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2. BAKGRUND 

Bakgrunden till denna uppsats ligger i kursen gränssnittsdesign som hölls av 

Torbjörn Svensson under hösten 2005. Kursen syftade till att ge kunskap om 

gränssnittets roll och betydelse för hur en användare uppfattar en webbplats. 

Svensson gav tre grupper uppgiften att analysera varsin kommun webbplats 

utifrån de metoder som lärdes ut under kursen. Webbplasterna jämfördes 

sedan med varandra. Då min grupp fick i uppgift att analysera Falköpings 

kommuns webbplats, falkoping.se, kändes det naturligt att fördjupa och 

utveckla detta arbete i en C – uppsats med tillhörande C – projekt.  

 

3. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie över Falköpings kommuns 

webbplats falkoping.se genom att undersöka olika faktorer som är viktiga att 

ta i beaktning då en webbplats för offentlig service och dialog ska utformas.  

Jag kommer att börja med att redogöra för de mål som regeringen 

satt upp kring vilken information som lämpar sig för en offentlig webbplats, 

för att därefter visa på vilka fallgropar den nya tekniken för med sig. Jag 

kommer att redogöra för landstingsförbundets slutsatser kring ovan nämnda 

faktorer och därefter redogöra för Falköpings kommuns syn kring 

webbplatsens innehåll och upplägg. Efter detta kommer jag att övergå till att 

undersöka betydelsen av en webbplats design och utformning. Avslutningsvis 

kommer jag att redovisa resultatet av den enkätundersökning jag genomfört 

för att undersöka medborgarnas förväntningar på en offentlig webbplats.  

De slutsatser som dras kommer att ligga till grund för C – projektet 

som syftar till att tillämpa resultatet praktiskt, genom framtagandet av olika 

layout förslag för falkoping.se.  
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4. METOD 

I första delen kommer jag att redogöra för synen kring Internet som 

hjälpmedel för att utveckla det demokratiska samhället, på statlig, regional 

och kommunal nivå och ställa dessa mot varandra för att ta reda på om 

denna överensstämmer. I denna del kommer jag även att titta på Manuel 

Castells tankar kring vilka fallgropar den nya tekniken medför.  

 I andra delen kommer jag att redogöra för olika teorier kring hur en 

webbplats design och utformning påverkar målgruppens sätt att använda sig 

av den samma. 

 I tredje delen kommer jag avslutningsvis att redogöra för resultatet av 

den enkätundersökning jag genomfört vars syfte var att undersöka 

målgruppens förhållning till webbplatsen och dess innehåll i dagsläget, för få 

deras omedvetna syn kring ovan nämnda faktorer.  

 

5. TEORI 

Jag kommer i första delen att utgå från regeringens IT – proposition 

1999/2000:86 – Ett informationssamhälle för alla, Manuel Castells bok 

Internetgalxen, Landstingsförbundets bok DIALOG i offentlig@ rum – Om 

demokrati och offentlig service på Internet och en intervju med Falköpings 

kommuns informationsansvarig Conny Svensson. I andra delen kommer jag 

att utgå Donald Normans bok Why We Love (or hate) Everyday Things, Jakob 

Nielsens heuristiska metod för att genomföra gränssnittsanalys av 

webbplatser, How to conduct a heuristic evaluation och Santto Tajakkas 

metod, för att göra det samma, D.I.N – metoden. I tredje delen kommer jag 

att redogöra för resultatet av den enkätundersökning jag genomfört. 

 

6. AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att fokusera på dialogen med den stora massan av invånare och 

valt att exkludera diskussionen kring dialogen med handikappade, 

förståndshandikappade eller personer som saknar förståelse för svenska 

språket. 
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7. AVHANDLING 

 

7.1.  OFFENTLIG SERVICE OCH DIALOG 

 

7.1.1. STATLIG NIVÅ 

Regeringens IT proposition Ett informationssamhälle för alla syftar till att 

föreslå mål, inriktning och prioritering av områden för Sveriges IT – politik.1 

Propositionen beskriver bland annat regeringens syn på Internet som ett 

hjälpmedel för att utveckla det demokratiska samhället.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Enligt regeringen är Sverige redan en av de ledande IT – nationerna i 

världen. Nästa mål bör därför vara att Sverige ska vara första land att göra 

informationssamhället tillgängligt för alla. Detta anses som viktigt, då man 

menar att utvecklingen av Internets tillgänglighet bidrar till ökad insyn och 

dialog. Regeringen menar att Sveriges IT – politik ska öka kunskap, 

demokrati och rättvisa, främja landets konkurrenskraft, jämställdhet och 

utveckla välfärdsamhället, samt öka effektiviteten i offentlig förvaltning.  

 Regeringen anser att staten bör vara en föregångare inom IT – 

användning. Som en del i denna strävan har regeringen som mål att utveckla 

så kallade 24 – timmarsmyndigheter för att öka informationshämtandet och 

ärendehantering, detta för att statliga myndigheter ska uppfattas som 

tillgängliga och tillmötesgående.  

 

Regeringen anser att det är viktigt att vara medveten om och fokusera på de 

brister som den nya tekniken för med sig. Dessa brister har bland annat 

samband med faktorer som kön, ålder, socialgrupp, utbildningsnivå, 

bostadsort och etnicitet. Det är viktigt att förebygga för att någon av dessa 

grupper hamnar utanför utvecklingen då detta kan leda till ökad segregation 

                                                
1 Regeringens proposition; 1999/2000:86 – Ett informationssamhälle för alla, Kapitel 4 – 5  
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och framväxten av en informationsunderklass. Skulle detta ske är det svårt 

att tala om en fullvärdig demokrati.   

Regeringen är medveten om att den kunskap som finns om digital demokrati 

fortfarande är blygsam. Det är därför viktigt att vara medveten om att IT inte 

enbart handlar om teknik, utan även om människor, kunskaper, 

kommunikation och kultur. Därför bör satsningar på att samarbeta med 

människor som har kunskap om och funderingar kring teknikens potentialer, 

göras. Dessutom bör det tas initiativ som syftar till att testa IT – stödd 

demokrati i praktiken. Detta menar regeringen kan ske med hjälp av ett 

antal pilotkommuner vars syfte blir att få fram erfarenheter av hur IT kan 

användas för att skapa demokratiska mötesplatser och diskussionsforum som 

främjar dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. Detta arbete bör 

utgå från ett underifrånperspektiv, där medborgarna och invånarna står 

centrum snarare är förtroendevalda.  

 

Regeringen menar att vägledande inriktning för IT – politiken skall vara att 

främja demokrati och rättvisa genom att:2 

 

• öka allas möjlighet till information om offentlig verksamhet och 

delaktighet i politiska beslutsprocesser, både i Sverige och i övrigt 

inom EU genom användning av IT, 

• bidra till ett aktivare medborgarskap genom att IT skapa nya 

möjligheter att använda yttrandefriheten, 

• att tillvarata IT:s möjligheter att bevara och utveckla kultur, kulturarv 

och språk i Sverige,  

• inte otillbörligt kränka människors integritet när IT används 

 

 

 

 

 

                                                
2 Regeringens proposition; 1999/2000:86 – Ett informationssamhälle för alla, sidan 26  
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7.1.1.1. FALLGROPAR 

Sociologen och samhällsanalytikern Manuel Castell har i boken 

Internetgalaxen redovisat sina teorier kring den interaktiva teknikens 

potentialer och fallgropar.3 Castell teorier överensstämmer med regeringens 

om att Internets interaktivitet gör det möjligt för medborgarna att begära 

information, ventilera sina åsikter och få personliga svar från sina 

representanter. Internet ger medborgarna möjlighet att vaka över staten, 

och inte tvärtom. Däremot anser Castell att Internet saknar förmåga att 

fungera som ett tekniskt reparationsverktyg för den demokratikris som han 

anser råder.  

 Castell menar att politikerna än så länge utnyttjar Internets 

möjligheter begränsat och jämför med frifräsande journalister och politiska 

aktivister som använder Internet för att sprida politisk information och även 

ryktesspridning. Han menar att Internes öppenhet dock gör att dessa rykten 

många gånger förlora sin trovärdighet, men pekar på exemplet med 

Lewinskyaffären som startade med att en frilansjournalist spred ryktet via 

sitt nyhetsbrev. Då politikerna ännu inte lärt sig att kontrollera denna 

problematik, menar Castell att Internet för närvarande tenderar att fördjupa 

en politisk legitimitetskris, istället för att stärka demokratin genom att öka 

medborgarnas kunskap och deltagande.  

Castell menar att det vore förvånansvärt om den nya tekniken skulle 

vända på den djupt rotade misstron till politiker och förtroendevalda som han 

menar finns runt om i världen. Han refererar till en underökning i USA som 

visar att 60 procent av medborgarna upplever det som att ”myndigheterna 

bryr sig inte om vad sådana som jag tycker”.4 Myndigheternas problem anser 

han dock vara det motsatta, de misstror sina medborgare och anser att de 

själva vet bäst. Castell menar att regeringarna måste sluta frukta folket, göra 

staten till ett glashus och lära sig kontrollera de risker som finns, först då kan 

Internet främja demokratin i positivt mening.  

 

                                                
3 Mauel Castell; Internetgalaxen; Kapitel 5; sid. 163 – 191  
4 Mauel Castell; Internetgalaxen; Kapitel 5; sid. 163 



10 

7.1.1.2. SLUTSATS 

Manuel Castell nämner dock att det finns undantag från den misstro som 

återfinns runt om i världen, nämligen i de skandinaviska demokratierna och 

däribland Sverige. Om detta beror på att dessa stater lyckats undvika de 

fallgropar som Castell pratar om, framgår dessvärre inte. Däremot kan det 

ses som ett bevis på att den svenska regeringens syn på sig själv som en 

ledande IT – nation faktiskt stämmer. Det finns i regeringens proposition 

även indikationer på att man faktisk är medveten om de fallgropar som 

existerar kring olika människors ursprung och kunskapsnivåer. Däremot 

saknas det en plan för hur man ska hantera den ryktesspridning som Castell 

beskriver. Då resultatet av dagens bloggar och mailinglistor är i sin linda att 

bli synligt, riskerar detta problem att leda till den politiska legitimitetskris, 

som Castell beskriver. 

 

7.1.2. REGIONAL NIVÅ 

Hösten 1998 startade Landstingsförbundet Dialogprojektet med målet att 

undersöka den nya interaktiva teknikens möjligheter till att förbättra offentlig 

service och bredda demokratin. Slutsatserna finns samanställda i boken 

DIALOG i offentlig@ rum – Om demokrati och offentlig service på Internet 

och bokens syfte är att vara ett underlag för myndigheters och kommuners 

utformande av offentliga webbplatser. Nedan följer en sammanfattning av 

förbundets slutsatser; 

 

Enligt det traditionella svenska demokratiidealet, deltagardemokrati, som 

bygger på att medborgarna har möjlighet att föra en löpande dialog med 

förtroendevalda som sitter på beslutande poster, bör det finnas ett forum där 

denna dialog kan föras. Internet anses som ett hjälpmedel för att utveckla 

denna dialog och det är i ett första skede viktigt att identifiera problem som 

föreligger för en tillfredställande dialog. Enligt förbundet upplever många 

gånger både medborgare och förtroendevalda att det finns problem och det 

är viktigt att identifiera bådas. 

 



11 

Därmed bör man fråga medborgaren om hon upplever att: 

 

• Ingen vill veta vad jag tycker. Eller 

• Ingen hör vad jag säger. Eller  

• Ingen bryr sig om, vad jag säger. Eller 

• Ingen av dem jag kontaktar kan lösa mina problem för makten finns 

någon annanstans. 

 

Enligt landstingsförbundet är de förtroendevaldas upplevelse ofta att 

medborgarna visar låg uppskattning, till följd av att de ofta upplever det som 

att de förtroendevalda politikerna inte levererar den service man förväntar 

sig. När dessa frågor är besvarade bör man klarlägga vad målet med 

dialogen ska vara. Christer Wahlbäck som är ordförande i landstingsstyrelsen 

i Dalarna anser följande: 

 

Jag menar att målet måste vara att forma världen, 

den lilla och den stora, till en plats där allt levande 

respekteras, vårdas och älskas och där allas rätt till 

delaktighet och medverkan är given.5 

 

Detta är en viktig formulering som bör göras både på statlig, regional och 

kommunal nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Landstingsförbundet; Dialog i offentliga rum – om demokrati och offentlig service på 
Internet; sid.12 
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Dessutom är det viktigt att vara klar över vilka förutsättningar som måste 

finnas för att dialogen ska fungera effektivt. Enligt Steven Barnett rör det sig 

om dessa fyra huvudinslag:6 

 

• Kunskap och förståelse; medborgarna och politikerna måste förstå 

varandras villkor. 

• Rationellitet – kritisk debatt 

• Möjligheter till deltagande; att det betyder något vad medborgaren 

tycker. 

• Medborgerlig kontroll över besluten; kontroll som leder till 

ansvarsutkrävande  

 

När man är medveten om dessa faktorer kan arbetet med att utforma ett 

forum för dialog, i det här fallet en webbplats, påbörjas. Detta arbete bör 

utgå från följande punkter:7 

 

• Utgångsläge 

• Mål 

• Strategier 

• Icke avsedda effekter 

• Projektplan 

• Uppföljning 

 

 

 

 

 

                                                
6 Landstingsförbundet; Dialog i offentliga rum – om demokrati och offentlig service på 
Internet; sid. 13 
7 Landstingsförbundet; Dialog i offentliga rum – om demokrati och offentlig service på 
Internet, sid. 23 – 28  
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 7.1.2.1. UTGÅNGSLÄGE 

Under första punkten diskuterar man på vilket sätt man vill att den lokala 

politiken ska fungera. Hur mycket ska vara representativ demokrati och hur 

mycket ska vara direkt demokrati?  

 Förbundet menar att det är viktigt att ta reda på medborgarnas 

kunskaper, intresse och förståelse för politikens sakfrågor och dessutom 

diskutera vilka förutsättningar som finns för medborgarna att kontrollera de 

förtroendevalda och vad som kan göras för att utveckla detta.  

 Det är även viktigt att ta reda på hur de förtroendevalda uppfattar sitt 

inflytande över beslutsprocesser i de olika politiska församlingarna där de ska 

verka. 

 

7.1.2.2. MÅL 

Det är viktigt att ha ett mål för att veta vad arbetet ska resultera i. Är det 

meningen att medborgarna ska få mer kunskap om politikens sakfrågor, eller 

är det meningen att de ska få större intresse och engagemang för de 

samma? Eller är det meningen att man ska skapa ett forum för debatt så att 

medborgaren känner större deltagande med möjlighet att kontrollera?  

 

7.1.2.3. STRATEGIER 

Här bör man diskutera olika sätt att gå tillväga för att nå sitt mål. Förbundet 

menar att val av vilka medier man vill använda sig av bör diskuteras. Väljer 

man då Internet, är det viktigt att överväga om detta kanske förutsätter att 

man lockar medborgaren till webbplatsen med sådan information som denne 

kanske är mer intresserad av i ett inledandeskede. Kanske vinner man på att 

lansera hemsidan i samband med någon sakfråga som har ett stort 

allmänintresse? 
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7.1.2.4. ICKE AVSEDDA EFFEKTER 

Det är viktigt att vara medveten om att arbetet kan resultera i icke avsedda 

effekter som i värsta fall ger motsatt verkan för vissa grupper. Därför menar 

förbundet att det är viktigt att diskutera om dessa effekter går att motverkas 

med kompletterande insatser för att ingen ska känna sig försummad. 

 

7.1.2.5. PROJEKTPLAN 

Under denna punkt klargör vem som gör vad, vad arbetet får kosta och 

vilken tidsram man rör sig inom. 

 

7.1.2.6. UPPFÖLJNING 

Har man nått önskat resultat? Har medborgarna fått med kunskaper, 

intresse, engagemang? Är de mer deltagande i dialogen och känner att de 

har kontroll och kan kräva ansvarstagande?  

 

7.1.3.1. SLUTSATS 

Min mening är att det underlag landstingförbundet tagit fram är genomtänkt 

och relevant för utformning av en offentlig webbplats. Underlaget verkar utgå 

från regeringens syn på Internet som ett hjälpmedel för att utveckla det 

demokratiska samhället och upplevs som en fördjupning av propositionens 

mål, inriktningar och prioriteringar.  Därmed anser jag att förbundet tagit 

fram en fullgod plan som myndigheter och kommuner kan använda sig av vid 

utformandet av webbplatser för offentlig service och dialog. 
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7.1.3. KOMMUNAL NIVÅ 

Conny Svensson arbetar sedan 1996 som informationsansvarig för 

Falköpings kommun. Nedan redogörs för hans syn över utvecklingen av 

falkoping.se och hur denna webbplats fungerar som del av den kommunala 

offentliga dialogen. 8  

 

Svensson tog över arbetet med falkoping.se i slutet av 90 – talet och han 

menar att det finns mycket att utveckla i arbetet kring kommunens 

webbplats. Enligt Svensson fanns det vid den tidpunkten inga uttalade mål 

för utformningen av webbplatsen eller vilken roll den skulle fylla i dialogen 

med medborgarna. Han menar dock att webbplatsens främsta uppgift är att 

informera invånarna om kommunens arbete, då han tror att detta bidrar till 

ökad förståelse för politikernas situation. En annan viktig uppgift för 

falkoping.se är att verka för att engagera invånarna i olika sakfrågor.  

Detta menar Svensson görs genom att man lockar invånarna att besöka 

webbplatsen för att säga sin mening. Detta görs genom att information 

angående aktuella händelser presenteras på startsidan och möjligheten ges 

även att lämna inlägg med åsikter angående informationen. Enligt Svensson 

får man cirka 20 inlägg i månaden och under samma period har man cirka 

24000 besökare. Svensson poängterar att det är få kommuner som vågar ha 

ett sådant åsiktsforum, men att man själva anser att det är en viktig del av 

den demokratiska dialogen.  

Svensson saknar svar på hur kommuninvånarna upplever dialogen 

mellan medborgare och förtroendevalda. Han saknar även svar på hur de 

förtroendevalda politikerna upplever dialogen, men uttrycker starkt sin egen 

frustration över kommunens ekonomiska situation som försvårar 

utvecklingsarbete på alla plan. Han nämner bland annat att man regelbundet 

mottar erbjudanden från konsulter som vill utveckla webbplatsen, detta 

räcker dock inte ekonomin till. 

                                                
8 Telefonintervju med Falköping kommuns informationsansvarig Conny Svensson den 2/5 - 06 
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Den webbplatsen som existerade innan Svensson påbörjade sitt arbete var 

enligt honom statisk och svårförstålig för användaren. Således såg Svensson 

det som sin främsta uppgift att ta fram en webbplats med god 

användarvänlighet.  

Han menar dock att hans arbete saknar grund i de teorier som finns 

kring ämnet, detta på grund av att dessa inte fanns att tillgå när han 

påbörjade sitt arbete. Det har heller inte gjorts någon enkätundersökning 

bland invånarna för att kartlägga deras åsikter och förväntningar kring 

kommunens webbplats. 

Falköpings kommuns informationsavdelning består av två anställda 

informatörer och Svensson är den som har det övergripande ansvaret för 

webbplatsen. Han har tagit fram den mall som webbplatsens alla undersidor 

ska följa. Denna mall består i stort sett av sidhuvud och teckensnitt.  

Varje förvaltning har i uppgift att underhålla sina egna sidor, därmed är det 

ett 50 – tal personer som arbetar med webbplatsen. Utöver detta saknas en 

vidare projektplan över vem som gör vad, inom vilken tid, till vilken kostnad.  

Svensson menar att webbplatsen har utvecklingspotential och nämner 

bland annat att det är viktigt att webbplatsen finnas tillgänglig på flera olika 

språk, till exempel kurdiska.  

 

7.1.3.1. SLUTSATS 

Svensson ger intrycket av att utformandet av falkoping.se i stor utsträckning 

utgått från kommunens egen syn kring hur en webbplats bör utformas och 

vilken roll den bör ha in den demokratiska debatten. Detta kan förklaras med 

att webbplatsen utformades under en tid då Internet var nytt och det fanns 

få teorier kring hur webbplatser bör utformas. Jag kommer dock att 

återkomma till en teori som fanns att tillgå för 15 år sedan och som 

Svensson kunde ha använt sig av. Anmärkningsvärt är att man ännu inte 

utvecklat webbplatsen efter någon av de teorier som finns kring ämnet idag.  
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Ännu mer anmärkningsvärt är att det verkar som att man varken utgått från 

regeringens proposition eller landstingsförbundets slutsatser kring Internet 

som ett hjälpmedel för att utveckla det demokratiska samhället, i vilket fall 

uttalar man inte detta. Detta är anmärkningsvärt då de mål som sätts upp i 

regeringens proposition till stor del är menat att verka på kommunal nivå. 

Om kommunerna däremot väljer att formulera egna mål, inriktningar och 

prioriteringar riskerar Svenska staten att förlora sin roll som ledande IT – 

nation, till följd av att kommunerna valt egna vägar.  

 Kommunen skulle med fördel kunna använda sig av de slutsatser som 

landstingsförbundet dragit kring arbetet med att utforma webbplatser för 

offentlig service och dialog, då detta skulle underlätta mycket av förarbetet. 

Syftet med Dialogprojektet var ju att underlätta för kommunerna att göra 

just detta. 
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7.2.  GRÄNSSNITTETS ROLL 

Vid utformning av olika typer av redskap brukar man använda begreppet 

”gränssnitt”, vilket syftar till redskapets användarvänlighet. Ett välutformat 

gränssnitt upplevs av användaren som lätthanterligt och i bästa fall njutbart. 

 

7.2.1. DESIGN FÖR ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Donald Norman är professor i kognitionsvetenskap och författare till boken 

Emotional Design: Why We Love (or hate) Everyday Things. 9 Hans teori 

utgår från att design bör utformas både för hjärna och hjärta.  I första 

kapitlet, Attractive Things Work Better beskriver han varför han menar att 

designen påverkar hur väl olika redskap fungerar.  

 

Norman börjar med att referera till ett kinesisk test vars syfte var att 

undersöka om gränssnitt med attraktiv design fungerar bättre än gränssnitt 

med en oattraktiv design. Testet genomfördes på två bankomatmaskiner 

som båda hade samma funktioner, men den ena hade en attraktiv design och 

den andra en oattraktiv design. Resultatet visade att kineserna upplevde att 

den attraktiva bankomaten var enklare att använda. 

Norman menar att detta beror på att människohjärnan reagerar utifrån 

tre olika nivåer, den reflexiva nivån, beteende nivån och den reflektiva nivån.  

Han menar att den reflexiva nivån reagerar utifrån människans för – 

inställda känslor och rädslor. Denna nivå är den del av hjärnan som fungerar 

på ett omedvetet plan och som människan därmed inte kan kontrollera.  

Beteende nivån reagerar utifrån invanda mönster. Norman menar att 

det går att lära hjärnan att agera och reagera utifrån ett väl invant mönster. 

Denna teori innebär att det är möjligt att lära hjärnan att reagera näst intill 

reflexivt, på ett för situationen lämplig sätt. Denna teknik används för att 

träna olyckspersonal att agera korrekt i situationer som innebär hög 

ängslighet och stress. 

                                                
9 Donald Norman; Emotional Design: Why We Love (or hate) Everyday Things; Kapitel 1 
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Den reflektiva nivån regerar först efter den reflekterat över ett agerandes 

resultat. Detta är den nivå som är kopplad till vårt samvete och som 

reflekterar över vad som är rätt eller fel. 

 

Norman menar att alla dessa nivåer spelar en roll i hur vi upplever och 

hanterar olika gränssnitt. Han menar att ett oattraktivt gränssnitt kan 

påverka användarens hjärna att uppleva att hon befinner sig i ett negativt 

tillstånd. När användaren befinner sig i ett negativt tillstånd ökar risken för 

att hon ska känna sig stressad och ängslig och förmågan att lösa ett problem 

kreativt minskar. Därmed menar Norman att det är troligt att användaren 

”inte ser skogen för alla träden” när hon upplever ett redskap som 

oattraktivt.  

Ett gränssnitt som däremot uppfattas som attraktivt kan bidra till att 

användaren upplever att hon befinner sig i ett positivt tillstånd. Detta hjälper 

musklerna att slappna av, vilket ökar användarens förmåga att tänka positivt 

och lösa eventuella problem på ett kreativt sätt. Norman menar att det är 

mer troligt att användaren ”ser skogen istället för träden” då ett gränssnitt 

uppfattas som attraktivt. 

Å andra sidan menar Norman att människor som är ängsliga tenderar 

att hålla sig mer fokuserade. Det är därför viktigt att redskap som används i 

riskfyllda situationer har en design som främjar både en positiv och negativ 

upplevelse och som ger feedback när något inte är som det ska, till exempel 

vid bilkörning eller i operationssalar. 

Slutsatsen bör därmed vara att designers alltid bör sträva efter att 

utforma redskap så attraktiva som möjligt, men resonemanget försvåras av 

att en lagom ängslig användare håller sig mer fokuserad än en som är helt 

avslappnad. 

Norman menar att det finns givna faktorer som får människan att 

känna att hon befinner sig i ett positivt respektive negativt tillstånd. Bland 

faktorer som går att applicera på en webbplats kan till exempel ljusa 

behagliga färger, lugnande och harmoniska ljud, symmetri och rundade och 

lena objekt nämnas som faktorer som bidrar till en positiv upplevelse. Mörka 
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eller extremt ljusa färger, hårda objekt och obehagliga ljud är däremot 

faktorer som bidrar till en negativ upplevelse. 

Norman hävdar även att människan upplever olika ords innebörd efter 

vilka bokstäver som används i stavelsen. Han tar J. R. Tolkiens påhittade 

språk Älviska som exempel. Norman menar att de flesta människor kan gissa 

sig till vilket av orden tinko och losse som betyder metall respektive snö. Han 

menar att ord som innehåller bokstäver som stoppar läsarens luftflöde 

uppfattas som ord med ”hård” innebörd, exempel på bokstäver som bidrar till 

detta är i det svenska språket P, T, K, B, D och G. Ord som däremot skapar 

ett visselliknade ljud och som innehåller bokstäver som S och Z upplevs ofta 

som mjuka ord. Följaktligen betyder tinko metall och losse snö på älviska. 

 

7.2.1.1. SLUTSATS 

Normans teorier är högst intressanta vid utformandet av webbplatser då 

designen kan verka avgörande för hur användaren upplever webbplatsen och 

därmed påverkar hur frekvent hon väljer att besöka den samma.  

 Då en webbplats innehåller få riskfyllda moment så bör designen av 

dessa, enligt Normans teori, fokusera på att ge användaren en positiv 

upplevelse av sitt besök till webbplatsen. Vill man ändå uppmärksamma 

användaren om ett problem, kan detta göras genom ett obehagligt ljud.  

Den nivå av hjärnan som bör stimuleras i första hand är den reflexiva 

nivån, då denna är den som reagerar omedvetet och därmed först. Denna del 

stimuleras enkelt med hjälp av val av färg, form och i viss mån ord som 

upplevs som positiva.  

Det går även att stimulera beteende nivån av hjärnan. Detta kan göras 

genom att erbjuda sådan information som användaren har intresse av att 

uppdatera sig om på regelbunden basis och därmed vänjer sig vid att besöka 

webbplatsen mer frekvent. 

 En webbplats har även möjlighet att stimulera hjärnans reflektiva nivå 

genom att ge användaren möjligheten att lämna inlägg med sina åsikter. 

Detta tvingar användaren att reflektera både över den information som ges 

och den effekt ett eventuellt inlägg skulle kunna få. 
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7.2.2 . ANALYS AV GRÄNSSNITTET 

I takt med utvecklingen av Internet har även många teorier kring hur 

webbplatsers gränssnitt bör utformas utvecklats. PhD Jakob Nielsen var dock 

en av de första att utveckla en modell. Här är filosofi doktor inom 

gränssnittsdesign och datavetenskap. Tillsammans men Donald Norman 

driver han konsultföretaget Nielsen Norman Group. För cirka 15 år sedan 

utvecklade han en heuristisk modell, How to conduct a heuristic evaluation, 

för analys av webbplatsers utformning. 10 Denna fanns alltså att till gå redan 

vid tidpunkten då Conny Svensson påbörjade arbetet med falkoping.se. 

Metoden består av följande tio riktlinjer: 

 

7.2.2.1. HEURISTISK METOD 

• Webbplatsen ska ge återkoppling, det vill säga, användaren ska veta 

vart i gränssnittet hon befinner sig, hur hon tog sig dit och hur hon 

kommer vidare. 

• Webbplatsen ska använda ett språk användaren förstår. 

• Webbplatsen ska ha tydligt markerade utgångar. 

• Webbplatsen ska vara konsekvent. 

• Webbplatsen ska förebygga fel. 

• Webbplatsen ska minimera användarens minnesbörda. 

• Webbplatsen ska använda genvägar. 

• Webbplatsen ska skapa enkel och naturlig dialog 

• Webbplatsen ska använda tydligt formulerade felmeddelanden. 

• Webbplatsen ska tillhandahålla hjälp och dokumentation. 

 

 

                                                
10 http://www.useit.com/papers/heuristic/; How to conduct a heuristic evaluation 
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Nedan följer en analys av falkoping.se enligt Jakob Nielsen heuristisk metod.  

 

• falkoping.se ger bra feedback då användaren snabbt kommer till 

önskad sida. Bevis på att det är rätt sida ges genom att rubriken man 

klickat på, även visas på den nya sidan. Dock finns det 

”rollovermenyer” kopplade till rubrikerna i webbplatsens sidhuvud. 

Dessa fungerar inte riktigt som de ska. När man drar över dem tar det 

lång tid innan undermenyn kommer fram. Risken med att en 

undermeny inte kommer fram tillräckligt snabbt är att en användare 

som inte vet att undermenyn ska komma fram, inte väntar och får 

därmed aldrig reda på att det finns mer information att tillgå.  

 

• Enligt min mening har falkoping.se ett språk som många gånger kan 

vara svårförståligt. Många av de rubriker som användas skulle kunna 

förenklas eller bytas ut helt och hållet. Exempel på detta kan vara; 

Falköpings kommun, Det goda livet – Cittaslow och Falköping Nu. 

Rubriken Falköpings kommun är brett begrepp som mycket väl skulle 

kunna innefatta hela webbplatsen då denna heter just ”falkoping.se”. 

Det goda livet – Cittaslow är en folkhälsorörelse från Italien som 

Falköpings kommun valt att engagera sig i. Kommunen har valt att ha 

rörelsens hälsotänk som en rödtråd genom hela sin verksamhet. Då 

jag själv är invånare i Falköping och enbart har kännedom om detta 

tackvare att jag arbetar som frilansreporter för en lokaltidning, kan jag 

tänka mig att det finns många som ännu saknar kännedom om 

kommunens engagemang. Därmed anser jag att denna rubrik bör 

sättas in i ett sammanhang. Falköping Nu står som en länk under 

rubrikriken; Turism, näringsliv, landsbygd, vilket är bra eftersom den 

då hamnar i ett sammanhang. Problemet är att ordet turism riktar sig 

till turister som ofta saknar kännedom om kommunens arbetssätt. Få 

turister känner till att Falköping Nu är ett fristående företag som 

arbetar för att knyta samman kommunens olika företagare för att 
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gemensamt marknadsföra Falköping på olika sätt. Därför anser jag att 

en turist bör bli hänvisad till den mer traditionella turistbyrån. 

 

• Tackvare att en länk uppe i vänster hörnet registrerar och lägger till 

alla rubriker som användaren behövt ta sig förbi för att komma till en 

sida djupare in i gränssnitt, har falkoping.se tydliga utgångar som gör 

att användaren lätt kan ta sig tillbaka därifrån hon kom.  

 

• Webbplatsen är konsekvent i layouten på det sättet att sidhuvudet ser 

likadant ut på alla sidor och det finns alltid tre kolumner. Däremot 

finns det undersidor som många gånger skiljer sig från varandra. Det 

finns många länkar som utan varning poppar upp i ett nytt fönster. 

Dessutom har den engelska versionen en helt annan layout och inte 

samma menysystem, därmed anser jag att falkoping.se till stor del 

saknar konsekvens. 

 

• fakoping.se har inget system som förebygger fel, sidan är dock 

tekniskt enkel och därmed finns få situationer att förebygga för.  

 

• falkoping.se minimerar användarens minnesbörda genom den länk 

som beskrivs under punkt tre.  

 

• Enligt min mening, ger falkoping.se ett rörigt intryck, det gör att det är 

det svårt att hitta de genvägar som finns. Detta beror till stor del på 

att det finns för många länkar i vänsterspalten, för mycket text i 

mittenspalten och informationsmängden i högerspalten gör att 

snabbvals menyn måste scrollas fram.  

 

• falkoping.se för dialog via rubrikerna i menyerna. Då dessa använder 

ett språk som många gånger inte känns logiskt, blir dialogen svår och 

onaturlig, exempel på detta ges under punkt 2. 
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• falkoping.se har få möjligheter där ett eventuellt felmeddelande skulle 

behövas. Det finns dock en blankett som man kan fylla i och om man 

inte fyller i alla fält, säger gränssnittet till att informationen saknas.  

 

• Utöver tjänsten ”Från A – Ö” finns ingen hjälpfunktion, sitemap eller 

liknande. 

 

7.2.2.2. D.I.N – METOD 

Datapedagogen och användbarhetsexperten Santto Tajakka har valt att 

utveckla Nielsen modell, då han finner denna föråldrade och ofullständig. 

Tajakka har valt att kalla sin metod för att, D.I.N – metoden. 11 Denna metod 

analyserar webbplatsen utifrån tre olika delar, Design, Interaktion och 

Navigation. Hans metod är väl mycket väl applicerbar på en 

kommunwebbplats. Nedan följer en analys enligt denna metod: 

 

7.2.2.2.1.  DESIGN 

Först bör man börja med analysering av designen, vilken utgår från fyra olika 

områden; enkelhet, struktur, gruppering och element.  

 

7.2.2.2.1.1. ENKELHET 

Enkelheten är viktig för att snabbt få en förståelse för hur webbplatsen är 

uppbyggt och hur den fungerar övergripande. Tajakka menar att ju snabbare 

användaren får en uppfattning om vad som erbjuds på webbplatsen, desto 

bättre.  Det är även viktigt att det går att förflytta sig i gränssnittet utan att 

behöva fundera eller leta sig fram. Därför är det viktigt att informationen 

återfinns där den förväntas vara.  

 

falkoping.se saknar i stor utsträckning enkelhet då det är svårt att snabbt 

bilda en uppfattning om vad webbplatsen erbjuder. 

                                                
11 http://www.santai.nu/publikationer.htm; D.I.N.-metoden - en beskrivning av en ny 
utvärderingsmetod 
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7.2.2.2.1.2. STRUKTUR 

Syftet med att analysera strukturen är att få kunskap om webbplatsens 

information är enhetligt strukturerad genom hela webbplatsen. Detta arbete 

bör utgå från följande åtta punkter: 

 

• Rubrikhantering 

• Länkhantering 

• Sidhuvud/Sidfot 

• Brödtext 

• Popup – fönster 

• Formulär 

• Åtkomst 

• Genvägar 

 

  Rubrikhantering 

Tajakka menar att det är bra om webbplatsen använder sig av olika rubrik – 

typer då detta framstår som mer läsbart för användaren. Därför förespråkar 

han användandet av huvudrubriker och underrubriker i olika storlekar. Han 

nämner även vikten av korta välformulerade rubriker som ger en god 

förståelse för vad texten kommer att handla om. 

 

falkoping.se använder sig av huvudrubriker i en större storlek med fetstil, 

underrubriker markerade med grå bakgrund och länkrubriker i vanlig storlek. 

Dock används rubriker som ger låg förståelse om vad texten handlar om, 

exempel på detta är Falköpings kommun, Det goda livet – Cittaslow och 

Falköping Nu. Vidare förklaring till detta ges under punkt 2 i Nielsen metod. 
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  Länkhantering 

Då en webbplats ofta innehåller många länkar är det är det viktigt att ha en 

konsekvent policy för utformning och placering av dessa, eftersom 

avsaknaden av detta kan ge ett negativt intryck som kan bli både rörigt och 

tidskrävande för användaren. Det är viktigt att användaren kan urskilja 

länkar från vanlig text. Det bör även finnas en konsekvens över vilka länkar 

som ska öppnas i samma fönster och vilka som ska öppnas i ett nytt fönster. 

I Sverige finns det en inofficiell standard som säger att länkar inom 

webbplatsen öppnas i samma webbfönster, för att bekräfta att användaren 

befinner sig inom samma webbplats, medan länkar med extern destination 

öppnas i ett nytt fönster, för att bekräfta att hon flyttat sig till en annan 

webbplats.  

 

falkoping.se saknar en konsekvent policy för hantering av länkar. De flesta 

länkar består av en rubrik med normal storlek och understrukna text. Men i 

vissa fall följs rubriken av pilar och då bildar dessa en länk. Man använder sig 

även av en variant där både rubrik och efterföljande pilar bildar en länk. Det 

saknas också konsekvens över vilket fönster de olika länkarna ska öppnas i.  

 

  Sidhuvud/Sidfot 
Eftersom en webbsida saknar en tydlig början och slut är det viktigt att 

försöka markera detta. Ett effektivt sätt att ge denna information är att 

markera med sidhuvud och sidfot var sidan börjar och slutar.  

 

falkoping.se använder sig av ett sidhuvud som ser likadant ut på alla sidor. 

Dock används ingen sidfot vilket bidrar till att det känns som om vissa sidor 

saknar naturligt slut.  
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  Brödtext 
Vid analysering av en webbplats brödtext bör fokus ligga på utformningen av 

denna och inte innehållet. Det är en fördel att dela upp en lång text i mindre 

stycken, då detta underlättar användarens sökande efter just den 

information hon vill ha. 

 

falkoping.se delar upp brödtext i olika stycken, vilket gör det enkelt för 

användaren att hitta informationen hon söker.  

 

  Pop – up fönster 
Trots att popup – fönster är vanligt, anser Tajakka att detta bör användas 

sparsamt.  

 

falkoping.se använder popup – fönster sparsamt.  

 

  Formulär 
Om webbplatsen använder sig av formulär som ska fyllas i av användaren 

bör dessa vara utformade på ett sätt som förenklar användandet av dessa. 

Tajakka menar att människans hjärna söker struktur, linjer och mönster och 

därför bör formulären följa de regler som finns kring detta.  

 

falkoping.se använder sig av ett formulär, vilket följer de regler som finns. 

 

  Åtkomst 

Det är viktigt att vara medveten om att användare kan komma till 

webbplatsen via externa länkar och det är då viktigt att hon snabbt förstår 

vem avsändaren är. I det här läget blir vikten av sidhuvud och sidfot 

uppenbar. 

 

Tackvare sidhuvudet är det enkelt för användaren att förstå vem avsändaren 

är, även om hon kommer till sidan via en externlänk.  
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  Genvägar 
Det är en fördel om det finns möjlighet att använda sig av genvägar, då 

detta minskar steg för användare som redan vet vad de söker. 

 

falkoping.se använder sig av en snabbvals meny. Denna syns dock inte vid 

första anblicken utan måste scrollas fram.  

 

7.2.2.2.1.3. GRUPPERING 

Det är viktigt att de olika delarna är grupperade på ett tillfredställande sätt 

då detta bidrar till att det tar mindre tid att hitta det man söker. Det bör 

finnas en naturlig balans mellan tomt utrymme och information, dessutom 

bör viktig information placeras synligt och eventuellt framhävas med hjälp av 

bakgrundsfärg, ramar eller liknande.  

 

  ELEMENT 

Alla enskilda element bidrar till helhetsintrycket och därmed är det vitigt att 

enbart relevanta element med tydliga syften existerar. Tajakka menar att det 

är viktigt att fokusera på följande fyra punkter vid analys av elementen:  

 

• Utformning 

• Funktion 

• Utrymme 

• Placering 
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  Utformning 
Onödiga detaljer bör elimineras, så att det tydligt framgår vad elementet 

fyller för funktion.  

 

falkoping.se innehåller många detaljer, som skulle kunna elimineras för att 

förtydliga de olika funktionerna. Exempel på detta kan vara objekten 

”skaraborg.se” och ”A safe community” i höger spalten. Nyheterna i mitten 

spalten bör ha en konsekvent tidsram för hur länge en nyhet är en nyhet. 

 

  Funktion 
Man bör fundera över om elementen används för att framhäva information 

eller om de bara förskönar designen.  

 

Många av de element som används i webbplatsen högerspalt bör tänkas över 

då dessa verkar sakna funktion. Exempel på detta kan vara rubriken 

”Framtid i Falköping” i högerspalten och elementen ”Aktuellt” och 

”Pressmeddelande” i mitten spalten. 

 

  Utrymme 

Ett enskilt element bör inte uppta för stor plats i designen. 

 

Det element som utgör störst utrymme är mittenspalten, denna har en 

utformning som gör att webbplatsen verkar sakna ett naturligt slut. 

 

  Placering 
Ett elements placering bör övervägas noga, då en felaktig placering kan ge 

ett rörigt och ostrukturerat intryck.  

 

De olika elementen verkar vara placerade med eftertanke, det stora 

problemet ligger dock i att det finns för många element. 
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7.2.2.2.2.  NAVIGERING 

Navigationsdesignen är vitig för att användaren ska uppleva att webbplatsen 

har en väl utformad struktur. Tajakka ser följande frågor som viktigast 

gällande navigeringen: 

 

• Är det tydligt vart i gränssnitten användaren befinner sig? 

• Är det tydligt vilka sidor och länkar användaren besökt tidigare? 

• Är det tydligt var användaren kan gå? 

 

Han menar man bör sträva efter att ha olika meny delar i anslutning till 

varandra då detta förstärker känslan av trygghet och struktur. 

 

• Tackvare länken uppe i vänsterhörnet som visar vilka sidor som 

besökts för att ta sig djupare in i gränssnittet, vet användaren var hon 

befinner sig. 

• Då länkar har samma utseende även efter att de besökts, informeras 

användaren inte vilka länkar hon besökt tidigare.  

• Användaren kan enkelt förstå vilka länkar som är klickbara, dock 

används ett språk som kan försvåra för användaren att förstå vilken 

rubrik som inrymmer just den information hon vill ha. 

 
De menyer som används är placerade i anslutning till varandra. 
 

7.2.2.2.3.  INTERAKTION 

Vid analys av interaktionen mellan mediet och användare har Tajakka valt att 

dela upp denna i följande punkter: 

 

• Hantering av fel 

• Instruktioner/information 

• Användarkontroll 

 

 



31 

  Hantering av fel 

Vid hantering av fel är det viktigt att ge användaren följande information: 

 

1. Först bör användaren uppmärksammas på att något är fel. 

2. Därefter bör information om vad felet beror på, ges. 

3. Till sist bör användaren få information om vad som måste göras för att 

åtgärda felet. 

 

falkoping.se använder sig av få element där hantering av fel blir nödvändig. 

 

  Instruktioner/information 

Det är viktigt att eliminera instruktioner och information som användaren 

kan uppfatta som överflödig. Instruktioner och information bör även vara 

anpassad till olika målgrupper. 

 

falkoping.se använder sig av få element som kräver instruktioner. Dock ges 

väldigt mycket information och som tidigare nämnt skulle denna kunna 

struktureras annorlunda.  

 

  Användarkontroll 

Användarkontroll är viktigt för att användaren ska känna att hon har kontroll 

över den interaktion som sker. Det är således viktigt att gränssnittet ser ut 

och fungerar likadant i olika webbläsare. Det bör finnas möjlighet att enkelt 

skriva ut befintlig information och även någon form av sökmotor som gör det 

möjligt att enkelt hitta det man söker. 

 

Det finns element i gränssnittet som ser olika ut i olika webbläsare. Dock 

finns både sökmotor och en ”A till Ö – funktion”, däremot saknas en sitemap. 
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7.3. ENKÄTRESULTAT 

Nedan följer resultatet av den enkätundersökning jag genom under januari 

månad 2006. 12 Enkäten syftade till att kartlägga deltagarnas användning av 

falkoping.se, hur de uppfattar dess innehåll och användarvänlighet och även 

vad de förväntar sig av den.   

30 personer deltog i enkäten, 18 män och 12 kvinnor.  För att 

undersöka resonemanget hos olika människor har deltagarna fått redogöra 

för ålder, civilstånd, livssituation och yrkesområde. Då det även är intressant 

att se vad människor utanför Falköping förväntar sig av falkoping.se har jag 

även inkluderat deltagare bosatta på annan ort. 

Fördelning över deltagare redovisas enligt nedan: 

Kön:   18 Man  12 Kvinna 

Ålder:   .1. 13 – 20 11 20 – 30 .6. 30 – 40  .7. 40 – 65         .4. 65 < 

Civilstånd:  .8. Ogift  11 Gift  .7. Sambo  .5. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   24 Falköping .6. Annan ort 

 
Livssituation:    Inom: 

.4. Arbetsledare   .3. Ekonomi – Administration  .3. Service – Försäljning 

17 Arbetstagare   .0. Bygg – Reparatör  .1. Naturvetenskap 

.0. Arbetssökande   .2. Vård – omsorg  .2. Kultur – Media - Nöje 

.5. Studerande    .3. Teknik – data  .9. Skola – Barn 

.4. Pensionerad   .2. Transport   .0. Underhåll 

    .0. Språk   .6. Annat 

 

Då antalet deltagare är relativt lågt, är resultatet sammantaget för alla 

deltagare. Enkätens sista fråga syftar till att undersöka vilken specifik 

information deltagarna vill ha i sin nuvarande livssituation. Då det låga 

deltagarantalet endast kan erhålla en indikation om de olika gruppernas 

åsikter är denna fråga endast redovisad i bilaga. 13 En fullständig redovisning 

av resultatet återfinns i bilaga 1. 

                                                
12 Se bilaga 1 
13 Se bilaga 2 
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Denna fråga syftade till att få en uppfattning om frekvensens av deltagarnas 

användande av falkoping.se och därmed ge svar på hur vana de är att 

uppdatera sig om innehållet på webbplatsen. Resultatet pekar på att de 

flesta besöker webbplatsen mer sällan. 

 

 
 

Denna fråga syftade till att ta reda på om deltagarna uppskattar den 

nyhetsrapportering som i dagsläget ges på webbplatsens startsida eller om 

de hellre använder webbplatsen för att inhämta specifik information. 

Resultatet pekar på det senare.  
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Ovanstående och även nedanstående fråga syftade till att få en uppfattning 

om vilka positiva och negativa intryck webbplatsens ger användaren. 

Resultatet visar tydligt att webbplatsens utseende skapar flest reaktioner. 
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Ovanstående och även nedanstående fråga syftade till att ta reda på vem 

deltagarna anser att webbplatsen bör rikta sig till, i ett inledandeskede. 

Resultatet visar att deltagarna tycker det är viktigt att rikta sig mot personer 

bosatta på annan ort som är intresserade av att få information om 

kommunen. 
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Denna fråga syftade till att ta reda på vilken service medborgaren förväntar 

sig att hitta på webbplatsen. Även detta resultat pekar på att det är viktigt 

att rikta sig till utomstående personer. Resultatet pekar på deltagarna i hög 

utsträckning uppskattar att få information angående kommunens nöjesliv. 

Barn & Utbildning och Flytta hit hamnar också högt upp på listan, medan mer 

traditionell kommuninformation dock hamnar längre ner på listan. 
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Ovanstående och även nedanstående fråga syftade till att undersöka om 

deltagarna är intresserade av att samma information som hon förväntar sig 

att hitta på webbplatsen. Även detta resultat visar att deltagarna i stor 

utsträckning är intresserade av information rörande nöjeslivet, medan 

traditionell kommuninformation hamnar längre ner. 
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8. SLUTDISKUSSION 

En avsändare av en webbplats för offentlig service och dialog behöver ta 

många faktorer i beaktande vid utformandet av denna för att nå önskad 

effekt och därmed fylla ett syfte. Störst fokus bör dock läggas på att 

formulera tydliga och realistiska  mål. 

 Regeringen har i sin IT – proposition tagit fram fullgoda mål, 

inriktningar och prioriteringar och omnämns även positivt i Manuel Castells 

bok. Propositionen bör dock kompletteras med förebyggande åtgärder för 

den legitimitetskris som riskerar att uppstå på grund av Internets öppenhet. 

Landstingsförbundet har tagit fram ett fullgott underlag för utformandet av 

webbplatser för offentlig service och dialog, som upplevs som en fördjupning 

av regeringens proposition. Då regeringens mål ska ligga till grund för all den 

verksamhet som pågår i underordnade myndigheter och kommuner, bör det 

vara av högsta prioritet att dessa instanser eftersträvar regeringens mål, för 

att på så vis skapa en enad och ledande IT – nation.  

Enligt de gränssnittsanalyser jag presenterat med hjälp av Normans, 

Nielsens och Tajakkas teorier bör även stor vikt läggas vid att utforma en 

attraktiv och användarvänlig webbplats för att på detta sätt skapa ett mer 

frekvent besökande till webbplatsen.  

Enligt de slutsatser som landstingsförbundet dragit är det även viktigt 

att vara medveten om målgruppens upplevelse, förväntningar och 

förkunskaper, något som kan genomföras via en enkätundersökning. 

 

Då det på kommunal nivå, i fallet med falkoping.se, verkar saknas 

ekonomiska resurser för att utveckla och utforma webbplatsen enligt ovan 

nämnda faktorer, är en relevant frågeställning om arbetet på statlig och 

regional nivå verkligen fyller sitt syfte? Om kommunerna saknar ekonomiska 

resurser att utveckla sina webbplatser, riskerar regeringens mål, inriktningar 

och prioriteringar att existera enbart på papperet och svenska staten riskerar 

därmed att förlora sin roll som ledande IT – nation.  
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9. SAMMANFATTNING  

Jag har med denna uppsats visat på svårigheter och faktorer som bör tas i 

beaktande vid utformandet av en webbplats för offentlig service och dialog. 

Jag har redogjort för målgruppens åsikter och syn kring vilken service 

falkoping.se bör erbjuda. Jag har även påvisat de svårigheter som finns kring 

ett eventuellt utvecklingsarbete.  
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11.1.   BILAGA 1 
 
Hej! 
 
Det här brevet kommer från Anna Leijon. Jag håller just nu på med mitt examensprojekt 
för programmet ”kommunikation och interaktiv gestaltning” som jag de tre senaste åren läst 
på Högskolan i Skövde. 
 
Under utbildningen har vi lärt oss olika sätt att kommunicera effektivt och vilket forum som 
bör användas för att nå bästa effekt. 
 
Ett av de populäraste forumen i dag är att ha en webbplats på Internet. Mängden av 
webbplatser gör att den som vill använda sig av en måste veta hur man skiljer sig från 
mängden och når fram till sin målgrupp. Jag har bestämt mig för att analysera hur 
Falköpings kommun lyckas med detta genom sin hemsida ”www.falkoping.se”.     
 
För att genomföra det här behöver jag Er hjälp. Därför ber jag Er att fylla i medföljande 
enkät med frågor kring Er uppfattning om falkoping.se. Jag beräknar att det tar cirka 10 
minuter. Det är en fördel om Ni har möjlighet att ha hemsidan framför Er, men Ni kan 
genomföra den ändå.  
 
Då Ni är utvalda efter ålder/yrke/intresse är Er medverkan viktig för att resultatet ska bli 
så korrekt som möjligt. Slutsatserna kommer att resultera i ett layout förslag till 
”falkoping.se” baserat på enkätdeltagarnas åsikter. 
 
Vid frågor kontaktar Ni mig via:  
Telefon: 0730 – 393245 
E – post: a03annle@student.his.se 
 
När Ni fyllt i enkäten använder Ni er av det frankerade svarskuvertet och skickar tillbaka 
den till mig senast den 20 februari. 
 
Med vänliga hälsningar  
Anna Leijon 
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Kön:   18 Man  12 Kvinna 

Ålder:   .1. 13 – 20 11 20 – 30 .6. 30 – 40  .7. 40 – 65         .4. 65 < 

Civilstånd:  .8. Ogift  11 Gift  .7. Sambo  .5. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   ……………………………………. 

 
Livssituation:    Inom: 

.4. Arbetsledare   .3. Ekonomi – Administration  .3. Service – Försäljning 

17 Arbetstagare   .0. Bygg – Reparatör  .1. Naturvetenskap 

.0. Arbetssökande   .2. Vård – omsorg  .2. Kultur – Media - Nöje 

.5. Studerande    .3. Teknik – data  .9. Skola – Barn 

.4. Pensionerad   .2. Transport   .0. Underhåll 

    .0. Språk   .6. Annat 

 
Hur ofta använder du dig av falkoping.se 

.8. Enstaka tillfällen  .5. Ett par gånger/året  .3. Ett par gånger/månad  

.3. Ett par gånger/veckan .1. Dagligen   .9. Aldrig 

 

Vad använder du falkoping.se till 

    .3. Nyhetsuppdatering  19 Informationshämtning 

 

Välj ut det alternativ som passar mest in på din uppfattning av falkoping.se? 

.9. Lättförstålig    .4. Svårförstålig   .6. Strukturerad,  

.6. Ostrukturerad  .1 Attraktiv    10 Oattraktiv  

 
Välj ut det alternativ som passar minst in på din uppfattning av falkoping.se? 

.2. Lättförstålig    .2. Svårförstålig   .3. Strukturerad,  

.3. Ostrukturerad  12 Attraktiv    .9. Oattraktiv  

  
Förutom länkar, som riktar sig till kommuninvånarna, finns det även en infotext på mitten 

av startsidan. Vem anser du den bör rikta sig till? 

.9. Till kommuninvånarna    19 Till utomstående 

       (turister, folk som vill flytta hit) 

Vad bör informationen handla om? 

.9. Aktuella händelser     19 Marknadsförande information 
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Välj ut tio rubriker som du anser bör finnas med som länkar på startsidans vänsterkant: 

.8. Aktuella upphandlingar 11 Kommunorganisation 15 Aktuellt    

20 Barn & Utbildning  15 Barnomsorg och skola 19 Flytta hit    

.8. Det goda livet – Cittaslow .0. Socialt stöd   .4. Falköping i världen  

24 Kultur & Nöje  16 Falköpings kommun  26 Turism 

.7. Folkhälsa   22 Evenemang   .3. Kommunens ekonomi  

.6. Politik   20 Kultur och fritid  .2. Pressmeddelanden 

.4. LärCenter Vuxnas lärande  .2. Arbetslivscenter  .4. Blanketter 

11 Miljö   21 Näringsliv   10 Social omsorg   

 
Vilket av följande ämnesområden är mest troligt att du skulle söka information om på 

falkoping.se? Välj ut ett av följande alternativ: 

.0. Aktuella upphandlingar .0. Kommunorganisation .2. Aktuellt    

.2. Barn & Utbildning  15 Barnomsorg och skola .0. Flytta hit    

.3. Det goda livet – Cittaslow .0. Socialt stöd   .0. Falköping i världen  

.6. Kultur & Nöje  .2. Falköpings kommun  .1. Turism 

.0. Folkhälsa   .4. Evenemang   .1. Kommunens ekonomi  

.1. Politik   .5. Kultur och fritid  .0. Pressmeddelanden 

.0. LärCenter Vuxnas lärande  .0. Arbetslivscenter  .0. Blanketter 

.0. Miljö   .2. Näringsliv   .0. Social omsorg   

 
Vilket av följande ämnesområden är minst troligt att du skulle söka information om på 

falkoping.se? Välj ut ett av följande alternativ: 

.7. Aktuella upphandlingar .3. Kommunorganisation .0. Aktuellt    

.1. Barn & Utbildning  .0. Barnomsorg och skola .1. Flytta hit    

.4. Det goda livet – Cittaslow .3. Socialt stöd   .2. Falköping i världen  

.0. Kultur & Nöje  .0. Falköpings kommun  .0. Turism 

.0. Folkhälsa   .0. Evenemang   .0. Kommunens ekonomi  

.4. Politik   .0. Kultur och fritid  .3. Pressmeddelanden 

.1. LärCenter Vuxnas lärande  .1. Arbetslivscenter  .1. Blanketter 

.0. Miljö   .0. Näringsliv   .1. Social omsorg   
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Utifrån din livssituation, vilken information skulle du ha mest nytta av? 

Välj ut tio av följande rubriker: 

13 Grundskolor/gymnasiet 18 Biblioteket   .3. Feriearbeten  

18 Caféer/Barer  .9. Gym   14 Idrottsklubbar  

16 Föreningar   .0. Bris    .2. Skolmatsedel  

.5. Barnomsorg   17 Vårdcentralen  .5. Försäkringskassan 

.3. Familjecentralen  .7. Barn & Utbildning  .4. Buss/Temaresor  

.1. Hemhjälp   .1. Vårdhem   .0. Färdtjänst 

10 Kyrkor   .6. Arbetsförmedlingen  .7. Ideellt arbete  

.8. Starta eget    .2. Rehab   17 Restauranger  

29 Evenemang   .1. Alkohol/Narkotika  12 Musikgrupper 

10 Shopping   .1. Stöd grupper   13 Lokaltrafik  

.7. Skattemyndigheten  .0. Kronofogden  .2. Banker 

.3. Försäkringsbolag  17 Lokaltidningar  20 Naturupplevelser 

  
Övriga åsikter: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.2.   BILAGA 2 
 
Kön:   .8. Man  .4. Kvinna 

Ålder:   .0. 13 – 20 12 20 – 30 .0. 30 – 40  .0. 40 – 65         .0. 65 < 

Civilstånd:  .0. Ogift  .0. Gift  .0. Sambo  .0. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   ……………………………………. 

 
 
Utifrån din livssituation, vilken information skulle du ha mest nytta av? 

Välj ut tio av följande rubriker: 

.3. Grundskolor/gymnasiet .6. Biblioteket   .2. Feriearbeten  

10 Caféer/Barer  .6. Gym   .5. Idrottsklubbar  

.7. Föreningar   .0. Bris    .0. Skolmatsedel  

.3. Barnomsorg   .6. Vårdcentralen  .0. Försäkringskassan 

.1. Familjecentralen  .7. Barn & Utbildning  .0. Buss/Temaresor  

.0. Hemhjälp   .1. Vårdhem   .0. Färdtjänst 

.0.  Kyrkor   .4. Arbetsförmedlingen  .2. Ideellt arbete  

.8. Starta eget    .0. Rehab   .8. Restauranger  

11 Evenemang   .0. Alkohol/Narkotika  .8. Musikgrupper 

.5. Shopping   .0. Stöd grupper   .2. Lokaltrafik  

.3. Skattemyndigheten  .0. Kronofogden  .1. Banker 

.1. Försäkringsbolag  .7. Lokaltidningar  .7. Naturupplevelser 
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Kön:   .3. Man  .3. Kvinna 

Ålder:   .0. 13 – 20 .0. 20 – 30 .6. 30 – 40  .0. 40 – 65         .0. 65 < 

Civilstånd:  .0. Ogift  .0. Gift  .0. Sambo  .0. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   ……………………………………. 

 
 
Utifrån din livssituation, vilken information skulle du ha mest nytta av? 

Välj ut tio av följande rubriker: 

.2. Grundskolor/gymnasiet .5. Biblioteket   .1. Feriearbeten  

.4. Caféer/Barer  .2. Gym   .4. Idrottsklubbar  

.2. Föreningar   .0. Bris    .0. Skolmatsedel  

.2. Barnomsorg   .3. Vårdcentralen  .3. Försäkringskassan 

.2. Familjecentralen  .1. Barn & Utbildning  .0. Buss/Temaresor  

.0. Hemhjälp   .0. Vårdhem   .0. Färdtjänst 

.1. Kyrkor   .1. Arbetsförmedlingen  .1. Ideellt arbete  

.0. Starta eget    .1. Rehab   .3. Restauranger  

.6. Evenemang   .0. Alkohol/Narkotika  .2. Musikgrupper 

.2. Shopping   .0. Stöd grupper   .3. Lokaltrafik  

.1. Skattemyndigheten  .0. Kronofogden  .1. Banker 

.1. Försäkringsbolag  .3. Lokaltidningar  .5. Naturupplevelser 
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Kön:   .4. Man  .3. Kvinna 

Ålder:   …. 13 – 20 …. 20 – 30 …. 30 – 40  .5. 40 – 65         ....  65 < 

Civilstånd:  ....  Ogift  …. Gift  …. Sambo  …. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   ……………………………………. 

 
 
Utifrån din livssituation, vilken information skulle du ha mest nytta av? 

Välj ut tio av följande rubriker: 

.5. Grundskolor/gymnasiet .6. Biblioteket   .0. Feriearbeten  

.1. Caféer/Barer  .0. Gym   .3. Idrottsklubbar  

.4. Föreningar   .0. Bris    .2. Skolmatsedel  

.1. Barnomsorg   .5. Vårdcentralen  .1. Försäkringskassan 

.0. Familjecentralen  .3. Barn & Utbildning  .3. Buss/Temaresor  

.0. Hemhjälp   .0. Vårdhem   .0. Färdtjänst 

.5. Kyrkor   .1. Arbetsförmedlingen  .3. Ideellt arbete  

.0. Starta eget    .0. Rehab   .3. Restauranger  

.7. Evenemang   .1. Alkohol/Narkotika  .1. Musikgrupper 

.1. Shopping   .0. Stöd grupper   .3. Lokaltrafik  

.1. Skattemyndigheten  .0. Kronofogden  .0. Banker 

.1. Försäkringsbolag  .5. Lokaltidningar  .4. Naturupplevelser 
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Kön:   .2. Man  .2. Kvinna 

Ålder:   .0. 13 – 20 .0. 20 – 30 .0. 30 – 40  .0. 40 – 65         .4. 65 < 

Civilstånd:  .0. Ogift  .0. Gift  .0. Sambo  .0. Förälder till barn under 15 år 

Bor i:   ……………………………………. 

 
 
Utifrån din livssituation, vilken information skulle du ha mest nytta av? 

Välj ut tio av följande rubriker: 

.2. Grundskolor/gymnasiet .2. Biblioteket   .0. Feriearbeten  

.1. Caféer/Barer  .0. Gym   .2. Idrottsklubbar  

.2. Föreningar   .0. Bris    .0. Skolmatsedel  

.0. Barnomsorg   .3. Vårdcentralen  .2. Försäkringskassan 

.0. Familjecentralen  .0. Barn & Utbildning  .0. Buss/Temaresor  

.1. Hemhjälp   .0. Vårdhem   .0. Färdtjänst 

.4. Kyrkor   .0. Arbetsförmedlingen  .1. Ideellt arbete  

.0. Starta eget    .1. Rehab   .2. Restauranger  

.4. Evenemang   .0. Alkohol/Narkotika  .0. Musikgrupper 

.1. Shopping   .1. Stöd grupper   .4. Lokaltrafik  

.2. Skattemyndigheten  .0. Kronofogden  .0. Banker 

.0. Försäkringsbolag  .1. Lokaltidningar  .3. Naturupplevelser 

  
 


