilt de grupper som har funktionshinder eller olika former 
språkliga hinder för att kunna tillgodogöra sig information. 
 
Hur når de webbansvariga de informationssvaga? De flesta webbansvariga berättar under 
intervjuerna om att de delar av webbplatsen som de kan styra över så försöker de använda ett 
enkelt språk, men ändå en viss nivå. De är i olika grad medvetna om att 
kommunorganisationens särskilda språk, termer och sökord på webbplatsen leder till 
begränsningar i tillgänglighet. Flera intervjuade menar att äldre och invanda 
kommunikationsvägar med regelbundna hushållsutskick, telefonkontakter, personliga möten 
etc. är lämpligare än webbinformation för vissa grupper av medborgare. Min analys visar att 
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de webbansvariga är medvetna om att traditionella informations- och kommunikationsvägar 
mellan kommun och medborgare även behövs i framtiden. Min undersökning visar också  att 
inte någon kommun har minskat på traditionell information och kommunikation, trots 
webbens frammarsch.  
Analyskapitlet innehåller även ett diskussionsavsnitt där webbinformation på offentliga 
webbplatser och graden av tillgänglighet behandlas ur ett lite vidare perspektiv. 
Avslutningsvis tas behovet av mera forskning upp och vikten av fortlöpande granskning av 
offentliga webbplatser främst i ljuset av behovet av tillgänglighet för webbanvändarna. 
 
I källförteckningen har statliga utredningar och publikationer och andra officiella dokument  
placerats utifrån titel, skälet är att titlarna mestadels är mycket informativa och beskrivande, 
till skillnad från den utgivande myndighetens namn. Sist i uppsatsen finns tre bilagor: 
introduktionsbrevet till de intervjuade och de två frågemallar som bildade stommen under 
mina intervjuer med webbansvariga i tio kommuner i Sydsverige under 2003. 



 

 51 

 

8  Källförteckning 
 
I källförteckningen redovisas inte OH-material, blädderblocksanteckningar etc. kring 
kommunal informationspolicy som de tio webbansvariga hänvisat till under intervjuerna  
eftersom jag har betraktat detta som rent internt arbetsmaterial.   
 
8.1  Otryckta källor 
 
Intervjuer med tio webbansvariga i tio kommuner perioden 11 mars – 2 juni 2003. 
Inspelningarna finns i författarens ägo. I uppsatsen används följande fiktiva efternamn: 
Anborg, Beberg, Cesson, Deborg, Evberg, Fallsson, Geberg, Hyllburg, Itgren, och Joberg. 
 
8.2   Elektroniska källor 
 
Kommunala webbplatser: Tio kommunala webbplatser under perioden mars- augusti 2003.  
------------------------------------------------------------------------------ 
CID´97: Riktlinjer för utformning av webbplatser (2000). 
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Bilaga 1 
 

2003-05-XX 
N. N. 
 
Tack för din medverkan  
 
Jag heter Stefan Sandberg och håller på med en uppsats som utgör slutet på min utbildning på 
halvtid vid Högskolan i Borås i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.  
Jag har valt att skriva om webbansvariga och deras arbete med kommunala webbsidor. Jag är  
särskilt inriktad på kommunens startsida. 
 
Arbetet med kommunala webbsidor är en relativt ny företeelse. Utveckling och förändring 
pågår ständigt och utgör därför ett spännande område inom informationsforskning.  
 
I min uppsats utgör ett antal intervjuer med webbansvariga i 7 - 8 kommuner i södra Sverige 
en viktig del. De intervjuades namn och de berörda kommunerna kommer att hållas anonyma 
under hela arbetet och självfallet också i den färdiga uppsatsen  
 
Uppsatsen kommer att omfatta ungefär femtio sidor. Den beräknas vara klar under 2004. 
De som vill har då möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. 
 
För att intervjun eller samtalet mellan oss ska bli så berikande som möjligt bifogar jag några 
frågeområden som för mig är centrala och som kan vara till stöd för oss båda under samtalet. 
 
För att bättre kunna bearbeta mina intervjuresultat hade jag tänkt använda bandspelare vid 
vårt samtal. Inspelningen kommer att vara av avgörande betydelse för att göra de intervjuade 
full rättvisa i mitt uppsatsarbete. Hoppas inte detta sätter hinder för samtalet. 
 
 
Stefan Sandberg 
Bågfilsgatan 72 
230 42 Tygelsjö 
 
040-46 62 50 (hem) 
040-42 50 70 (arb.) 
 
Överenskommen intervjutid: måndag  xx maj 2003, kl. 13.15 
 
Bilaga: 
Kommunala webbsidor - Intervjufrågor till webbansvariga i några sydsvenska kommuner 
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Bilaga 2 
  Kommunala webbsidor  

 
Intervjufrågor till webbansvariga i några sydsvenska kommuner 

 
Frågeområden (1 – 10)  
 
1 
Hur är arbetet med den kommunala webben organiserat? 
 
2 
Finns det någon fastställd policy i kommunen hur webbinformationen skall utformas? 
  
3 
Vad är det som är avgörande för vad som skall stå på startsidan? 

   
4 
Vad är det som är avgörande för hur startsidans utseende skall se ut? 
  
5 
Hur fångas besökarnas erfarenheter och åsikter om webbsidan in? 
  
6 
Vilka grupper verkar lättast att nå med webben? 
 
7 
Vilka grupper verkar svårast att nå med webben? 

 
8 
Nya användare.  
Kommunal webbinformation är relativt nytt. Nya användare av kommunal information på 
webben tillkommer ständigt. 
Vad behöver man tänka på som webbansvarig? 
 
9 
Hur har övrig kommunal information och kommunikation med invånarna förändrats i 
och med att kommunen har webbinformation?  
  
10 
Hur ser den kommunala webbens framtid ut? 
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Bilaga 3 

         Kommunala webbsidor 

Intervjuer med webbansvariga i några skånska kommuner 

Frågeområden 

1  Hur är arbetet med den kommunala webben organiserat? 
Är det huvudsakligen ett ensamarbete eller ett lagarbete? 
 

2  Finns det någon fastställd policy i kommunen hur webbinformationen skall utformas? 
Finns det några regelverk och rekommendationer från kommunen, andra 
myndigheter eller organisationer som används i arbetet med att utforma 
webbsidor? 

3  Vad är det som är avgörande vad som skall stå på startsidan? 
 Finns det någon slags information som prioriteras? 

(T.ex. löpande kommunala beslut, allmän information om kommunen, 
kommunala nyheter och dagsaktuella händelser, eller  andra viktiga händelser i 
kommunen)  

 
4  Vad är det som är avgörande för hur startsidans utseende skall se ut?  

5  Hur fångas besökarnas erfarenheter och åsikter om webbsidan in? 
 Hur sker dialogen med användarna? 
 Vilken typ av önskemål är vanligast? 
 Hur tas användarnas åsikter till vara? 
 Finns det någon typ av önskemål som är särskilt väsentlig att tillgodose? 
  
6.  Vilka grupper verkar lättast att nå med webben? 

7.  Vilka grupper verkar svårast att nå med webben? 
Vad beror svårigheterna på? 
Hur kan man förändra informationen för att bättre nå dessa personer? 

 
Hur tar man hänsyn till olika grupper av fysiskt funktionshindrade?  
(T.ex. synsvaga, färgblinda, blinda och personer med sämre motorik) 
 
Hur tar man hänsyn till olika grupper av psykiskt funktionshindrade och andra 
grupper som kan ha svårt att förstå skriven information?  
(T.ex. lätt förståndshandikappade, dyslektiker, personer med utländsk härkomst) 

8  Nya användare  
Kommunal webbinformation är relativt nytt. Nya användare av kommunal information på 
webben tillkommer ständigt. Det gäller skolelever, ovana vuxna och vuxna som bara sällan 
använder webben. 

Vilka egenskaper och vilken utformning på en kommunal webbsida uppskattas 
troligen mest av dessa grupper? 
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9  Hur har övrig kommunal information och kommunikation med invånarna förändrats 
i och med att kommunen har webbinformation?  

Hur har resurser för telefon- och öppettider för personlig service, 
hushållsutskick, tryckt informationsmaterial, närradio mm. förändrats? 
Finns det någon slags information som helt slopats? 

10  Hur ser den kommunala webbens framtid ut? 
Vilka förändringar är på gång? 
I vilken omfattning är det användarnas beteende, behov och krav som påverkar 
och initierar förändringar? 
I vilken omfattning är den  kommunala organisationens behov som initierar 
förändringar? 
Vilka andra aktörer än användarna och kommunorganisationen kommer att 
påverka den kommunala webben utformning i framtiden? 

 
 
 
   
 
 
 


