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Abstract

Since their breakthrough in the mid 1990’s, web sites have become one of
the most important channels for communication at Swedish universities.
Drawing upon the analytical framework of “the production of culture perspective”, the thesis investigates how the form and content of Swedish university web sites are influenced by the production milieu in which they are
produced.
Based on quantitative content analysis of the home pages of university web
sites, the thesis documents changes in the form and content, such as links,
headings, and body matter becoming more focused on marketing, as well as
an increasing need for different kinds of navigation aids on the web sites. In
addition to this, the thesis presents the results of fifteen in-depth interviews
with informants working at various levels of the web organizations at Swedish universities. Using the production of culture perspective, together with
previous research on media production in general, and literature on more
specific areas, such as organization theory and communication, and media
and technology, this presentation is followed by a discussion and analysis of
structural, production related, factors, and their influence on the form and
content of the web sites.
The overall conclusion of the thesis is that the production of university web
sites – their form and content – is about much more than available technology, web development processes, and different programming languages, to
mention but a few examples. It is also about organizational routines, about
the ways decisions are made, about policies for web publishing within the
overall organization, about different stakeholders being put against each
other, and it is about strategic choices about what to publish on the web and
not. Furthermore, the thesis shows that structural factors function as constraints, as well as facilitators of web site production. For example, the width
of web pages increases in correspondence with the increasing number of
larger, high-resolution, displays used by the user; local policies and strategies
decides the content to be focused; and a consistent form and layout of the
university web sites are inhibited by the organizational structures and lines of
command.
Keywords: web production, production of culture, Swedish university web
sites.
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Förord
Äntligen!
Så är avhandlingen klar, frågeställningarna är besvarade och slutsatserna är
dragna. Den resa som började hösten 2001 har nu nått sitt slut. Det känns
lite vemodigt att skriva de här raderna, samtidigt som jag skriver dem med en
viss lättnad. Det känns dessutom väldigt spännande eftersom detta avslut
innebär början på en ny spännande resa. Vart vet jag inte riktigt – det får
framtiden utvisa.
Om man har skrivit en avhandling om strukturella villkors betydelse för slutresultatet, kan man inte låta bli att notera att en avhandling, precis som en
webbplats, är en produkt av den miljö och de betingelser under vilka den har
producerats. Av absolut största betydelse är de personer som på olika sätt
har bidragit till att avhandlingen har kommit till.
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min huvudhandledare, Robert
Burnett, för att han trodde på mig och lockade in mig på den akademiska
banan och gav mig möjligheten att skriva den här avhandlingen. Vi har haft
många lunchsamtal och korta och långa diskussioner över otaliga koppar
kaffe där Robert har kommit med kommentarer, synpunkter, invändningar
och argument som hela tiden har drivit arbetet framåt.
Christian Christensen, min bihandledare, kom in i mitt arbete när det hade
nått en bit på vägen, men har genom kritisk granskning och kloka synpunkter bidragit till att utveckla avhandlingen – ett stort tack för det.
Utöver mina handledare finns det många personer som på olika sätt har
granskat, uppmuntrat och inspirerat det pågående arbetet. Som opponent på
mitt slutseminarium, och även därefter, har Michael Karlsson gett genomtänkta och inspirerande kommentarer på avhandlingens innehåll och struktur. Ett stort tack även till Mia Ohlsson – mitt eget språkorakel – som alltid
har funnits nära till hands och som har fört en outtröttlig kamp mot min
tendens att, ibland, bli för invecklad i min meningsbyggnad.

Utan mina doktorandkompisar – Patrik Wikström, Linda Ryan Bengtsson
och Karin Fast – hade arbetet med avhandlingen helt enkelt inte varit lika
roligt. De har dessutom hjälpt till att dämpa den avhandlingsångest man som
doktorand då och då kämpar med, och de har bidragit till utvecklande och
inspirerande diskussioner kring såväl avhandlingsarbetet som livet i allmänhet.
Till alla kollegor vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
vid Karlstads universitet, som på olika sätt har kommit med synpunkter, lästips, teoretiska perspektiv och inlägg i metoddiskussioner, sänder jag ett stort
kollektivt tack.
Jag vill även tacka alla mina informanter – informationschefer, webbsamordnare, webbredaktörer, webbmasters och webbutvecklare vid svenska universitet – utan vilka avhandlingen inte skulle existera. Ett stort tack för att ni
tog er tid att bidra med era värdefulla erfarenheter.
Utan stöd och uppmuntran från mina föräldrar skulle jag troligen inte ha
börjat studera över huvud taget. Ett stort tack till er för all uppmuntran och
för att ni har gjort avhandlingsarbetet enklare.
Den här resan började 2001 och det har hänt en hel del på vägen. Ibland har
resan känts lång och jobbig, men för det mesta har den varit rolig, spännande och lärorik. Med mig på resan har jag hela tiden haft mitt livs kärlek – min
fru Linda. Mitt sista och absolut största tack sänder jag till henne för att hon
har stått vid min sida och alltid har trott på mig i det jag har tagit mig för.
Tack!
Christer Clerwall
Karlstad, februari 2009
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Inledning

1 Inledning
Varje dag besöker tusentals personer en universitetswebbplats. Webben blir
viktigare och viktigare för lärosätenas kommunikation med studenter, forskare, avnämare av utbildningarna, företag, finansiärer och medier. Universitetswebbplatsen är numera ofta den främsta och den första kontaktpunkten
mellan individ och lärosäte.
Bilderna ovan visar hur webbplatsen för Högskolan i Karlstad, sedermera
Karlstads universitet, har utvecklats från 1996 till 2007. En snabb titt tillbaka
i tiden visar att webbplatsen för ett decennium sedan var en typisk informationswebbplats med låg grad av interaktivitet. Besökaren kunde klicka på en
bild (en så kallad image-map) eller på textbaserade länkar i nederkanten. Via
länkarna tog sig besökaren till olika typer av webbsidor med information. På
webbplatsen kunde man även ladda ner PDF-dokument och det fanns ett
sökbart personalregister. På det stora hela kan man säga att webbplatsen var
rätt så typisk för sin tid. Detta var 1996–97. Ett besök på webbplatsen idag
ger en annan bild. Nu har den utvecklats till en mångfacetterad applikation
där enkla informationssidor blandas med målgruppsanpassade, databasgenererade sidor och delar som kräver inloggning och identifikation för att ge
individanpassad information från universitetets olika administrativa system.
Den beskrivna utvecklingen är inte unik för Karlstads universitet. Den är i
själva verket rätt typisk för svenska lärosäten, och för större organisationer i
allmänhet. Avhandlingen undersöker olika faktorer som ligger bakom denna,
sett till tidsintervallet, snabba utveckling. Varför ser webbplatserna ut som de
gör och varför har de det innehåll de har? Varför har webbplatsen den struktur1 den har? Varför har man just de länkar man har på de olika startsidorna?
Vad är det som gör att vissa saker lyfts fram framför andra? I korthet – varför blir webbplatserna som de blir? Den senare frågan är utgångspunkten för
denna avhandling.

1

När jag skriver om webbplatsers struktur avses i avhandlingen relationen mellan webbplatsens olika huvudkategorier och underkategorier samt mellan webbplatsens olika webbsidor (för en något utförligare presentation av
dessa begrepp hänvisar jag till avsnittet Definitioner i avhandlingens inledande kapitel).
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1.1 Medieproduktion och webbproduktion
Internet och särskilt webben och webbproduktion är relativt nya företeelser.
Även om webben, och därmed någon form av webbproduktion, har funnits
sedan början av 1990-talet (men med allmänt genomslag i mitten av 1990talet) är medie- och kommunikationsvetenskapliga studier kring webbproduktion ovanliga. En genomgång av avhandlingar inom medie- och kommunikationsvetenskap från 1996 till 2008 visar att internet och/eller webben
hittills inte har varit ett prioriterat forskningsområde (även om det finns undantag, se nedan). Detsamma gäller vid en granskning av tidskriften Nordicom Review, i nummer från 1998 och framåt och anledningarna till det magra beståndet av forskning kring webben i allmänhet, och webbproduktion i
synnerhet, kan vara många. Det är emellertid rimligt att anta att medieforskare, åtminstone inledningsvis, primärt har sett webben som ett tekniskt system och fenomen och inte som ett medium. Vidare har det traditionellt sett
varit nyhetsjournalistik för massmedier som varit i fokus, framför allt inom
svensk medie- och kommunikationsforskning. Under senare år har emellertid webben som kommunikationskanal och medium fått ett större utrymme
inom denna forskning (se nedan).
1.1.1 Studier om medieproduktion
Hur medieinnehåll blir till har varit föremål för många olika studier. Exempel
på denna typ av forskning är Galtung & Ruges studie av hur olika händelser
värderas utifrån ett nyhetsideal (1965), Tuchmans (1978) studie av hur nyheter skapas av medierna, Shoemaker & Reese (1996) som analyserar olika faktorers inverkan på medieinnehåll (främst nyheter). Andra exempel är Löfgren Nilssons (1999) studie av hur ideal och normer styr det vardagliga arbetet, Christensens (2001) studie av hur nyhetsproduktion inom SVT och TV4
influeras av medarbetarnas uppfattning av konkurrens och ideal kring public
service, Graffman (2002) som studerat villkoren för kommersiell mediekultur, Ekström som i olika studier undersökt produktion av nyheter (se t.ex.
Ekström 1998 och 2003). Schudson (1996) ger också en god bild av en
mängd olika studier kring medieproduktion, främst med fokus på nyheter,
utifrån tre övergripande utgångspunkter: politisk ekonomi, organisationssociologi och kulturproduktion. Som exempel på medieforskning där webben
är central kan nämnas Karlssons (2006) studie om det han kallar nätjournalistik, Bergströms (2005) studier kring nyhetsvanor, med fokus på så kallade
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nätnyheter, Ekströms & Buskqvists (2001) studie kring nyheter på webben
samt Buskqvists (2007) studier av webbens roll i en politisk offentlighet.
1.1.2 Studier kring webbproduktion
Forskning kring webbproduktion i allmänhet och vid lärosäten i synnerhet
hör alltså inte till vanligheten inom medie- och kommunikationsvetenskap.
Forskare inom andra fält har emellertid intresserat sig för detta område. Exempel på detta är Chadwick m.fl. (2000) som diskuterar utvärdering och bedömning av institutionella webbplatser och Armstrong m.fl. (2001) som i en
stor undersökning har undersökt användning och styrning av olika typer av
nätverk inom högre utbildning i Storbritannien. Ett av undersökningsområdena i deras studie handlar om hur lärosätena organiserar och arbetar med
sina webbplatser. Ett annat, lite mer aktuellt, exempel är Andrew Cox som i
tre artiklar diskuterar olika aspekter av webbproduktion vid universitet i
Storbritannien. En av artiklarna (Cox & Emmott 2007) har bland annat undersökt hur lärosäten i Storbritannien styrs och finansieras, vilka tekniker
som används och vad som ses som de viktigaste frågorna för framtiden. En
annan artikel (Cox 2007a) har undersökt det Cox kallar en ny framväxande
yrkesroll, nämligen den som ”university web manager” (se även Armstrong
m.fl. 2001 som bland annat diskuterar denna roll). I en tredje artikel har Cox
undersökt förekomsten och betydelsen av interorganisatoriska samarbeten i
det han kallar ett framväxande yrkesområde, nämligen webbproduktion
inom högre utbildning i Storbritannien (Cox 2007b).
Eschenfelder (2004) har studerat hur personal hanterar den information som
ska publiceras på myndighetswebbplatser (i USA). I studien kommer hon
fram till nio faktorer som påverkar vilken information som ska publiceras
och hur den publiceras. Exempel på dessa faktorer är formatet på originaltexterna, graden av uppdateringsbehov (hur ofta den aktuella informationen
måste uppdateras), texternas känslighet (om man t.ex. befarar att texterna
kan leda till kontroverser) och direktiv uppifrån.
Andra exempel är Boyer m.fl. (2006) som utifrån teorier kring ”impression
management” har studerat hur universitet i USA presenterar/lyfter fram etnisk mångfald på sina webbplatser i sitt arbete med studentrekrytering. Hine
(2001) har undersökt hur olika ”publiker” (audiences) eller föreställningar
om publiker påverkar beslut i produktionen av lärosäteswebbplatser. Det
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finns även exempel på studier som fokuserar på universitetswebbplaters användbarhet (t.ex. Christoun m.fl. 2006).
Cox studier presenterar intressant kunskap om vissa strukturella villkor för
webbproduktionen vid lärosätena, och Hines studie ger en intressant bild av
olika sätt som webbproducenterna förhåller sig till publiken och hur detta
påverkar t.ex. designbeslut. Jag återkommer närmare till dessa studier längre
fram i avhandlingen.
Det som saknas i ovan nämnda studier är mer ingående diskussioner om hur
produktionsvillkor kan tänkas influera slutresultat, d.v.s. webbplatserna. I
den här avhandlingen är det den frågan som står i fokus.

1.2 Forskningsområde, syfte och frågeställningar
En enkel webbplats kan skapas av i princip vem som helst med vissa grundläggande kunskaper om HTML och om hur man publicerar dokument på
webben. Om målet är en stor och informationsrik webbplats med kontinuerliga uppdateringar och dynamiska funktioner som är integrerade med verksamhetens övriga informationssystem, ställer det emellertid större krav på
den, eller dem, som ska producera webbplatsen. För att skapa och underhålla
stora och komplexa webbplatser, som t.ex. de för ett universitet, krävs även
samarbete mellan personer med olika roller och kompetens: webbredaktörer,
webbtekniker, databasutvecklare och grafiska formgivare, för att bara nämna
några.
Utöver detta är webbplatser även en produkt av de produktionsvillkor under
vilka de produceras. Det kan handla om tekniska förutsättningar, intern politik i företaget eller organisationen, föreställningar om den tänkta målgruppen, lagar och regler som styr vad man kan och inte kan publicera samt hur
arbetet med produktionen är organiserat. Dessa faktorer utgör strukturella
villkor, i bemärkelsen att de fungerar som ramar som möjliggör och begränsar organisationers och individers agerande. Syftet med avhandlingen är att
belysa hur just dessa typer av strukturella villkor inverkar på webbplatsers
form och innehåll.
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1.2.1 Syfte och frågeställning
Idag finns det gott om litteratur kring hur man skapar webbplatser, hur man
utformar dem, vad de används till och vad det finns för olika typer av webbplatser. Däremot saknas det i skrivande stund någon djupare kunskap om de
produktionsvillkor som influerar produktionen av dem. Syftet med denna
avhandling är därför att öka förståelsen för hur villkoren för lärosätenas
webbproduktion inverkar på webbplatsernas form och innehåll.
Den övergripande frågeställningen för avhandlingen är:
Hur influeras webbplatsers form och innehåll av produktionsvillkor som
t.ex. teknik, industristruktur och organisationsstruktur?

Denna övergripande frågeställning undersöks empiriskt genom följande delfrågor:
• Hur influeras arbetet med webbplatserna av den organisationsstruktur
inom vilken arbetet äger rum?
• Vilken roll har teknik och teknisk utveckling spelat för utvecklingen
av lärosätenas webbplatser och hur har webborganisationerna använt
sig av, och resonerat kring, ny teknik på webbplatserna?
• Hur förhåller sig lärosätenas webborganisationer till varandra och hur
influerar det webbplatserna?
• Hur förhåller sig webborganisationerna till marknaden för sina webbplatser och hur influerar det webbplatserna?
• Hur förhåller sig webborganisationerna till lagar, regleringar och policyer kring informations- och kommunikationsarbetet och hur influerar det webbplatserna?
• Vilka yrkesroller finns det inom webborganisationerna, hur har detta
utvecklats över tid och hur har detta influerat webbplatserna?
När jag i frågeställningen, och i även i fortsättningen, skriver om webbplatsers form och innehåll, avser jag form och innehåll på en övergripande nivå.
Även om en viss form eller ett visst innehåll kan hänföras till en specifik påverkansfaktor i en specifik situation är det i avhandlingen snarare tendenser
än detaljer kring form och innehåll som är av intresse. Detta är viktigt att
poängtera eftersom det påverkar den kommande analysen.
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1.3 Kulturproduktion – ett perspektiv
Det finns förstås en mängd faktorer som på olika sätt influerar produktionen
av webbplatser och varför webbplatser blir som de blir. Vidare finns det
många perspektiv som kan anläggas vid studier av produktion av medier av
olika slag. I ett arbete som detta är det därför nödvändigt att göra vissa avgränsningar – att välja att se på världen med ett visst par glasögon. I mitt fall
är glasögonen ”the production of culture perspective” som presenterades i
mitten av 1970-talet och kan sammanfattas med följande citat:
The production of culture perspective focuses on how the content of
symbolic elements of culture are shaped by the systems within which
they are created, distributed, evaluated, taught, and preserved.
(Peterson & Anand 2004: 311)

Kulturproduktionsperspektivet har utvecklats i ett antal artiklar, som t.ex.
Peterson & Berger (1975), Peterson (1982) och Peterson (1985). Det tar utgångspunkt i tanken att det system inom vilket kulturprodukter1 produceras
också påverkar deras innehåll. Peterson med flera (Peterson & Berger 1975;
Peterson 1979, 1982, 1985; Peterson & Anand 2004) menar att det finns olika faktorer2 som påverkar detta. Antalet faktorer och hur dessa har analyserats varierar i olika artiklar. I Peterson (1982) behandlas fem centrala faktorer, men i Peterson (1985) har en sjätte faktor lagts till. De faktorer som har
identifierats som centrala är teknik, lagar och regleringar, marknad, industristruktur, organisationsstruktur samt yrkesroller/karriärvägar. Längre fram i avsnittet
presenterar jag dessa faktorer mer i detalj, men jag ska här fortsätta med en
genomgång av tidigare tillämpningar av perspektivet samt diskutera dess relevans för denna avhandling.
Petersons kulturproduktionsperspektiv är associerat med studier av musikindustrin och musikproduktion i första hand och kulturproduktion i andra
hand. Det har dock även använts i forskning som ligger utanför den specifika kulturproduktionssfären. DiMaggio (2000) visar på forskning inom studi-

1

Peterson har sin grund i kulturproduktion, men kulturproduktionsperspektivet har även använts i många andra
sammanhang som inte inbegriper kulturproduktion i vanlig bemärkelse, se även den fortsatta diskussionen.
2

I de tidiga artiklarna från 1975, 1979, 1982 och 1985 kallar Peterson dessa faktorer för ”constraints”, vilket skulle
kunna översättas till ”begränsningar”, men i artikeln från 2004 kallas faktorerna för ”facets”, vilket kan översättas
till ”aspekter”. Jag har emellertid valt att konsekvent använda termen ”faktor/faktorer”.
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er av populärkultur, kommunikationsforskning och kulturekonomi. Andra
som har använt perspektivet är bl.a. Deuze m.fl. (2007) som använder perspektivet som utgångspunkt i en analys av faktorer som påverkar arbetslivet
och den professionella identiteten hos spelutvecklare, Mora (2006) i en studie av kreativitet inom modeindustrin, Wikströms (2006) studie och modellering av dynamik inom musikindustrin och Lounsbury & Rao (2004) som
har utgått från perspektivet i en studie av hur ”branschmedier” fungerar som
skapare av gränser mellan olika typer av produkter/produktkategorier inom
amerikansk fondindustri. Andra exempel är Hirschman (1989) som använder
perspektivet i en jämförande analys av sex rollbaserade modeller för produktion av reklam, Hagstrom (1976) som använder sig av perspektivet i en diskussion om vetenskapligt arbete (produktion av vetenskap), Becker (1976) i
en analys av konstvärlden (the art world) och hur skapande av konstverk av
olika slag kan ses som ett kollektivt fenomen snarare än att vara något som
är kopplat till den enskilde konstnären/kreatören och Crane (1976) som diskuterar hur olika typer av förändringar i belöningssystemen inom konst och
vetenskap påverkar produktionen av innovationer och egenskaperna hos
dessa innovationer. DiMaggio & Hirsch (1976) använder perspektivet som
en utgångspunkt för en analys av produktionsorganisationer inom konstvärlden. De använder emellertid en mycket bred definition av ”konst” och
skriver att deras områden inkluderar ”…a few things which everyone would
consider art (painting, music, ballet, sculpture), and others which are aesthetic only secondarily (televised football games, commercial design, decisions by the Federal Communications Commission, and the like)” (DiMaggio & Hirsch 1976: 74).
I ett specialnummer av Poetics (nr 28, 2000) presenteras och diskuteras Peterson och kulturproduktionsperspektivet i en rad artiklar från områden som
konst och litteratur, musik och konsumtion. Artiklarna visar bland annat på
perspektivets breda tillämpbarhet för analyser och diskussioner kring olika
former av kulturella uttryck i allmänhet och symboliska produkter i synnerhet. I denna avhandling används perspektivet som utgångspunkt för analys
av hur webbplatsers form och innehåll influeras av de villkor under vilka de
produceras.
I det följande avsnittet följer en kort redogörelse för respektive faktor och vi
börjar med teknik.
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1.3.1 Teknik
Med teknik avses all form av teknik som används för skapande, spridning,
mottagande och bevarande av kulturprodukter (Burnett 1996). Den tillgängliga tekniken tillhandahåller de verktyg som individer och institutioner använder för att förstärka sina möjligheter att kommunicera (Peterson &
Anand 2004). Tekniken utgör också en del av det ramverk som anger vad
som är möjligt att genomföra.
1.3.2 Organisationsstruktur
I det här sammanhanget refererar organisationsstruktur till organisationens ”utseende” samt de rutiner och arbetssätt som växer fram och samordnas av
dem som arbetar med att producera en kulturprodukt eller tjänst (Peterson
1982). Burnett (1996: 68) skriver att: ”The structure of culture-producing
companies varies according to their size. As the firm size increases and jobs
become more specialized, records, books, etc., are increasingly viewed as
products and are shaped to fit a standardized ‘product image’”.
1.3.3 Lagar och regleringar
Statute law and government regulation shape the financial and aesthetic
conditions within which popular culture develops. For example, copyright law transforms whole classes of creative activity into property that
can be bought, sold, stolen and litigated about much like other goods.
(Peterson 1982: 144)

Denna faktor, som Peterson beskriver den, fokuserar på offentliga lagar och
statliga regleringar. I avhandlingen utgår jag emellertid från att även organisationers varierande former av regelverk kring t.ex. grafiska profiler och publicering av innehåll kan ha samma effekt som lagar och regleringar.
1.3.4 Industriell struktur
Denna faktor syftar på hur strukturen ser ut inom den industri där kulturprodukter produceras. Det handlar bl.a. om antalet organisationer samt deras
storlek i förhållande till varandra. (Burnett 1996) Vidare innefattar denna
faktor ägarförhållanden och graden av konkurrens mellan kulturproducenter
(Peterson 1985).
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Kulturproduktionsperspektivet lägger alltså stor vikt vid frågor som rör sådant som ägandekoncentration och industrins struktur vad gäller företagens
storlek och förhållande till varandra. I avhandlingen vidareutvecklas tillämpningen av denna faktor genom att fokusera främst på hur lärosätena och deras webborganisationer förhåller sig till varandra.
1.3.5 Marknad
Med marknad avses mottagarna av kulturprodukter som de definieras av beslutsfattare inom kulturindustrin. Det är marknaden som avgör huruvida
man beslutar sig för att satsa på en viss produkt framför en annan. (Burnett
1996) Marknaden som begrepp skapas av producenter som ett sätt att få förståelse för konsumenternas smak (Peterson och Anand 2004). Peterson
(1982: 146) menar vidare att begreppet marknad “[…] denotes the audience
as it is identified and conceptualized by financial decision-makers within the
culture industry”.
1.3.6 Yrkesroller och karriärmöjligheter
Denna faktor berör hur olika yrkesroller utvecklas och upprätthålls inom
olika kulturområden. Som exempel menar Peterson & Anand (2004) att stora byråkratiska organisationer, verksamma inom stabila områden, utvecklar
förutsägbara typer av yrkesroller och karriärvägar, medan små organisationer som verkar inom ett dynamiskt område fordrar och skapar mer entreprenörsliknande roller. Peterson & Anand (2004: 317) skriver ”The distribution of creative craft, functionary, and entrepreneurial occupations in a field
is determined largely by its structuration”.
1.3.7 Kulturproduktionsperspektivet i avhandlingen
Kulturproduktionsperspektivet har alltså sitt ursprung i analyser av olika typer av kulturindustrier och/eller kulturinstitutioner, men som har visats ovan
har det även använts som utgångspunkt i många olika studier utanför det
som vanligtvis betraktas som kulturproduktion. I avhandlingen studeras
webbplatser som produceras i en institutionell kontext och under institutionaliserade former. En analys av webbproduktion utifrån de faktorer som
används i kulturproduktionsperspektivet kan leda till en djupare förståelse
för olika former av strukturella villkor som på olika sätt influerar webbplatsers form och innehåll.
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I avhandlingen delas analysen upp utifrån de sex ovan nämnda faktorerna
och de presenteras var för sig. Det innebär en förenkling av de komplexa
samband som finns mellan de olika faktorerna och hur de inte bara influerar
produkten i sig, utan även varandra. Till exempel påverkas yrkesroller av
teknik och teknisk utveckling – vissa försvinner och andra tillkommer, vilket
i sin tur påverkar organisationernas struktur, industrins struktur och så vidare
(se Buchel 2000 för diskussion kring teknikens roll och påverkan i organisationer). Denna förenkling är emellertid nödvändig för att analysen ska bli så
tydlig som möjligt.
Avhandlingen fokuserar två faktorer – teknik och organisationsstruktur.
Oavsett vilken syn man har på teknik, är det ofrånkomligen så att den är av
stor betydelse för webben.
Tekniken i sig skapar emellertid inga webbplatser, utan det krävs att någon
använder sig av den – och denna användning äger alltid rum i ett socialt
sammanhang. För denna avhandling är det webborganisationer inom svenska lärosäten som är det närmast liggande sociala sammanhanget och därför
är faktorn organisationsstruktur av stor betydelse i avhandlingen.
Det är alltså faktorerna teknik/teknisk utveckling och organisationsstruktur
som analyseras och diskuteras mer djuplodande i avhandlingen. De övriga
faktorerna (lagar/regleringar, industristruktur, marknad samt yrkesroller/professioner) behandlas inte i samma utsträckning.

1.4 Universitetens webborganisation
Svenska universitet och högskolor finansieras i hög grad av statliga medel i
form av anslag för grundutbildning och forskning. År 2007 utgjorde denna
typ av finansiering drygt 65 procent av den totala omslutningen. Bortsett
från att högskolor och universitet i Sverige är organisationer som drivs utan
vinstsyfte så kan högre utbildning ses som en mångmiljardindustri. Svenska
högskolor och universitet hade 2007 en omslutning på drygt 47 miljarder
kronor. Antalet anställda var drygt 40 000 varav nästan 24 000 var lärare.
Antalet helårsstudenter var närmare 280 000. Det finns totalt 61 högskolor,
universitet och så kallade enskilda utbildningsanordnare i Sverige. Av dessa
är 14 statliga universitet och 22 statliga högskolor. (Högskoleverket 2008)

24

Inledning

Varje lärosäte har i regel en organisation som i detalj är unik för lärosätet. Att
i detalj beskriva lärosätenas organisation är därför en grannlaga uppgift. Ser
vi till de statliga universiteten kan man dock ge en övergripande, och något
förenklad, bild av deras organisation. Den övergripande organisationsformen
för lärosätena är det som brukar kallas linje-stabsorganisation (jfr Bruzelius
& Skärvad 2004)1.
Figur 1–1 är en skiss över den övergripande organisationen vid svenska universitet. Högst upp i organisationsstrukturen finns en styrelse eller motsvarande. Styrelsen har det övergripande ansvaret för lärosätets verksamhet.
Direkt under styrelsen finns rektorn som är lärosätets högste chef. Under
rektorn finns det sedan olika nämnder, fakulteter och det som kan kallas
universitetsgemensam förvaltning. Fakulteterna kan i sin tur vara indelade i
t.ex. institutioner och/eller avdelningar.
Styrelse/
motsvarande

Rektor
Förvaltning
Fakulteter/
motsvarande

Institutioner/
avdelningar

Figur 1–1 Skiss över universitetens övergripande organisation.

Den gemensamma förvaltningen utgör i regel en stabsfunktion under lärosätets rektor, ibland via en universitetsdirektör eller motsvarande. Förvaltningen är i regel en sammansättning av avdelningar som ska serva såväl rektor och styrelse som lärosätets fakulteter och avdelningar. En av de avdelningar som har sin hemvist i den gemensamma förvaltningen är informationsavdelningen. Beroende på lärosätets storlek och övriga organisation kan
informationsavdelningen vara uppdelad i olika underavdelningar som t.ex.
1

Jag baserar detta på en genomgång av lärosätenas organisationer så som de beskrivs på deras egna webbplatser.
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studentrekrytering, alumni och externa relationer. I Figur 1–2 nedan har dessa dock utelämnats.
Lärosätets webborganisation är vanligtvis en sammansättning av personer
som har sin anställning antingen på informationsavdelningen eller på ITavdelningen. Figur 1–2 är därför något missvisande, men anledningen till att
webborganisationen har placerats under informationsavdelningen är att det i
regel är informationschefen som äger webben som förvaltningsobjekt.
Styrelse/
motsvarande

Rektor
Förvaltning
Fakulteter/
motsvarande

Institutioner/
avdelningar

Informationsavdelning/
motsvarande

Webborganisation

Figur 1–2 Webborganisationens plats i organisationen.

Även om sammansättningen i webborganisationen skiljer sig åt mellan lärosätena är informationsavdelningen dess vanligaste hemvist. Det finns i regel
en webbsamordnare/webbstrateg som leder arbetet och som lyder under
lärosätets informationschef. Webborganisationen inom förvaltningen består
ofta av ett fåtal personer – förutom någon form av samordnare och/eller
strateg, en tekniskt ansvarig (webbmaster) och en eller flera redaktörer med
övergripande ansvar för publicerat material på lärosätets centrala webb. Det
är vanligt att webbmastrarna har sin anställning hos lärosätets IT-avdelning,
men att han/hon köps in som resurs till webborganisationen på hel- eller
deltid. Den högst ansvariga för lärosätenas webbplatser är rektorn i egenskap
av myndighetschef, men i den dagliga verksamheten är det informationschefen som i regel ”äger” webben.
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Utöver lärosätenas centrala webbplatser är det vanligt att fakulteter, institutioner, avdelningar, forskningscentra, forskargrupper och andra grupperingar
inom lärosätet har egna webbplatser som de driver själva, men som i regel
ligger under lärosätets domän. Dessa webbplatser kallas i detta sammanhang
för ”lokala webbplatser”.

1.5 Definitioner
En avhandling kring webbproduktion innehåller med nödvändighet särskilda
begrepp relaterade till webbproduktionens domän. Det är därför nödvändigt
att kort presentera dessa begrepp och redogöra för deras användning i avhandlingen.
1.5.1 Webborganisation
I avhandlingen undersöker jag bl.a. hur arbetet med universitetens webbplatser är organiserat. Den grupp av personer som på olika sätt är involverade i
detta arbete utgör det som jag kallar lärosätenas webborganisation.
1.5.2 Webbproduktion
Arbetet med att skapa en webbplats kan delas upp i teknisk utveckling och innehållsproduktion. Den tekniska utvecklingen omfattar bl.a. hantering av
webbserver, installation av olika typer av mjukvara, framtagning av publiceringssystem, programmering, databasutveckling och liknande. Den andra
dimensionen av produktion av webbplatser är skapandet av det innehåll som
webbplatsen ska innehålla. Det är dessa två delar som jag, i avhandlingen,
inbegriper i begreppet webbproduktion.
1.5.3 Webbpublicering
Att publicera information på nätet innefattar i regel också någon form av
webbproduktion. I avhandlingen har jag emellertid valt att skilja på webbproduktion och webbpublicering för att göra skillnad på de aktiviteter som
endast handlar om att lägga till, uppdatera, ta bort eller på annat sätt redigera
innehållet på en webbplats. Denna typ av aktivitet har jag valt att beteckna
webbpublicering.
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1.6 Avgränsningar
Avhandlingen behandlar webbproduktion utifrån producenternas perspektiv. Det handlar alltså om hur producenterna ser på sin verksamhet och de
webbplatser de skapar. I detta sammanhang inbegrips endast användarna i
egenskap av aktörer som producenten måste förhålla sig till (t.ex. att användarna har önskemål, krav, kunskaper etc.). Jag är väl medveten om att kunder och användare är viktiga aktörer, men för avhandlingen, dess syfte och
frågeställning, är det nödvändigt att avgränsa studierna till producenternas
perspektiv.
Avhandlingen är baserad på dels studier av svenska universitetswebbplatsers
förändring från 1996 till 2005, dels intervjuer med aktörer på olika lärosäten.
Resonemang och resultat går därför främst att koppla till webbplatser för
lärosäten, men det är min förhoppning att slutsatserna är användbara för
webbproduktion även i andra sammanhang.
I avhandlingen använder jag begreppen strukturella villkor och produktionsvillkor synonymt. Strukturella villkor inom medieproduktion kan handla om
ideologi, ekonomi, politik, juridik och organisation, för att nämna några. När
jag i avhandlingen diskuterar produktionsvillkoren som utgör grunden i det
så kallade kulturproduktionsperspektivet ska dessa ses som en form av strukturella villkor i allmänhet.

1.7 Avhandlingens disposition
Avhandlingen har två delar. Den första delen, kapitel 1–3, ger en introduktion till avhandlingen, beskriver frågeställningen, tidigare forskning, teoretisk
referensram för avhandlingsarbetet samt ger en presentation av tillvägagångssätt för datainsamling. Del två, kapitel 4–7, inleds med en beskrivning
av hur svenska universitetswebbplatsers form och innehåll har förändrats
över tid. Denna presentation utgör en bakgrund mot vilken relationen mellan webbplatsernas form och innehåll diskuteras utifrån respektive faktor i
kulturproduktionsperspektivet. En väsentlig del av denna diskussion baseras
på resultaten av den intervjustudie som har gjorts med aktörer inom det jag
kallar lärosätenas webborganisation. Del två avslutas med ett kapitel där analysresultatet summeras och en diskussion om fortsatt forskning förs.
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1.7.1 Avhandlingens kapitel i korthet
Avhandlingen inleds med ett kapitel som presenterar avhandlingens forskningsområde, syfte och frågeställningar samt övergripande utgångspunkter.
Vidare ger inledningskapitlet en bakgrund till avhandlingens framväxt.
I kapitel 2 presenteras en överblick av tidigare forskning inom medieproduktion, med fokus på nyhetsproduktion och det som har kommit att kallas redaktionsstudier. Kapitlet presenterar även tidigare forskning och litteratur i
relation till faktorerna i kulturproduktionsperspektivet. I kapitlet diskuteras
teknisk utveckling kring internet och webben. Vidare presenteras olika lagar
och regleringar som styr lärosätenas verksamhet. Kapitlet diskuterar även
högre utbildning i Sverige utifrån ett industriellt perspektiv och fortsätter
med en diskussion kring webben som en viktig del av organisationers verksamhet. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av processer, yrkesroller
och organisation kring webbutveckling i allmänhet.
Kapitel 3 är avhandlingens metodkapitel, och det inleds med kort diskussion
kring valet av metoder för det empiriska arbetet. Vidare ges en genomgång
av de forskningsmetoder som har använts för datainsamling; dessa är dels
kvantitativ innehållsanalys och dels intervjuer. Kapitlet avslutas med en presentation av hur analysen av det empiriska materialet har lagts upp.
I kapitel 4 presenteras resultatet från en innehållsanalys av svenska universitetswebbplatser (främst deras startsidor) i olika versioner från 1996 till 2005.
Kapitlet ska primärt fungera som information om hur webbplatserna har
förändrats över tid, något som sedan ligger till grund för diskussionen kring
webbplatsernas produktionsvillkor. I kapitel 5 presenteras resultatet av intervjuer med personer i olika yrkesroller inom webbproduktion på svenska lärosäten.
I kapitel 6 analyseras och diskuteras resultatet från det empiriska arbetet i
ljuset av avhandlingens analytiska ramverk. Detta följs av kapitel 7 och där
presenteras dels avslutande kommentarer till avhandlingsarbetet, svar på avhandlingens frågeställningar samt avhandlingens slutsatser. Kapitlet avslutas
med en blick mot framtiden och fortsatt forskning inom webbproduktion.
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1.7.2 Information till dig som läser
Eftersom informanterna i min studie har garanterats anonymitet tillämpar jag
i avhandlingen en teknik för att lyfta ut termer, begrepp, namn på organisatoriska enheter etc. och använder istället egna begrepp som ersättning. Detta
markeras i avhandlingen med hakparenteser. Hakparenteser används även
inom citat för att förtydliga när jag har redigerat citatet. Text inom hakparenteser i avhandlingen är således alltid min egen, även när den återfinns i citat.
I avhandlingsarbetet har jag gjort intervjuer och resultatet av dessa återkommer jag till längre fram. I avhandlingen används tre tekniker för att hänvisa till informanterna. För det första används sammanställande referat där
flera informanters utsagor utgör grunden för sammanställningen. För det
andra används citat som är ordagranna, dock med vissa markeringar, tillägg
och förtydliganden markerade med hakparentes.
När man gör intervjuer blir utsagorna ibland av sådan karaktär att det är
omöjligt att återge dem som direkta citat. Förutom att de skulle vara krångliga att läsa, skulle de i värsta fall framställa informanterna som mer eller
mindre osammanhängande. I avhandlingen används därför ytterligare en
teknik för att använda informanternas ord, omskrivna till en sammanhängande och läsbar text. Dessa är markerade som citat men inleds alltid med
pratminus.
***
I detta kapitel har jag introducerat avhandlingens problemområde och vetenskapliga frågeställning. Jag har även kortfattat redogjort för tidigare forskning
kring medieproduktion samt kulturproduktionsperspektivet som är den
övergripande utgångspunkten för avhandlingsarbetet. I kapitlet presenterade
jag även definitioner av centrala begrepp i avhandlingen. Kapitlet avslutades
med en genomgång av avhandlingens disposition.
I det följande kapitlet presenteras tidigare forskning kring medieproduktion
mer i detalj. Detta följs av en genomgång av den litteratur som utgör den
teoretiska referensramen för avhandlingsarbetet.
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2 Analytiskt ramverk
Webbproduktion är en företeelse som kan belysas, analyseras och diskuteras
utifrån många olika infallsvinklar. I det här kapitlet presenterar jag det analytiska ramverk som jag utgår ifrån i avhandlingen. Jag inleder dock med att
kort presentera tidigare forskning och teorier kring medieproduktion i allmänhet. Syftet med denna korta presentation är att skapa en grund som jag
sedan bygger vidare på.
Efter den inledande presentationen följer en genomgång av ytterligare litteratur som är en fördjupning kring faktorerna i kulturproduktionsperspektivet
som presenterades i kapitel 1. Upplägget i kapitlet är tänkt att gå från en nivå
av övergripande strukturella villkor, ner till mer specifika villkor och faktorer
som influerar webbplatser och deras tillblivelse, vidare till teorier kring respektive faktor. Men jag börjar alltså med teorier och forskning kring medieproduktion i allmänhet.

2.1 Medieproduktion
Begreppet medieproduktion för vanligtvis tankarna till produktion av film,
radio, television, tryckta medier i form av nyhetstidningar och andra tidskrifter samt webbplatser med nyheter och annat aktuellt material. I den här avhandlingen används ett vidgat perspektiv på medieproduktion som även
inkluderar webbproduktion under institutionella former. En av utgångspunkterna för avhandlingen är alltså att webbproduktion som äger rum under institutionaliserade former kan studeras på samma sätt som produktion av mer
traditionella medier (radio, tv och tidningar).
Ovanstående innebär dock inte att jag inkluderar all form av webbproduktion i begreppet medieproduktion. Det som avses i avhandlingen är webbproduktion som äger rum i en institutionell kontext, som i mitt fall är svenska universitet. Jag återkommer till detta resonemang längre fram i kapitlet.
I likhet med traditionell medieproduktion, sker produktionen av lärosätenas
webbplatser inom ramen för olika former av produktionsvillkor (strukturella
villkor), och en central utgångspunkt för denna avhandling är att dessa, i va-
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rierande grad, påverkar hur webbplatserna blir. Strukturella villkor kan vara
t.ex. ekonomi, politik, teknik, marknadsstruktur och organisationsstruktur.
Jag ska återkomma till de strukturella villkor som har varit fokus i mitt avhandlingsarbete.
2.1.1 Att förstå medieproduktion
Analys av medieproduktion kan utgå från olika perspektiv. McQuail
(2005: 192) menar exempelvis att forskning kring medier kan delas upp i tre
övergripande nivåer: struktur, beteende och slutresultat (i mediernas fall är
det ofta någon form av innehåll):
Structure refers to all matters relating to the media system, including its
form of organization and finance, ownership, form of regulation, infrastructure, distribution facilities, and so on. Conduct refers to the manner
of operation at the organizational level, including the methods of selecting and producing content, editorial decision-making, market policy, relations established with other agencies, procedures for accountability, and
so on. Performance essentially refers to content: to what is actually transmitted to an audience. (McQuail 2005: 192)

Kort sammanfattat kan man säga att vissa strukturer ger ett visst agerande/beteende vilket i sin tur leder till ett visst innehåll. Genom att studera
mediernas innehåll i relation till mediestrukturer kan vi nå kunskap om hur
olika mediestrukturella förhållanden påverkar innehållet i medierna. (McQuail 2005)
Även Shoemaker & Reese (1996) diskuterar strukturella villkor och de presenterar forskning kring medieproduktion utifrån fem analysnivåer. På den
första nivån finner vi individerna i medieorganisationen; vilka är de, vilka ideal
har de, normer, vardagspraktik etcetera. På nivå två kan vi studera så kallade
”medierutiner” eller ”rutiniserat handlande” vilket avser vilka rutiner som
finns i medieorganisationer och hur dessa styr det vardagliga arbetet, och i
förlängningen även påverkar innehållet. Den tredje nivån omfattar organisationerna i en vidare bemärkelse och studier på denna nivå handlar t.ex. om
samspelet mellan medieorganisationerna och andra organisationer. Ytterligare en nivå upp, på den fjärde nivån, finner vi faktorer utanför organisationerna själva. Det kan t.ex. handla om hur lagstiftning och branschideal påverkar och styr organisationernas agerande och handlingsutrymme. På den
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femte nivån ligger analyser av mer ideologisk karaktär och brukar avse studier av hur det rådande samhällsklimatet, den ideologiska hegemonin om man
så vill, avspeglar sig i mediernas innehåll.

Individ
Rutiner
Organisation
Externt
Ideologi

Figur 2–1 Analysnivåer för påverkansfaktorer på medieinnehåll (baserad på Shoemaker &
Reese 1996).

Newcomb och Lotz (2002) gör en liknande nivåindelning för studier av medier och medieproduktion. Författarna menar att medier och medieproduktion kan analyseras utifrån fem olika områden. För detta avhandlingsarbete
är det mest intressanta området det de kallar ”particular organizations: studios, production companies, networks”, vilket handlar om kopplingar och relationer mellan en organisation och den industriella ”konfiguration” som organisationen är verksam inom.
Shoemaker & Reese (1996) och Newcomb & Lotz (2002) är ett par exempel
på teorier kring medieproduktion som menar att strukturella villkor påverkar
mediernas innehåll (och i viss mån form). Ett fokus på strukturella villkor
innebär att man tillmäter individerna som aktörer lägre vikt i skapandet av
medieprodukter. Enskilda individer skapar förvisso innehåll i form av musik,
stillbilder, rörlig bild, ljud och text och är i så måtto givetvis ansvariga. Produktionen äger emellertid rum inom givna ramar, vilka är svåra att ställa sig
utanför som enskild individ. Till exempel har redaktionerna givna rutiner
som måste följas, en viss mängd innehåll ska skapas, ekonomiska ramar får
inte överskridas, deadlines måste hållas och publiken måste lockas till läsning
för att i sin tur locka annonsörer till tidningen.
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För universitetswebbplatser är förhållandena i regel lite annorlunda. En av de
viktigaste skillnaderna är att de inte ska säljas; vare sig till annonsörer eller till
prenumeranter. Förvisso ska webbplatserna locka till läsning och användning, men de skapas inte i primärt syfte att tjäna pengar. I förlängningen är
de dock viktiga för universitetens förmåga att locka till sig studenter, att visa
på framstående forskning och locka till sig externa finansiärer, något som jag
återkommer till kapitel 6.
Analyser av medieproduktion och medieinnehåll utifrån strukturella perspektiv tenderar, som nämnts ovan, att lägga ganska liten vikt vid de enskilda individerna inom produktionen. Bourdieu (1998: 29) skriver t.ex. att ”ju bättre
man förstår hur miljön fungerar, desto mer inser man också att dess aktörer
inte bara är manipulatörer utan i lika hög grad själva är manipulerade”. Med
detta menar Bourdieu att ju mer man får förståelse för de strukturella villkor
som gäller för medieproduktion (i hans fall journalistiska produkter), desto
större blir insikten om att de enskilda aktörerna på det stora hela spelar en
ganska liten roll, de är bara ytterligare i en ”faktor” i produktionsmiljön.
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att de strukturella villkoren dels kan
verka mer eller mindre determinerande på slutresultatet, dels inte i sig själva
kan producera ett visst innehåll – till detta krävs det aktörer. Danermark
m.fl. uttrycker relationen mellan strukturella villkor och individer (författarna
använder begreppen agenter och agentskap) på ett koncist sätt när de säger att
strukturerna ”[…] uppställer villkor för människors liv, medan agentskapet
tillhandahåller de effektiva orsakerna till det som sker i samhället – endast
människor kan handla” (Danermark m.fl. 1997: 16, min betoning).

2.2 Webben och teknik
The technology of the World Wide Web reinvents itself with breathtaking speed. (Kotamraju 1999: 466)

Den tekniska utvecklingen kring internet och webben går fort fram. Schneider & Foot (2004) och Kotamraju (1999; 2002) diskuterar webbens flyktiga
natur och de menar att webben och webbplatser befinner sig i ett stadium av
ständig utveckling. Detta är intressant ur såväl ett metodologiskt perspektiv
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(något som diskuteras mer i avhandlingens metodkapitel) som ett teknikutvecklingsperspektiv.
Det går knappast att diskutera relationen mellan teknik/teknisk utveckling
och webbplatsernas form och innehåll utan att presentera hur man ser på
teknik och teknisk utveckling i stort. I följande avsnitt presenterar jag kortfattat olika perspektiv på denna relation och avslutar med att ge min syn på
teknikens roll i detta avhandlingsarbete.
Frågan om relationen mellan teknik och social utveckling i stort är ständigt
omdiskuterad. Två övergripande synsätt utgör varandras motpoler. Det ena
synsättet kan sammanfattas under rubriken teknikdeterminism och det andra
kan sammanfattas under rubriken teknik som en social konstruktion. Till dessa
motpoler vill jag lägga ett tredje perspektiv som rakt översatt kan kallas det
sociala formandet av teknik och kan sägas utgöra ett mellanting mellan de två
förstnämnda. Nedan presenterar jag kortfattat dessa tre perspektiv på relationen mellan teknik och samhällsutveckling på en övergripande nivå och ett
fjärde angreppssätt som jag menar erbjuder en brygga mellan de olika perspektiven. Genomgången är på intet sätt heltäckande, utan avser endast att
ge en övergripande bild av min förståelse av teknik och teknisk utveckling i
relation till förändring av olika slag, t.ex. av webbplatsers form och innehåll.
2.2.1 Teknikdeterminism
Idén att tekniken har inneboende egenskaper som i sig själva kan påverka
samhällsutvecklingen och socialt beteende brukar kallas teknikdeterminism
(se t.ex. McQuail 2005). Teknikdeterminism kan beskrivas som tanken att vi
kan förstå samhället vi lever i genom att studera förändringar i bärande teknik (se Meyrowitz 1994 samt MacKenzie & Wajcman 1999). Ett exempel
finner vi i Meyrowitz (1997; 1994) och hans presentation och diskussion av
”mediumteori” och hur olika kommunikationstekniker har förändrat samhället. McQuail (2005) nämner den här typen av teorier i sin diskussion kring
teknikdeterminism, men Meyrowitz (1994) argumenterar för att teorin egentligen inte är deterministisk. Han skriver istället att förespråkare för mediumteori ”menar att varje medium inbjuder till, tillåter, uppmuntrar och fostrar
vissa mänskliga handlingar medan den hindrar1 andra” (Meyrowitz 1994: 71,
1

I den engelska texten används ordet discourage, vilket kan översättas till att ”inte uppmuntra”, att ”avråda etc. I
det här sammanhanget passar dock betydelsen ”hindra” bättre.
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min översättning). Ser man på mediumteori på det sättet, skulle jag vilja säga
att den ligger i linje med det som Hutchby (2001) kallar communicative affordance (jag diskuterar detta begrepp i mer detalj nedan). Icke desto mindre brukar
teorier som sätter teknik och teknisk utveckling i förgrunden för samhällsutveckling hamna under det teknikdeterministiska paraplyet.
2.2.2 Teknik som social konstruktion
Motpolen till teknikdeterminism är att se på teknik som en social konstruktion. SCOT (the Social Construction Of Technology) är ett perspektiv som
fäster stor vikt vid sociala strukturer i relation till teknisk utveckling. Bijker
(1995) menar t.ex. att samhälle och teknik båda är sociala konstruktioner.
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på teknik- och samhällsutveckling poängteras att framväxten och användningen av en viss teknik inte kan
förstås utan att förstå tekniken som en del av en social kontext.
Technology is created by engineers working alone or in groups, marketing people who make the world aware of the new products and processes, and consumers who decide to buy or not to buy and who modify
what they have bought in directions no engineer has imagined. Technology is thus shaped not only by societal structures and power relations,
but also by the ingenuity and emotional commitment of individuals.
(Bijker 1995:3-4)

Grundtanken i detta perspektiv är alltså att tekniken inte formar mänskligt
handlande, utan att det snarare är mänskligt handlande som formar tekniken.
2.2.3 Samhällets formande av teknik
Ytterligare en utgångspunkt för diskussioner kring teknik/samhälle och teknik/kultur är idén är att teknik och tekniska system formas i den eller de sociala sammanhang som den dels uppfinns och utvecklas inom, dels kommer
till användning i. En viss teknik och dess betydelse i samhället kan inte förklaras enbart genom dess egenskaper. MacKenzie & Wajcman (1999: 11)
skriver t.ex.:
A technological system like an electric light and power network is never
merely technical; its real-world functioning has technical, economic, organizational, political, and even cultural aspects.
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Lenert (2004) säger att SST (Social Shaping of Technology) är ett perspektiv
som kan placeras mitt emellan teknikdeterminism och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på teknik- och samhällsutveckling.
SST scholars explicitly reject the doctrine that particular paths of technological development – and hence, social change – were inevitable. Instead, they assert that innovations do not have an inner logic or rationality that requires particular kinds of social change and that each invention
develops within the context of economic and social relationships. That
is, technological change takes place within society, rather than outside of
it. (Lenert 2004: 240)

Inom SST ser man alltså på teknik och teknisk utveckling som något djupt
integrerat i samhället och i sociala sammanhang.
2.2.4 Affordance – teknikens handlingsutrymme
SST, SCOT och teknikdeterminism, t.ex. i form av ”medium theory” har alla
tre, enligt min mening, sina poänger, beroende på var i analysen man sätter
tyngdpunkten. Som utgångspunkt i den här avhandlingen är emellertid inget
av de tre perspektiven helt tillfredsställande. Istället vill jag luta mig mot ett
fjärde angreppssätt som möjligen också kan utgöra en brygga mellan perspektiven presenterade ovan.
Ian Hutchby lyfter i Conversation and technology – from the telephone to the internet
(2001) fram begreppet affordance.1 För Hutchby är detta något som kan användas för att komma bort från det han kallar godtyckligheten i det radikala
(social-)konstruktivistiska perspektivet, samtidigt som man undviker ett strikt
teknikdeterministisk perspektiv på tekniken.
Begreppet affordance lanserades av psykologen James J. Gibson i sina studier av mänsklig perception (se Norman 1999). Begreppet i sig är ganska enkelt, men det får vittgående konsekvenser för hur man kan se på relationen
mellan teknik och samhälle. I korthet refererar affordance till de handlingar
en artefakt inbjuder till, baserat på dess egenskaper. Norman (1999) påpekar
emellertid att affordance inte är en egenskap (eller flera) i sig, utan det är ett
1

Det finns inget bra svenskt ord för detta begrepp. Buskqvist (2007) nämner att ”erbjudanden” ibland används.
Jag har dock valt att använda det engelska ordet i texten eftersom de svenska alternativen inte gör begreppet
rättvisa.
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förhållande mellan artefakten och den organism som interagerar med den.
Olika personer skulle kunna uppfatta en artefakts affordance på olika sätt
beroende på t.ex. kulturell bakgrund. Hutchby skriver också att även om en
artefakts affordance kan uppfattas på olika sätt i olika sammanhang kan man
inte se det som fritt varierande. Artefaktens egenskaper tillåter helt enkelt
inte vilka handlingsalternativ som helst.
The affordance of an artefact are not things which impose themselves
upon humans’ actions with, around or via the artefact. But they do set
limits on what it is possible to do with, around or via the artefact. (Hutchby 2001: 33, kursiv i original)

Affordance som begrepp är inte enbart tillämpbart på fysiska, materiella objekt. Norman (1999: 124f) skriver:
A communication medium is not a physical object, but nonetheless, media have affordances. The media of broadcast communications such as
radio, television, and traditional publishing on paper afford one-way
communication from performer to audience, but they do not afford
communication in the reverse direction.

Jensen (2005) skriver också att även om begreppet affordance ursprungligen
användes för människors interaktion med sin omgivning, kan man se det
som att medier också bär på en viss affordance. Det innebär att olika typer
av medier, t.ex. olika typer av webbplatser, inbjuder till vissa tolkningsmöjligheter och vissa typer av interaktion. Den form, innehåll och funktionalitet
som finns på en webbplats bjuder alltså in till en viss form av interaktion,
medan den mer eller mindre hindrar andra typer av interaktion.
Affordance kan diskuteras utifrån flera perspektiv. Från ett teknikorienterat
perspektiv kan man diskutera vilka typer av handlingsutrymmen olika webbrelaterade tekniker erbjuder; vilka handlingsutrymmen erbjuder t.ex. databastekniken, dynamisk HTML och webbläsares anpassning till olika former av
standarder, för att nämna några exempel? Utifrån ett webbutvecklingsperspektiv kan man fråga sig på vilka sätt organisationen bakom en viss webbplats använder sig av de handlingsutrymmen som tekniken erbjuder; använder man t.ex. olika tekniker för att individ- och/eller målgruppsanpassa in-

38

Analytiskt ramverk

formation, erbjuder man möjligheter för användaren att enkelt komma i
kontakt med olika personer i organisationen och så vidare.
Utifrån detta är det rimligt att även se på webbprogrammering, och olika
typer av ”språk” för att skapa webbsidor, utifrån affordancebegreppet. Exempelvis erbjuder HTML vissa typer av element, men det tvingar inte fram en
viss användning. Ett exempel på detta är HTML-elementet <table> (för att
påbörja en HTML-tabell) och de tillhörande <tr> (för tabellrad) och <td>
(för en cell i tabellen). Den grundläggande tanken med implementeringen av
detta element var att skapa en möjlighet att presentera tabelldata i ett HTMLdokument. Tabeller kom dock snabbt att användas till något helt annat –
nämligen till att skapa olika typer av lösningar för layout av dokument.
I avhandlingen ser jag på teknikens inverkan på webbplatser utifrån affordancebegreppet, d.v.s. att tekniken och den tekniska utvecklingen ska ses
som något som möjliggör eller omöjliggör olika typer av form och innehåll.
Med detta sagt är det också viktigt att poängtera att även om tekniken ger ett
visst handlingsutrymme är det långt ifrån säkert att det utnyttjas. Från den
stund en viss teknik finns tillgänglig kan det dröja olika länge innan den används av webborganisationerna i deras arbete med webben. Hur webborganisationerna resonerar kring ny teknik diskuteras i kapitel 6, men tidigare
forskning har visat att ny teknik tas i bruk olika snabbt av olika kategorier av
brukare. Rogers (1995) beskriver hur brukare av innovationer kan delas upp i
fem kategorier utifrån hur de tar till sig ny teknik/innovationer. De fem kategorierna är (baserat på Rogers 1995):
• Innovatörer: tar till sig tekniken i ett mycket tidigt skede och är med och
driver utvecklingen.
• Tidiga användare: är även de relativt snabba med att ta till sig ny teknik,
men med viss eftertanke.
• Tidig majoritet: personer som tänker efter kring nyttan med tekniken,
men som är snabbare än medelanvändaren i att ta till sig ny teknik.
• Sen majoritet: är skeptiska till ny teknik och vill se dess nytta och använder den först när en stor majoritet människor använder den.
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• Eftersläntrare: personer som värnar om traditioner och inte gärna tar
till sig ny teknik. De väntar med att använda en viss teknik tills den
har fått stor spridning och blivit vardaglig.
När det gäller utveckling av webbplatser finns det en dubbelhet i hur olika
grupper tar till sig ny teknik. Å ena sidan handlar det om användarna (av
webbplatserna) och hur villiga och snabba de är med att ta till sig ny teknik
som t.ex. nya webbläsare, nya operativsystem och att ansluta sig till bredband. Å andra sidan handlar det om webborganisationernas vilja att anamma
ny teknik och använda den på sina webbplatser. Hur målgrupperna för
webbplatserna tar till sig ny teknik är något som webborganisationerna rimligen måste förhålla sig till och hur detta ser ut i praktiken diskuteras även det
i kapitel 6.
2.2.5 Tekniken bakom webben
The technological developments and diffusions describe some of the
material preconditions for interactive media to exist.
(Augustsson 2005: 71)

Augustssons citat ovan belyser en central aspekt av utgångspunkterna för
denna avhandling. När det gäller nya medier i allmänhet och således även för
webben, utgör tekniken en grundläggande betingelse för deras existens. Utan
datorer och internet skulle inte det som vi kallar webben existera. (Se t.ex.
Austin & Doust 2007 för en kort diskussion om skillnaden mellan ”gamla”
och ”nya” medier)
Den tekniska utvecklingen kring internet och webben har gått fort. Det är en
utveckling som har betydelse för webbplatser och deras form och innehåll.
Kotamraju (1999) skriver att även om all typ av teknik modifieras kontinuerligt för att anpassas till tekniska krav och krav från marknaden, får de många
små förändringarna kring webbteknik fundamentalt olika konsekvenser i
förhållande till annan teknik. Kotamraju beskriver hur digitala tekniker ofta
sprids under själva utvecklingsarbetet och inte bara efter att det är klart. Det
kan handla om lansering av betaversioner av programvara och det kan vara
så kallade patchar och andra typer av kontinuerliga uppdateringar av mjukva-
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ra. För det andra sprids digital teknik1 mycket snabbare än andra tekniker,
vilket har att göra med det som Kotamraju kallar ”the diffusion’s beast of
burden” (1999: 467), d.v.s. transport och kommunikation är mycket snabbare och effektivare för digital teknik. Den tredje faktorn är att digital teknik
möjliggör att ”bevisen” för att något har modifierats snabbt och enkelt kan
skrivas över, raderas eller bytas ut utan problem. (Kotamraju 1999)
I det här avsnittet behandlar jag teknik och teknisk utveckling som jag menar
är, och har varit, central för utvecklingen av webben och webbplatser. Avsnittet syftar till att ge en grundläggande bild av, och förståelse för, den tekniska utvecklingen kring webben och det inleds med det som är grunden för
alla webbsidor, nämligen språket HTML. Därefter följer en presentation av
andra centrala tekniker utan vilka webben som vi känner den idag inte skulle
kunna existera.
2.2.6 Koden bakom kulissen
Detta avsnitt är baserat på information från World Wide Web Consortium
vars webbplats www.w3.org innehåller historik samt både allmän och teknisk
information om de centrala språk och standarder som gäller för webben. I
referenslistan finns mer exakta webbadresser till specifika sektioner på
webbplatsen.
Grunden för webbsidor är HTML – Hypertext Markup Language. Det är ett
språk som har utvecklats i flera versioner (standarder) sedan slutet av 1980talet. Även om det finns många andra viktiga kodningsspråk, är det rimligt
att utgå från att HTML är det språk som är av störst betydelse.
Med HTML-kod strukturerar man innehållet på en sida utifrån givna regler,
en given syntax. Denna syntax har i princip inte ändrats sedan den första
implementeringen. Det som däremot har ändrats är antalet så kallade HTMLtaggar samt de attribut som kan användas tillsammans med dessa taggar.
Förändringar i standarden, implementering av nya samt borttagning av taggar, utgör en viktig faktor för vad som är möjligt att göra med ett webbdokument – speciellt med avseende på dess form. Ett exempel på detta visas i
Figur 2–2. Bilden till vänster visar en sida där tabeller inte används och bil1

Med digital teknik avses i detta sammanhang framför allt olika typer av program och annat digitalt material som
kan distribueras t.ex. via internet.
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den till höger visar en sida där de används. Tabeller i HTML innebar ett stort
steg för möjligheten till layout av webbdokument.

Figur 2–2 Tabellers effekt för layout.

Nedan följer en snabb genomgång av utvecklingen av HTML sedan slutet av
1980-talet och början av 1990-talet.
Tidlinje för HTML

Följande avsnitt är tänkt som en snabb genomgång av HTML:s utveckling.
Läsare som är mindre intresserade av årtal och versioner av HTML kan utan
problem gå vidare till nästa avsnitt.
v.0 utvecklades under slutet av 1980-talet
HTML 2.0 släpps som rekommenderad standard i september 1995
HTML+ och HTML 3.0 är två versioner av HTML som aldrig ”släpptes”. Dock
hade HTML 3.0 en stor inverkan på efterföljande officiella versioner.
HTML 3.2 släpptes som ”utkast” i maj 1996
HTML 3.2 blir rekommenderad standard 14 januari 1997
HTML 4.0 blir i november 1997 den föreslagna rekommendationen och i december samma år blir det också den rekommenderade W3C-standarden. I
april 1998 revideras rekommendationen och en ny version av HTML föreslås.
Detta leder fram till HTML 4.01 som blir rekommenderad standard i december 1999.
HTML

är det grundläggande språket för skapande av dokument som går att
läsa med hjälp av en webbläsare, alltså en sorts lingua franca för webben.
Det utvecklades initialt av Tim Berners-Lee i slutet av 1980-talet och fick sitt

HTML
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genombrott i och med lanseringen av webbläsaren Mosaic. En grundläggande tanke med HTML är möjligheten att skapa plattformsoberoende dokument, d.v.s. dokument som går att öppna och läsa på vilken dator som helst,
med vilket operativsystem som helst. Detta har också legat till grund för den
snabba spridningen av HTML.
Under 1990-talet genomgick HTML en rad förändringar och fick fler och fler
inbyggda funktioner och möjligheter för skapande och publicering av information. HTML 2, som lanserades 1995, är den första officiella ”HTMLstandarden” och utvecklades under beskydd av IETF (Internet Engineering
Task Force), som ett led i att skapa en standard kring det som redan var allmän praxis. Därefter togs utvecklingsarbetet över av W3C (the World Wide
Web Consortium, bildat 1994) som i ytterligare försök att standardisera den
allmänna praxisen och vidareutveckla HTML som språk utvecklade det som
kom att bli HTML 3.2. Arbetet med utvecklingen av HTML skedde så att säga
stegvis vilket i fallet med HTML innebar att även om HTML 2.0 släpptes som
rekommenderad standard i november 1995, pågick redan arbetet med efterföljande versioner.
Två av de efterföljande versionerna, HTML+ och HTML 3.0, blev aldrig rekommenderade standarder. Utvecklingen kring dessa har emellertid haft stor
betydelse för innehållet i den rekommendation som följde på HTML 2.0,
d.v.s. HTML 3.2. Denna version av HTML antogs som rekommenderad standard den 14 januari 1997, men arbetet med att utveckla HTML fortsatte som
förut. I december 1997 kom så nästa version som fick namnet HTML 4.0.
Efter detta skedde en revidering av standarden i april 1998 och i december
1999 antogs HTML4.01 som den av W3C rekommenderade standarden. Efter
detta har HTML övergått i XHTML, vilket innebär att HTML 4.01 är den sista
rekommenderade standarden för produktion av HTML-dokument. Idag kodas moderna webbsidor vanligtvis enligt standarden XHTML 1.1.
Stilmallar (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS, nedan kallat stilmallar) är en teknik som används
för att separera formateringen av ett dokument från dokumentets innehåll.
Två stora vinster med detta är att det möjliggör användningen av samma
innehåll och struktur, men med olika formatering beroende på vilket medium som används för presentationen av innehållet. Ett enkelt exempel på
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detta är att låta brödtext i en artikel ha ett visst teckensnitt när den visas på
skärm och ett annat när den skrivs ut på papper. Den andra stora vinsten är
effektivisering. Genom att koppla ett innehåll till ett (vanligtvis) externt stilmallsdokument kan man styra formateringen av samtliga dokument på en
webbplats. Om man sedan gör en ändring i stilmallsdokumentet får det genomslag i alla webbdokument som är kopplade till dokumentet.
Stilmallar har haft stöd i HTML sedan HTML 3.0 (mars 1995, utkast). Första
utkastet för CSS 1 (Cascading Style Sheets ver. 1) är dokumenterat till maj
1995. Som arbetsdokument/arbetsutkast (working draft) hos W3C har CSS 1
funnit sedan november 1995. CSS 1 blev en rekommenderad standard från
W3C den 17 december 1997.
1 möjliggjorde kontroll av teckensnitt, marginaler (margin) och utfyllnad
(padding). Däremot fanns inte möjligheten att positionera t.ex. ett så kallat
DIV-element. Denna möjlighet kom i och med CSS 2. I CSS 1 fanns möjlighet
att ange bredden på ett element. Om man ville att ett stycke med text bara
skulle vara 300 bildpunkter brett kunde man ange detta med hjälp av en
stilmall. Stödet för detta i webbläsare kom i Internet Explorer 4.0 (oktober
1997), Netscape 4 (juni 1997) och Opera 3.5 (november 1998). När detta
skrivs är CSS 2 den gällande standarden, men arbete med CSS 3 pågår.
CSS

JavaScript

Script-elementet gör det möjligt att bädda in olika typer av programmeringsskript i HTML-dokumentet. Det vanligaste skriptspråket är JavaScript
som skapades av Netscape. Microsoft skapade en egen variant som de kallade JScript. Detta, tillsammans med andra programmeringstekniska problem
med olika versioner av webbläsare, innebar att utvecklare av webbsidor som
skulle använda skript tvingades att skapa programmeringslösningar som
skulle fungera i de olika versionerna, så kallad cross-browser-programmering
– någon som medförde ett omfattande merarbete. Stöd för skript-elementet
kom i IE 3.0 Betaversion 1 (maj 1996) och i Netscape 2.0 (mars 1996).
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Idag arbetar man med att skapa en ”JavaScript-standard” via ECMA International.1 Det skriptspråk man utvecklar kallas ECMA Script. JavaScript 1.5 är
fullt kompatibelt med ECMA-262, version 3.
Användning av skript på en webbsida gör det möjligt att öka interaktiviteten
genom t.ex. bilder som byts ut när muspekaren kommer över dem. Vidare
kan man skapa mer ”effektiva” gränssnitt genom att låta JavaScript kontrollera knappar, länkar, utseende, menyer, formulär och liknande. På en webbsida där användaren ska fylla i uppgifter i ett formulär kan man även använda
JavaScript till att kontrollera så att alla fält är korrekt ifyllda innan data skickas iväg till servern.
Det finns många fördelar med att använda JavaScript för ökad dynamik, men
en nackdel är att det kan ställa till problem för personer med olika handikapp. Ett exempel på detta är dynamiska menyer vars innehåll inte blir tillgänglig för en person som använder skärmläsare. Vissa användare stänger
även av JavsScript-funktionen i sin webbläsare vilket gör att webbsidorna
fungerar dåligt. (Sundström 2005)
Serverprogrammering

Ett sätt att dels få en effektivare hantering av webbplatser, dels att möjliggöra person-/användarspecifika webbsidor är att använda någon form av serverprogrammering. Detta innebär i korthet att man låter servern sätta ihop
det begärda dokumentet i den stund användaren begär att få se det. Olika
innehållskomponenter kan t.ex. hämtas från separata filer (så kallade serverside includes) och/eller från en databas. Figur 2–3 nedan illustrerar hur fyra
olika innehållskomponenter sätts samman till ett komplett HTML-dokument
och hur slutresultatet kan se ut webbläsaren Internet Explorer.

1

Ecma International är en industrisammanslutning som bildades 1961 och arbetar med standardisering av informations- och kommunikationssystem. Källa: http://www.ecma-international.org/default.htm (2004-05-18)
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Figur 2–3 Dynamiskt genererade webbdokument.

Fördelarna med denna teknik är att den möjliggör skapandet av individualiserad information, smidigare publicering av exempelvis artiklar på en nyhetswebbplats och målgruppsanpassad information. En annan vinst är att
man kan arbeta med några få malldokument som sedan dynamiskt fylls med
det innehåll användaren begär att få se.
Det finns olika varianter och tekniker för så kallad serverprogrammering. En
av dessa är ASP (Active Server Pages), ett format som är specifikt för Microsofts programvara Internet Information Server (Staflin 2001). En annan populär teknik är PHP. PHP är en rekursiv akronym för ”PHP: Hyptertext Preprocessor” och det är ett skriptspråk som fått stor spridning, mycket tack
vare att det är helt fritt att använda. Dokument kodade med PHP har ungefär
samma egenskaper som dokument skapade som ASP-dokument och grundtanken är densamma. PHP används ofta tillsammans med den ”open source”baserade serverteknologin Apache. Tillsammans ger PHP, Apache och
MySQL (en fritt distribuerad databas-applikation) möjlighet att skapa mer
eller mindre avancerade webbplatser med dynamiskt genererat innehåll.
Hårdvara

Med hårdvara avses i detta sammanhang olika tekniska komponenter som
man kan ta på, komponenter som har en fysisk existens. Hårdvaran utgör
som nämnts ovan en del av den tekniska infrastrukturen som gör produktion, lagring och distribution av webbplatser möjlig. I följande avsnitt behandlas två faktorer som är av vikt för utvecklingen av webben.
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Datorns utveckling

I och med att användarna börjar använda datorer med bättre minneskapacitet, bättre grafikkort och skärmar med högre upplösning, ökar möjligheterna
för webbutvecklare att skapa webbsidor med innehåll som i större utsträckning kräver relativt hög datorkraft.
I webbens begynnelse bestod webbsidor och webbplatser av sammanlänkade
HTML-dokument vars innehåll primärt var linjärt strukturerad text – så kallade ”first-generation webbsidor” (Siegel 1997). Man var begränsad av t.ex.
skärmupplösning och färgdjup samt den långsamma överföringen av data
från server till klient – vanligtvis via modem.
Idag har datorerna betydligt mer kraft, vilket också möjliggör användning av
mer komplexa webbsidor. Detta har inneburit en ökning av olika typer av
skript, mer eller mindre avancerade navigationslösningar (hur användaren
kan röra sig på webbplatsen) samt användning av t.ex. Flash-komponenter
och JAVA-applets.
Datanätverk, datakommunikation och internetuppkoppling

Webben är en tillämpning som använder internet som infrastruktur. Datatrafiken till och från lärosätenas webbplatser sker via datanätverk och för att
komma åt webbplatserna behöver användaren någon form av internetuppkoppling.
Sedan internets och webbens genomslag i mitten av 1990-talet har utvecklingen kring tillgången till internet på arbetsplatsen och i hemmet gått mycket
fort. Detsamma gäller hastigheten, bandbredden, på uppkopplingar till internet.
Tillgången till allt kraftigare uppkopplingar gör det möjligt för producenter
av webbplatser att skapa mer komplexa och dynamiska webbplatser, samtidigt som detta ofta leder till att webbsidorna blir tyngre och tyngre1.

1

”Vikten” på en webbsida mäts i regel i antal kilobytes som måste laddas till användarens dator för att kunna se
webbsidan i webbläsaren. Webbsidans totala vikt avgörs av storleken på själva webbsidan (det dokument som
läses in i webbläsaren) plus alla länkade bilder och andra typer av dokument som eventuellt har länkats till
huvuddokumentet. En lätt sida innebär således att det krävs få kilobytes för att skapa dokumentet och för en tung
sida gäller motsatsen
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De data som presenteras nedan är hämtade från Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2006. 1996 hade knappt 10 procent av befolkningen (9–79 år)
tillgång till internet i hemmet. Tio år senare, 2006, var samma siffra knappt
80 procent. I gruppen 15–24 år, vilken är en viktig målgrupp för universiteten, kan vi se att 1996 hade lite drygt 10 procent tillgång till internet i hemmet och 2006 hade denna siffra stigit till drygt 90 procent.
Tillgången till bredband har också stigit under perioden, även om mätningarna av detta inte inleddes förrän 2002. Då var det 19 procent av befolkningen som hade tillgång till bredband i hemmet (32 procent i gruppen 15–24 år)
och 2006 hade detta stigit till 63 procent (83 procent i gruppen 15–24 år).
I kapitel 6 återkommer jag till dessa siffror och vilken eventuell betydelse de
har haft för utvecklingen av lärosätenas webbplatser.
2.2.7 Webben och interaktivitet
Interaktivitet är i sig inte en teknik, men på webben är olika former av interaktivitet starkt kopplat till den tekniska utvecklingen. Begreppet interaktivitet
är mångfacetterat och har olika betydelser beroende på i vilken kontext det
används (för en översiktlig genomgång av begreppet, se Jensen 1998, Kiousis
2002 och McMillan 2002). Att försöka hitta en definition av interaktivitet
som forskare från olika discipliner accepterar verkar vara i det närmaste
omöjligt. Stromer-Galley (2004: 391) skriver t.ex:
One can identify “interaction” between people, between people through
mediated channels, between people and computers, and between computers through software, hardware, and networks.

Bordewijk & van Kaam (2002) ger ett annat perspektiv på interaktivitet
(även om författarna inte uttryckligen diskuterar detta begrepp) och menar
att man kan ställa sig de två frågorna vem äger informationen (en central informationskälla, eller individen) och vem bestämmer när informationen ska spridas (informationscentralen eller individen). De här två frågorna mynnar ut i en fyrfältstabell
där kontroll är ett nyckelord – kontroll över informationen i sig och kontroll
över dess spridning. I matrisen identifieras det som författarna kallar mönster för informationsspridningen:
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Information producerad av
en central
Distributionen kontrolleras
centralt
Distributionen kontrolleras av
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Konsument

Överföring

Registrering

Konsultation

Konversation

Figur 2–4 Kommunikationsflödesmatris, baserad på och fritt översatt från Bordewijk & van
Kaam (2002: 121).

I korthet menar författarna att när en informationscentral (exempelvis en tvstation) bestämmer tidpunkten för informationsspridning och vilken information som sänds ut, då handlar det om överföring. Motsatsen kan sägas vara
konversation som i sin renaste form inte har någon informationscentral, utan
det är två individer/konsumenter som turas om att ”föra över” information.
Här handlar det alltså om att kontrollen för tidpunkten av informationsspridningen, så väl som vilken information som sänds ut, ligger hos individerna. När kontrollen över tidpunkten ligger hos konsumenten, men informationen ägs och distribueras av en informationscentral handlar det om konsultation. Det kan handla om att en individ söker information i ett webbaserat
uppslagsverk, eller söker efter artiklar i en databas. I rutan överst till höger
finner vi registrering, som kännetecknas av att informationen ägs/sänds ut av
konsumenten, men tidpunkten kontrolleras av en informationscentral. Ett
exempel från webbvärlden är webbplatsers hantering av så kallade cookies.
När en person använder en viss webbplats (och tillåter cookies) kan webbplatsen i sig samla in information om personens IP-adress, typ av operativsystem, vad han/hon besöker för sidor, hur länge besöket varar med mera.
Informationens kan sägas sändas ut av konsumenten, men tidpunkten bestäms av informationscentralen.
Forskare har i olika sammanhang diskuterat interaktivitet och försökt nå
fram till en allmän definition. Kiousis (2002) gör en grundlig genomgång av
olika definitioner av begreppet och presenterar olika sätt som det använts på.
McMillan (2002) diskuterar olika kommunikationsmodeller och presenterar
en modell baserad på kommunikationsriktning som en dimension och grad av
mottagarkontroll som den andra:
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Gensvarande samtal

Mottagarkontroll

Figur 2–5 Interakivitetsmodell, baserad på och fritt översatt från McMillan (2002: 276).

När kommunikationen går i en riktning (från sändare till mottagare) och
mottgaren har låg kontroll över kommunikationen handlar det, enligt McMillan, om en form av monolog. Om mottagaren däremot har hög kontroll över
kommunikationen kan man istället tala om återkoppling. När två jämbördiga
parter kommunicerar med varandra i en dubbelriktad kommunikation handlar det om ett ömsesidigt samtal. När kommunikationen är dubbelriktad, men
mottagaren har låg kontroll över kommunikationsprocessen (t.ex. i form av
tidpunkt och innehåll) handlar det istället om gensvarande samtal1.
Ytterligare en forskare som diskuterar interaktivitetsbegreppet är Jens F. Jensen (1998) som, med start i Bordewijks & van Kaams matris för kommunikationsmönster, går igenom flera olika modeller för interaktivitet. Utifrån
denna genomgång definierar Jensen interaktivitet som:
a meassure of a media’s potential ability to let the user exert an influence
on the content and/or form of the mediated communication. (Jensen
1998: 201)

Jensen delar sedan upp interaktivitet i fyra underkategorier och nedan följer
en presentation av dessa underkategorier (fritt översatt från Jensen 1998):
• Överföringsinteraktivitet – ett mått på ett mediums potentiella möjlighet
att låta användaren göra olika val i en ständig ström av information i
ett enkelriktat kommunikationssystem.
• Konsultationsinteraktivitet – ett mått på ett mediums potentiella möjlighet att låta användaren välja ut information, genom olika typer av förfrågningar, från ett redan existerande, förutbestämt innehåll, i ett
dubbelriktat kommunikationssystem med någon form av återkopplingskanal.

1

McMillan kallar det ”responsive dialogue”, men termen ”responsive” kan inte översättas rakt över till svenska.
Det handlar emellertid om att respektive par i kommunikationen ”svarar” på, eller reagerar på, ett mottaget meddelande.
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• Konversationsinteraktivitet – ett mått på ett mediums potentiella möjlighet att låta användaren producera och lägga till egen information i ett
dubbelriktat kommunikationssystem.
• Registreringsinteraktivitet – ett mått på ett mediums potentiella möjlighet
att registrera information från, och därmed anpassa sig eller svara mot
en användares önskemål och agerande.
Överföringsinteraktivitet återfinner vi t.ex. vid i val av tv-kanal, radiokanal, val av
artiklar ur en tidning och liknande. Här har användaren ingen direkt påverkan på den information som sänds ut. När användaren har möjlighet att göra
sökningar i en databas, eller att klicka runt på en webbplats och därmed göra
ett aktivt urval ur en förutbestämd informationsmängd handlar det alltså i
Jensens ”modell” om konsultationsinteraktivitet. När användaren på olika sätt
kan bidra med innehåll och delta i en ”konversation” med ett system (t.ex.
webbplats) eller med andra användare via ett system är det exempel på konversationsinteraktivitet. Avslutningsvis, när ett medium/system på olika sätt kan
registrera/samla in information från användaren kallar Jensen det för registreringsinteraktivitet. Det kan handla om att en webbplats känner av att en användare har besökt webbplatsen tidigare och anpassar informationen utifrån
detta.
Genomgången ovan visar att det finns många sätt att se på interaktivitet och
att det har olika betydelse beroende i vilket sammanhang det används. Jensens definition och underkategorier ligger i linje med affordancebegreppet
som tidigare har diskuterats, i det att det handlar om mediers ”potentiella
möjligheter” till viss typ av interaktion. I korthet kan man alltså säga att det
handlar om vilken typ av interaktion ett visst medium erbjuder användaren. I
avhandlingen undersöks svenska universitetswebbplatser och när det gäller
interaktivitet ligger fokus på i vilken grad webbplatserna bjuder in till:
1. Interaktion mellan användare och webbplatsen i sig själv (som system)
2. Interaktion mellan användare och lärosäte.
3. Interaktion mellan två eller flera användare.
Interaktionen i punkt 2 och 3 förutsätter en interaktion som den i punkt 1.
Punkterna ovan stämmer även överens med Stromer-Galleys citat i början av
avsnittet där hon skriver om interaktivitet mellan personer via någon form
av system och interaktivitet mellan en person och ett system (t.ex. webb-
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plats). Den tredje interaktionsformen, den mellan två eller flera tekniska system, behandlas inte i avhandlingen eftersom det är något som inte ”erbjuds” användaren av webbplatsen. I kapitel 4 presenterar jag hur interaktiviteten, utifrån de tre punkterna ovan, har utvecklas på svenska lärosäten över
tid.
2.2.8 Webben och tekniken – summering
I det här avsnittet har jag behandlat teknik och teknisk utveckling som en
nödvändig betingelse för webbplatsernas existens. Jag har presenterat hur,
för webben, olika centrala tekniker har utvecklats sedan mitten av 1990-talet.
Genomgången är relativt skissartad och går inte in på djupet kring varje teknisk aspekt, men det är heller inte det som har varit poängen. Syftet har varit
att ge läsaren en överskådlig bild av de olika tekniker som påverkar det dagliga arbetet med webbproduktion.
Det finns, som avsnittet ovan har visat, flera olika perspektiv på hur man kan
se på interaktionen och relationen mellan teknik och samhälle. Min utgångspunkt i avhandlingen när det gäller teknik och teknisk utveckling är kort
sammanfattat att tekniken inte bestämmer webbplatsers form och innehåll,
men att den inbjuder till en viss typ av användning samtidigt som den hindrar annan. Tekniken sätter således upp ramar för vad som är möjligt och inte
möjligt att göra med, och på, en webbplats.

2.3 Lagar, regleringar och policyer
Medie- och kulturproduktion påverkas givetvis av lagar och regleringar som
gäller för samtliga sektorer i samhället. När det gäller webbproduktion vid
svenska lärosäten finns det emellertid lagar, regler och riktlinjer som i varierande grad sätter upp ramar för vad som kan publiceras och hur. I följande
avsnitt går jag igenom exempel på dessa och på vilket sätt de påverkar (mer
eller mindre) arbetet med webbproduktion i offentlig verksamhet. Syftet är
inte att ge en heltäckande bild av alla de lagar och förordningar som reglerar
myndigheters verksamhet. Tanken är istället att ge en bild av några centrala
lagar och diskutera hur dessa påverkar informations- och kommunikationsarbetet vid lärosätena.
Högskolornas verksamhet regleras bland annat i Högskolelagen (HL) och i
Högskoleförordningen (HF). Till dessa kommer olika typer av författningar
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som reglerar mer detaljerade aspekter av högskolornas verksamhet. HL 1 kapitlet 2 § andra stycket säger t.ex. ”Högskolorna skall också samverka med
det omgivande samhället och informera om sin verksamhet” (min kursivering).
Det framgår emellertid inte hur samverkan med och information till omgivande samhälle ska eller bör gå till.
Kraft & Strandberg (2007) redovisar lagar som de anser är relevanta för informatörer i offentlig sektor. Det är lagar som de anser påverkar arbetet med
kommunikationen i offentliga organisationer. En sådan lag är Förvaltningslagen (SFS 1986:223) som reglerar förvaltningsmyndigheternas arbete. Detta
arbete avser ”[…] medborgarnas rätt till service, tillgänglighet och en opartisk och korrekt handläggning” (Kraft & Strandberg 2007: 49)
Förvaltningslagen omfattar en rad olika aspekter av myndigheters verksamheter och i dess fjärde paragraf står det:
Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn
till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. (Förvaltningslagen SFS 1986:223, 4 §)

Lagtexten säger ingenting om hur upplysningar, vägledning och råd ska lämnas, men webben tycks ha blivit ett viktigt verktyg för att uppfylla dessa krav,
åtminstone för universiteten (detta återkommer jag till i kapitel 6). Vidare
säger lagen, när det gäller samverkan mellan myndigheter, att:
Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för
den egna verksamheten. (Förvaltningslagen SFS 1986:223, 6 §)

Kraft & Strandberg (2007) nämner vidare offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som viktiga regler (reglerade i Tryckfrihetsförordningen, TF) som
påverkar arbetet med kommunikation. Offentlighetsprincipen avser andra
kapitlet i TF Om allmänna handlingars offentlighet. Jag ska inte här gå in på alla
detaljer i denna lagtext, men det är viktigt att komma ihåg att i princip alla
handlingar som inkommer, upprättas och/eller förvaras hos myndigheten är
att betrakta som allmänna och ska i de flesta fall vara öppna för varje svensk
medborgare.
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Personuppgiftslagen (PUL, SFS 1998:204) har, enligt första paragrafen, som
syfte att ”skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter” (Personuppgiftslag, SFS 1998:204, 1 §). Kort
sammanfattat kan man säga att PUL reglerar behandlingen av personuppgifter och den innebär bl.a. att det är förbjudet att, utan individens samtycke,
sammanställa, lagra och sprida personuppgifter. Paragraferna 9 och 10 reglerar grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt när behandling av personuppgifter är tillåten. Med behandling avser lagtexten:
[v]arje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning,
blockering, utplåning eller förstöring. (PUL, SFS 1998:204, 3 §)

påverkar vilka uppgifter lärosätena kan publicera på sina webbsidor, något som jag återkommer till mer i kapitel 6.

PUL

Utöver de ovan nämnda lagtexterna har Verket för förvaltningsutveckling,
VERVA, arbetat fram ett dokument för det som kallas 24-timmarsmyndigheten och som drar upp ett antal riktlinjer som myndigheter, däribland lärosäten, bör rätta sig efter. Dokumentet heter Vägledningen 24timmarswebben. Effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor (VERVA,
2006:5) och innehåller mer eller mindre konkreta riktlinjer för utveckling av
webbplatser inom den offentliga sektorn. Bland annat ger kapitel 4 riktlinjer
för innehåll och tjänster på webbplatserna.
Riktlinjerna för 24-timmarswebben är just riktlinjer och inte tvingande krav.
Däremot finns det tvingande, lagstadgade, krav för information som ska
lämnas på webbplatser. E-Nämnden har i dokumentet Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser (E-Nämnden 05:04) sammanställt
regler om informationsskyldighet som finns i olika lagar, t.ex. personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation samt yttrandefrihetsgrundlagen.
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Utöver lagar, förordningar och riktlinjer, har lärosätena själva olika typer av
interna styrdokument. Dessa påverkar också, mer eller mindre, det dagliga
arbetet med webbplatserna. Vilka styrdokument som är vanligt förekommande och hur de påverkar arbetet presenteras i kapitel 6, men som exempel
kan nämnas visionsdokument, strategidokument, handlingsplaner, kommunikationsplaner och kommunikationspolicyer samt andra typer av policydokument kring webben.

2.4 Högre utbildning i Sverige
I detta avsnitt diskuteras högre utbildning i Sverige utifrån ett industristrukturellt perspektiv och som en marknad med vissa egenskaper och villkor
inom vilka de olika aktörerna agerar. För att läsaren ska få en förståelse för
de marknadsstrukturella villkor lärosätena verkar under presenterar jag i
kommande avsnitt först det som kallas industriell organisation, IO (Hoskins
m.fl. 2004).
Inledningsvis vill jag påpeka att IO-konceptet till stora delar baseras på det
som kallas ”the theory of the firm”, en teori som i grund och botten går ut
på att det främsta målet för ett företag är vinstmaximering (Hoskins m.fl.
2004: 141; Picard 2002: 3). Eftersom svenska lärosäten inte är organisationer
som drivs i vinstsyfte, kan man ställa sig lite tvekande till att utgå från ett
koncept som hävdar vinstmaximering som det främsta målet. Om man ser
lärosätena (och mer exakt deras webborganisation) som organisationer som
måste få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona kan emellertid IOkonceptet fungera som ett ramverk för att förstå de ekonomiska villkoren
för webbproduktion inom den svenska universitets- och högskolevärlden.
2.4.1 IO-konceptet i korthet
Industriella organisationskonceptet (IO-konceptet) är en modell som fungerar som ett verktyg för analys av olika typer av industrier (medieindustrier
och andra). IO-modellen utgår från ett kausalt förhållande mellan marknadsstruktur, uppförande (conduct) och prestation (performance). Man menar att
marknadsstrukturen påverkar företagens beteende/uppförande, vilket i sin
tur påverkar/bestämmer (determines) industrins/branschens prestation/
utförande. (Hoskins m.fl. 2004: 145; jfr även McQuial 2005)
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IO-modellen utgår således från tre centrala begrepp, eller områden för analys: marknadsstruktur (structure), beteende/uppförande (conduct) och prestation/utförande (performance). Marknadsstruktur har länge setts som en
viktig aspekt att ta hänsyn till vid studier av mediemarknader (Young 2000)
och det är ett begrepp som inom IO-modellen definieras som marknadskoncentration, huruvida produkterna på marknaden är differentierade eller homogena (identiska) och huruvida det finns hinder för att ta sig in på marknaden eller inte. Det kan även uttryckas som huruvida det finns många, några
eller bara ett företag. Det finns olika sätt att mäta koncentrationen och dessa
inkluderar bland annat att mäta hur stor del av marknaden de fyra ledande
företagen (CR4) samt hur stor del av marknaden som de åtta ledande företagen (CR8) har. Nyckelord inom denna del är marknadskoncentration, produktdifferentiering och hinder för att ta sig in på marknaden. (Hoskins m.fl.
2004: 145ff; se även Albarran & Dimmick 1996 för en diskussion kring olika
typer av koncentration samt hur detta kan mätas)
Agerande/beteende refererar till företagens beteende på marknaden. Ett exempel är att företagens spelutrymme för prissättning är beroende av industrins
struktur. Även produktstrategier och marknadsföring är viktiga på en marknad där produkterna är differentierade och varumärken är viktiga. Forskning
och utveckling är viktiga frågor på marknader där kampen om att utveckla
nya produkter är intensiv. Ytterligare en aspekt är hur mycket företagen samarbetar kring olika former av beslut. En sista faktor som bör nämnas är till
vilken grad marknaden regleras av lagar, regler eller föreskrifter (det kan till
exempel vara villkor för sändningstillstånd för marksänd television). Nyckelord inom denna del är prissättningsbeteende, produktstrategier, marknadsföringsstrategier, investeringsstrategier, forskning och utveckling, juridiska strategier och strategier för samarbete (Hoskins m.fl. 2004: 145, 150)
Det tredje begreppet avser företagens prestation (hur det går för dem) på en
marknad. Prestationsnivån mäts bland annat genom att se på hur kostnadseffektiva företagen är, teknisk utveckling (t.ex. att man kan producera fler enheter till samma kostnad som tidigare), för att nämna ett par. Nyckelord
inom denna del är allokeringseffektivitet, produkteffektivitet, teknologiska
framsteg, rättvisa, kulturella mål samt åsiktsdiversifiering. (Hoskins m.fl.
2004: 145, 150f)
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I den här avhandlingen är det agerande/beteende (conduct) som är mest relevant. Det handlar om hur lärosätenas webborganisationer förhåller sig till
varandra, graden av konkurrens och/eller samverkan, vilka strategier organisationerna har för samverkan kring tekniska lösningar, utvecklingsprojekt
med mera.
IO-teorin i allmänhet och SCP-modellen i synnerhet har med tiden kritiserats och det har även förts fram förslag på revidering av SCP-modellen (se
t.ex. Ramstad 1997) för att mer precist kunna beskriva en marknads dynamiska natur. Ett problem som lyfts fram av Hoskins m.fl. är att konvergens
mellan olika teknologier har gjort gränserna mellan olika industrier otydliga,
vilket har medfört att den segmentering som är nödvändig i IO-konceptet
möjligen förlorar sin mening: ”[…] digitalization and convergence have blurred industry boundaries, and as a consequence, industry segment distinctions
that are crucial to the IO approach are losing their meaning.” (Hoskins m.fl.
2004: 153)
SCP-modellen har även kritiserats för brister vad gäller relationen mellan
marknadens struktur och marknadens uppförande och prestation. Wirth &
Bloch (1995), som kan ses som tillhörande ”den nya industriorganisationsteorin” menar att SCP-modellen inte tar hänsyn till en tänkbar växelverkan
mellan marknadsstruktur och företagens beteende och/eller prestation. Ett
exempel på en sådan växelverkan är när vissa företag, t.ex. genom prissättning, lyckas minska antalet aktörer på marknaden. Då är det företagens beteende (conduct) som påverkar marknadens struktur.
Denna avhandling är inte främst en studie i mediemarknadsekonomi, varför
de olika perspektiven kring IO-teori och ”ny IO-teori” inte diskuteras närmare. Trots de kritiska synpunkter som förts fram menar Young (2000: 27)
att: ”… although the theoretical relation between industry structure and performance is often complex, media analysts should continue to regard market
structure as being of considerable significance.”

2.5 Webben och organisationer
Organisational culture provides the framework within which the Web
team must function. (Armstrong m.fl. 2001: 51)
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I avsnitt 1.3 ovan presenterade jag kort kulturproduktionsperspektivets syn
på hur organisationsstrukturer kan påverka produktionen av kulturprodukter. I det här avsnittet avser jag att fördjupa diskussionen och tar upp teorier
kring organisationer och organisationskommunikation som är relevanta för
avhandlingens problemområde.
2.5.1 Arbetsorganisation
Bruzelius & Skärvad (2004: 25) menar att själva idén med organisationer och
organiserat handlande är att ”mål kan uppnås effektivare genom samarbete
mellan individer än genom individuella ansträngningar”. Det finns många
olika sätt att organisera arbete och arbetsuppgifter på. Några vanliga modeller är t.ex. matrisorganisationen, linje–stab-organisation och divisionsorganisationer
(Bruzelius & Skärvad 2004). Det sätt man väljer att organisera arbetet på påverkar t.ex. individers agerande, sätt att kommunicera och deras förhållande
till över- och underordnade. En hierarkisk struktur med en linjär formell
kommunikation kan, exempelvis, ge upphov till behov av att kringgå den
formella strukturen och upprätta informella kommunikationsstrukturer (se
t.ex. Bowdtich & Buono 2005).
I en mindre organisation, eller i en mindre verksamhetsgren i en större organisation, präglas arbetsorganisationen många gånger av informella strukturer
och integrerade yrkesroller (i bemärkelsen att en person utför flera olika arbetsuppgifter). När organisationen eller verksamheten växer leder det många
gånger till en ökad formalitet och specialisering av rollerna (Burnett 1996;
Peterson 1982). Vid webbproduktion kan det i en mindre organisation, med
få personer som arbetar med webben som kommunikationskanal, vara så att
några personer utför många olika uppgifter. En person kan då vara databasutvecklare, programmerare och gränssnittsutvecklare, en annan kan vara grafisk formgivare, kommunikationsstrateg och redaktör. När organisationen
eller verksamheten blir större tenderar dock rollerna att specialiseras; en person är databasutvecklare, en person programmerare, en person är gränssnittsutvecklare och en annan är kommunikationsstrateg. Behovet av mer
formella strukturer ökar också och det som gick att lösa genom ett informellt
mejl, måste nu gå genom en formell beställning mellan olika funktioner. I
bästa fall leder denna formalisering till bättre kontroll på processer och kostnader, i värsta fall leder den till rigida strukturer, tröghet och ökade kostnader.
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I sin undersökning kommer Armstrong m.fl. (2001) fram till att det vid
mindre lärosäten, eller när det handlar om en mindre webbplats, är vanligt
att en person har hand om flera aspekter av arbetet med webben. Författarna
kallar denna detta för en ”Single-person Website” (Armstrong m.fl. 2001:
46). Författarna visar också att när webbplatsens omfattning ökar och webbplatsen blir mer komplex, ökar också behovet av att dels involvera fler personer, dels att specialisera arbetsuppgifterna. Det kan visa sig i form av en
webborganisation med medlemmar, vanligtvis två till fyra personer, vars roller och arbetsuppgifter är klart avgränsade. En annan variant är en organisation som även den har få medlemmar, men där rollerna och arbetsuppgifterna är mer flytande. En fjärde organisationsform som författarna presenterar
är en större webborganisation med fler än fyra medlemmar där samma typ
av uppgifter, t.ex. att skapa HTML-dokument, kan utföras av flera personer
samtidigt som vissa roller, exempelvis databasdesign, kan vara väldigt specialiserade. (Armstrong m.fl. 2001)
2.5.2 Organisationer i offentlig sektor
Alla organisationer utsätts på något sätt för varierande former av institutionella krav. Det kan handla om formella krav genom lagar och förordningar
och det kan handla om informella krav genom rådande normer. En skillnad
mellan privat och offentlig sektor är att informationsarbetet i offentlig sektor
präglas av principen om lika information för alla, medan det inom privat sektor handlar om att målgruppsanpassa informationen. (Emanuelsson & Karlsson 1991)
Universitet är i regel myndigheter1 och de är stora organisationer som drivs
utan vinstsyfte och som skiljer sig från organisationer i allmänhet. Picard
(2005: 58) diskuterar skillnaden mellan det han kallar icke vinstdrivande organisationer och organisationer utan vinstsyfte. Han skriver att ett företag
som drivs utan vinstsyfte inte har som sitt främsta mål att ”göra vinst som
överförs till ägarna, men att organisationen ändå får och använder överskott
(vinst) för att finansiera sin utveckling och förbättra verksamheten kommande år”.

1

Det finns emellertid undantag: Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i
Jönköping. Dessa har så kallad enskild huvudman.
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Ett annat väsentligt villkor för universiteten som myndigheter, med avseende
på information och kommunikation, är att de lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som finns hos myndigheten (universitetet) ska vara tillgängliga för varje medborgare i landet, något som ställer
krav på universitetets informationsverksamhet. Emanuelsson & Karlsson
(1991) skriver vidare att myndigheters verksamhets även styrs av Förvaltningslagen och av Allmänna verkstadgan. I detta ligger en informationsskyldighet för myndigheterna – medborgarna ska hållas kontinuerligt informerade.
Universiteten har en uppdelning i olika verksamheter där utbildning, forskning och samverkan är de tre kärnverksamheterna. Utöver detta har universiteten administrativa funktioner som ska stödja övrig verksamhet, varav
många uppgifter är reglerade i lag och förordning (t.ex. Högskolelagen och
Högskoleförordningen). Det är dock inte unikt för universiteten att ha kärnverksamheter som stöds av olika typer av stödfunktioner. Det som utmärker
universiteten är arbetsorganisation och beslutsordning i verksamheten. Universiteten har en administrativ och myndighetsutövande del som kräver sin
arbetsorganisation och sina beslutsvägar, men man har också den akademiska verksamheten som kräver sin egen arbetsorganisation och sina egna beslutsvägar. Således är det vanligt att ett lärosäte har både administrativa chefer och vetenskapliga ledare. Högskolelagen (kapitel 2, § 5a) kräver t.ex. att
det på varje lärosäte ska finnas minst en fakultetsnämnd med ansvar för
grundutbildning och forskning samt ett särskilt organ för utbildning och
forskning inom lärarutbildningen (gäller för lärosäten där lärarexamen får
avläggas). Fakultetsnämndens ordförande fungerar som den vetenskapliga
ledaren för fakulteten och utöver detta kan det finnas en chef med budgetoch personalansvar och som lyder under rektorn för lärosätet.
Den typ av uppdelning som beskrivs ovan ställer ibland till problem i organisationen, problem som har att göra med dubbelt ledarskap, otydlig beslutsordning och konflikter mellan administration och den akademiska verksamheten. Denna form kan även leda till att organisationens kommunikation,
såväl internt som externt, blir lidande genom att information stannar på olika
nivåer och att det blir otydligt vem som har informationsansvaret.
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2.5.3 Organisationernas kommunikation
One of the fundamental processes that is the basis for virtually all activity in organizations is communication. (Bowditch & Buono 2005: 103)

Behovet av en organiserad funktion för organisationens interna och externa
kommunikation kan sägas växa med organisationens storlek, mätt i antal anställda. Det är först när organisationen når en viss storlek som det blir viktigt
med en funktion för information och kommunikation. (Emanuelsson &
Karlsson 1991)
Eriksson (2007) skriver att kommunikationsfunktionen i en mindre organisation kan utgöras av en person med huvudansvar för organisationens kommunikation. För större organisationer ökar dock behovet av att ha flera
medarbetare anställda på någon form av central informationsavdelning
(Eriksson 2007).
Universiteten är organisationer som måste kommunicera med många olika
målgrupper, man måste ta hänsyn till många intressenter (se Eriksson 2007:
58ff för en diskussion om intressentmodellen för företag och organisationer). Detta ställer höga krav på universitetens webbplatser. Ett sätt att nå
olika målgrupper är att dela upp informationen och anpassa den för respektive målgrupps behov, något som dock inte är helt oproblematiskt för myndigheter som har krav på sig att förmedla lika information till alla. Ett sätt att
målgruppsanpassa information kan emellertid vara att man har flera webbplatser under samma domän. Det kan till exempel handla om en webbplats
för den interna kommunikationen, främst riktad till anställda på universitetet,
en webbplats för studenter som läser vid universitetet och en webbplats med
information riktad till en större allmänhet, som till exempel potentiella studenter, medier, andra lärosäten, företag och andra myndigheter.
Universiteten ska informera om sin verksamhet, detta är något som åligger
dem som myndigheter (Emanuelsson & Karlsson 1991). Kärnverksamheten
för universiteten är utbildning och forskning. En tredje uppgift, som ibland
anses vara inbegripen i de två första, och ibland ses som fristående, är samverkan med omgivande samhälle. I denna samverkan blir extern kommunikation av stor vikt och webbplatserna spelar en viktig roll i denna kommunikation.
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2.5.4 Webben i organisationens kommunikation
Organisationers kommunikation består i regel av intern och extern kommunikation. Webben har blivit en allt viktigare kanal för båda dessa typer av
kommunikation. Många organisationer har flera webbplatser – den ena riktad inåt organisationen och den andra riktad utåt (se t.ex. Falkheimer & Heide 2007). Tidigare forskning (Armstrong m.fl. 2001) visar också på att arbetet med lärosäteswebbplatser har gått från att drivas av eldsjälar till att bli en
viktig del av lärosätenas dagliga verksamhet, något som även noteras av
McCollum (1999). Armstrong m.fl. skriver att
[…] a process of ’institutionalisation’ has occurred. Organisations have
come to appreciate the potential benefits of using the Web as an effective tool for dissemination of information about the HEI and to support
academic and administrative procedures. (Armstrong m.fl. 2001: 50)

Syftena och målen med, samt strategierna för, att införa en webbplats i en
organisation är olika för olika organisationer. I grund och botten handlar det
dock i regel om att, i alla fall inledningsvis, etablera någon form av webbnärvaro (Mendo & Fitzgerald 2006; McNaughton 2001; Winter m.fl. 2003).
Johansson (2005) diskuterar vikten av att en organisation har visioner och
mål för sitt arbete, såväl övergripande för organisationen som helhet som för
centrala funktioner/avdelningar inom organisationen. När det gäller det strategiska arbetet med webben indikerar forskningen kring arbetet med webbplatser vid lärosäten i Storbritannien emellertid att strategierna för detta arbete nog inte alltid varit så väl utvecklade. En parallell kan dras till Alström
& Hedman (2005) som diskuterar medieföretags brist på strategier i sina inledande satsningar på nättidningar. Författarna skriver:
Vad som talar för att det inte var särskilt genomtänkta strategier bakom
tidningarnas satsningar var att deras fysiska närvaro på nätet i många fall,
sannolikt de flesta, var ett resultat av enskilda personers initiativ inte företagsledningens långsiktiga planering. (Alström & Hedman 2005: 119)

Citatet från Armstrong m.fl. ovan visar också att lärosätenas (i Storbritannien) satsningar på webben var just ett resultat av enskilda eldsjälar, snarare än
ett strategiskt initiativ från ledningen. Alström & Hedman (2005) lyfter fram
den snabba och konstanta tekniska utvecklingen som en förklaring till me-
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dieföretagens avsaknad av strategier och även om lärosäten inte är medieföretag är det rimligt att anta att deras funderingar kring framtiden för deras
webbplatser präglas av den snabba tekniska utvecklingen och vad den för
med sig för möjligheter.
När det gäller olika målsättningar med att ha en webbplats gör Winter m.fl.
(2003) en jämförelse mellan organisationers fysiska miljöer och organisationers webbplatser. Författarna menar att ett syfte med den fysiska miljön för
en organisation är att förmedla ett budskap, att ge ett visst intryck av organisationen, genom användning av olika typer av artefakter. Dessa artefakter
kan vara byggnader (och deras omgivning), entréer och andra föremål som
på olika sätt bidrar till att förmedla en bild av organisationen till dess besökare. De skriver vidare att:
Specific artifacts and their arrangement signal the quality of products or
services offered, as well as other firm characteristics. […] Visitors to a
public work area actively engage in understanding the firms they encounter. (Winter m.fl. 2003: 311):

På samma sätt menar Winter m.fl. att en webbplats fungerar som ett sorts
skyltfönster som genom sin form och sitt innehåll förmedlar en bild av inte
bara organisationens produkter eller tjänster, utan även av organisationen
själv:
Websites are on-stage work areas where a performance is given to an actual or implied audience […]. They provide frames of symbolic representations that inform and lure these potential stakeholders in to take a
closer look, and perhaps interact with the firm in some capacity. The selected text, images, and colors, as well as the structure of the arrangements (e.g., the layout of information, or the configuration of hyperlink
paths) creates impressions not only about the product of service offered,
but also about the characteristics of the organization that provide them
[…]. (Winter m.fl. 2003: 311)

”Impression management” kan alltså vara ett syfte med en webbplats. Det
finns dock många syften och mål för organisationer att ha en webbplats och
dessa mål, och strategierna för att nå dem, påverkar vilken typ av webbplats
organisationen väljer att ha. Det gäller såväl webbplatsernas form och inne-
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håll som deras integration i organisationens verksamhet (Mendo & Fitzgerald 2006; McNaughton 2001; Gribbins & King 2004; Rao m.fl. 2003; Levy
& Powell 2003).
Olika utgångspunkter och mål leder till olika webbplatser och McNaughton
(2001) identifierar tre primära typer av webbplatser utifrån företags mål med
att ha en webbplats. McNaughton (s. 84) kallar dessa ”image building web
sites”, ”sales assistance web sites” och ”integrated sites”. (se även Thompson
& Yujun (2004) för en kort diskussion om olika strategier för införande av
webbplatser i företag)
Webbplatser fokuserade på ”imageskapande/imagebyggande” tenderar att ha
mycket innehåll. Organisationerna använder webbplatserna för att kommunicera information om sig själva, sina produkter och om sin bransch. På dessa webbplatser är ekonomisk information, pressreleaser och framgångsberättelser vanligt förekommande. Webbplatser som ska hjälpa till att driva försäljningen har även de mycket innehåll, men har istället ett innehåll som fokuserar på olika typer av produkter/tjänster. Information om produkterna/tjänsterna på webben kompletteras ofta med länkar till mer information
och till broschyrer av olika slag. Den sista typen, integrerade webbplatser,
har många komponenter1 på webbplatsen med ett varierat innehåll, olika
interaktiva komponenter och speciella designorienterade beståndsdelar. Det
som skiljer den sistnämnda typen av webbplats från de två första är graden
av interaktiva element. (McNaughton 2001)
Även Gribbins & King (2004) diskuterar olika kategorier av webbplatser,
främst baserat på graden av integrering i organisationens verksamhet. De gör
en uppdelning i ”transaktionswebbplatser” som är webbplatser som dels
presenterar olika varor och tjänster, dels är kapabla att ta hand om beställningar och betalning för dessa varor och tjänster. ”Informationswebbplater”
är till skillnad från ”transaktionswebbplatser” inte kapabla att ta hand om
beställningar och liknande via webbplatsen. Det kan t.ex. finnas information
om varorna/tjänsterna på webbplatsen, men kunden måste sedan kontakta
organisationen för att göra en beställning. Ett tredje exempel, som mer
1

McNaughton använder ordet ”items” vilket översatt till svenska skulle kunna vara innehåll, men det skulle i det
här fallet inte fungera eftersom McNaughton sedan använder just ”content” som en form av ”item”. Jag har därför
valt ordet komponenter som jag tycker fungerar bra i just det här sammanhanget.
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handlar om användning av internetteknik än om typ av webbplats, är användningen av e-postreklam av olika slag.
Gribbins & Kings (2004) resonemang ligger i linje med Levy & Powell
(2003) som talar om olika faser som webbplatser (eller snarare organisationernas användning av dem) kan befinna sig i. Levy & Powell hävdar att organisationer till en början publicerar innehåll av olika slag som kunden eller
besökaren kan ta del av på webben. I nästa fas handlar det istället om att via
webbplatsen interagera med kunderna. I den tredje fasen kommer elektroniska
transaktioner via webben in och i en fjärde fas är webbplatserna integrerade i
organisationens verksamhet.
Rao m.fl. (2003) gör en liknande indelning utifrån syftet med organisationens
webbplats. De säger att webbplatserna går från att i första skedet fokusera på
webbnärvaro (presence) till att i nästa skede fungera som portaler. I tredje fasen
handlar det, i likhet med Levy & Powells beskrivning ovan, om integrering av
transaktioner och i den fjärde fasen kommer man till verksamhetsintegrering. I
webbnärvarofasen är webbplatserna fokuserade på att erbjuda information
om organisationen och dess verksamhet och författarna beskriver detta som
ett vanligt första steg. Den väsentliga skillnaden mellan webbnärvarofasen
och portalfasen är att man i portalfasen möjliggör tvåvägskommunikation
genom t.ex. användarkonton, cookies, och möjlighet att lägga beställningar. I
den tredje fasen, transaktionsintegrering, kommer finansiella transaktioner in
i bilden, vilket ställer högre krav på webbplatsen och den bakomliggande
organisationen. Den fjärde fasen, verksamhetsintegrering, innebär att organisationens processer är så integrerade med webben att ”[…] old-line business
is indistinguishable from online business” (Rao m.fl. 2003: 20).
Organisationen kring och styrningen av arbetet med universitetswebbplatser
diskuteras av Cox (2007a) och Cox & Emmott (2007) som noterar att hemvisten för det jag i detta arbete kallar webborganisationen (Cox kallar det
”the web team”), vanligtvis är antingen inom IT-avdelningen eller motsvarande, eller inom informationsavdelningen (Cox kallar ibland detta för ”external relations”). Det är inte självklart var webborganisationen hör hemma,
men Cox (2007a) pekar på att dess hemvist påverkar attityden till webbens
roll i organisationen och även hur man ser på webbplatsernas innehåll.
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När det gäller syftet med universitetens webbplats skriver Cox & Emmott
(2007) att den huvudsakliga drivkraften bakom webbplatserna är rekrytering
av studenter, men att även lärosätets rykte (”institutional reputation”) samt
information till olika typer av intressenter är en viktig funktion.
Cox (2007a) visar också att man inom de brittiska lärosätena har problem
med t.ex. ett enhetligt innehåll, innehållets ”bäst före-datum” och grafisk
spretighet, d.v.s. att olika institutioner hittar egna vägar att gå, utan att förankra detta hos webborganisationen. Ett exempel som Cox tar upp är vilka
strategier man ska ha gentemot dem som publicerar innehåll på lärosätets
webb:
A major challenge in running a university web site is influencing or controlling departmental web authors, those responsible around the institutions for departmental or unit sub-sites. On the hand it is recognised that
the sheer quantity of the information a university maintains prevents one
central team producing the whole site. There is a logic in people who
produce information looking after it on the web. On the other hand
there is a perceived need to produce a relatively coherent university site
with consistent navigation and to comply with legal requirements. (Cox
2007a: 160)

Problematiken som diskuteras i citatet har lett till olika strategier. Vissa informanter i Coxs undersökning menade på att de olika enheterna är så stora
att de nästan kan ses som egna organisationer, medan andra uttryckte en
önskan om att man centralt borde kontrollera/styra både design och innehåll. Resonemanget i citatet ovan, att det är logiskt att de som producerar
informationen också tar hand om webben, diskuteras även i Armstrong m.fl.
(2001) som skriver:
Webmasters felt that giving ownership of the pages to people who are
interested resulted in things being done quicker, and more regularly, and
ultimately in better Web pages. (Armstrong m.fl. 2001: 68)

Ett viktig led i arbetet med att flytta över ansvaret för olika webbsidor är att
ta fram olika typer av riktlinjer och kanske till och med malldokument för
webbsidorna. Detta gör man för att säkerställa att de webbsidor man lämnar
ifrån sig ansvaret för ändå ska följa den grafiska profilen som tagits fram för
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lärosätet. För informanterna i Armstrong m.fl. (2001) var det också viktigt
att ”…encourage some level of coordination without stifling creativity and
be persuasive rather than prescriptive” (2001: 68).
Cox & Emmott (2007) har också frågat informanterna om vad de uppfattar
som de störta hoten för lärosätets webb och de fyra främsta punkterna var
(fritt översatt från Cox & Emmott 2007: 323):
• Avsaknad av resurser/investeringar
• att de som publicerar innehåll (lokalt) inte bryr sig tillräckligt mycket
om innehållet och/eller att man saknar central kontroll
• brister i ledningen kring webben och/eller avsaknad av strategier för
webben samt
• kvalitetsproblem kring innehåll.
2.5.5 Makt över kommunikation
Oavsett vilken typ av webbplats organisationen har, är det alltid någon eller
några som måste bestämma syfte och mål med den. Dessa personer måste
även ansvara för beslut kring webbplatsernas innehåll och form, vilket innebär att de också har makt över organisationens webbaserade kommunikation. Heide m.fl. (2005) menar att det finns en naturlig koppling mellan
kommunikation och makt. Det kan handla om vem som har möjligheten att
sätta dagordningen och därmed bestämma vad man ska prata om i en organisation. Genom att lyfta fram vissa saker och trycka undan andra kan sättandet av dagordningen och vad som ska kommuniceras fungera som ett
effektivt maktverktyg.
Makt är emellertid ett svårhanterligt begrepp och en komplicerande faktor är
att makten och maktutövningen kan vara mer eller mindre synlig. Ett intressant begrepp i detta sammanhang är socialisering som, enkelt uttryckt, innebär
att individen ”skolas” in i en viss kultur; individen lär sig vad som är gångbart och vad som inte är gångbart i en organisation. (Heide m.fl. 2005, se
även Falcoine & Wilson 1995 för diskussion och definition av begreppet
socialisation) I en organisation kan detta innebära att man med tiden lär sig
vad man får och inte får prata om, hur man ska bete sig i vissa situationer
och vad som ska publiceras på webben och inte. Det handlar många gånger
om en form av maktutövning genom självdisciplinering och självcensur.
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Som webbredaktör kanske man har tillgång till ett material som bör vara av
intresse för organisationens medlemmar, men man vet också att publicering
kan innebära problem.
Vem som har makten över kommunikationen vid lärosätena är inte alltid helt
självklart (något som diskuteras närmare i kapitel 6). Lärosätenas organisationer är (som beskrivits ovan) decentraliserade och de olika enheterna är
autonoma i varierande grad. Haikola (1999) diskuterar detta och menar bland
annat att medarbetarna i organisationen är professionella aktörer med hög
grad av självbestämmande. Haikola skriver också att ledning i olika former
ofta möts av skepsis, ibland till och med ren och skär fientlighet, och inte
sällan ses ifrågasättande av ledningen och ledningens beslut som ett nyttigt
ifrågasättande av auktoriteter. Haikola skriver att det i rollen som forskare i
förlängningen finns ”… en rätt och en skyldighet att ifrågasätta auktoriteter,
och detta får överspillningseffekter på den egna ledningen” (Haikola
1999: 39).

2.6 Webbutveckling i teorin – process, roller och organisation
’Doing the web’ is a multidisciplinary practice, practiced in conditions of
rapid external change, surging user demand and limited resources. (Cox:
2007a: 166)

Det finns många typer, eller genrer, av webbplatser och de innebär olika förutsättningar för produktion. Burnett & Marshall (2002) redogör för ett antal
olika webbplatsgenrer, såsom webbportaler, mediewebbplatser (webbplatser
som är kopplade till någon annan form av medium), personliga och kommersiella webbplatser (se även McNaughton 2001). Den sistnämnda genren
delar författarna upp i tre subgenrer varav det som författarna kallar institutionella webbplatser är en. Ett exempel är universitetswebbplatser. Även om
dessa webbplatser inte direkt är kommersiella till sin funktion, menar Burnett
& Marshall (2002: 94, min översättning) att institutionella webbplatser ”[…]
liknar andra kommersiella webbplatser genom deras olika typer av tjänster
och funktioner”.
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Den här avhandlingen handlar om svenska universitetswebbplatser och villkor kring produktionen av dem. Trots att produktionsvillkoren kan variera är
det rimligt att anta att det finns vissa grundläggande likheter. I det följande
avsnittet presenterar jag vissa aspekter på webbproduktion utifrån befintlig
litteratur på området.
Augustsson och Sandberg (2004) menar att produktion av interaktiva medier
kan ses som ett arbete som omfattar en viss mängd aktiviteter, t.ex. programmering, formgivning och produktion (framtagning) av innehåll. Författarna påpekar även att vissa aktiviteter är centrala för produktion av interaktiva medier och att andra aktiviteter mer är att betrakta som stödaktiviteter.
Ett exempel på det förstnämnda är grafisk formgivning, programmering och
systemutveckling. Exempel på stödaktivteter är tillhandahållande av webbhotell (web-hosting) och produktion av cd- och/eller dvd-skivor (som de fysiska produkterna). De samlade aktiviteterna som beskrivits ovan har jag valt
att samla under begreppet webbproduktion.
Praktiken att producera interaktiva medier behöver emellertid inte ses som
något som bara äger rum på speciella företag. Augustsson och Sandberg
(2004: 7, min översättning) skriver: ”produktion av interaktiva medier ska förstås som en verksamhet som organisationer kan ägna sig i olika grad.” Detta
innebär att produktion av interaktiva medier, och webbplatser, sker på
många sätt, i många företag och organisationer och under många organisatoriska former.
2.6.1 Process
Utvecklingsprocessen för webbplatser kan se väldigt olika ut beroende på
typ av webbplats. Små webbplatser, med ett mindre antal sidor och en låg
grad av interaktiva funktioner, kräver i regel inte en strikt process för sin utveckling. Däremot kräver stora, informationsrika och komplexa webbplatser
med hög grad av interaktivitet, en genomtänk process för att slutresultatet
ska bli bra. (se t.ex. Fleming 1998)
Idén med att strukturera utvecklings- och produktionsarbetet i någon form
av process är att det skapar tydligare möjligheter till olika former av kontrollpunkter som projektet, t.ex. webbplatsen, måste passera. En passerad
kontrollpunkt ska kunna fungera som garant för att produktionen, i allt vä-
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sentligt, uppfyller de krav som varje fas i utvecklingsprocessen ska uppfylla.
Det kan handla om att ha tillräckligt med underlag för att fatta strategiska
beslut om webbplatsens innehåll och vilka tjänster den ska tillhandahålla, att
ha tillräckligt med underlag om målgruppen för att kunna skapa en webbplats som lever upp till användarnas förväntningar och så vidare. Huruvida
man följer en systematisk process eller inte på svenska lärosäten är föremål
för analys och diskussion i kapitel 6. Nu ska vi emellertid gå vidare till olika
roller inom webbproduktion.
2.6.2 Yrkesroller
I mitten och slutet av 1990-talet var det möjligt att i princip livnära sig på att
skapa webbsidor genom att skapa relativt enkla HTML-dokument. Att kunna
”HTML-programmering” var en tillräcklig merit för anställning på de webbyråer som började dyka upp under denna period. Idag är situationen något
annorlunda, för att uttrycka det milt. I fallet med HTML har detta bl.a. att
göra med utvecklingen av olika programvaror, så kallade WYSIWYG-editorer
(What You See Is What You Get), som låter användaren/utvecklaren skapa
webbsidor utan att behöva kunna HTML. Ju mer avancerade dessa programvaror (t.ex. Dreamweaver) har blivit, desto större krav ställs på ytterligare
kompetens hos den som vill arbeta som webbutvecklare. Detta är bara ett
exempel på hur olika yrkesroller kommer till, vidareutvecklas och/eller försvinner i samband med den tekniska utvecklingen. I en studie kring vilka
färdigheter och vilken kunskap personer som arbetar med webbdesign måste
ha, visar Kotamraju (2002) att den snabba och ständiga tekniska utvecklingen ger upphov till krav på kontinuerlig kompetensutveckling och uppgradering av färdigheter och kunskaper. I en annan studie har Damarin (2006)
undersökt arbete med webben och hon konstaterar bl.a. att ”Rather than
falling within bounded task jurisdictions, Web jobs and careers involve fluid
combinations of multiple task sets” (Damarin 2006: 429).
Armstrong m.fl. (2001) och Cox har i sina studier (2007a; 2007b) sett att titlar och vad som ingår i olika roller varierar. Cox har fokuserat på rollen som
”web manager” (som jag avhandlingen kallar webbsamordnare) och noterar
att det finns stor brist på standardisering. Personer med samma arbetsuppgifter kallas olika saker och personer med liknande titlar arbetar med olika
saker. Informanterna i Coxs undersökning uppvisade märkbart varierande
självbilder när det kom till deras yrkesroller. Synen på sig själv och sin yrkes-
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roll påverka vilken syn man har på lärosätets webbplats, något som i sin tur
påverkar hur man ser på dess innehåll (Cox 2007a: 154).
***
I det här kapitlet har jag övergripande presenterat tidigare forskning kring,
och allmänna teorier för, medieproduktion. Jag har även diskuterat kommunikationens roll i offentliga organisationer samt presenterat en överskådlig
bild av webbproduktion; hur arbetet kan organiseras samt vilka de centrala
rollerna är. Jag har även beskrivit viktiga lagar och förordningar som påverkar arbetet med kommunikation i offentlig verksamhet och jag har gett en
kort presentation av teorier kring industriell organisation och det som kallas
SCP-modellen. Allt detta är exempel på strukturella villkor för medieproduktion i allmänhet och i kapitel 6 analyserar och diskuterar jag dessa villkor i
relation till webbplatsernas form och innehåll på svenska lärosäten.
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3 Metod
Innan vi går vidare i avhandlingen är det här dags att presentera de metoder
som jag har använt för det empiriska arbetet. Kapitlet inleds med en kort
diskussion kring val av metod och fortsätter därefter med en redogörelse för
de valda metoderna och hur jag har använt dem i detta arbete.

3.1 Val av metod
Sedan den snabba framväxten av internet och webben från mitten av 1990talet har en mängd olika metoder för internetforskning utvecklats. Många av
dessa är desamma eller har sin grund i allmänt vedertagna forskningsmetoder. Sveningsson m.fl. (2003) ger ett antal exempel på kvalitativt orienterade
forskningsmetoder, bl.a. intervjuer, fokusgrupper, olika former av observation samt textanalys. Sveningsson m.fl. diskuterar även internet och webben
som forskningsobjekt och de menar att många vedertagna forskningsmetoder även är användbara vid internetforskning.
I forskningsprocessen är idealet att forskningsfrågan ska styra valet av metod; det bör vara ett val av strategisk snarare än av principiell karaktär (Grønmo
1982). Detta är ett ideal jag har försökt att arbeta efter i avhandlingsarbetet.
Nedan följer en utförlig beskrivning av de metoder jag har valt att arbeta
med, men jag vill här inleda med en kortare redogörelse för grunden till dessa metodval.
3.1.1 Typer av data
Det empiriska materialet i avhandlingen omfattar primärt två olika typer av
data. Den första typen rör hur produktionen av storskaliga webbplatser är
organiserad, vilka faktorer som begränsar och vilka som möjliggör produktionen. Exempel på sådana faktorer är tid, pengar, regelverk, arbetsfördelning och grader av specialisering i organisationen. Det handlar även om hur
olika normer och konventioner inom produktionsorganisationerna påverkar
alla inblandade parter. Eftersom dessa data inte är tänkta att kvantifieras eller
bearbetas statistiskt, utan snarare ska ses som kvalitativt beskrivande data (se
t.ex. Larsson 2000), valdes intervjuer som metod för det empiriska arbetet.
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Den andra typen av data är det som kan kallas texter. Dessa texter utgörs av
webbplatserna för nio svenska lärosäten i olika versioner sedan 1996. För
texter av olika slag finns det en mängd olika analysmetoder, som t.ex.
diskursanalys, semiotisk analys och innehållsanalys. Valet av metod föll på
innehållsanalys eftersom detta är en metod som lämpar sig bra för att beskriva trender och tendenser i ett textmaterial (se t.ex. Berelson 1971; Krippendorff 2004; Neuendorf 2002 samt Østbye m.fl. 2003).
3.1.2 Metoderna
Østbye m.fl. (2003: 26) skriver:
Olika aktörers självförståelse, värderingar, intentioner etc. framstår som
en viktig början för att man ska kunna förstå olika drag hos det vi kan
kalla en produktions- och organisationskultur. Tillsammans med kartläggning av göromål och handlingssätt, organisationsstruktur och arbetsprocesser kan det ge oss insikt i medietexters produktionsvillkor.

Om studier av massmedieinnehåll:
Studier av massmedieinnehåll kan förenklat delas upp i två typer, beroende på hur man ser på innehållet. Den ena typen omfattar studier som
söker förklara innehållet utifrån bakomliggande faktorer som påverkar
detta, exempelvis medieorganisationernas struktur eller samhällets ideologiska bas. Innehållet betraktas som ett resultat av hur aktörer i massmedieorganisationer uppfattar och beskriver sin omvärld. (Nilsson 2000:
115)

Denna avhandling aspirerar bland annat på att ge en bild av vilka produktions- och organisationskulturer som präglar produktionen av webbplatser.
För att nå en djupare förståelse för hur webbplatser blir till och hur de influeras av olika produktionsvillkor är det alltså centralt att undersöka de produktions- och organisationskulturer inom vilka webbplatserna produceras,
samt att kartlägga olika göromål, produktionsprocesser och organisationsstrukturer.
Avhandlingsarbetet kan schematiskt sägas ha bedrivits i tre steg, även om
dessa på olika sätt har överlappat varandra under processens gång:
1. Analys av form och innehåll på lärosätenas webbplatser för att få en
generell bild av förändring över tid – här användes kvantitativ innehållsanalys.
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2. Undersökning av lärosätenas arbete med sina webbplatser – för detta
användes intervjuer med personer i olika roller inom lärosätenas
webborganisationer.
3. Analys av form och innehåll i ljuset av de produktionsvillkor under
vilka webbplatserna produceras. Denna analys har gjorts utifrån de
centrala faktorerna definierade kring kulturproduktionsperspektivet i kapitel 1.
I avsnitten nedan följer en redogörelse för de metoder jag har använt i det
empiriska arbetet. Texten är uppdelad i en inledningsvis något mer allmänt
hållen presentation av metoden, för att sedan gå över i en redogörelse för
hur jag mer konkret har gått tillväga. Målsättningen för denna redogörelse är
att det empiriska arbetet ska vara så transparent som möjligt.

3.2 Innehållsanalys
Det empiriska arbetet i avhandlingen inleddes med en kvantitativ innehållsanalys av webbplatserna för nio svenska universitet från 1996 till 2005. Valet
av denna metod hade sin grund i ett behov av att kunna ge en övergripande
bild av webbplatserna för att undersöka tendenser kring deras form och innehåll.
Innehållsanalys har utvecklats i olika riktningar och idag finns det flera olika
analytiska angreppssätt som faller inom denna kategori. Detta noteras av
Krippendorff (2004: 17) som säger att ”[o]ne could say that content analysis
has evolved into a repertoire of methods of research that promise to yield
inferences from all kinds of verbal, pictorial, symbolic, and communication
data”.
Berelson (1971: 18) definierar innehållsanalys som ”[…]a research technique
for objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication.” (se även Neuendorf 2002; Østbye m.fl. 2003).
Krippendorff (2004) argumenterar för att idén om ett ”manifest innehåll” i
kommunikation är problematisk, på så sätt att det antyder att innehållet alltid
är inbyggt, eller immanent, i de texter som analyseras. Idén om ett manifest
innehåll, menar Krippendorff, leder till föreställningen att ”innehållet ligger
inuti ett meddelande och bara väntar på att separeras från sin form och se-
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dan beskrivas” (Krippendorff 2004: 20, min översättning) och att innehållet
tros ”leva” inuti en text”.
I min användning av Berelsons definition har jag valt att se begreppet manifest innehåll som det intersubjektivt observerbara innehållet i en text (i bred
bemärkelse). Begreppet kan på så sätt jämföras med denotativa och konnotativa nivåer i en text (se t.ex. Fiske 1997/1990), där det manifesta innehållet
utgör textens denotativa nivå.
Med detta sagt skulle jag vilja fortsätta med tre begrepp i citatet ovan som är
viktiga för avhandlingen. Det första, systematisk (systematic), innebär att man
”formulerar generella regler för hur materialet skall behandlas” (Østbye m.fl.
2003: 213). För analysen av webbplatserna skapades en analysguide (se avsnitt 3.3.2 nedan) som fungerade som en guide för vilket innehåll som skulle
inkluderas i analysen och hur innehållet skulle samlas in.
Det systematiska angreppssättet ska också garantera en objektiv analys, oberoende av den enskilda forskaren. Detta innebär att andra forskare som utför
samma analys, ska komma fram till ungefär samma resultat. De olika forskarna ska alltså se på materialet på samma sätt. (Berelson 1971)
Det tredje begreppet, kvantitativ, refererar till målet att analysen bör ge en
kvantitativ beskrivning av materialet. Med Berelsons ord: ”Of primary importance in content analysis is the extent to which the analytic categories
appear in the content, that is, the relative emphases and omissions.” (Berelson 1971: 17). I avhandlingen består de analytiska kategorierna till exempel av
dimensionerna på webbplatsernas startsidor (bredd, höjd och area), mängden
navigationskomponenter, bilder, rubriker och text. Analysen inkluderar även
mätning av totalt antal länkar samt antal länkar inom vissa fördefinierade
kategorier. Dessa fördefinierade länkkategorier utvecklades genom genomgång av ett antal webbplatsers startsidor, med fokus på vilka typer av länkar
som tycktes vara centrala på webbplatserna. Detta är några exempel på innehållskomponenter som mättes.
3.2.1 Form och innehåll
Det är viktigt för den fortsatta diskussionen kring kvantitativ innehållsanalys,
att diskutera begreppen form och innehåll. Neuendorf (2002: 24) föreslår att

76

Metod

”[c]ontent attributes – sometimes called substance characteristics – are those that
may appear in any medium” och att ”[f]ormal attributes – often called formal
features […] – are those that are relevant to the medium through which the
message is sent”. Innehållskomponenter brukar sägas kunna ”överleva övergången från ett medium till ett annat” (ibid., min översättning), medan formrelaterade komponenter är specifika för det aktuella mediet för kommunikationen.
Även om distinktionen mellan form och innehåll är viktig, bör fokus inte
vara att lyckas placera varje enskild variabel i antingen form- eller innehållskategorin. Det är viktigt att notera att många variabler skulle kunna ses som
både form och innehåll. Neuendorf (2002) menar att vad som är viktigt vid
en innehållsanalys, är att ta med både form- och innehållsrelaterade variabler.
3.2.2 Meningen är inte meningen
Det är också viktigt att komma ihåg att målet med innehållsanalysen i detta
arbete inte är att analysera budskapet i webbplatserna. Målet är (som nämnts
ovan) att få en deskriptiv bild av webbplatsernas form och innehåll och
eventuella förändringar över tid. Analysen ska leva upp till ett viktigt mål för
innehållsanalys som metod, nämligen ”att beskriva mönster och utvecklingstendenser i medieinnehållet” (Østbye m.fl. 2003: 214).
3.2.3 Kvantifiering av form och layout
Det är inte bara det textbaserade innehållet, eller antalet bilder, som är möjliga att kvantifiera. Det är också möjligt att kvantifiera dokumentens (startsidorna) layout, t.ex. genom att mäta olika elements storlek och relativa utrymme. Østbye et al. (2003) ger en beskrivning av hur layouten i tidningar
kan brytas ner i element så som rubriker, ingress, bilder och brödtext. Jag
menar att denna typ av kvantifiering även fungerar bra för webbplatser och
specifika webbdokument. I avhandlingen ligger fokus på startsidan och dess
manifesta form och innehåll. I analysen av form (och layout) har jag använt
variabler som bredd, höjd, area, den relativa mängden navigationselement
och text samt hur stor del av sidan som befinner sig under skrollkanten.
Genom att göra denna form av kvantifiering är det möjligt att se mönster
och kanske även tendenser i materialet när det gäller webbplatsernas form
över tid.
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3.3 Analysen i praktiken
En innehållsanalys kan i praktiken läggas upp på många olika sätt. I detta
avsnitt redogör jag mer konkret för hur jag gick tillväga vid urval, kodning av
material samt den statistiska bearbetningen av materialet.
3.3.1 Population och urval
Populationen för den inledande undersökningen utgjordes av webbplatser
för svenska universitet. För att ingå i populationen måste också universitetet
ha funnits representerat på webben sedan 1997 (senast). Lärosäten som har
gått från högskola till universitet under perioden har också ingått i populationen.
Webben är, som tidigare nämnts, ett flyktig medium (jfr Schneider & Foot
2004 och Kotamraju 1998; 2002). En webbsida innehåller inte nödvändigtvis
samma information imorgon som idag. Inte nog med det – det är också troligt att det innehåll som fanns igår inte har lämnat några som helst spår efter
sig. Det här gör longitudinella studier av webbplatser förhållandevis svåra.
Som forskare måste man hitta metoder för att med jämna intervall samla in
och lagra olika versioner av webbplatser, eller så får man förlita sig på de
tjänster som på olika sätt läser av webben och lagrar webbplatser och webbsidor över tid. För detta avhandlingsarbete har jag valt det sistnämnda.
Webbplatserna som har ingått i analysen undersöktes via webbarkiveringswebbplatsen The Archive och funktionen ”The Way Back Machine”. Denna
webbplats innehåller arkiverade versioner av webbplatser från 1996 och
framåt. Att hitta webbaserad information på annat håll var, enligt vad jag har
erfarit, inte möjligt. Det finns förvisso andra institutioner som på olika sätt
arkiverar webbplatser (t.ex. Kulturarw3, vid Kungliga Biblioteket), men tillgången till dessa är betydligt mer begränsad. Arkivet i The Way Back Machine
har emellertid vissa brister. Det är ibland svårt (i vissa fall helt omöjligt) att
undersöka funktionalitet och interaktiva inslag på sidorna. Exempel på detta
är sökfunktioner som inte går att undersöka fullt ut, bilder som inte laddas
som de ska, sidor som inte ligger under samma datum som startsidan och
liknande. Trots dessa brister gjorde jag bedömningen att The Archive har ett
fullgott arkiv som väl uppfyller de krav som ställs i avhandlingen.
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Ur populationen gjordes ett strategiskt urval med vikt lagd vid webbnärvaro
(om man funnits representerat på webben från 1996/1997, lärosätets ålder
(nytt 1-4 år, ungt 5-10 år, gammalt > 10 år).
Totalt analyserades 35 objekt1. Fördelningen för de olika webbplatserna redovisas i Tabell 3–1 nedan.
Tabell 3–1 Webbplatser i undersökningen2
Tidsperiod
Webbadress
www.gu.se

96-97
1

98-99
0

00-01
1

02-03
1

04-05
0

Total (wp)
3

www.kau.se

0

1

0

1

1

3

www.kth.se

2

1

1

0

1

5

www.liu.se

1

1

1

1

1

5

www.lu.se
www.luth.se /
www.ltu.se
www.su.se

1

1

0

0

1

3

1

1

1

1

1

4

1

0

1

0

1

3

www.umu.se

1

0

1

0

1

3

www.uu.se

1

1

1

1

1

5

9

6

7

5

8

35

Total

3.3.2 Analysguide
Som ett första steg i analysen gjordes en genomgång av ett antal universitetswebbplatser för att få en bild av deras form och innehåll. Av speciellt
intresse var de olika kategorierna av länkar och navigationskomponenter
som fanns på webbplatserna. Anledningen till detta var att det var nödvändigt att definiera vissa kategorier för länkarna på startsidan. Jag försökte även
att identifiera vanligt förekommande innehålls- och formrelaterade komponenter. Tillsammans med mina idéer om viktiga variabler resulterade genomgången i en analysguide för den kommande analysen.

1

Ett analysobjekt består av en given version av en webbplats vid ett givet tillfälle.

2

Domännamnen refererar till lärosätena enligt följande: gu.se – Göteborgs universitet, kau.se – Karlstads universitet, kth.se – Kungliga Tekniska Högskolan, liu.se – Linköpings universitet, ltu.se – Luleå Tekniska Universitet
(se även luth.se för Luleå Tekniska Högskola), lu.se – Lunds universitet, su.se – Stockholms universitet, umu.se
– Umeå universiet samt uu.se – Uppsala universitet.
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Eftersom inga andra kodare var involverade i analysen bedömdes behovet av
en väldigt detaljerad analysguide som ganska litet. Dock skapades en analysguide som innehöll de variabler som skulle mätas. Figur 3–1 nedan visar ett
utdrag från analysguiden (se även bilaga 1 – Analysmall för innehållsanalys).
Analysen av webbplatserna gjordes utifrån två övergripande
teman; form och innehåll:
WebbID:________________
Webbplats (ange nuvarande
URL:)____________________________________
Tidpunkt (år och
månad):__________________________________________
• Form - startsida:
Formen analyseras genom en genomgång av webbplatsens
startsida (som analyseras separat) och sidor i anslutning till
denna via den primära navigationen. Detta görs för att gå
en övergripande bild av webbplatsens form. Viktiga
variabler är:
o Bredd:______________________o Höjd:_______________________
o Dimension:__________________
o Anpassad för upplösning:
 640 x 480 (600 x 300 px maximerat = 180 000
px)
 800 x 600 (710 x 400 px i maximerat = 284 000
px)
 1024 x 768 (955 x 600 px maximerat = 573 000
px)
 större

o Länkfärger
 Standard
 Andra färger men olika på besökta och obesökta
länkar
 Andra färger men samma färg på besökta och
obesökta länkar
o Antal bilder och/eller grafiska element (dock ej
bildernas egenskaper)
o Huvudsaklig layoutmodell

• Innehåll - startsida
Startsida
o Antal länkar (ej ”puffar” eller ”läs mer-länkar”)
o Antal ”puffar” och/eller ”läs mer-länkar”
o Länkarna innehåller
1. Information om lärosätet
2. Kontaktinformation
3. Grundutbildningsinformation (beskriv typen)
4. Information om samverkan, 3:e uppgiften
5. Information om att vara student
6. Information om att bli student/antagning
7. Rekrytering
8. Forskning
9. Forskarutbildning
10. Studentkårsverksamhet
11. Aktuella händelser/kalender
12. Marknadsföring
13. Interninformation
14. Personal

Figur 3–1 Utdrag ur analysguide.

Om valet av variabler

De variabler som ingår i analysen är tänkta att säga något om hur webbplatserna har utvecklats över tid och ingå i en vidare diskussion kring olika faktorer som influerat denna utveckling. Följande beskrivning är inte tänkt att
vara en heltäckande genomgång av alla variabler som ingår i analysen, utan
ska snarare illustrera resonemanget bakom valet av olika variabler.
När det gäller variabler relaterade till form, säger t.ex. webbsidornas upplösning något om den tekniska utvecklingen och hur webborganisationerna
förhåller sig till den, antal bilder och andel av sidan som är utgörs av bilder
säger något om vad man tror (eller vet) är attraktivt för användarna. Vidare
säger t.ex. en ökning av antalet länkar och så kallade puffar på startsidan något om webbplatsernas omfattning, ökade komplexitet, att fler aspekter av
verksamheten ska lyftas fram (eller ”puffas för”) och så vidare. Avslutningsvis ger typen av länkar, och eventuella ökningar eller minskningar, en bild av
vad man vill lyfta fram på webbplatsen och vad man räknar med kan vara
intressant information för användarna.
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Som ett sätt att särskilja olika komponenter på webbplatserna, och för att
kunna mäta bredd och höjd på t.ex. brödtext och navigation, utvecklades ett
färgkodningsschema och startsidorna färgkodades. Figur 3–2 nedan visar ett
utdrag från färgkodningsschemat samt fyra exempel på startsidor som har
fått sina färgkoder markerade.

Figur 3–2 Färgkodningsschema.

Resultatet av innehållsanalysen presenteras närmare i kapitel 4. Nu ska vi gå
vidare till den del av den empiriska undersökningen som omfattar intervjuer
med personer verksamma inom webbproduktion vid svenska lärosäten.

3.4 Intervjuer
Det empiriska materialet för den del av avhandlingen som handlar om lärosätenas produktion (och i viss mån även villkoren för denna produktion) är
baserat på intervjuer med personer som på ett eller annat sett arbetar med
webbproduktion inom lärosätena. Inom medie- och kommunikationsvetenskap används vanligtvis intervjuer ”[…] för att analysera produktion och reception av medietexter, medieaktörers verksamhet och strategier samt händelser och episoder i medierna eller offentligheten” (Østbye m.fl. 2003: 100).
Intervjuer är ett bra sätt att undersöka människors upplevelse av sin vardag
(Kvale 1997). För denna avhandling har intervjuer använts i syfte att under-

81

Metod

söka olika kvalitativa aspekter av webbproduktion. Det rör sig alltså om en
kvalitativt orienterad undersökning där olika personers upplevelse av sin
vardag, som t.ex. informationschef, webbsamordnare och webbredaktör, står
i centrum.
Syftet med intervjuundersökningen är att analysera produktion av medietexter samt att få kunskap om medieaktörers verksamhet.
Silverman (2000) diskuterar en viktig metodologisk fråga i anknytning till
intervjuer och den handlar om huruvida de data intervjuerna genererar, faktiskt representerar verkligheten, eller om det handlar om berättelser om verkligheten. Det är viktigt att notera att informanterna i studien för det första
representerar sig själva och för det andra att informanternas svar avser deras
uppfattning av den verksamhet de är en del av. För att få en så bred och allmängiltig bild av verksamheten som möjligt intervjuades därför personer i
olika roller inom webborganisationen. Detta innebär att även om varje enskild informant i princip bara kan ge sin subjektiva uppfattning av verksamheten, ger bredden i materialet en tydlig bild av den verksamhet som undersökts.
3.4.1 Urval
Syftet med intervjuerna var att få en bred bild av webbproduktion vid svenska lärosäten. För detta ändamål användes det som Larsson (2000: 56, kursiv i
original) kallar ”[…] variationsurval, där man sätter samman en intervjugrupp så
att personerna representerar en bredd inom fenomenet”. Totalt gjordes femton intervjuer med informanter i olika roller: webbmaster, webbutvecklare,
informationschef, webbsamordnare och webbredaktörer.
3.4.2 Intervjuernas genomförande
Varje intervju genomfördes vid ett tillfälle med respektive informant och de
genomfördes på plats hos informanterna på respektive lärosäte. Intervjuerna
pågick i mellan 60 och 90 minuter och en del av intervjuerna har även kompletterats med uppföljande frågor via e-post och/eller telefon. Intervjuerna
inleddes med att jag informerade om mitt forskningsområde, syftet med intervjuerna samt om hur materialet skulle komma att användas. Därefter fortsatte intervjuerna med en typ av fråga som Spradley (1979) kallar ”grand tour
questions” och som handlade om var i organisationen som den aktuella av-
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delningen befinner sig. Syftet med frågan var att komma igång med en beskrivning av den aktuella avdelningens plats och roll i organisationen som
helhet. Beroende på svaret tog sedan intervjuerna olika ”vägar” genom den
intervjuguide jag ställt upp (se bilagorna 3 och 4).
Intervjuerna följde en semistrukturerad form (se t.ex. Kvale 1997; Østbye
m.fl. 2003) med på förhand definierade teman för intervjun. Vidare försökte
jag göra intervjuerna så lika ett samtal som möjligt, men med informanten
som den huvudsakliga talaren (se t.ex. Rosengren & Arvidsson 2002). För att
uppnå detta var det viktigt att ha en struktur som gjorde det möjligt att hoppa mellan olika teman och frågor beroende på hur informanten svarade.
Tanken var emellertid att alla teman och frågor skulle ha täckts vid intervjuernas slut.
Vid de tillfällen det fanns tid kvar avslutades intervjuerna med att jag presenterade delar av resultatet från innehållsanalysen av svenska universitetswebbplatser (se ovan) och diskuterade en del av ”fynden” med informanterna.
Det var ett bra sätt att avsluta intervjuerna och samtidigt gav det lite extra
synpunkter och tänkbara förklaringar till det jag funnit i innehållsanalysen.
3.4.3 Informanterna
Informanterna i intervjustudien är personer i olika roller vid fem svenska
lärosäten. Med hänvisning till önskemål om anonymitet har jag i presentationen av informanterna satt benämningar på informanternas befattning som
ska spegla deras arbetsuppgifter (se bilaga 2 – Informanterna). De exakta
befattningsbenämningarna kan dock skilja sig från de jag använder.
Lärosätena som informanterna är verksamma vid är olika stora och olika
”gamla” (d.v.s. hur länge de har varit universitet), vilket också syns i deras
organisation. De arbetar emellertid alla under liknande förhållanden med
avseende på t.ex. informationskrav, offentlighetsprincip och myndighetsutövande aktiviteter. De ägnar sig alla åt utbildning, forskarutbildning och
forskning och de konkurrerar om studenter och om finansiering till forskning.
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3.4.4 Bearbetning, analys och tolkning
Alla intervjuer spelades, efter att informanterna tillfrågats, in på minidisc och
fördes sedan över till dator där de gjordes om till ljudfiler i MP3-format.
Därefter transkriberades de.
I metodlitteraturen kan man läsa att intervjuer ska transkriberas ord för ord,
stavelse för stavelse, inklusive stakningar, upprepningar och pauser. För viss
forskning är det även viktigt att notera längden på pauser, tvekningar och så
vidare (Larsson 2000). Larsson menar emellertid att för forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap är det möjligt att inte följa en sådan
strikt transkriptionsteknik. Jag valde ändå att transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt1, inklusive stakningar och upprepningar. Jag har dock
valt att utelämna pauser, harklingar, ”hummanden” och liknande, eftersom
jag anser att denna typ av detaljer saknar relevans utifrån syftet med avhandlingen.
För analysen av intervjuerna följde jag en enkel procedur i två steg. I det första steget gick jag igenom intervju för intervju och förde in så mycket av svaren som möjligt under respektive fråga, eller grupp av frågor, från intervjuguiden. Detta gjordes för att få en inledande sammanställning av hur informanterna svarat på respektive fråga, samt för att få en struktur på materialet.
Överföringen gjordes dels ordagrant från transkriptionerna, dels som sammanfattningar av svaren där detta var mer tillämpbart.
I steg två gick jag igenom de summerade svaren och letade efter likheter,
olikheter och teman i informanternas svar, samt försökte relatera svaren och
diskussionerna till kulturproduktionsperspektivets olika faktorer. Denna tematisering ligger till grund för presentationen av och diskussionen kring det
empiriska materialet i kapitel 5 och 6.
Informanternas utsagor har även anonymiserats i samtliga fall, eftersom det
var ett krav från några av dem. Anonymiseringen har inte varit helt oproblematisk eftersom den ibland har inneburit en ganska hård redigering av utsagorna. Jag har valt att avidentifiera så mycket som möjligt i utsagorna när
informanterna har pratat om namnet på lärosätet, enhetsbeteckningar och
1

Upptagningarna har ibland tyvärr haft en sådan kvalité att det har varit omöjligt att höra vad informanterna säger.
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namngivning av andra personer inom och utanför webborganisationen samt
när informanten har gjort referenser till lärosätets webbplats och/eller andra
typer av material som man producerat. Målet har varit att göra informanternas utsagor så anonyma som möjligt, utan att för den sakens skull göra våld
på sakinnehållet.
***
Jag har i detta kapitel diskuterat och redogjort för de metodologiska utgångspunkter jag har haft för avhandlingen. Vidare har jag presenterat det
empiriska arbetet och hur jag har gått tillväga när jag har gjort analyser av
lärosätenas webbplatser samt hur jag har resonerat kring urval och genomförande av den intervjustudie jag genomfört för avhandlingen.
I nästa kapitel följer den första av två resultatdelar där jag presenterar och
diskuterar hur svenska lärosäteswebbplatser har förändrats över tid.
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4 Startsidornas form och innehåll i
siffror
Svenska lärosätens webbplatser har genomgått stora förändringar från de
första versionerna i mitten av 1990-talet fram till idag. Då handlade det
mycket om det som litteraturen (Thompson & Yujun 2004; Levy & Powell
2003; Rao m.fl. 2003) kallar webbnärvaro och informationsorienterade
webbplatser. Idag är webbplatserna mer eller mindre integrerade i lärosätenas
verksamhet. Studenter kan i regel logga in på webbsidor med individanpassad information, få information om resultat på examination, göra utdrag ur
register och liknande.
I det här kapitlet går jag igenom hur webbplatsernas har förändrats sedan
mitten av 1990-talet. Genomgången är deskriptiv till sin karaktär och de vidare analyserna följer i kapitel 6.
Syftet med genomgången är att ge en bild av hur, och vilken omfattning,
webbplatsernas form och innehåll har förändrats över tid. Webbplatser som
ingick i denna undersökning redovisas i Tabell 4–1. I tabellerna nedan refererar förkortningen wp till webbplatser. ”Total (wp)” står alltså för det totala
antalet webbplatser i respektive kategori/grupp.
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Tabell 4–1 Webbplatser i undersökningen1
Tidsperiod
Webbadress
www.gu.se

96-97
1

98-99
0

00-01
1

02-03
1

04-05
0

Total (wp)
3

www.kau.se

0

1

0

1

1

3

www.kth.se

2

1

1

0

1

5

www.liu.se

1

1

1

1

1

5

www.ltu.se

0

0

0

0

1

1

www.lu.se

1

1

0

0

1

3

www.luth.se

1

1

1

1

0

4

www.su.se

1

0

1

0

1

3

www.umu.se

1

0

1

0

1

3

www.uu.se

1

1

1

1

1

5

9

6

7

5

8

35

Total

Att det blir ett ojämnt antal för de olika webbplatserna beror på att de har
genomgått större förändringar i olika utsträckning.
En viktig aspekt av analysen är tiden för arkiveringen av webbplatserna. I det
följande avsnittet har de olika versionerna av webbplatserna delats in i fem
kategorier (tidsperiod) baserat på tiden för respektive arkivering.
Tabell 4–2 Fördelning av webbplatser i respektive tidsperiod
Tidsperiod

Antal (wp)

1996-1997

9

1998-1999

6

2000-2001

7

2002-2003

5

2004-2005

8

Totalt

35

I Tabell 4–2 ser vi att antalet webbplatser för varje tidsperiod varierar. Det
beror på med vilket intervall respektive webbplats har genomgått en större
uppdatering (re-design). Analysen är alltså inte baserad på specifika datum
när samtliga webbplatser har analyserats. Analysen är istället baserad på tidpunkter då respektive webbplatser har genomgått en större förändring –
vanligtvis från en version av webbplatsen till en annan.

1

Domännamnen refererar till lärosätena enligt följande: gu.se – Göteborgs universitet, kau.se – Karlstads universitet, kth.se – Kungliga Tekniska Högskolan, liu.se – Linköpings universitet, ltu.se – Luleå Tekniska Universitet
(se även luth.se för Luleå Tekniska Högskola), lu.se – Lunds universitet, su.se – Stockholms universitet, umu.se
– Umeå universiet samt uu.se – Uppsala universitet.
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4.1 Startsidornas form
Webbplatsernas form har förändrats radikalt från 1996 till idag. Vid en snabb
överblick kan man se förändringar i formspråk – från att ha varit ett trevande försök med en ingång till övrig information, till att idag vara avancerade
portaler som slussar olika målgrupper vidare till skräddarsydd information.
En snabb genomgång ger också en bild av en mer sofistikerad formgivning,
klart och tydligt formspråk och en genomtänkt kommunikativ idé. Man ser
även en ökning av länkar, minskning av brödtext (även om det aldrig har
varit speciellt mycket), ökning av korta så kallade pufftexter som ska locka
till vidare läsning och man ser startsidor där universiteten vill få med så
mycket som möjligt av essensen i sin verksamhet.
Följande redovisning är en kvantitativ beskrivning av webbplatsernas förändring med avseende på form och vi börjar med frågan om vilken upplösning webbplatserna är anpassade för.
4.1.1 Anpassning till skärmupplösning
De flesta webbplatser är mer eller mindre anpassade för en minsta upplösning på skärmen. Tidigare var det vanligt att tala om skärmstorlek, men i och
med att det är fullt möjligt att använda en hög upplösning på en mindre
skärm, blir det mer relevant att tala om vilken upplösning (antal bildpunkter i
bredd och höjd) man formger för. Vanliga värden på upplösning är 640x480,
800x600, 1024x768, 1152x864 och 1280x960. Ju högre upplösning, desto
mer ”information” kan man få plats med i en layout. Men om en person som
använder en skärm med 800x600 i upplösning besöker en webbplats anpassad för 1024x768 kommer denne att vara tvungen att skrolla i sidled, vilket
ofta upplevs negativt.
Vid design av en webbplats måste man bestämma sig för vilken upplösning
webbplatsen ska vara anpassad för, eller så kan man arbeta med det som kallas flytande (relativ) layout (se avsnitt 4.1.3 nedan). I detta val måste hänsyn
tas till den tänkta målgruppen och de behov som finn.
I analysen av denna variabel bestämdes värdet utifrån en uppskattning av
vilken upplösning webbplatserna var anpassade för. Uppskattningen gjordes
genom att mäta layoutens bredd. Höjden kan variera, vilken påverkar den
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totala dimensionen, men bredden är baserad på den lägsta bredden som
krävs för att undvika horisontell skrollning.
Av Tabell 4–3 framgår att alla tidiga versioner av webbplatserna var designade för 640x480 bildpunkters upplösning. Över tid sker en signifikant förändring till en layout anpassad för en upplösning på 800x600 bildpunkter. I de
senaste versionerna (2004 – 2005) kan noteras att sex av åtta webbplatser var
designade för 800x600 bildpunkters upplösning.
Tabell 4–3 Webbplatsernas upplösning över tid
Anpassad för upplösning
Tidsperiod
1996-1997

640x480
9

800x600
0

Total (wp)
9

1998-1999

5

1

6

2000-2001

3

4

7

2002-2003

1

4

5

2004-2005
Total

2
20

6
15

8
35

4.1.2 Länkfärger
Länkar utgör en väsentlig del av ett webbdokument. De spelar en avgörande
roll i användarens navigation på webben. Det finns ett standardformat för
länkfärger – obesökta länkar, d.v.s. länkar som inte har besökts av användaren, ska vara blå och understrukna och besökta länkar, d.v.s. länkar som användaren har klickat på minst en gång, sätts i en lila färg. Utöver detta kan
länkar även ha en viss färg när de är aktiva, vilket innebär att de är fokus i
webbläsaren. Figur 4–1 visar exempel på tre stadier som länkar kan befinna
sig i – obesökta, aktiva och besökta.

Obesökt länk

Aktiv länk

Besökt länk

Figur 4–1 Tre "stadier" för länkar.

I Tabell 4–4 nedan betyder rubriken ”Standard” att webbplatsen använder
länkfärger som inte har ändrats av formgivaren, utan de har de färger som
följer standarden. De två andra kategorierna är ”Andra – olika” som refererar till att länkfärgerna inte följer standarden, men att man har valt att an-
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vända olika färg på besökta och obesökta länkar. ”Andra – samma” refererar
till länkfärger som inte följer standarden och som använder samma färg på
besökta och obesökta länkar.
Tabell 4–4 Länkfärger över tid
Tidsperiod
Länkfärger

Total

96-97
7

98-99
4

00-01
1

02-03
1

04-05
0

Andra, olikfärgade

2

1

1

0

0

4

Andra, samma

0

1

5

4

8

18

9

6

7

5

8

35

Standard

Total (wp)
13

Tabellen visar att standardfärger användes i de tidiga versionerna av webbplatserna. Över tid har detta emellertid förändrats till att det blir vanligare
och vanligare att inte använda standardfärger. Tabellen visar även att när
formgivaren väljer att inte följa standarden, väljer han/hon även att inte göra
skillnad på besökta och obesökta länkar.
4.1.3 Statisk eller relativ (flytande) layout
Vid design av webbsidor är det möjligt att bestämma om storlek och måttenheter ska vara absoluta eller relativa. Detta kan användas när man anger
bredden på en tabellkolumn, vilken kan sättas i antal bildpunkter (absolut)
eller i procent (relativ). Om bredden sätts i bildpunkter är det ett absolut
mått som inte ändras – om bredden är satt till 50 bildpunkter kommer den
alltid att vara 50 bildpunkter, oavsett av storleken på webbläsarfönstret. Om
bredden istället sätts till t.ex. 25 %, blir bredden relativ och kommer att förändras i relation till övrigt innehåll och till storleken på webbläsarfönstret.
Om webbläsarfönstret görs större blir kolumnen bredare och vice versa.
I webbens begynnelse var det en vanlig tanke att layouten skulle vara så
flytande (relativ) som möjligt för att möjliggöra anpassning till webbläsarfönstret (och användarens skärm). Med tiden har detta ändrats och det är
nog inte för djärvt att påstå att den rådande designprincipen är en statisk layout.
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Tabell 4–5 Fast eller flytande layout över tid
Tidsperiod
Fast eller
flytande

Fast
Flytande

Total

96-97
2

98-99
4

00-01
7

02-03
4

04-05
8

Total (wp)
25

7

2

0

1

0

10

9

6

7

5

8

35

Denna förändring syns även vid analysen av webbplatserna i undersökningen. I det tidiga tidsintervallet (1996–1997) använde sju av nio webbplatser en
relativ layout. Detta har emellertid förändrats och i det senaste intervallet
(2004–2005) används en statisk layout för samtliga webbplatser (se Tabell 4–
5).
4.1.4 Teckensnitt och teckengrad
I den grafiska formgivningen av en webbplats ingår även att välja teckensnitt
och teckengrad. Detta ligger helt under formgivarens kontroll. Om man inte
anger teckensnitt och teckengrad när man lägger in text i ett webbdokument
visas den enligt de inställningar som gäller för webbläsaren. Vanligtvis brukar
detta innebära Times (eller Times New Roman) i 12 punkters teckengrad. Av
Tabell 4–6 framgår att variationen i val av teckensnitt är ganska låg. ”Standard” refererar till att inget teckensnitt har valts.
Tabell 4–6 Teckensnitt över tid
Tidsperiod
Teckensnitt

Total

Oklart
Arial

96-97
0

98-99
0

00-01
1

02-03
0

04-05
0

Total (wp)
1

0

3

2

1

3

9

Helvetica

1

0

0

0

0

1

Standard

8

1

0

0

0

9

Verdana

0

2

4

4

5

15

9

6

7

5

8

35

I de tidiga versionerna var det absolut vanligast att man använde webbläsarens standardteckensnitt. Men detta ändras över tid. Från webbplatsversionerna i tidsperioden 2000–2001 och framåt är det ingen webbplats som använder standardteckensnitt. Utan tvekan är de två vanligaste teckensnitten
för brödtext Verdana och Arial, vilka är så kallade ”sans-serifer” och som är
bättre för läsning på skärmen än så kallade serif-teckensnitt1.

1

Detta är visserligen delvis kopplat till teckengraden, har man en större teckengrad minskar betydelsen av teckensnittet (se t.ex. Sundström 2005 för en diskussion kring typografi för webben).
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När det gäller teckengraden är bilden inte lika tydlig. Tabell 4–7 visar hur
teckengraden har förändrats.
Tabell 4–7 Teckengrad över tid
Tidsperiod
Teckengrad

96-97
4

98-99
1

00-01
2

02-03
0

04-05
0

Total (wp)
7

8-10 punkter

1

1

3

1

5

11

11-12 punkter

3

4

1

4

2

14

13-14 punkter

1

0

0

0

0

1

Ej fastställt

0

0

1

0

1

2

9

6

7

5

8

35

Standard

Total

En viss trend att gå mot lite mindre teckengrad kan också konstateras. I
Tabell 4–8 noteras också en viss tendens att låsa teckengraden till en fast
storlek i de senare versionerna.
Tabell 4–8 Absolut eller relativ teckengrad
Tidsperiod
Låst teckengrad

Total

96-97

98-99

00-01

02-03

04-05

Ja

0

0

2

2

4

Total (wp)
8

Nej

9

6

4

3

4

26

Ej fastställt

0

0

1

0

0

1

9

6

7

5

8

35

I tidsperioden 1996 och 1999 är det ingen webbplats som har fast/låst teckengrad, utan användaren kan påverka hur stor text han eller hon vill ha med
hjälp av inställningar i t.ex. webbläsaren.
4.1.5 Användning av ramar
Ramar (frames) är en teknik för att dela upp webbläsarfönstret i flera delar
(ramar). En fördel med tekniken är att man kan få visst innehåll att hela tiden
visas, oberoende av vad som händer på en annan del av sidan. Det finns
emellertid nackdelar med att använda ramar, och de flesta av dessa har att
göra med tillgänglighet för användare med olika handikapp. Ramar gör det
svårare för en webbläsare med talsyntes att hantera webbplatsen, det är svårare att ange bokmärken för enskilda dokument, för att bara nämna några
problem.
Lärosätena i undersökningen har valt att inte använda ramar som en teknik
för layout av webbplatserna. Detta har varit konstant över tid, vilket redovisas i Tabell 4–9.
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Tabell 4–9 Användning av ramar/frames
Tidsperiod
Används ramar

Nej

96-97
9

98-99
6

00-01
7

02-03
5

04-05
8

Ja

0

0

0

0

0

0

9

6

7

5

8

35

Total

Total (wp)
35

Denna mätning är baserad på startsidorna. I vissa fall används ramar på olika
undersidor. Ett exempel på detta är Luleå Tekniska Högskola (idag Luleå
Tekniska Universitet) som använder ramar för att strukturera innehållet på
undersidor på deras tidiga version av webbplatsen. Denna typ av användning
av ramar utgör dock ett undantag.
4.1.6 Användning av tabeller för layout
Tabeller är en teknik som används vid layout av webbdokument. Tabeller
lades ursprungligen till HTML-standarden (version 3.2) för att möjliggöra redovisning av data i tabellform. Tekniken kom dock snabbt att användas även
för andra ändamål, t.ex. att placera innehåll i tabellceller för att få till en mer
exakt placering av innehållselement i ett webbdokument.
Tabell 4–10 Användning av tabeller för layout
Tidsperiod
Används
tabeller

Ja
Nej

Total

96-97

98-99

00-01

02-03

04-05

Total (wp)

6

6

7

5

8

32

3

0

0

0

0

3

9

6

7

5

8

35

Tabell 4–10 visar att tre av webbplatserna i undersökningen inte använde
tabeller i den tidigaste versionen. Från perioden 98–99 och framåt använder
emellertid samtliga webbplatser tabeller för layout av webbdokument. Fastställande av huruvida lärosätet använder tabeller för layout eller inte har skett
genom en genomgång av källkoden för de analyserade dokumenten.
4.1.7 Användning av Cascading Style Sheets (CSS)
En av grundtankarna med HTML var att skapa ett språk för att beskriva
strukturen i ett hypertextdokument. Detta kunde börja med en rubrik, följt
av ett textstycke, en underrubrik, ett nytt textstycke, en ny underrubrik och
så vidare. Ett viktigt koncept är att HTML beskriver HTML-dokumentets
struktur och inte dess form (formatering). Hur ett visst HTML-dokument ser
ut när det visas i en webbläsare är beroende (det var i alla fall tanken) av in-
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ställningarna för webbläsaren. Separationen av form och innehåll var ett sätt
åstadkomma plattformsoberoende dokument, något som var väldigt viktigt i
detta initiala skede av webben. (se t.ex. Berners-Lee 1999 samt Staflin 2001
för en diskussion kring HTML och CSS och separering av form och innehåll i
webbdokument).
Med tiden ökade kraven på möjlighet att kontrollera webbsidors form, med
hjälp av HTML. Detta ledde till en utveckling där formgivare och utvecklare
sakta men säkert förflyttade sig längre och längre bort från den ursprungliga
tanken. I dag går utvecklingen emellertid allt mer tillbaka till den ursprungliga tanken om medie- och plattformsoberoende innehåll, där presentationen
(formen) på innehållet är beroende av i vilket medium innehållet presenteras.
Tabell 4–11 Användning av CSS
Tidsperiod
Används stilmallar
(CSS)
Total

Ja

96-97
0

98-99
0

00-01
6

02-03
5

04-05
8

Total (wp)
19

Nej

9

6

1

0

0

16

9

6

7

5

8

35

En teknik som används för att separera form och innehåll är Cascading Style
Sheets (CSS). Användningen av CSS har utvecklats över tid och det har skett
en förändring från liten användning av CSS till att tekniken används på samtliga webbplatser i den senaste tidsperioden. (se Tabell 4–11).
4.1.8 Andel av sidan som är navigation
Möjligheten för användaren att röra sig på webbplatsen, att navigera bland
de olika sidorna, är förstås en central funktion på varje webbplats. Analysen
visar att startsidorna över tid har utgjorts av lite drygt 20 % navigationselement. I mätningen av navigationselement har endast element som kan sägas
tillhöra den primära navigationen tagits med. Med primär navigation avses
globala navigationselement (se t.ex. Rosenfeld & Morville 2002), kontextuella
länkar (när de ligger samlade) och andra typer av menyelement på sidan.
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Tabell 4–12 Andel av layouten som utgörs av navigationselement
Tidsperiod

Medel (%)

1996-1997

25,44

Antal (wp)
9

1998-1999

20,67

6

2000-2001

17,43

7

2002-2003

18,60

5

2004-2005

19,25

8

Total

20,63

35

I Tabell 4–12 konstateras att medelvärdet har varierat och var högst för de
tidiga versionerna. Det går dock inte att se någon större förändring över tid,
utan medelvärdet för de olika tidsperioderna har legat nära medelvärdet för
alla webbplatser över tid. Webbplatserna i tidsperioden 1996–1997 avviker
dock lite från de övriga.
4.1.9 Andel av sidan som är brödtext
Med brödtext avses i detta sammanhang all text som innehåller sammanhållen information. Det inkluderar alltså inte så kallade puffar, som vanligtvis är
korta texter med någon form av länk för vidare läsning.
Tabell 4–13 Andel av layouten som är brödtext
Tidsperiod
1996-1997

Medel (%)
5,33

Antal (wp)
9

1998-1999

5,33

6

2000-2001

9,14

7

2002-2003

9,80

5

2004-2005

3,75

8

Total

6,37

35

Tabell 4–13 visar att andelen brödtext på startsidorna är ganska låg. Medelvärdet för samtliga webbplatser över tid är 6,4 % och det högsta värdet är
9,8 %. Det har inte skett någon större förändring och det verkar vara en strategi från lärosätenas sida att inte ha speciellt mycket renodlad brödtext på
startsidorna.
4.1.10 Andel puffar på sidan
Puffar är en ”teknik” som innebär att man har korta texter på startsidan som
just ”puffar för” något. I regel leder puffarna vidare till en ny sida med mer
information.
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Tabell 4–14 Andel av sidan som utgörs av puffar
Tidsperiod
1996-1997

Medel (%)
0,00

Antal (wp)
9

1998-1999

1,83

6

2000-2001

7,43

7

2002-2003

2,20

5

2004-2005

10,75

8

Total

4,57

35

På webbplatserna i den första tidsperioden användes inte puffar över huvud
taget. Av Tabell 4–14 framgår att detta har förändrats markant över tid. Under perioden 1998–1999 utgjorde puffar 1,8 % av startsidornas innehåll. I de
senaste versionerna utgjorde puffar närmare 11 % av innehållet, alltså en
större andel än renodlad brödtext.
4.1.11 Andel av sidan som är utsmyckning
I den grafiska formgivningen ingår olika former av formelement som bidrar
till sidans layout, men som inte har något egentligt informationsvärde. Dessa
formelement har jag valt att kalla ”utsmyckning”. I denna kategori inkluderas
olika typer av icke-informativa bilder, kantlinjer (tjockare än 1 bildpunkt) och
liknande.
Tabell 4–15 Andel av sidan som utförs av utsmyckning
Tidsperiod
1996-1997

Medel (%)
4,11

Antal (wp)
9

1998-1999

7,50

6

2000-2001

4,57

7

2002-2003

3,40

5

2004-2005

,38

8

Total

3,83

35

Andelen utsmyckning har legat konstant på en relativt låg nivå, under 5 %,
men med en liten ”topp” under perioden 1998–1999. Förändringarna är inte
speciellt stora, men utifrån siffrorna i Tabell 4–15 ovan, kan anas en minskning av andelen element som används enbart för utsmyckning.
4.1.12 Antal och andel bildpunkter nedanför skrollkanten
Beroende på användarens upplösning syns olika mycket innehåll på bredden
och höjden. Om webbplatsen är anpassad för en upplösning på 800x600
bildpunkter hamnar den nedre kanten ungefär vid 400 bildpunkter (från
webbläsarfönstrets övre vänstra kant). Om den totala höjden för innehållet
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på startsidan är 700 bildpunkter innebär detta att 300 bildpunkter av startsidan kommer att befinna sig under skrollkanten.
För webbplatserna i undersökningen var medelvärdet för antal bildpunkter
under skrollkanten, för samtliga versioner, drygt 380 bildpunkter, vilket motsvarar ett medelvärde på lite drygt 50 %.
Tabell 4–16 Antal/andel bildpunkter nedanför skrollkant
Tidsperiod
1996-1997

Medel (bp)
385,89

Medel (%)
54,448

Total (wp)
9

1998-1999

437,33

53,055

6

2000-2001

375,00

48,587

7

2002-2003

330,00

44,862

5

2004-2005

377,50

48,951

8

Total

382,63

50,411

35

Som man kan förstå av siffrorna i Tabell 4–16 kan ingen större förändring åt
det ena eller andra hållet konstateras när det gäller hur man hanterar innehållet på startsidan. I tidningsvärlden finns det uttryck som heter ”above the
fold”, vilket kommer sig av att tidningar viks när de placeras i tidningsställ.
Viktiga nyheter placeras då ”above the fold” (ovanför vikningskanten) och
som journalist vill man förstås få sina artiklar så attraktiva att de hamnar
ovanför denna kant. Det som är ovanför kanten är det som köparen av tidningen först ser. Detsamma gäller för en webbplats – och speciellt dess startsida. Samtliga webbplatser har ändå ungefär hälften av startsidan nedanför
skrollkanten och detta har inte förändrats märkbart över tid.

4.2 Startsidornas innehåll
På en webbplats kan innehåll vara många saker och det kan analyseras utifrån
olika perspektiv. I den här studien har fokus legat på olika innehållselement,
d.v.s. vilken typ av innehåll som finns på startsidan – t.ex. antal länkar, bilder
och typer av länkar. Syftet är att ge en objektiv beskrivning av innehållet (se
avsnitt 3.2 för utförlig diskussion kring innehållsanalys) på startsidorna i studien, baserat på ett antal definierade variabler. Syftet är alltså inte att analysera budskapet/meddelandet i innehållet. I det följande avsnittet presenteras
förekomsten av olika typer av innehåll och i vissa fall deras relation till varandra.
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4.2.1 Antal länkar och puffar på startsidan
De länkar som har inkluderats i kategorin ”länkar” är alla typer av innehållselement som fungerar som hyperlänkar (text, ikoner och bilder). Det enda
undantaget är så kallade puffar, vilka hanteras separat. Anledningen till en
separat hantering av puffarna är att de, enligt min mening, har en annorlunda
funktion än vanliga navigationslänkar. Puffar används för att locka användaren att läsa en viss text i sin helhet och de är sällan en del av den primära
navigationen på en webbplats.
Antalet länkar på startsidan har ökat markant sedan de tidiga versionerna av
webbplatserna. I de tidiga versionerna var medelantalet länkar 20 stycken
och i de senaste versionerna var medeltalet drygt 31 länkar (se Tabell 4–17).
Tabell 4–17 Antal länkar och puffar på startsidan
Tidsperiod
1996-1997

Medel
(antal länkar)
19,56

Medel
(antal puffar)
0,11

Antal
(wp)
9

1998-1999

22,33

1,33

6

2000-2001

25,43

3,29

7

2002-2003

29,00

3,60

5

2004-2005

31,50

6,25

8

Total

25,29

2,86

35

Även antalet puffar på startsidan har ökat markant under perioden för denna
studie. Som framgår av Tabell 4–17 var medelantalet puffar endast 0,11 i de
tidiga versionerna, men detta har ökat till 6,25 i de senaste versionerna.
4.2.2 Antal bilder på startsidan
Antalet bilder har mätts genom att räkna samtliga bilder på startsidan. Bildkollage har räknats som en bild.
Tabell 4–18 Antal bilder på startsidan
Tidsperiod
1996-1997

Medel (st)
5,44

Antal (wp)
9

1998-1999

6,67

6

2000-2001

7,29

7

2002-2003

4,20

5

2004-2005

6,38

8

Total

6,06

35

Antalet bilder har inte förändrats speciellt mycket över tid. Medelvärdet är ca
6 bilder per sida och medelvärdet för respektive tidsperiod har varierat mellan 4,2 och 7,3 bilder per sida.
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4.2.3 Länkar till olika typer av innehåll
Länkarna på startsidan har kategoriserats utifrån vilken typ av information de
leder till. Nedan redovisas samtliga länkkategorier även om det bara är ett
fåtal som har förändrats i större utsträckning.
Tabell 4–19 Länkkategorier 1
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1998-1999

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)
Antal (wp)

Utbildning
1,44

Studentliv
0,89

Forskning
1,67

Forskarutbildning
0,00

9

9

9

9

2,33

1,83

1,50

0,00

6

6

6

6

3,00

1,71

2,43

0,29

7

7

7

7

3,80

0,80

1,20

0,60

5

5

5

5

3,13

2,88

2,13

0,25

8

8

8

8

2,63

1,66

1,83

0,20

35

35

35

35

Tabell 4–19 visar medelantalet förekomster av länkar som relaterar till utbildning, studentliv, forskning samt forskarutbildning. För de tre förstnämnda har det skett en viss ökning i jämförelse med de tidigaste versionerna,
men denna förändring är inte speciellt stor. Även för forskarutbildning har
en ökning skett i jämförelse med de tidigaste versionerna, men samtidigt kan
konstateras en minskning mellan 2002–2003 och 2004–2005. Med tanke på
antalet undersökta enheter är det svårt att ge en entydig bild av en eventuell
förändring över tid.
Ytterligare länkkategorier är om lärosätet som innefattar länkar relaterade till
information om lärosätet: samverkan/tredje uppgiften, om webbplatsen och sök.

100

Startsidornas form och innehåll i siffror

Tabell 4–20 Länkkategorier 2
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1998-1999

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)
Antal (wp)

Om
lärosätet
5,78

Samverkan,
tredje uppg.
0,22

Om
webbplatsen
1,78

9

9

9

9

5,83

1,00

1,17

1,33

Sök
0,67

6

6

6

6

6,29

1,57

1,57

1,14

7

7

7

7

7,60

1,60

1,40

1,60

5

5

5

5

5,38

2,25

3,13

1,75

8

8

8

8

6,06

1,29

1,89

1,26

35

35

35

35

Av Tabell 4–20 framgår att den enda kategori som visar en markant förändring är samverkan/tredje uppgiften. Dessa länkar har ökat från knappt existerande (medel = 0,22) i de tidigaste versionerna till drygt 2 länkar i det senaste
intervallet. Även länkkategorin Om webbplatsen har förändrats relativt mycket.
Om lärosätet och Sök har varit relativt stabila över tid. Det är speciellt intressant att notera att i det tidiga intervallet var medeltalet länkar relaterade till
Sök alltså 0,67. I de senaste versionerna närmar sig lärosätena nästan två sökrelaterade länkar per startsida.
Nästa fyra länkkategorier är Webbkarta/översikt, Aktuella händelser och pressinformation, Interninformation samt Länk till universitetsbiblioteket.
Tabell 4–21 Länkkategorier 3
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1998-1999

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)
Antal (wp)

Webbkarta/
översikt
0,00

Aktuella händelser och
pressinfo.
1,44

Interninformation
0,22

Länk till universitetsbibliotek
1,56

9

9

9

9

0,17

1,83

1,00

0,83

6

6

6

6

0,43

2,14

0,71

0,86

7

7

7

7

0,80

2,20

0,80

1,20

5

5

5

5

0,88

3,25

1,00

1,00

8

8

8

8

0,43

2,17

0,71

1,11

35

35

35

35
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Länkar som relaterar till webbkarta/översikt samt länkar till bibliotek har
förändrats stadigt. I kolumnen Webbkarta/översikt i Tabell 4–21 visas en
stadig uppgång av antalet länkar som relaterar till denna typ av information.
Siffrorna för länkar till bibliotek är mer svårtolkade. Medelantalet länkar har
varierat över tid. I det första intervallet var medeltalet 1,56 länkar, något som
sedan sjönk för intervallet 1998–1999 och 2000–2001. Därefter följer en
mindre uppgång följt av en mindre nedgång igen till det sista intervallet.
När det gäller Aktuella händelser och pressinformation har antalet länkar
ökat tydligt från 1,44 i de tidigaste versionerna till 3,25 i de senaste.
I Tabell 4–22 är förekomsten av länkkategorierna Annat språk, navigationslänkar, alumniverksamhet samt marknadsföring/rekrytering sammanställd.
Tabell 4–22 Länkkategorier 4
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1998-1999

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)
Antal (wp)

Annat
språk
1,33

Navigationslänkar
0,22

Alumni/almumniverksamnhet
0,00

Marknadsföring
/rekrytering
0,00

9

9

9

9

1,17

0,33

0,00

0,83

6

6

6

6

1,29

0,71

0,43

0,57

7

7

7

7

2,00

0,80

0,40

1,00

5

5

5

5

2,50

0,50

0,88

1,38

8

8

8

8

1,66

0,49

0,34

0,71

35

35

35

35

Förekomsten av länkar relaterade till alumniverksamhet och till marknadsföring/rekrytering har ökat markant från en förekomst av 0 länkar i de tidigaste
webbplatsversionerna till 0,88 (alumniverksamhet) och 1,38 (marknadsföring/rekrytering) för de senaste versionerna. Även antalet länkar till andra
språk ökar över tiden, något som indikerar ett ökat behov av att kommunicera på andra språk än svenska.
Den sista länkkategorin, Externa länkar, är sammanställd i Tabell 4–23. Externa länkar är länkar som leder bort från webbplatsen.
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Tabell 4–23 Länkkategorier 5
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)

Externa länkar
1,00

Antal (wp)
1998-1999

9

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

6

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

0,83
1,14
7

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1,00
5

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)

0,88
8

Antal (wp)

0,97
35

Av Tabell 4–23 framgår att Externa länkar på webbplatserna har legat relativt konstant runt ett medelvärde på knappt en (1) länk per sida.
4.2.4 Webbplatsernas komplexitet
I analysen av webbplatserna kan man notera att webbplatsernas komplexitet
verkar öka över tid. Layouten blir mer kompakt och innehållsrik, d.v.s. mer
och mer information pressas in på samma yta, antalet länkar ökar, antalet
dokument på webbplatsen ökar och så vidare.
Tabell 4–24 visar att antalet länkar som relaterar till information om webbplatsen har ökat.
Tabell 4–24 Antal länkar till information om webbplatsen
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
2,00

Antal (wp)
9

1998-1999

1,67

6

2000-2001

2,71

7

2002-2003

3,00

5

2004-2005

4,50

8

Total

2,80

35

Beräkningen är baserad på en sammanräkning av de tre kategorierna Om
webbplatsen, Sajtkarta/Överblick och Navigationslänkar. Kategorin Om webbplatsen
består av länkar som relaterar till information om webbplatsen och olika typer av ”mailto:”-länkar till exempelvis webbmaster och/eller infomaster. Kategorin sajtkarta/överblick innehåller länkar som leder till överblicksinformation, som innehållsförteckning, index (a–ö) och liknande. Den sista kategorin
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länkar, navigationslänkar, innefattar länkar som leder till sidans topp och till
startsidan för webbplatsen.
4.2.5 Marknadsföring, samverkan och alumniverksamhet
Sammanställningen av länkar i olika kategorier pekar även på en signifikant
ökning av länkar som relaterar till marknadsföring, samverkan och till alumniverksamhet (som kan sägas vara ett sätt att vidareutveckla och stärka lärosätenas ”varumärken”).
Tabell 4–25 Marknadsförings-, samverkans- och alumnilänkar på startsidan
Tidsperiod
1996-1997

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

1998-1999

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2000-2001

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2002-2003

Medel (antal länkar)
Antal (wp)

2004-2005

Medel (antal länkar)

Total

Medel (antal länkar)

Antal (wp)
Antal (wp)

Samverkan, tredje
uppg.
0,22

Almnu/almumniverksamnhet
0,00

Marknadsföring/
rekrytering
0,00

9

9

9

1,00

0,00

0,83

6

6

6

1,57

0,43

0,57

7

7

7

1,60

0,40

1,00

5

5

5

2,25

0,88

1,38

8

8

8

1,29

0,34

0,71

35

35

35

Tabell 4–25 redovisar en sammanställning av länkar för de tre ovan nämnda
kategorierna och det är tydligt att dessa länkar har ökat under tiden för studien.
4.2.6 Interaktivitet
Som tidigare har noterats är interaktivitet ett mångfacetterat begrepp och i
kapitel 2 diskuteras detta mer i detalj. Detta avsnitt redogör för förekomsten
av olika typer av interaktiva inslag. Ingen värdering har gjorts utifrån om vissa inslag är mer interaktiva än andra, istället handlar det om huruvida en viss
typ av interaktivt inslag finns eller inte.
Det är också viktigt att poängtera att undersökningen har fokuserat på
webbplatsernas startsidor samt kategorierna utbildning, forskning och samverkan (eller motsvarande kategorier). De typer av interaktiva inslag som
presenteras nedan kan alltså finnas någonstans på webbplatsen, men de har
inte identifierats på de sidor som har fokuserats i denna undersökning.
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Tabellerna nedan visar en gradvis ökning av olika typer av interaktiva inslag.
Tabell 4–26 visar t.ex. att ingen webbplats erbjöd en sökbar utbildningskatalog/databas i de första versionerna, men från början av 2000-talet erbjöd
majoriteten av webbplatserna denna version. I de senaste versioner (i undersökningen) erbjöd samtliga webbplatser denna funktion.
Tabellerna nedan visar också att de interaktiva inslag som tillkommit på
webbplatserna är sådana som främst kan placeras inom kategorin interaktion
mellan användare och webbplatsen (som system). De interaktiva inslag som erbjuder
någon form av interaktion mellan användare och lärosäte är t.ex. formulär
för att kontakta någon på lärosätet, ”mejla oss-länkar” (d.v.s. länkar som går
till en e-postadress) och formulär för att beställa material av olika slag (t.ex.
utbildningskatalog). Tabell 4–26 visar på en låg förekomst av ”kontakta ossformulär”, men en hög förekomst av ”mejla oss-länkar”. Tabeller visar också
att formulär för att beställa material av olika slag är vanligt förekommande.
Interaktiva inslag som erbjuder interaktion mellan två eller flera användare är
ovanliga på webbplatserna. Tabell 4–27 visar att man på några lärosäten använt sig av chattar. Dessa chattar har använts inför sista ansökningsdag på
våren och på hösten och har erbjudit en möjlighet för framför allt blivande
studenter att chatta med studenter på lärosätet.
En form av interaktivitet är att kunna påverkar webbplatsens form och
ibland även innehåll. Denna funktionalitet har samlats under anpassa webbplatsen och Tabell 4–27 visar att webbplatserna (fram till 2005) i princip inte erbjuder denna form av interaktion alls. Det finns två undantag och det är
webbplatsen för Uppsala universitet som i två versioner erbjöd en möjlighet
att välja en del av den information som skulle visas på startsidan. Denna
möjlighet till anpassning togs emellertid bort i de senare versionerna.
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Tabell 4–26 Interaktiva inslag (1)
Tidsintervall
Sökbar personalkatalog

96-97

98-99

00-01

02-03

04-05

1

0

0

0

0

1

Ja

7

5

7

5

7

31

E.f.

1

1

0

0

1

3

9

6

7

5

8

35

Nej

Total (wp)
Söka på
Webbplatsen

Nej

5

1

0

0

0

6

Ja

3

4

7

5

7

26

E.f.

1

1

0

0

1

3

9

6

7

5

8

35

Total (wp)
Sökbar utbildningskatalog

Nej

8

4

2

2

0

16

Ja

0

1

5

3

7

16

E.f.

1

1

0

0

1

3

9

6

7

5

8

35

Nej

7

3

2

1

0

13

Ja

0

2

5

4

7

18

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Total (wp)
Forskningsdatabas

Total (wp)
Söka efter
Publikationer

Nej

6

5

5

1

2

19

Ja

1

0

2

4

5

12

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Nej

7

4

7

4

4

26

Ja

0

1

0

1

3

5

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Nej

7

4

4

1

1

17

Ja

0

1

3

4

6

14

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Total (wp)
Uppsatsdatabas

Total (wp)
Ladda ner material

Total (wp)
Beställa material via
Webbformulär

Nej

5

1

1

0

1

8

Ja

2

4

6

5

6

23

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Total (wp)
"Kontakta oss"Formulär

Nej

7

5

6

4

7

29

Ja

0

0

1

1

0

2

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Nej

2

1

1

1

0

5

Ja

6

4

6

4

7

27

E.f.

1

1

0

0

1

3

7

5

8

35

Total (wp)
"Mejla oss"-länkar

Total (wp)

9
6
I tabellen står förkortningen E.f. för Ej fastställt.
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Tabell 4–27 Interaktiva inslag (2)
Tidsintervall
Chatt

Nej

96-97
7

98-99
5

00-01
6

02-03
3

04-05
7

Total (wp)
28

Ja

0

0

1

2

0

3

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Nej

7

5

7

5

7

31

Ja

0

0

0

0

0

0

E.f.

2

1

0

0

1

4

9

6

7

5

8

35

Total (wp)
Diskussionsforum

Total (wp)
Anpassa webbPlatsen

Nej

7

5

6

5

7

30

Ja

0

0

1

0

0

1

E.f.

2

1

0

0

1

4

7

5

8

35

Total (wp)

9
6
I tabellen står förkortningen E.f. för Ej Fastställt

***
Webbplatserna har genomgått stora förändringar vad gäller form och innehåll på startsidorna. Det handlar om hur man har valt att hantera teckensnitt
och teckengrad, vilka tekniker man använder för layout, hur stor andel av
sidorna som utgörs av bilder, navigation och brödtext, vilka typer av länkar
som presenteras på startsidan, vilka rubriker och innehåll man puffar för och
så vidare.
Sammanställningen i detta kapitel är enbart deskriptiv och betydelsen av de
presenterade förändringarna analyseras i kommande kapitel.
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5 Webbproduktion i praktiken
Vi har fram till detta kapitel ägnat oss åt webbplatsers form och innehåll,
deras förändring över tid och teknikens utveckling inom detta område. I följande kapitel är det dags att möta människorna bakom webbplatserna och
höra deras resonemang och tankar kring produktion av storskaliga webbplatser. Kapitlet presenterar resultatet av intervjuerna med informanter på
svenska lärosäten.
Kapitlet är uppdelat i olika teman baserat på huvudinriktningen i avhandlingens frågeställningar. Inledningsvis följer dock en beskrivning av de olika
lärosätena. Efter önskemål från informanter i undersökningen har jag valt att
inte redovisa namnen på de lärosäten som ingår i undersökningen. Samtliga
lärosäten har emellertid universitetsstatus och befinner sig i nivån 7000 studenter till över 30 000 studenter. I redovisningen av respektive lärosäte har
jag valt att kalla alla avdelningar/enheter som arbetar med IT-relaterade
uppgifter för IT-avdelningar och alla avdelningar/enheter som arbetar med
informations- och kommunikationsrelaterade uppgifter för informationsavdelningar. Benämningen på dessa avdelningar inom respektive lärosäte skiljer
sig åt och anonymiteten i redovisningen skulle lätt gå förlorad om dessa redovisades med sina exakta namn. Målet är emellertid att redovisningen ska
spegla avdelningarnas/enheternas uppgifter så sanningsenligt som möjligt.
Resultatredovisningen är baserad på informanternas samlade utsagor kring
de olika områdena. När jag skriver att det förhåller sig på ett visst sätt, är
detta alltså baserat på den samlade bild som informanterna har bidragit med.
Jag har även valt att tydligt markera om det inte rör sig om en allmängiltig
bild (d.v.s. gällande för i princip alla informanter). Detta markeras då med
ord som många av informanterna eller flera informanter. Vidare använder jag citat
och referat från enskilda informanter när jag funnit att deras utsagor ger en
djupare förståelse för materialet i helhet. I den kommande framställningen är
det alltså informanterna som tycker och tänker si eller så. I de fall jag kommenterar utsagor och förhållanden markerar jag det tydligt i texten.
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5.1 Förändringarnas vind blåser över lärosätena
Intervjuerna genomfördes under våren 2005 och våren 2007 och på flera av
lärosätena var man i färd med större förändringar. Två av lärosätena arbetade med att införa nya organisationer och två av lärosätena var på väg att implementera publiceringssystem vilket informanterna på dessa två lärosäten
menade förmodligen skulle förändra organisationen kring webbproduktionen. I intervjuerna framkommer det att det finns stora svårigheter att få avdelningar, institutioner och/eller enheter att underordna sig olika former av
centrala policyer som t.ex. grafisk profil, struktur, informations- och kommunikationspolicyer. Samtliga informanter menade emellertid att en del av
dessa problem förmodligen skulle försvinna i och med införande av ett centralt förvaltat publiceringssystem. Ett argument för detta är att det skulle spara pengar för de olika avdelningarna.
Förändringarna kan på ett sätt ses som lite problematiska, i det att den
ögonblicksbild jag har fått vid intervjuerna inte stämmer vid framläggningen
av avhandlingen, men de kan också ses som en illustration av hur organisatoriska förändringar påverkar olika roller inom lärosätenas organisation i allmänhet och i webborganisationen i synnerhet. Förändringar i form och innehåll på webbplatserna kan även de spåras till övergripande organisatoriska
förändringar på lärosätena.

5.2 Organisationsstruktur
Presentationen i denna del är baserad dels på en genomgång av övergripande
organisation vid lärosätena via deras webbplatser, dels på den övergripande
beskrivning som informanterna har gett vid intervjuerna.
Organisationen av verksamheten vid svenska lärosäten är på en övergripande
nivå styrd genom lagar och förordningar. Alla högskolor måste ha minst en
fakultet som ansvarar för utbildning och forskning och på de lärosäten där
man har lärarutbildning måste det finnas ett särskilt organ med ansvar för
detta. Intervjuerna ger en bild av att lärosätena arbetar under liknande förhållanden. De har en administrativ och myndighetsutövande organisation och
en akademisk organisation. Som en del av den centrala administrativa organisationen, i fortsättning kallad centrala förvaltningen, har samtliga lärosäten en
IT-avdelning och en informationsavdelning. I korthet kan man säga att läro-
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sätenas IT-avdelning ansvarar för drift, underhåll och teknisk utveckling av
lärosätenas informationstekniska infrastruktur1 och att informationsavdelningarna ansvarar för lärosätenas interna och externa kommunikation samt
utveckling av den centrala webben på ett konceptuellt plan2. Man har även
ett övergripande ansvar för webben på lärosätet som helhet.
5.2.1 Webborganisationens plats och roll på universitetet
Som jag har beskrivit ovan har lärosätena en central förvaltning som har
hand om det som kan kallas universitetsgemensamma frågor. Inom denna
förvaltning finns det som jag kallar webborganisationen för lärosätenas centrala webbplats(er). Webborganisationens roll är att driva, underhålla och
utveckla den centrala webben. Drift, service och teknisk utveckling ligger i
regel hos IT-avdelningen medan utveckling av form, innehåll och tjänster (på
ett konceptuellt plan) ligger på informationsavdelningen. Syftet med webborganisationen är att, för att använda ord från Webbredaktör 1, se till att lärosätet har en väl fungerande organisation kring webben och att man har en
”en bra webb helt enkelt”.
5.2.2 Centrala och lokala webbplatser
När jag i avhandlingen skriver om lärosätenas webbplats(er) syftar jag på det
som informanterna kallar den centrala webben. På lärosätena har fakulteter, institutioner, avdelningar och ämnen stora möjligheter att på ett eller annat sätt
driva egna enhetsspecifika webbplatser, kallade lokala webbplatser. De olika
enheterna kan ha personal som är anställda som informatörer och
webbredaktörer, eller administratörer med visst ansvar för att underhålla en
lokal webbplats, eller lärare och doktorander som inom ramen för sina tjänster arbetar t.ex. med ett ämnes webbplats. Det är dock inte dessa lokala
webbplatser och lokala redaktörer och/eller utvecklare som avses i denna
avhandling. Fokus är istället satt på den centrala webben som är den eller de
webbplatser som under olika organisationsformer drivs av den centrala förvaltningen. De lokala webbplatserna och organisationen kring dessa kommer
emellertid in i bilden i diskussioner kring lärosätenas arbete med webben
som helhet. Ett exempel på detta är webbpolicyer som inte bara gäller den
centrala webben.
1

Med infrastruktur avser jag i detta sammanhang såväl hårdvara (t.ex. webbservrar och nätverksteknik) som
mjukvara (t.ex. olika typer av applikationer för att tillhandahålla olika typer av tjänster).
2

Konceptuellt plan avser här idéer, struktur, pedagogik och liknande som alltså tas fram på informationsavdelningen, men i regel måste realiseras av tekniska utvecklare på IT-avdelningen.

111

Webbproduktion i praktiken

5.2.3 En organisation i organisationen
Arbetet med lärosätenas webb var vid intervjutillfällena organiserat på i stort
sett samma sätt på den övergripande nivån vid samtliga lärosäten utom ett.
Vid det lärosäte som avvek från den generella bilden var man dock i färd
med att införa en ny organisation och efter denna omorganisation skulle organisationen kring lärosätets webb likna de övriga lärosätena1.
Organisationen kring lärosätenas webbplats kan ses som en organisation i organisationen. För att skilja denna organisation från lärosätets övergripande organisation har jag valt att kalla den för webborganisation.
Lärosätenas webborganisation kan, för att använda ett uttryck från Webbsamordnare 3, ses som en virtuell organisation, i den bemärkelsen att det inte
finns någon som på pappret är anställd inom webborganisationen. Det är i
stället så att de olika aktörerna är anställda på olika avdelningar, men arbetar
med ett gemensamt förvaltningsobjekt, för att använda en term som används
vid några av lärosätena. Anställningen på lärosätet är antingen på ITavdelningen eller på informationsavdelningen. Aktörerna har också olika
förutsättningar för sina tjänster på så vis att en del arbetar med webben på
heltid och del gör det som en del av tjänsten.
Webborganisationerna på lärosätena är ganska små och omfattar fyra till sju
personer för den centrala webben. Räknar man in dem som på olika sätt bidrar med innehåll (vilket alltså informanterna inte gör i sin redovisning), blir
det emellertid något fler.
5.2.4 Ekonomiska förutsättningar
Den övergripande bilden av de ekonomiska förutsättningarna för lärosätenas
arbete med webben är att budgeten för webben avgörs av den övergripande
budgeten för informationsavdelningarna. Informationsavdelningens budget
beslutas på universitetsledningsnivå.
Lärosätena har lite olika lösningar för den exakta finansieringen av webbarbetet, men på en övergripande nivå ger de en bild av att de har ett system
som innebär att informationsavdelningarna får sina pengar via någon form
1

Att den nya organisationen skulle komma att likna den som används vid de andra lärosätena visste jag givetvis
inte vid intervjutillfället, men med facit hand kan jag se att det var det som hände.

112

Webbproduktion i praktiken

av förvaltningsavgift, eller avgift till den gemensamma administrationen. Det
är informationsavdelningen som är ”ägare” av webben även om man har ett
nära samarbete med IT-avdelningen. Därför är det informationsavdelningen
som får pengarna som ska gå till arbetet med webben. Informationsavdelningen fattar sedan mer detaljerade beslut kring vad som ska prioriteras.
Det förekommer dock andra typer av utvecklingsprojekt, t.ex. av webbaserade administrativa system, som får påverkan på webben, men som inte styrs
och beslutas av informationsavdelningen. Dessa projekt får sin finansiering
från den eller de enheter som berörs av utvecklingsprojektet.
Flera lärosäten har ett förhållande där avdelningarna köper tjänster av varandra och då kan det exempelvis handla om att informationsavdelningen
betalar för en webbmaster som i sin tur är anställd på IT-avdelningen.
I regel har webborganisationen en övergripande budget som beslutas av ledningen för universitetet eller för den centrala förvaltningen. I denna budget
ingår framför allt lönekostnader för den personal som arbetar med webben.
Utöver den fasta, övergripande, budgeten arbetar lärosätena med olika former av äskningsförfaranden där webborganisationen, ofta via informationschefen, ansöker om extra medel för att t.ex. starta ett utvecklingsprojekt.
Man kan då få projektpengar som är fristående från den övergripande budgeten.
Webborganisationen har även vad man skulle kunna kalla en viss grundverksamhet som man ägnar sig åt. Om en fakultet, institution, avdelning eller
annan form av enhet vill ha något speciellt utvecklat för webben måste de i
regel finansiera detta själva. Två av lärosätena i undersökningen har då ett
klart utarbetat system för detta som innebär att den enhet som efterfrågar en
viss funktionalitet på webben måste betala för att få den. När funktionen
eller tjänsten sedan är utvecklad blir den tillgänglig för samtliga enheter på
lärosätet. I slutänden får alltså alla enheter tillgång till en funktion eller tjänst
som en enskild enhet har finansierat utvecklingen av.
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5.2.5 Pengar, tid, byråkrati och politik – faktorer som påverkar arbetet med webben.
Arbetet med webben påverkas av en rad olika faktorer, i större eller mindre
omfattning. En viktig, och inte helt oväntad, sådan faktor är ekonomiska
resurser. Ekonomin för webborganisationen sätter ramar för vad som är
möjligt och inte möjligt att göra.
− Det finns hur mycket som helst som skulle kunna göras för att stötta
organisationen, men det är långt ifrån allt som är ekonomiskt försvarbart.
Samtidigt är det mycket av det som är ekonomiskt försvarbart att
genomföra som aldrig genomförs på grund av att det inte finns några
pengar. (Webbsamordnare 1)

Dessa ekonomiska ramar återkommer hos i princip samtliga informanter,
men det finns även andra faktorer som lyfts fram på olika sätt av olika informanter. Webbredaktör 2 framhäver tid som en central faktor. Det är inte
alltid ekonomin i sig som är avgörande, utan det faktum att även tiden är en
knapp resurs stoppar ibland arbetet. Det kan t.ex. vara så att Webbredaktör 2
har både finansieringsmöjlighet och tid för att ta fram ett visst innehåll, men
att det inte finns utvecklare som har möjlighet att göra det inom givna tidsramar.
De olika lärosätenas webborganisationer är lika på den övergripande nivån,
men skiljer sig åt i vissa detaljer. En formaliserad, eller byråkratiserad, arbetsordning tycks emellertid finnas inom samtliga organisationer, men i varierande grad. Byråkratin används även ibland, för använda Webbredaktör 4:s
ord, mer som en strategi för att ”inte stöta på problem längre fram”, att beslut kring webben måste förankras på olika beslutsnivåer – framför allt högt
upp i organisationen.
Byråkratin är även mer eller mindre påtaglig kring beslut i olika projekt, dokumentation av olika slag och formalia kring t.ex. beställningar av uppdrag.
Webbsamordnare 1 säger, med anledning av en ökad omfattning av verksamheten, att man har fått ett behov av att formalisera processer för att underlätta styrningen av projekt. Detta har att göra med att det blir många personer inblandade och att det blir fler behov som ska tillfredsställas i organi-
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sationen. Jag frågar Webbsamordnare 1 om den ökade formaliseringen är en
förutsättning för att göra en bra produktion:
Ja, jag anser att det är fullständigt nödvändigt. Risken är väldigt stor att
man producerar fel saker om man inte ökar formaliseringen. (Webbsamordnare 1)

Lärosätena har alltså en decentraliserad organisation och Webbredaktör 3
beskriver också komplikationer som kan uppstå i och med detta. En sådan
komplikation är att det många gånger är svårt att skapa enhetlighet på webben och att form och innehåll spretar åt olika håll p.g.a. att enhetligheten
motarbetas av personer på olika avdelningar och enheter, som menar att de
vill kunna bestämma själva över sina webbplatser. Detta är också något som
återkommer hos informanter vid de övriga lärosätena.
Den decentraliserade organisationen har också inneburit att man från informationsavdelningarnas sida har arbetat efter mer eller mindre utvecklade
strategier och planer för att få med så många som möjligt i gemensamma
publiceringsverktyg. Två av lärosätena har kommit relativt långt i detta arbete och ett tredje lärosäte var vid intervjutillfället i färd1 med att ta fram och
erbjuda en lösning med ett publiceringsverktyg. Strategierna har sett lite olika
ut, men i grunden har det handlat om att locka de olika enheterna med morötter, snarare än piska, i form av gratis anslutning till publiceringsverktyget
och i vissa fall även utbildningar av olika slag. Strategin har varit att göra
publiceringsverktyget och systemet så attraktivt som möjligt så att enheterna
ska känna att det är så pass bra att vara med i systemet att man är beredd att
underställa sig den grafiska profilen och webbplatsstrukturen som publiceringsverktyget påbjuder.
På samtliga lärosäten är man överens om att det i en organisation som ett
universitet inte är lönt att försöka tvinga på enheterna ett system som de inte
vill ha. På det lärosäte där Webbmaster 3 är verksam restes frågan om ett
gemensamt system från de lokala informatörerna, något som Webbmaster 3
är väldigt nöjd med:

1

Detta lärosäte har i skrivande stund infört det nya systemet men en genomgång av lärosätets webbplats (200712-13) ger en bild av att man inte lyckats med att inkorporera lärosätets olika enheter i publiceringsverktyget med
ett gemensamt grafiskt utseende.
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Jag kan säga så här: hade den [frågan] inte kommit upp på det sättet så
tror jag att det hade varit [ett] dödspilotprojekt att försöka få med alla.
Det hade varit mycket, mycket arbetssammare. Nu var det på något sätt
[så] att det fanns ett problem i att det fanns så många platser [för publicering av information].
(Webbmaster 3)

Ett problem för webborganisationen är att få tag på den information som
finns ute i organisationen och som skulle kunna kommuniceras till olika
målgrupper. Webbsamordnare 3 säger att t.ex. forskare många gånger inte är
intresserade av att informera om sin forskning på webben:
Forskarna står närmast sin egen forskning och möjligtvis så känner de
samhörighet med sin forskargrupp, men inte så mycket annat… så att få
forskare att faktiskt berätta och informera om sin forskning på ett bra
sätt, på den centrala webbplatsen, eller över huvud taget, är svårt, för att
inte säga i princip omöjligt. Dom är inte speciellt intresserade.
[…]
Det tror jag är en begränsning i vår organisation att man… man är inte
så intresserad av det där som pågår utanför sin egen forskargrupp, och är
inte beredd att engagera sig i det och är inte beredd att ställa upp varken
med tid eller information eller pengar eller vad det nu kan vara.
(Webbsamordnare 3)

En aspekt som tas upp av Informationschef 1 är att många lärosäten inte har
en tillräckligt stor förståelse för kommunikationsarbetets betydelse för organisationen:
− Jag tror inte att man i universitetsvärlden är riktigt vana vid att arbeta
aktivt med kommunikation och att man ibland kanske inte tycker man
att behöver arbeta med kommunikation på ett aktivt sätt. Men det blir ju
ett ökat behov när man blir mer konkurrensutsatt. Till exempel det här
med att alltmer av de statliga forskningsmedlen hamnar i vetenskapsråd
och stiftelser och man konkurrerar med andra forskare. Det är klart att
då är förstås den enskilde forskaren betydelsefull, men en forskare behöver också en kontext och om vi då kan bidra med att [namnet på lärosätet] är laddat med något positivt, så blir det ju ett stöd i den processen.
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5.2.6 Webbens roll i organisationen som helhet
Det råder ingen tvekan om att informanterna ser webben som en väldigt
viktig kommunikationskanal och i vissa fall även som ett administrativt verktyg i verksamheten. Informanterna betonar dock olika aspekter samt utrycker sig i varierande form om hur viktig webbplatsen är och bör vara:
Webben är ju den primära informationskanalen idag […] vill jag ju ledigt
påstå. Det är ju verkligen ansiktet utåt. (Webbredaktör 5)
Den spelar en stor roll idag, men bör spela större roll anser jag. Idag
produceras t ex fortfarande kurskataloger i papper vilket kostar både
pengar och miljö, det finns idag alla möjligheter att satsa de resurserna på
webben och sluta producera kurskatalogen i papper, vilket jag tycker vi
borde göra. (Webbredaktör 4)
Det är det absolut viktigaste verktyget för att nå ut med information om
[lärosätets] verksamhet. Vill du veta något om [oss] så är [webbplatsen]
den främsta och snabbaste källan till information. (Webbsamordnare 2)
… [webben] ska vara en högst central plats i organisationen, alltså både
vad gäller att det ska vara den självklara platsen där man får sin information, där man utför de tjänster som man behöver. Det ska alltså vara det
självklara dagliga verktyget i ens arbete – för samtliga målgrupper.
(Webbredaktör 2)
– För vårt lärosäte spelar webbplatsen en stor roll. Så fort man pratar om
utveckling idag så pratar man ju webb, det är ju väldigt sällan som vi använder någon annan kanal för utveckling. (Webbmaster 1)
– Det är den viktigaste kanalen på [lärosätet]. (Webbmaster 2)

Ett av lärosätena har haft ett lyckat utvecklingsarbete bakom sig och har tagit
fram en webbplats som i mångas ögon är mycket lyckad. Samtliga informanter vid detta lärosäte ger uttryck för att man från ledningens sida har insett
webbens betydelse och på det stora hela tillfört de medel och gjort de prioriteringar som ansetts nödvändiga för att nå dit man vill. Detta tycks emellertid utgöra ett undantag. Vid de andra fyra lärosätena påtalar informanterna
att man har vissa problem med att få resurser för att förverkliga visionerna
med webben. Webbsamordnare 3 berättar att lärosätets övergripande organi-

117

Webbproduktion i praktiken

sation gör att informationsavdelningen inte har full kontroll över lärosätets
samlade, framför allt externa, kommunikation. På lärosätet har man en ordning med många självstyrande enheter som kan välja att använda ekonomiska resurser till t.ex. olika typer av trycksaker, fast man från den centrala förvaltningens sida hellre skulle se att dessa resurser lades på webben. Jag frågar
hur det kommer sig att man låter resurserna spridas på det sättet och att informationsavdelningen inte har mer att säga till om. Informanten ger då ett
svar som på många sätt även stämmer överens med utsagor från informanter
vid andra lärosäten:
– Jag tror att det framför allt handlar om att man inte vågar sätta ner foten och säga att ’nu gör vi så här’. (Webbsamordnare 3)1

Problematiken som lyfts fram i citatet ovan tycks gälla även i andra sammanhang, vilket är något som diskuteras längre fram.
Webbmaster 1 tar upp en aspekt som inte berörs av de andra informanterna,
i alla fall inte explicit, och det är att webben till viss del fungerar som en ersättning för vissa funktioner och fysiska platser:
[…] även om man läser på lärosätet så går man inte till sitt kansli dagligen, utan man använder de olika tjänster som finns på nätet.

Webben har olika funktioner på lärosätena. För det första fungerar den, genom implementering av olika typer av funktionalitet, som ett administrativt
verktyg både för studenter och anställda. Studenterna kan t.ex. i regel gå till
individuella, lösenordsskyddade sidor, och se sina studieresultat och hur det
gick på den senaste tentan. De anställda använder olika typer av webbaserade
system för administration, t.ex. av rapportering kring sjukdom, föräldraledighet och resor. För det andra är webben en viktig kanal för lärosätenas
interna och externa kommunikation.
Informationschef 1 menar också att webben har en funktion som går ut på
att minska informationsbelastningen. Alla behöver inte veta allting på en

1

Det är också så att organisationen vid detta lärosäte inte gör det möjligt för informationsavdelningen att fatta
denna typ av beslut. Flera enheter är helt självstyrande och deras informatörer lyder t.ex. inte under informationsavdelningen.
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gång, men det är viktigt att man då har informationsstrukturer som gör det
möjligt att hämta information när man behöver den:
− Där är ju webben väldigt bra. Om man vill veta något så kan man gå
till webben. För det mesta hittar man ju förmodligen det man söker. Man
kanske kan få bekräftat eller dementerat det man har hört på fikat eller
någonting sådant. (Informationschef 1)

Webbredaktör 5, som inte arbetar på den centrala webborganisationen, säger
att det finns ett problem med relationen mellan den centrala webben och de
lokala webbplatserna. Det finns ett ”centrumperspektiv” där de som arbetar
med den centrala webben tycks tro att det är den som är den viktigaste källan
till information. Enligt Webbredaktör 5 är det inte så:
– Det är 160 personer här, det är liksom tillräckligt mycket att ta till sig.
De som sitter centralt har någon slags idé om att folk går in och tittar på
lärosätets nyheter och lärosätets interna nyheter, med det gör man inte.
(Webbredaktör 5)

5.2.7 Visioner för webben?
Frågan om huruvida man på lärosätet har en vision för webben ger lite varierade svar. Några av informanterna säger att man har visioner och/eller strategier för webben, men ingen av dem vill eller kan ge några exempel. En
vanlig kommentar i diskussionen kring visioner är att man har visionsdokument, men de ska/håller på att revideras, eller att de är lite gamla.
– En vision är viktigt för arbetet med webben. Det finns en vision men
den är gammal och vi håller på att arbeta fram en ny. Den vision som
finns är inte nedskriven, men man kan säga att den är uttalad. (Webredaktör 2)

Webbmaster 2 säger att det finns en uttalad vision för webben, men säger sig
också vara lite osäker på vad den innebär. Webbsamordnare 2 säger:
Vi har ju en så kallad strategisk plan och vi har ett måldokument […] där
det står mer generellt vad vi vill med vår information och så där, men jag
kan inte sammanfatta den i fem ord nu. (Webbsamordnare 2)
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Webbsamordnare 2 säger också att det strategiska dokument man har är under revidering.
Webbredaktör 4 säger så här när vi pratar om utvecklingen av webben:
Hos oss var det väldigt tydligt att det var ett initiativ helt underifrån. Det
fanns ingen i ledande ställning som såg något intresse direkt över huvud
taget, och det har inte funnits några idéer och visioner och tankar från ledningens
sida om hur webbarbetet ska bedrivas över huvud taget. (Webbredaktör 4)

I en diskussion om hur man förhåller sig till användarnas ökade tillgång till
bredband och vad det får för konsekvenser för innehållet säger Webbredaktör 1 att man inte har någon direkt strategi för hur man ska förhålla sig till
detta – man testar att lägga ut vissa saker och så ser man hur det fungerar.
Den samlade bilden av diskussionerna kring visioner och hur de styr arbetet,
är att de visioner som eventuellt finns inte tycks vara speciellt närvarande i
arbetet med webben.
5.2.8 Webben – en kanal bland andra?
Webben är ett av flera sätt att kommunicera med olika målgrupper. Detta är
något som betonas mer på vissa av lärosätena och mindre på andra. Några
informanter (t.ex. Webbredaktör 1 och 2 samt Informationschef 1 och
Webbsamordnare 3) säger uttryckligen att webben ska ses som en kommunikationskanal av flera. Informationschef 2 uttrycker sig så här när jag frågar
hur man ser på webben i relation till andra kommunikationskanaler:
– Ledningen, kan man säga, lägger sig inte så mycket i, tror jag, om vi gör
trycksaker eller webb. Utan då är det upp till oss som ska bedöma det
professionellt. Och vi har ju successivt dragit ner medel för trycksaker.
Vi tror också att det som kommer att minska ännu mer är trycksakerna –
de minskar i betydelse. (Informationschef 2)

5.2.9 Spelar webben den roll den ska spela?
– Jag tycker att den borde vara den främsta kanalen för att få ut information, men jag tror inte alltid att den uppfattas så. När det gäller studentrekrytering t.ex. så produceras fortfarande rätt så mycket trycksaker som
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ska spridas och skickas ut. Där känns det inte riktigt som att man utnyttjar webben på det sättet som man faktiskt skulle kunna göra. (Webbsamordnare 3)

Informanterna ger en samlad bild av att webben inte fullt ut spelar den roll
som den skulle kunna. De anledningar som diskuteras är dock av lite olika
karaktär. Webbmaster 1 menar att den tekniska lösningen (vid intervjutillfället) för webben gör att man inte fullt ut kan arbeta med dynamiska webbsidor. En annan problematik som tas upp, och som i vissa fall har teknisk
bakgrund, är webbplatsens ”spretighet”. Med detta menar informanterna att
universitetets webbsidor (sett över organisationen som helhet) många gånger
har olika grafisk form, olika tilltal och olika bildspråk, för att bara nämna
några aspekter. I vissa fall anförs tekniska skäl för detta, som att man saknar
ett effektivt publiceringssystem som styr webbsidornas utseende med hjälp
av olika mallar. I andra fall anförs organisatoriska skäl som t.ex. handlar om
att ”… man inte vågar sätta ner foten och säga att ’nu gör vi så här’” (Webbsamordnare 3) och att de olika organisatoriska enheterna är mer eller mindre
autonoma med en hög grad av självbestämmande, vilket också gör det svårt
för informationsavdelningen att bestämma hur något ska göras. På ett av de
lärosäten där man stod inför organisationsförändringar menade Webbredaktör 1 att valet att inte tvinga på enheterna en grafisk profil, och att inte ta
strid om detta, hade att göra med ”taktisk feghet”, i bemärkelsen att man
trodde att man i den nya organisationen skulle få in ett nytt publiceringsverktyg. Detta verktyg skulle då, enligt Webbredaktör 1, förhoppningsvis vara så
bra att ”alla” skulle vilja vara med1.
5.2.10 Utvecklingsprocesser
Informanternas syn på webbutveckling utifrån en strukturerad utvecklingsmodell är generellt att någon sådan inte finns – inte på något av lärosätena.
Svaren kring frågor om utvecklingsprocesser är entydiga – processerna för
att ta fram en ny webbplats, göra större förändringar, ta fram och implementera ny grafisk form etc. är mer eller mindre ostrukturerade.

1

I just denna organisation har man, när detta skrivs, av ekonomiska skäl (information från en av informanterna)
inte tagit steget fullt ut i att implementera ett publiceringsverktyg för hela lärosätet.
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Nej, vi har ingen utarbetad modell för utvecklingsprocessen, men med
tiden och med webbplatsens expansion har vi sett ett ökat behov att
strukturera upp processerna mer. (Webbredaktör 1)
− Det har varit lite dåligt med struktur i processerna. Tidigare har det varit väldigt mycket så att den som har skrikit högst är den som har fått resurser för utveckling. (Webbmaster 1)

Ovanstående är dock inte hela sanningen. När jag frågar informanterna om
en generell modell för utveckling är svaret att man inte har någon och anledningarna till detta är olika. När jag ber informanterna att beskriva hur det går
till, vilka steg som tas etc., blir bilden emellertid något annorlunda.
Informanterna visar då på en viss struktur och att det finns vissa steg som i
princip alltid tas, steg som utifrån informanternas olika beskrivningar kan
sägas utgöra en sorts generisk modell i minst fyra grovt uppdelade faser: informationsinsamling/behovsanalys/kravspecifikation, idé/skiss/design/prototyp, realisering och implementering. Till dessa kommer också underhåll av webbplatserna,
men detta är något som, märkligt nog, inte direkt tas upp av informanterna.
5.2.11 Vem eller vad initierar ett utvecklingsprojekt?
Lärosätenas webbplatser ska uppfylla många olika krav. Dels ska de fungera
som ett ansikte utåt mot olika typer av målgrupper och intressenter, dels ska
de tillfredsställa organisationens behov av att nå ut med information och de
ska fungera som användbara administrativa verktyg. Det finns således många
olika intressenter kring webbplatserna och alla har de sina specifika önskemål
de vill ha uppfyllda. Det här betyder också att det finns många olika intressenter som på ett eller annat sätt kan initiera en förändring av webbplatserna.
Webbsamordnare 1 menar att en idé till ett projekt kan uppstå lite varstans i
organisationen. Ett exempel på detta är kravet på ett enklare stöd för publicering. Detta kom från olika ställen på universitetet. Dels handlade det om
redaktörer för lokala webbplatser som behövde ett bättre stöd, dels kom
kravet från ledningen som ur ett ekonomiskt perspektiv ville se ett mer effektiviserat arbete med webbpublicering på lärosätet. Kraven kom även från
den centrala webborganisationen som själva sett att det skulle ligga i linje
med de upplagda strategierna för webbpublicering och målet att ge en professionell och enhetlig bild utåt.
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Webbredaktör 2 nämner också att initiativ till förändring kan komma från
flera håll i organisationen, men att förändringar inte alltid är kopplade till en
viss person eller intressent. Det kan även vara ”situationen” som gör att man
måste genomföra vissa förändringar med webben. Ett exempel som nämns
är att man, vid intervjutillfället, var inne i en omorganisation som skulle innebära att stora delar av webben skulle göras om.
5.2.12 Många intressenter – många viljor
Ett problem för webborganisationen är att man ska tillfredsställa många olika behov och att det är svårt att kontinuerligt få in information om vilka dessa behov är, samt hur dessa ska vägas mot varandra och mot lärosätets övergripande strategiska arbete med webben. Webbsamordnare 1 säger att det är
viktigt att hela tiden försöka lyssna av i organisationen för att se vilka behov
som finns:
− Vi vill få till en strategisk funktion som ska suga upp behov, idéer och
önskemål i verksamheten, kanalisera det i en strategi som sedan faller ut i
en beställning och sen utförs. En fråga är bara hur vi ska få ut de här rötterna i verksamheten, till olika chefsnivåer, men även till andra nivåer
som lärare, doktorander, forskare och administratörer så att vi kan fånga
upp de olika behoven. (Webbsamordnare 1)

Ovanstående problematik noteras även av Webbredaktör 5 som arbetar på
en annan enhet på lärosätet, och således inte är en del av den centrala webborganisationen. Från dennes perspektiv handlar det dock mer om att den
centrala webborganisationen, enligt Webbredaktör 5, har ett väldigt ”centrumperspektiv” på så sätt att man utgår väldigt mycket från vad man centralt
vill åstadkomma med webben. Dock är man, enligt Webbredaktör 5, rätt
dålig på att lyssna av vilka behov som finns ute i verksamheten.
− De som sitter på den centrala informationsavdelningen, för dem är ju
lärosätets webb den centrala webbplatsen. Man ser liksom inte de olika
enheternas webbplatser. Man har ett väldigt centrumperspektiv, tycker
jag nog att man kan säga.

Informationschefen för lärosätet har det övergripande strategiska ansvaret
och Informationschef 1 säger så här när det handlar om att fånga upp behov
hos olika ”användargrupper”:
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– Man frågar sig vad som händer på andra ställen och vad behöver de
olika användargrupperna. Och då gäller det att faktiskt mäta mot rätt
grupp och inte alltid lyssna på den som skriker högst internt i huset. Det
kan vara lite knivigt att förklara ibland, men det gäller att ha rätt fokus,
att mäta och utvärdera det vi gör. Vad fungerar, vad fungerar inte, hur
uppfattas de olika webbsidorna, av de olika grupperna så att säga. (Informationschef 1)

5.2.13 Slutanvändarens roll i processen
Slutanvändarna kommer in när projektet är klart och då via e-post där de
frågar ”Varför fungerar det så här?” eller ”Borde det inte vara så här
istället?” (Webbmaster 1)

Slutanvändare är i detta sammanhang de personer som besöker webbplatsen
och använder den för olika ändamål. Dessa ska skiljas ifrån användare i form
av personer inom organisationen som använder olika typer av verktyg och
tekniker för att publicera information och underhålla webbplatser på lärosätet.
Lärosätena i undersökningen arbetar mer eller mindre strukturerat med att
på olika sätt ta in slutanvändarna i utvecklingsarbetet. Informanterna ger
dock en något spretig bild av detta arbete. Ett par av lärosätena använder
olika sätt att få med slutanvändarna på regelbunden basis, medan de andra
lärosätena gör detta mer sporadiskt.
De två mest utmärkande sätten att få med slutanvändarna i utvecklingsarbetet kring webben är referensgrupper och användartester. Referensgrupper beskrivs
av informanterna som grupper med olika sammansättningar av dels personer
från organisationen (chefer, administratörer, lärare och forskare), dels representanter för slutanvändarna som på olika sätt får möjlighet att komma till
tals i olika skeenden av utvecklingsprocessen. Det kan t.ex. handla om att
inför en omgörning av en webbplats samla ihop olika intressenter i referensgrupper för att diskutera vad som fungerar bra idag och vad man saknar och
skulle vilja ha med på en framtida webbplats. Det kan även handla om att
visa upp en prototyp, skissförslag, idéer för grafisk profil och liknande och
låta referensgrupperna säga vad de tycker.

124

Webbproduktion i praktiken

Användartester används på olika sätt vid lärosätena. Webbredaktör 1 och
Webbsamordnare 2 (som är på olika lärosäten) beskriver t.ex. att man har
arbetat med det som kallas ”före-och-efter-tester”, vilket innebär att man
låter representanter för målgrupperna testa webbplatsen före en omgörning
och sedan testa den igen efter omgörningen. Detta gör man för att få en bild
av hur webbplatsen fungerade innan omgörningen och sedan se om man
genom omgörningen lyckats förbättra det man hade avsett att förbättra.
Att ta med slutanvändarna i utvecklingsarbetet är emellertid långtifrån självklart vid samtliga lärosäten. Webbmaster 1 säger att man har varit väldigt
dåliga på att få med slutanvändarna i processen. Lärosätet har ett system
med vad de kallar ”kravställare” och enligt Webbmaster 1 har dessa kravställare i regel ingenting med slutanvändarna att göra:
− Ofta är det någon från universitetsledningssidan som är kravställaren,
och denne saknar ofta kontakt med slutanvändarna.

På ett av lärosätena konstaterar Webbsamordnare 4 att man vid flera tillfällen har arbetat med referensgrupper av olika slag. Samtidigt säger sig Utvecklare 1 aldrig ha märkt av att man skulle ha tagit in slutanvändarna i processen.
Utvecklare 1 säger också att det inte finns ett så stort behov av att ta in slutanvändarna i processen:
− Det känns som att det aldrig har varit så jätteviktigt just de sakerna vi
har gjort så att det verkligen behöver testas för att det måste funka. Det
blir på något sätt så att folk får liksom leva med felen under tiden, och så
lagar man det som då är trasigt, om det är någonting, allt eftersom. (Utvecklare 1)

Webbsamordnare 2 säger dock att det är viktigt att göra användartester
bland annat för att resultaten från dessa väger tungt i diskussioner kring olika
lösningar:
− Det är väldigt bra att ha dem när man sitter i någon styrgrupp som säger ’vi kan inte ha det så här, det fungerar inte’. Då kan vi säga ’jo det gör
det, se här, vi har testat det enligt konstens alla regler och det fungerar.
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Användarna tycker så här’. För det är så att det är användarnas ord som
gäller här. (Webbsamordnare 2)

Webbsamordnare 3 berättar att man, vid intervjutillfället, planerar för en
större undersökning med så kallade card-sortning-test som går ut på att representanter för slutanvändarna får arbeta med att strukturera och rubricera
informationen på ett sätt som de upplever som lämpligt. Strukturen är en
viktig sak, men Webbsamordnare 3 säger också att det är viktigt att se över
de begrepp man använder:
Alltså, akademin är ju rätt så bra på att krångla till allting, så att det är
väldigt mycket begrepp som man inte förstår om man kommer utifrån,
och speciellt då gymnasielever som inte alls har den […] förförståelsen
som [kanske] krävs för att ta till sig informationen på ett bra sätt. (Webbsamordnare 3)

Webbmaster 3 berättar att man gör regelbundna användartester kring webbplatsernas struktur där användarna får visa hur de faktiskt navigerar på
webbplatsen. Man får även in information från användare som upptäcker
saker som inte fungerar, det kan handla om en länk som inte fungerar som
den ska och liknande saker.
Något som tas upp vid ett par av lärosätena är vikten av information om
användarna, och om deras användning av webbplatserna, som man får in
med hjälp av olika typer av verktyg för datainsamling. Denna datainsamling
genererar statistik som gäller allt från tekniska förutsättningar som vilka
webbläsare som är vanligast, vilka operativsystem som är vanligast etc., till
statistik över vilket innehåll som är det mest besökta och så vidare. Webbmaster 3 och Webbsamordnare 2 (vid olika lärosäten) säger att denna typ av
statistik väger tungt i diskussioner kring olika typer av förändringar.
Sammanfattningsvis visar intervjuerna att lärosätena arbetar mer eller mindre
systematiskt med att få med slutanvändarna i utvecklingsarbetet. Involveringen av slutanvändarna har också att göra med projektens omfattning och
betydelse. Ett par av lärosätena tycks arbeta mer omfattande med användartester och referensgrupper, medan de andra inte arbetar lika systematiskt
med detta.
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5.2.14 Webben som kommunikationskanal
Frågan är fokuserad på hur man arbetar praktiskt med webben som kommunikationskanal, framför allt centralt, men även lokalt. Det handlar alltså inte
om strategiska frågor om hur webben används som en kanal av flera.
Webben har, vilket har framkommit ovan, en stor betydelse för universitetens kommunikation och informanterna menar att webben ofta är den första
kontaktpunkten mellan t.ex. en blivande student och universitetet.
I arbetet med webben som kommunikationskanal är det därför intressant att
se hur lärosätena resonerar kring deras webbplatser som helhet, d.v.s. inklusive de webbplatser som drivs av olika enheter, avdelningar och ämnen. Frågorna som har ställts till informanterna handlar om hur man från centralt
håll arbetar med t.ex. regler och riktlinjer för webben, grafisk profil och liknande.
Grafisk profil och enhetlighet

Informanterna ger en samlad bild av en problematik kring att få samtliga
webbplatser under lärosätets domännamn att följa den grafiska profilen och
de riktlinjer man har för webbpublicering. Det är emellertid så att dels har
lärosätena kommit olika långt i detta arbete, dels fäster man olika vikt vid
det. Samtliga informanter1 säger att det är önskvärt att allt material som ligger under lärosätets domän och har lärosätet som avsändare, följer den grafiska profilen. Vikten av detta och i vilken grad man varit beredda att ta strid
i frågan varierar dock.
Den övergripande bilden är att samtliga lärosäten har sin centrala webb som
följer en given grafisk profil, plus att det sedan finns webbplatser som tillhör
fakulteter, institutioner, avdelningar och ämnen, som ibland följer den grafiska profilen och ibland struntar i den helt och hållet2. Detta innebär alltså
att även om man på informationsavdelningen har en klar bild av hur varumärket ska hanteras, har man många gånger svårt att få gehör för detta arbete ute i organisationen.
1

Som har fått frågan. Det är inte exakt alla informanter som har fått frågan p.g.a. att jag inte har bedömt det som
relevant att ställa frågan till t.ex. den informant som arbetar som tekniska utvecklare.
2

När det gäller detta har lärosätena kommit olika långt. Vissa lärosäten har en enhetlig grafisk utformning långt
ner i webbstrukturen, medan det på andra räcker med att gå till en institution eller ämne för att finna ett helt annat
utseende.
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Webbredaktör 1 berättar t.ex. att lärosätet har en grafisk profil och speciella
mallar som ska följas, men att när det kommer till kritan så är dessa inte
tvingande. Detta innebär att när man kommer till avdelningsnivå kan utseendet och strukturen se helt annorlunda ut än på den centrala webben.
Webbredaktör 1 menar att det finns de som inte accepterar den grafiska profilen, vilket ska ha att göra med att mallarna inte är tillräckligt bra eller inte
svarar mot avdelningens behov.
Webbredaktör 2 ger samma bild och menar att svårigheten kring att få till en
enhetlighet kring webbpublicering leder till att användaren får en splittrad
upplevelse av webbplatsen ”när vissa sidor följer ett visst pedagogiskt upplägg och andra sidor följer helt andra”. Avdelningarna kan skapa egna webbplatser som helt avviker från den grafiska profilen, även om informationsavdelningen brukar komma med synpunkter på detta. Webbredaktör 2 sätter
hoppet till ett kommande publiceringssystem som förhoppningsvis ska leda
till en mer enhetlig webb.
Ett problem kring att skapa enhetlighet på lärosätenas webbplatser är, som
Webbmaster 1 säger, att många hävdar sin ”akademiska frihet” och att de
ska få göra som de vill. Detta har lett till motsättningar mellan den centrala
webborganisationen och utvecklare och redaktörer ute på olika avdelningar.
− Varje enhet tycker att de är så speciella, men om man tittar på webbplatserna utifrån, så är de ändå i slutänden väldigt lika. (Webbmaster 1)

Webbmaster 2 berättar att institutionerna på lärosätet har egna anställda som
arbetar med webb och att man egentligen inte har så mycket kontroll över
dem. I likhet med andra lärosäten som är på väg att införa publiceringsverktyg hoppas Webbmaster 2 att detta ska medföra att det blir lättare att få fler
att vilja köpa de tjänster IT-avdelningen erbjuder och att det ska innebära att
de inordnas i det centrala systemet.
Jag tycker att de borde anpassa sig till riktlinjerna på universitetet, att
man ska se att det är [lärosätet] som ger ut dokument, just när det gäller
märket och sådana saker. Och det vore bra att ha… att de tittar lite på
vår struktur och våra benämningar för länkar och så, så att inte användarna blir förvirrade när de går in på både deras sida och på vår sida, och
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ser samma benämning på länkarna fast med olika innehåll… Det är bra
om vi kan samarbeta om sådana frågor. (Webbmaster 2)

Det finns även andra typer av organisatoriska aspekter som påverkar arbetet
med en enhetlig webb. En viktig sådan är att flera lärosäten har en decentraliserad organisation med mer eller mindre självbestämmande fakulteter. Detta betyder bland annat att den centrala informationsavdelningen inte har något mandat att bestämma över t.ex. fakultetswebbplatser eller ämneswebbplatser. Beslut kring dessa fattas på fakultetsnivå och det man kan göra från
den centrala förvaltningen är att försöka få med så många som möjligt i det
system man vill ha.
Detta är också en strategi som uttryckligen används av tre av lärosätena.
Webbsamordnare 2 berättar t.ex. att man har arbetat så att man inte har
tvingat in några i systemet, utan man har erbjudit en tjänst som har varit
”gratis” (alla betalar ändå via den förvaltningsavgift som tas ut av fakulteterna). Tjänsten är tänkt att göra fakulteternas, institutionernas och ämnens arbete med webbpublicering lättare och smidigare. Tjänsten innebär dessutom
att man får webbsidor som följer viktiga standarder för webben. Om fakulteterna ”underkastar” sig detta system med enhetlig grafisk profil, får de enligt
Webbsamordnare 2 ett väl fungerande system på köpet. Denna strategi används även på andra lärosäten där man upplever liknande problem.
Vissa lärosäten har tagit idén om enhetlighet i kommunikationen längre än
till bara en grafisk profil. För dem handlar det även om enhetlighet i terminologi, tilltal, bildmanér med mera.
Det handlar väl mer om information i allmänhet. Vi har till exempel tagit
fram […] textvinjetter, från jättekorta till lite längre, och ganska långa
standardvinjetter, hur vi tycker att man ska beskriva [lärosätet]. (Webbsamordnare 2)

Webbsamordnare 2 berättar också att man även har informationsmaterial
som ska användas vid annonsering så att organisationen beskrivs på ett likvärdigt sätt.
Informationschef 2 berättar att lärosätet har en särskild grupp som arbetar
med den här typen av frågor och att man ofta diskuterar språkliga frågor i
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relation till lärosätets kommunikation. Denna grupp har bland annat tagit
fram en ordlista för termer och begrepp för att skapa en enhetlighet i hur
man uttrycker sig och benämner saker. På lärosätet pågår också ett arbete
med att skapa en bildbank som ska bidra till ökad enhetlighet, men den var
vid intervjutillfället långt ifrån klar.
En aspekt kring att få acceptans för enhetlighet tas upp av Webbsamordnare
3 som menar att man har haft en stor fördel av att önskemålen om ett
gemensamt system kom ”underifrån”. Det var fakultets- och institutionsinformatörerna själva som ville ha ett enhetligt system för webbpublicering för
att deras arbete skulle bli lättare och mer effektivt. En positiv sidoeffekt av
att ha ett gemensamt system är att det nu är lättare för informatörerna att
samarbeta och hjälpa varandra i det dagliga arbetet, till skillnad mot när alla
satt med olika system och verktyg.
Arbetet med att försöka få enhetlighet på webben har dock inte gått helt
smärtfritt enligt Webbsamordnare 3, och man är heller inte ”klar” med detta.
Störst motstånd har man mött på forskargruppsnivå:
Där har man ju alltid låtit dem göra sina egna webblösningar och det står
ju webbservrar lite här och där, under skrivbord och jag vet inte vad. […]
Där finns ju ett större motstånd då än vad det finns hos informatörerna
som ändå förstår poängen med att ha någon slags röd tråd genom all information. (Webbsamordnare 3)

Många forskare har enligt Webbsamordnare 3 en inställning som går ut på
att deras forskning bara angår dem själva och att lärosätet inte ska lägga sig i
hur de kommunicerar sin forskning. I diskussioner med forskare brukar
Webbsamordnare 3 lyfta fram att forskaren: (1) är anställd av lärosätet, (2)
får sin lön från lärosätet och (3) utför sin forskning på arbetstid – då borde
det väl ändå vara rimligt att lärosätet också har tankar om forskaren och
forskargruppernas webbplatser, menar Webbsamordnare 3.
5.2.15 Vem och vad bestämmer innehållet på webbplatsen?
Rutinerna för att avgöra webbplatsernas form och innehåll på en övergripande nivå, och i det dagliga arbetet, varierar mellan lärosätena. Den gemensamma nämnaren är att i det dagliga arbetet kring uppdatering av inne-

130

Webbproduktion i praktiken

håll på t.ex. startsidorna, fattas besluten oftast av webbredaktörerna. Dessa
beslut fattas dock i regel inom givna ramar. Webbredaktör 2 uttrycker det
som att strukturen och ”vilka block som ska visas” bestäms gemensamt
inom webborganisationen och tillsammans med andra nyckelpersoner.
Webbsamordnare 2 (på ett annat lärosäte) ger en liknande bild av deras rutiner, och framför allt att man har en beslutad struktur på startsidan som
webbredaktörerna har att rätta sig efter.
Informationschef 2 säger att de som publicerar har rätt stor makt, och också
ska ha det eftersom de ska vara proffs på det de gör. Dock finns det hela
tiden en kommunikation och ett samspel mellan vad de som arbetar dagligen
med webbpublicering vill göra och hur olika ledningsgrupper tycker att saker
och ting ska vara.
Detta sätt att arbeta leder ibland till frustration hos webbredaktörerna.
Webbredaktör 4 säger att det kan vara frustrerande att behöva förankra olika
typer av beslut hos ledningsgruppen eftersom de oftast inte har kompetensen att avgöra dessa frågor ändå:
– Det är inte säkert att ledningsgruppen är de mest kompetenta att avgöra sådana frågor, vilket jag tycker kan var relativt frustrerande… faktiskt… det är ju ingen designexpertis som sitter där, utan de är ju experter på att förvalta. Duktiga på statlig förvaltning, men det är ju kanske en
helt annan sak än webbdesign [ironisk] – förhoppningsvis. (Webbredaktör 4)

Informationschef 2 betonar också att man ofta tar stöd i olika typer av undersökningar, som t.ex. användartester och besökstatistik. En anledning till
detta är att undersökningar och data har en stor vikt i en akademisk organisation när det kommer till att olika åsikter står emot varandra:
[…] i en akademisk organisation så spelar ju undersökningar en ganska
viktig roll. Om man kan visa på att ’det här och det här funkar, men det
här funkar inte’ så är det ett ganska starkt argument. (Informationschef
2)

Webbmaster 3 berättar att man haft en styrgrupp som bestämde övergripande kring innehåll och form på startsidan. I det dagliga arbetet lämnas önskemål om innehåll in till Webbmaster 3 och Webbsamordnare 3 (på samma
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lärosäte alltså) och de för en diskussion om vad som ska komma med och
inte.
Lärosätet har även något de kallar nyhetsrutor och vilket innehåll som ska
hamna där styrs av webbredaktionen. Webbsamordnare 3 har också en övergripande roll som gör det möjligt att gå in och lägga in innehåll som man av
en eller annan anledning för tillfället vill lyfta fram.
Webbredaktör 1 säger att motstridiga åsikter kring webben löses genom diskussioner där alla får lägga fram sina synpunkter och så diskuterar man en
lösning. Vidare säger Webbredaktör 1 att det lätt kan bli så att en person
som jobbar med en given del blir fokuserad på den delen och att det då är
det som är det viktiga. Då måste den som har ett helhetsgrepp försöka få en
balans mellan de olika delarna. Om man inte hittar någon lösning händer det
att man får gå till informationschefen för att denna ska fatta ett beslut i frågan.

5.3 Teknik och tekniska utveckling
Teknik är en viktig faktor som sätter upp ramar för vad som är möjligt och
inte möjligt att göra på webben. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att
tekniken är en faktor av flera och att det är mycket annat som påverkar vad
lärosätena väljer att göra och inte göra på sina webbplatser.
5.3.1 Attityder till teknik
Informationschef 1 påpekar att det å ena sidan är så att ny teknik öppnar
upp ”nya möjligheter för kommunikativa lösningar”, men att det å andra
sidan också går att tänka så att ”målet [och] syftet med aktiviteten också ska
påverka tekniken”. Informationschef 1 säger vidare att:
− Ibland är det faktiskt tekniken som tipsar om att vissa saker går att
göra och då kan man säga ’vad bra’ eller ’vad dåligt – varför ska vi göra
det?’. För det är också viktigt att fråga sig det så att man inte blir fartblind på tekniken, att bara för att man kan göra något så ska man göra
det. (Informationschef 1)
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Samma inställning har Webbsamordnare 3 som även säger att en återkommande diskussion man har med IT-avdelningen handlar om huruvida man
ska använda en viss teknik eller inte. Webbsamordnare 3 säger att:
Det är klart att tekniken öppnar ju nya möjligheter givetvis, men sedan
får man också fundera på ’tillför den någonting?’. Man kan ju liksom inte
ha flashig teknik bara för att man ska ha det, utan det ska ju också tillföra
någonting till användaren av webbplatsen. […] För vi vill ju inte göra någonting som är inte är bra och tillför någonting bara för att man kan göra
det. (Webbsamordnare 3)

Webbsamordnare 1 säger angående deras inställning till tekniken i stort:
Vi vill inte ligga främst, i teknikutvecklingen eller i användandet av webben, för det är för dyrt, det är för många smällar i det. Vi vill ligga precis
bakom de som har tagit smällarna. Det är en ganska så kostnadseffektiv
lösning, för att, okej vi är inte först med allting, men vi kan hoppa på tåget när de värsta barnsjukdomarna är över, när man har gått på de värsta
smällarna. (Webbsamordnare 1)

Webbredaktör 4 säger också att:
Det viktiga har varit att våra sidor är tillgängliga för alla, snarare än att de
ligger i absolut framkant rent tekniskt, vad gäller avancerad teknik. […]
Till exempel har vi länge varit tveksamma till flashanimationer just av
den anledningen, det vill säga att det ska vara tillgängligt för alla.

Lärosätena har också anammat olika strategier för hur man ska förhålla sig
till teknik och den tekniska utvecklingen. Webbsamordnare 1 säger att man
inte är ”spjutspetsanvändare av ny teknik” och att man inte vill använda tekniken för teknikens skull. Istället är det viktiga vilka behov som finns i organisationen och hur den nya tekniken eventuellt kan bidra till att tillfredsställa
dessa behov. Webbsamordnare 1 säger också att det är en medveten strategi
för dem som myndighet att inte använda för avancerad teknik eftersom det
riskerar att stänga ute olika besökare. Det är viktigt att tillgängligheten är så
hög som möjligt, även för dem som inte har den senaste tekniken eller snabb
internetuppkoppling.
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Webbmaster 1 säger att tekniken i sig egentligen inte är intressant. Det som
är intressant är förändrade beteendemönster, att folk faktiskt går till webben
och använder den för informationsinhämtning. Webbmaster 1 tar som exempel att man inte ringer till växeln för att få tag i telefonnumret till en viss
person på lärosätet, utan man går istället till webben och söker rätt på det.
En intressant aspekt av det är att man flyttar jobbet från en viss funktion till
att användaren själv gör jobbet.
I detta ligger möjligen även det som Webbsamordnare 4 kallar utbredningen
och användningen av internet:
Det har ju gått från att man år 2000, man tycker inte att det är så länge
sedan, men då var det ju så här att ”ja internet, det är väl bra” och så här,
det är ju något nytt… tills idag nu är det ju, finns man inte där så finns
man inte liksom… (Webbsamordnare 4)

Generellt kan man säga att informanterna inte tycks fästa speciellt stor vikt
vid teknik och teknisk utveckling i förhållande till sitt arbete med webben.
5.3.2 Intressant teknisk utveckling enligt informanterna
En sak som nämns av flera informanter är dock en ökad grad av standardisering kring webben. Denna standardisering har bland annat att göra med utvecklingen av olika kodnings- och programmeringsspråk för webben, olika
webbläsares stöd för olika standarder, standarder för kommunikation mellan
datorer och liknande. Denna standardisering innebär bland annat att mindre
tid måste läggas på att testa webbplatserna på flera olika plattformar och att
man kan samköra olika system på ett smidigare sätt.
Webbsamordnare 4 säger också att olika typer av standardiserade lösningar
är viktiga och att det har att göra med att webbplatsen för deras lärosäte har
blivit så stor och komplex att det inte går att göra några snabba vändningar
längre:
− Webbplatsen börjar bli en oljetanker där allting hänger samman, och
då är det viktigt att man har en standardiserad underbyggnad.

Utöver utvecklingen kring olika typer av standarder ger informanterna en
spretig bild av teknikens inverkan på innehåll och form samt vilka tekniska
innovationer de menar har haft stor betydelse för deras arbete med webben.
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Nedan följer därför en kort summering av tekniska faktorer som har diskuterats.
Middle-ware-funktionalitet
En viktig utveckling är vad Webbsamordnare 1 kallar ”middle-warefunktionalitet”, som handlar om att kunna ta data från databaser och bearbeta den ”på vägen” för anpassning till den unika användaren. Detta innebär
bland annat att det är möjligt att skräddarsy innehållet på en webbsida till en
speciell användare och/eller till speciella användargrupper. Just samkörning,
hämtning av information och skapande av dynamiska webbsidor från databaser är något som nämns av flera av informanterna som en viktig utveckling.
Portalfunktionalitet
Portalfunktionalitet är kopplat till middle-ware-funktioner och Webbsamordnare 1 beskriver det som en möjlighet att inte bara publicera statisk information, utan att publicera information som är anpassad till den användare
som besöker webbplatsen.
Digital TV/video
Webbredaktör 1 ser utvecklingen av digital-tv som något spännande som
kommer att kunna medföra intressanta saker för webben framöver. Det faktum att produktionskostnaderna snabbt sjunker och att man idag kan sitta
med en dator och redigera och publicera video på webben är spännande.
Digitalt ljud och MP3-spelare
Webbredaktör 4 tycker att en intressant utveckling är spridningen av MP3spelare, något som har gjort att lärosätet har sett det som mer och mer intressant att tillgängliggöra föreläsningar i MP3-format. Det som ligger bakom
denna utveckling, menar Webbredaktör 4, är dels enklare och billigare inspelningsutrusning, dels den vitt spridda tekniken för att lyssna på ljudfiler.
Ökad grad av interaktivitet
Webbsamordnare 3 tar upp en aspekt som egentligen mer är en konsekvens
av teknisk utveckling, än en teknisk utveckling i sig, och det handlar om en
ökad grad av interaktivitet på webbplatsen och fler inslag av multimedia.
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[Det är] ju definitivt en sådan sak som vi inte hade tänkt så mycket för
till exempel tio år sedan, eller fem år sedan. Det är någonting som vi har
funderat på nu, med rörliga bilder, bloggar, vad som helst. Dit har vi ju
inte riktigt kommit än. (Webbsamordnare 3)

Även Webbredaktör 2 tar upp möjligheten till ökad interaktivitet som en
intressant utveckling och säger att man vid lärosätet har experimenterat med
flera olika inslag på webben där man i olika interaktiva produktioner bland
annat har presenterat lärosätet och dess utbildningar.
Publiceringsverktyg
Det är intressant att notera att det bara är en av informanterna som nämner
utvecklingen av effektiva publiceringsverktyg eller CMS (content management system) som en viktig teknisk utveckling. Flertalet informanter har vid
andra tillfällen under intervjuerna nämnt publiceringsverktyg, antingen nyligen införda eller som något som är på gång, som viktiga för deras arbete
med webben. Publiceringsverktygen gör, enligt informanterna, arbetet med
webbpublicering mycket smidigare och det blir också lättare att följa olika
webbstandarder och riktlinjer för tillgänglighet.
Webbsamordnare 3 vill emellertid betona att publiceringsverktyget inte i sig
är lösningen även om det möjliggör betydligt mer korrekt kodade webbsidor:
Jag menar, man kan ha de bästa intentionerna i världen att webbplatsen
ska vara användarvänlig och uppfylla standarder, men om det inte har
trillat ner i organisationen så spelar det egentligen ingen roll hur bra verktyg man har. För skriver man inte informationen på rätt sätt så kan ju
inte heller verktyget lösa problemet och leverera något som är korrekt. Så
det är lite ständig utbildning som gäller. (Webbsamordnare 3)

Tillgång till bredband
Webbsamordnare 1 menar att tillgången till bredband inte har så stor betydelse eftersom man hela tiden strävar efter att göra ”så lätta tjänster som
möjligt”. Webbredaktör 1, som är på samma lärosäte, säger emellertid att det
är något som påverkar arbetet på så sätt att det möjliggör att man lägger ut
rörlig bild och grafik. Webbredaktör 1 säger att ju fler som har bredband
desto mer sådant kan man göra, men om väldigt många har 56 Kb-modem
så är det ju ingen idé.
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Webbsamordnare 4 poängterar att det är viktigt att användaren ska kunna
göra vissa anpassningar av webbplatsen utifrån vilken typ av uppkoppling
han/hon har. Vidare säger Webbsamordnare 4 att för de som sitter på universitetets campus spelar det inte så stor roll, men att det kan hända att det
sitter forskare någonstans ute i världen där det inte finns så bra access till
internet, och då finns det möjlighet för dem att anpassa webbplatsen utifrån
detta.
Webbredaktör 5 säger att nu när många sitter med snabba uppkopplingar är
man kanske inte lika noggrann när man skapar bilder för webben som man
var när man visste att många satt med modem. Vidare säger Webbredaktör
5 att man inom akademin ändå är restriktiv med multimedialt innehåll, inom
akademin vill man inte ha sakar som ”blinkar och rör sig”.
Webbmaster 3 säger, i likhet med Webbsamordnare 4 (ej vid samma lärosäte), att man måste ta hänsyn till att man har många internationella studenter
och att runt om i världen är det betydligt sämre med snabba internetuppkopplingar. Därför måste webbsidorna och t.ex. PDF-dokument anpassas så
mycket det går efter det.

5.4 Juridik: lagar, regleringar och policyer
5.4.1 Lagar, förordningar, regler som påverkar arbetet med webben
Samtliga lärosäten lyder under vissa lagar och förordningar som i viss omfattning påverkar deras webbplatser. Utöver lagar och förordningar har lärosätena själva i regel olika typer av policydokument, strategiska dokument,
kommunikationsplaner och webbpolicyer som webborganisationerna måste
rätta sig efter. Nedan följer en kort sammanfattning av olika typer av lagar,
regler och riktlinjer som informanterna menar påverkar deras arbete med
webben.
Informationsplikt
Det ingår i lärosätenas uppdrag från staten att informera om sin verksamhet.
Dock har ingen av informanterna gett några konkreta exempel på hur detta
informerande måste gå till.
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Personuppgiftslagen (PUL)
En lag som många informanter återkommer till är Personuppgiftslagen, PUL.
Det är en lag som, enligt informanterna, bland annat innebär att man inte
hur som helst får publicera personuppgifter på webben. Lagen innebär att
man inte kan publicera dokument hur som helst, om de innehåller information om olika personer. Dessa måste då ge sitt samtycke till publicering. Enligt några informanter är PUL en av anledningarna till att man har valt att arbeta med intranät som kräver inloggning så att vissa typer av dokument inte
ska vara helt öppna för allmänheten. Dessa val är dock, enligt andra informanter, inte helt okomplicerade eftersom de kan sägas strida mot en annan
viktig ”lag”, nämligen offentlighetsprincipen, d.v.s. 2 kapitlet i TF Om allmänna handlingars offentlighet.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär bland annat att alla handlingar som har inkommit eller upprättats vid lärosätet ska vara tillgängliga för allmänheten.
Detta menar informanterna på vissa lärosäten har lett till att man inte använder inloggningsskyddade intranät. Det finns webbsidor för personal vid lärosätet, men dessa är öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen uppges
också av några informanter som en anledning till att det är bättre att samarbeta i ett öppet klimat, än att försöka tjuvhålla på material – allt material är ju
i princip ändå offentligt och kan begäras ut av den som vill.
Interna styrdokument
Utöver de lagar som reglerar verksamheten för alla myndigheter, upprättar
lärosätena egna styrdokument som på olika sätt reglerar verksamheten vid
lärosätet. Olika informanter betonar olika typer av dokument, men det är två
typer av styrdokument som nämns av flertalet och det är kommunikationsplaner/-policyer samt webbpolicyer.
Informanterna menar att kommunikationsplanen ligger till grund för webbpolicyn som i sin tur fungerar som styrdokument för deras arbete med webben, både i stort och smått. Exempel på vad sådana styrdokument kan reglera är grafisk profil, hur lärosätets logotyp får, och ska, användas, vad som ska
gälla när kommersiella aktörer vill komma in med budskap på webbplatsen,
vad man ska tänka på när man skapar länkar, hur man ska formulera sig i
vissa sammanhang, för att nämna några saker.
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Webbsamordnare 1 ger en bild av hur det ska vara och menar att överst
finns lärosätets visionsdokument. Utifrån detta dokument tar man fram olika
former av handlingsplaner och strategidokument. Från detta utvecklar man
sedan en övergripande kommunikationsplan (där kommunikationen via
webben är en sak) och kommunikationsplanen i sin tur ligger till grund för
visions-, strategi- och policydokument för webben. Detta är också en ”arbetsgång” som Informationschef 2 berättar om i intervjun.
Webbmaster 3 berättar också att man på lärosätet har en webbpolicy med
regelverk som reglerar användning av bilder och hur det ska se ut på webben. Man har även gett alla webbredaktörer (inte bara de centrala) en utbildning som delvis gick ut på att skriva för webben, att sätta sig in i kommunikationspolicyn och hur man ska hantera bilder och bildspråk på webben.
Vidare säger Webbmaster 3:
− Man kan säga när det gäller webbpolicy då så förutom att det finns regelverk så finns det också policys för vad man får publicera. Tidigare var
det så att alla fick publicera vad dom ville, det ingick i den akademiska
friheten, och där var det då många prefekter som sa att det var jobbigt att
säga till någon att ’det där passar inte’ eller ’det där är inte så bra’. Men
nu har vi sagt att sidor av privat karaktär inte får finnas på webbplatsen.
Ett problem då är vad som är privat. En del tycker ju att forskningen är
privat och så. Så det är en tolkningsfråga, men de flesta upplever att ’äntligen är det någon som har satt ner foten’. (Webbmaster 3)

5.4.2 VERVA och 24-timmarsmyndigheten
I princip samtliga informanter nämner det som kallas 24timmarsmyndigheten och riktlinjer kring detta som en viktig påverkansfaktor. De är noga med att påpeka att riktlinjerna kring 24-timmarsmyndigheten
är just riktlinjer och inte tvingande krav.
Webbredaktör 1 beskriver vad det handlar om:
− Det är uppbyggt i ett antal steg för hur information från offentliga
myndigheter skall kunna nås. Det handlar om att man i framtiden skall
kunna utföra ärenden till offentliga myndigheter dygnet runt. Man ska
t.ex. kunna läsa om universitetets uppdrag, man ska kunna läsa om och
söka kurser och så vidare dygnet runt. En del i detta är arbetet med tillgänglighet för alla grupper, att man inte utestänger någon från webben.
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Det kan vara synskadade, dyslektiker och liknande. Det ska vara tillgängligt för alla. Statskontoret har arbetat fram riktlinjer för detta arbete, men
de är mer önskemål än tvingande regler.

Webbredaktör 4 säger att när det gäller utvecklingen av deras webb har man
”styrts mycket av WAI, tillgänglighetsanpassning och rekommendationer för
24-timmars myndigheten (sic!) etc, betydligt mer av det än vad som har varit
möjligt rent tekniskt” (Webbredaktör 4, kompletterande svar via e-post).
Webbsamordnare 1 ger sin bild av de krav som ställs på lärosätet:
− Förutom de övergripande kraven att informera om vår verksamhet har
Statskontoret tagit fram riktlinjer för 24-timmarsmyndigheten som ställer
vissa krav, icke-tvingande, eller starka önskemål på myndigheterna. Det
handlar till exempel om anpassning för funktionshindrade. Vi har ett aktivt arbete som går ut på att identifiera vad vi kan göra på kort sikt och
på lång sikt för att underlätta för funktionshindrade att nyttja våra webbtjänster. (Webbsamordnare 1)

Webbsamordnare 1 berättar också att det finns en interaktivitetstrappa för
olika grader av interaktivitet på myndighetswebbplatser och att man försöker
att hålla koll på detta och att hänga med i utvecklingen. Ett exempel är att
man har sett till att studenterna kan få ut information om sina prestationer, i
form av resultat på tentor och på kurser de har läst. Studenterna kan även få
ut olika typer av intyg direkt via webben, istället för att behöva åka till universitetet och få tag i sekreterare som ska skriva ut intyget åt dem. Detta innebär, enligt Webbsamordnare 1, både en ökad service för studenterna och
en besparing för universitetet.
På ett av lärosätena där man har implementerat ett publiceringsverktyg har
man sett till att få med så mycket som möjligt av riktlinjerna kring 24timmarsmyndigheten, när det gäller användbarhet och tillgänglighet för alla,
inbyggda i verktyget. Webbsamordnare 2 berättar att man följer VERVAs
”regler”:
Det är det som gäller och de krav som de ställer, de inför vi i själva verktyget. Och de allra mesta behöver ju inte användarna [av publiceringsverktyget] inte tänka på egentligen, utan det finns ju där när de arbetar
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med det. Vi försöker bara uppmana dem att till exempel ’lägger du in en
bild så ska du vara noga med att förse den med en alternativ text’ […]
’och du ska lägga in metainformation, till exempel nyckelord, till dina artiklar och nyheter’. (Webbsamordnare 2)

Webbsamordnare 2 berättar också att man har byggt in i publiceringsverktyget så att viss typ av information är tvingande för publicisten att lägga in,
annars kan han/hon inte gå vidare med publiceringen. På så vis, menar
Webbsamordnare 2, får man en viss ”intelligens för tillgänglighet” inbyggt i
verktyget.
I diskussionen kring styrande lagar och regler säger Webbsamordnare 3:
− Idag finns det ju vissa centrala riktlinjer och vi försöker också uppfylla
de standarder som finns via W3C då. Sen så har vi ju lagar och förordningar som styr vad vi får skriva och hur vi får hantera personuppgifter
till exempel, men egentligen kan jag inte se att det finns lager som styr
bara över webben, som inte styr över all annan informationsverksamhet.
Men användarvänligheten är nog det som vi jobbar allra mest med och
där finns det inget formellt lagkrav att vi måste, utan det är mer en önskan från vår sida att vår webbplats ska vara användarvänlig och följa de
standarder som finns för det. Och där blir det ju också diskussioner
kring information och funktion. Alltså, vad ska vi kunna erbjuda för
tjänster på webben. Om man nu ska följa 24-timmarsmyndigheten, att vi
ska finnas tillgängliga 24 timmar om dygnet, vad innebär det då för våra
administrativa processer framför allt. Och den frågan äger ju inte vi, vi
kan bara föra upp den till bordet och säga att ’det här bör ni fundera på’,
men vi kan inte bestämma att ’så här ska vi göra’, för vi äger inte frågan.
(Webbsamordnare 3)

5.5 Industristruktur
5.5.1 Lärosätets webbplats och relationen till andra lärosäten
Det är klart att vi är konkurrenter, vi slåss ju på samma marknad.
(Webbsamordnare 1)

Under denna rubrik ryms frågor som handlar om huruvida man samarbetar
med andra lärosäten och i så fall hur dessa samarbeten ser ut. Informanterna
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säger samstämmigt (med ett undantag för Webbredaktör 5, som inte deltar i
samarbeten mellan lärosäten eftersom detta ligger mer på den centrala
webborganisationen vid lärosätet) att man samarbetar mycket mellan lärosätena. Lärosätena har bestämt sig för att ha en öppen attityd kring samarbete
och dela med sig så mycket som möjligt av sina erfarenheter och ibland även
hela tekniska lösningar. Dessa samarbeten är mer eller mindre formella. Ett
exempel på formaliserat samarbete är nätverket Suniweb (Svenska universitetens webbforum) som är ett ”nätverk för personer inom högskolevärlden
som på något sätt jobbar med webb. Nätverket rymmer såväl tekniker som
informatörer och alla däremellan” (http://suniweb.slu.se, 2007-12-20). Nätverket har regelbundna träffar och man har en e-postlista där medlemmarna
kan skicka ut förfrågningar av olika slag. Under tiden för mitt avhandlingsarbete har jag varit medlem på denna lista och på så sätt fått en bild av vad
som diskuteras. Det handlar om det mesta som har med arbete med webben
att göra; det har varit frågor om hur man kan arbeta med streaming av olika
typer av innehåll, upphandling av sökmotortjänster, upphandling och implementering av publiceringsverktyg, för att nämna några. Jag har också noterat att deltagarna tycks vara angelägna om att ge snabba och välinformerade svar på de frågor som ställs till listan. Diskussionerna på listan bekräftar
den bild som informanterna ger av samarbetet mellan lärosätena och en generös attityd kring detta.
Förutom viljan att samarbeta för att man tänker sig att alla tjänar på det i
längden, anförs också offentlighetsprincipen som en bakomliggande faktor.
Många av informanterna menar att eftersom man är en myndighet, är alla
handlingar som upprättas och/eller inkommer till lärosätet offentliga. Därför
skulle det inte fungera att försöka att sitta och ”tjuvhålla” på viss dokumentation. Offentlighetsprincipen får således konsekvenser även på detta plan.
I samarbetet är det inte så att man meddelar alla andra att man har kommit
på något smart som man ska testa. Då kan man istället gärna ”hålla på det”
till man har utvecklat klart och själva kommit igång:
− Om man har kommit på något jättesmart så kanske man inte delar
med sig allt innan man själv har hunnit dra någon fördel av det. (Webbsamordnare 3)
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Graden av samarbetsvilja, eller i vilken fas samarbete med andra ska inledas,
beror på vad det handlar om. Ska man utveckla något och behöver samfinansiering måste man kanske samarbeta från början, men samarbetet kan
alltså även handla om att man delar med sig när man själv har dragit fördel
av den lösning man har tagit fram. Denna bild har även Informationschef 1
som säger:
– Det är nog så att vi gör det och sedan så ligger man lite före en kort tid
och sen så börjar det surras och sedan gör de andra ungefär samma sak.
För man kollar ju in varandra och vad man jobbar med. (Informationschef 1)

Informationschef 1 berättar också att man tidigare har sålt vissa lösningar,
men att det inte är lika vanligt idag. Anledningen till att det inte är lika vanligt
idag är de flesta lärosäten har sett till att de har den tekniska kompetens som
behövs, för utveckling av databaser och liknande.
5.5.2 Att se och lära
I arbetet med webben tittar informanterna generellt sett mycket på andra
lärosäten. Man jämför sig själv med andra lärosäten och ser på form, innehåll
och funktionalitet/tjänster som finns tillgängliga. Webbredaktör 2 säger att
konkurrensen gör att man håller koll på vad andra lärosäten gör och att man
är väldigt medveten om t.ex. den grafiska formen:
[Vi är] väldigt medvetna om hur de andra lärosätena ser ut och så, för vi
vill ju inte vara en i mängden, utan vi vill ju sticka ut så att man ska känna
igen och komma ihåg oss. (Webbredaktör 2)

Webbredaktör 4, som har ett ansvar för nyhetspublicering på lärosätet, säger
också att man tittar mycket på andra lärosäten för att t.ex. se vad de andra
lärosätena tar upp som nyheter och vad som skulle kunna göras med detta.
Det handlar också om att, med Webbredaktör 1:s ord, göra en sorts ”benchmarking” kring webbplatsernas form och innehåll.
Det är också legitimt att ”sno” idéer från varandra. Webbsamordnare 3 säger
att det är ok att se vad andra har gjort och sedan ta fram en liknande lösning
för sin egen webbplats.
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Att samarbete och att plocka idéer från varandra är ett viktigt inslag i deras
arbete med webben poängteras av Webbsamordnare 1 som säger:
Det fungerar ganska mycket så i universitetssverige idag, att man har ett
etablerat samarbete mellan lärosätena, man träffas med jämna mellanrum, man jämför sig ganska mycket sinsemellan och ser var man befinner sig och man plockar mycket idéer från varandra – öppet. Det finns
en stor öppenhet kring det här. Och det tror jag är bra för Sverige. För
det kan öka den internationella konkurrenskraften genom att vi faktiskt
hjälper varandra att bli bättre allihop. (Webbsamordnare 1)

5.5.3 Motiv för samarbete
Webbsamordnare 2 säger vidare att man tittar på varandras webbplatser och
man berömmer andra om de har gjort något bra och man delar med sig av
material kring teknisk utveckling. Om ett annat lärosäte funderar på att införa samma publiceringsverktyg som man själv har, delar man gärna med sig av
sina erfarenheter och tekniska kompetens.
Man har alltså erfarenhetsutbyten med andra lärosäten, t.ex. i Suniweb och
ett motiv för detta är att det i längden gynnar alla att samarbeta:
Jag menar, det finns ingen anledning för oss att tjuvhålla på detta [kunskapen], för att ju fler som använder sig av detta verktyg [det publiceringsverktyg man har på lärosätet], desto fler är det som i framtiden kan
dela på kostnader. Det är ju en styrka för oss att det är många som använder sig av samma lösning. (Webbsamordnare 2)

Att arbeta med webb inom ett universitet och att implementera publiceringsverktyg som helst ska innefatta hela lärosätet är, enligt Webbredaktör 4,
komplicerat och detta leder också till ett behov av samarbete och erfarenhetsutbyte:
− Jag tror att det kan vara så att det är en så pass komplex verklighet
som man står inför. Det här med CMS-problematiken – vad som är bäst,
vad som är sämst – det kan bli väldigt kostsamt att sätta sig med ett system som inte fungerar. Det gör att man av ren självbevarelsedrift vill
kommunicera med andra för att vara säker på att man inte sätter sig på
pottkanten. (Webbredaktör 4)
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Behovet av samarbete har också att göra med att lärosätena på många sätt
sitter i samma båt, alla har liknande problem som de brottas med. Att det
dessutom är många som har samma publiceringsverktyg gör bara behovet av
samarbete ännu större:
Nu är det ju många universitet och högskolor som […] använder samma
publiceringsverktyg och i de fallen de gör det så har de också viss utveckling av funktionalitet och så där tillsammans och gemensamt. Så att vi lever någonstans i samma värld och under samma villkor och vi har ungefär samma problem att brottas med. (Webbsamordnare 3)

5.5.4 Samarbete kring tekniska lösningar
Även om lärosätena upplever att de konkurrerar på ett plan, har de en öppen
attityd kring att hjälpa varandra när det gäller utveckling av webbplatserna.
− Om det är ett lärosäte som har utvecklat en tjänst som ett annat lärosäte har nytta av, så hittar man lösningar för att det andra lärosätet ska
kunna använda den utvecklade tjänsten.
(Webbredaktör 2)

I samarbetet ingår att man ibland tar betalt för att dela med sig av en lösning,
ibland kommer man överens om att dela på utvecklingskostnaden och ibland
delar man med sig av all dokumentation så att ett annat lärosäte kan utveckla
sin egen skräddarsydda lösning, baserad på den ursprungliga lösningen hos
ett annat lärosäte.
[…] Det konkurrensförhållandet som trots allt finns mellan de olika universiteten, det har inte gett avspegling i samarbetsviljan utan samarbetsviljan är mycket högre än den kanske borde vara. […] Som skattebetalare
tycker jag nog att det rätt bra att man faktiskt samarbetar, för det är
samma skattepengar i slutändan. (Webbsamordnare 1)

En viktig anledning till att samarbeta är ekonomin. Den är en viktig faktor,
enligt Webbsamordnare 1, som bland annat menar man inte har resurser för
att göra stora marknadsundersökningar, vilket gör att man tittar på vad andra
har gjort och vad som har fungerat bra. Webbredaktör 1 säger att om ett
lärosäte har utvecklat något speciellt så kan de visa upp det på Suniwebs träffar. Därefter brukar samma sak dyka upp på andra webbplatser, fast ofta ut-
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vecklad något steg ytterligare. Detta återförs i sin tur till nätverket och kanske man på universitetet bestämmer sig för att införa samma funktionalitet i
uppdaterad form på sin webb.
Webmaster 1 tar upp ett viktigt skäl till att samarbeta kring lösningar, i det
här specifika fallet handlar det om upphandling av publiceringsverktyg, och
det är att man gemensamt blir en starkare kraft gentemot det levererande
företaget.
Webbsamordnare 1 säger att man har en strategi kring utvecklingsarbetet för
webben och den går ut på att man inte ska ligga längst fram i den tekniska
utvecklingen eftersom ”det är för många smällar i det.” Målet är att ligga
precis bakom och låta någon annan ta de värsta smällarna och barnsjukdomarna, men ibland måste man ligga längst fram och ”ta ledningen”, man
måste ”byta hare ibland”.
5.5.5 Effektivitet, likformighet och de facto-standarder
Ser man på universitetens webbplatser idag kan man se en viss likriktning i
struktur och övergripande innehållskategorier. Länkar som i regel återfinns
på startsidorna är t.ex. Utbildning (kan vara i form av Jag vill bli student eller
andra varianter), Forskning, Samverkan och Om universitetet. Den exakta formuleringen kan skilja sig åt, men innebörden och det övergripande innehållet är
detsamma. Detta, menar flera av informanterna, har att göra med att universitetens uppgifter är desamma, man vänder sig till samma målgrupper och
man måste nå ut med i princip samma information.
Det känns som att det har blivit så att vissa lösningar är mer eller mindre
patenterade på något sätt i högskole- och universitetsveriges webbvärld.
Man har snarlika målgruppsingångar, man har snarlika […] sidhuvuden,
huvudrubrikerna är ungefär samma. […] Lite djupare så skiljer det sig,
men man har ett skal som väldigt ofta är synonymt. (Webbredaktör 1)
Vi försöker vara så allergiska som möjligt mot att uppfinna hjulet på nytt.
(Webbsamordnare 1)
[…] folk börjar förstå hur det hänger ihop och det börjar komma fram
en de facto-standard för hur det ska se ut. (Webbmaster 1)
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Enligt Webbsamordnare 4 är lärosätenas webbplatser ganska snarlikt uppbyggda när det gäller navigering och att det egentligen inte finns något behov
av att det måste vara så annorlunda:
Det är funktionsavvägningar som ligger bakom upplägget och då är det
inte så konstigt att man kommer fram till ungefär samma sak. (Webbsamordnare 4)

Ett exempel som Webbsamordnare 4 nämner är behovet av att visa vilka
kurser man har:
− Då är det ju dumt att uppfinna hjulet på varje lärosäte.

Istället, menar Webbsamordnare 4, är det bättre att samarbeta kring kursdatabaser. Webbsamordnare 1 säger vidare att det viktiga är att webbplatserna
ska stödja universitetets huvudmål.
− Om ett lärosäte har utvecklat en väldigt bra portal för sina studenter
och man ser att det skulle fungera bra även på det här lärosätet så är risken stor att lösningen blir väldigt lik den på det första lärosätet. (Webbsamordnare 1)

5.5.6 Likartade men profilerade webbplatser
Som informanterna ser det är det inte funktionerna i sig som är det viktiga.
Det viktiga är hur man sedan väljer att profilera sig på webben och då är den
grafiska formen viktig, liksom vilken typ av innehåll man väljer att lyfta fram.
− Man kan samarbeta kring olika lösningar för funktionalitet och tjänster, men man jobbar mycket med den grafiska kommunikationen för att
särskilja sig från andra lärosäten. Vi vill ju ha en unik identitet.
(Webbredaktör 2)
– Man kan ju samarbeta om den tekniska kärnan och om själva grunden,
men sen måste man givetvis kunna göra lokala anpassningar för att kunna profilera sig. (Webbsamordnare 4)
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5.6 Marknad
I en diskussion kring förändringar av webbplatsernas form och innehåll och
vad som kan initiera en förändring säger Webbsamordnare 2 att förändringarna av webbplatserna ibland också har att göra med att man känner ett behov av förnyelse på webben:
Oftast är det ju så [att] när man har kört en design under en tid, så uppkommer det en trötthet, […] användarna tycker att den är mossig, det
händer ingenting. Av någon anledning så redesignas ju webbplatser med
jämna mellanrum, det finns ju ingen som ser likadan ut idag som den
gjorde för tio år sedan.

Ett annat, möjligen motstående, perspektiv har Webbmaster 3 som säger att
användarna är vana vid en webbplats och om man gör om den kan man:
[…] nästan skrämma bort folk för [att] de inte hittar det de hittat på ett
visst ställe, där de är vana att hitta det. […] Vi ändrar inte design eller utseende för ändringens skull. (Webbmaster 3)

5.6.1 Viktigaste intressenter och målgrupper
Intressenter och målgrupper är olika saker för de flesta informanterna.
Webbsamordnare 1 menar t.ex. att organisationen i sig är en viktig intressent
som ställer krav på vad webben ska kunna erbjuda, men organisationen består sedan av flera intressenter där man kan se ledningen som en, institutioner och liknande som andra och forskare och lärare som ytterligare andra
intressenter. Webbsamordnare 1 pekar inte ut någon bestämd intressent som
den viktigaste och detsamma gäller målgrupper. Men i likhet med många
andra lärosäten har man lyft fram några målgrupper för webbkommunikationen och dessa är blivande (presumtiva) studenter, nuvarande studenter,
alumner samt personer intresserade av samverkan.
Denna uppdelning av målgrupper finns på samtliga lärosäten och de viktigaste målgrupperna är presumtiva studenter och nuvarande studenter.
Det är dock inte på alla lärosäten man lyckats skapa webbplatser som fokuserar på studenten. Webbmaster 1 menar att studenterna har en undanskuffad roll på lärosätets webbplats. Det har att göra med att det som prioriteras,
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det som det ges resurser till, enligt Webbmaster 1, är sådant som är till för att
effektivisera administrationen och spara in på personal och därmed pengar.
Webbmaster 1 säger att om det sedan blir till nytta för studenterna är det
snarare en ”bieffekt” än ett medvetet val. En anledning till att det blivit som
det blivit är enligt Webbmaster 1 att det aldrig är studenterna som är kravställare på system, utan att det alltid är någon från ledningen eller förvaltning
– och det finns ingen som för studenternas talan i dessa frågor.
Webbmaster 2 säger att studenterna är den viktigaste målgruppen och när
det gäller intressenter så kan dessa vara institutioner och ämnen och andra
administrativa avdelningar på lärosätet. Detsamma säger Webbsamordnare 2
som menar att intressenter kan vara olika enheter på lärosätet och att:
De vill ju att allting ska handla om deras lilla del av detta, de vill ju helst
att de ska finnas på förstasidan, att det ska vara enkelt att hitta dit.

Webbsamordnare 3 säger att även om studenter och blivande studenter är de
absolut viktigaste målgrupperna, innebär det faktum att regeringen minskar
anslagen för forskning att man måste titta på andra målgrupper:
− I och med att regeringen från centralt håll minskar på anslagen för
forskning, måste vi få in pengar och bidrag till forskningen på något annat sätt. Detta gör att finansiärer av olika slag, forskningsråd eller om det
är privata organisationer och företag, blir mer intressanta att nå ut med
information till. Vi måste då tydliggöra vårt budskap till dem och visa
vad vi är bra på. Jag tycker dock inte att man har börjat se detta tillräckligt mycket på webben ännu. Men det är en diskussion vi måste föra med
forskargrupper och avdelningar och säga att vi är i en mer pressad situation nu och om de över huvud taget ska komma på tal när de söker
pengar, då måste de ställa upp och berätta vad de faktiskt gör och vad de
är bra på.
Om konflikter mellan målgrupper och intressenter

I intervjuerna ställde jag frågan om det händer att det uppstår intressekonflikter mellan intressenter och målgrupper i arbetet med webben. De flesta
informanterna berättade att visst kan det uppstå sådana och att det ofta då är
intressenterna som ”vinner”. Webbsamordnare 3 säger så här när jag frågar
om det finns något konkret exempel på när intressenterna sätts före målgrupperna för webbplatsen:
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Jag tycker att det handlar mer om hur man strukturerar information.
Alltså, där blir det ju väldigt tydligt att intressenten kanske kommer före,
det vill säga att det är viktigare att göra det tydligt vem som ansvarar för
vad, att man bygger upp informationen enligt en organisatorisk struktur,
istället för att kanske titta på målgruppens intresse och behov. Att de ska
behöva känna till vår organisation för att kunna ta till sig information är
ju rätt så befängt.

Som nämnts i tidigare avsnitt säger Webbmaster 1 att ett generellt problem
för lärosätet är att studenterna (målgruppen för kommunikationen) inte är de
som är kravställare på de system som tas fram. Istället är det någon från ledningen eller förvaltningen (intressenter) som är kravställare och Webbmaster
1 menar att detta leder till system som är mer anpassade för förvaltningen än
för studenterna.
Ytterligare ett problem som tas upp av Webbsamordnare 3 är att den interna
organisationens språk och sätt att uttrycka sig vinner över målgruppernas
förförståelse och sätt att prata. Detta har bland annat att göra med den organisatoriska strukturen kring webben i allmänhet, vilket i det här fallet innebär
att de som publicerar informationen är administratörer snarare än kommunikatörer. Webbsamordnare 3 säger att det då kan uppstå konflikter mellan de
som publicerar och de som ska läsa. Jag frågar då om det har med juridiska
aspekter att göra och Webbsamordnare 3 svarar då:
I vissa fall kanske det är det. I andra fall tror jag det är ren hävd, att det
blir så, alltså ’vi har alltid skrivit så här och varför ska vi ändra oss nu?
Dom får väl lära sig. Det är de här begreppen vi använder, då får de väl
slå upp det någonstans då’. (Webbsamordnare 3)

Informationschef 1 tar upp en intressekonflikt på ett mer övergripande plan
och som handlar om vad man ska satsa pengar på kring webben och vad om
ska prioriteras på webbplatsen.
Webben [lärosätets webbplats] var ju ursprungligen byggd för presumtiva
studenter, vilket man hade väldigt svårt att förstå internt eftersom man
såg möjligheter och hade behov av olika typer av nyheter, information
och administrativa verktyg. […] Det jag ser framför mig nu med viss oro,
är just det här med om det administrativa perspektivet får, så att säga,
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överhanden över det kommunikativa perspektivet. Det är jag lite orolig
för.

Även om Informationschef 1 säger att det givetvis finns en stor nytta i att ha
webbaserade administrativa verktyg så får det inte ta överhanden. Webbplatsens roll som kommunikationskanal får inte glömmas bort i strävan efter
mer effektiva administrativa processer.
5.6.2 Informanternas syn på användaren
Sättet att prata om och se på den som kommer till lärosätets webbplats påverkar vad man väljer att lyfta fram och hur det lyfts fram på webben. Generellt sett säger informanterna att de främst pratar om besökare och användare.
Dock förekommer begreppet kund och/eller ett kundorienterat perspektiv i vissa
fall. Exempelvis säger Webbredaktör 2 att man tenderar att använda flera
olika benämningar på den som kommer till webbplatsen, men att det har
blivit mer vanligt att man använder termen ”kund” – man har ett kundorienterat perspektiv. Webbredaktör 2 menar att detta är något som går igen i hela
universitetets sätt att tänka och att man har blivit mer företagslik i sitt tänk.
Man pratar exempelvis om kunden som ska använda olika tjänster och som
ska få sina behov tillgodosedda. Webbredaktör 2 säger:
– Vilket perspektiv man har på den som kommer till webbplatsen påverkar det man skriver, hur man skriver, det som finns där, vilka tjänster
som ska finnas där. Det påverkar allt egentligen som finns. Hur man prioriterar, vad man väljer att lyfta fram så att säga, eftersom man ser det
alltmer som en kund. (Webbredaktör 2)

Ett konkret exempel som Webbredaktör 2 nämner är ett arbete med att
strama upp presentationen av kurser och program i olika kanaler. För att
”kunden inte ska behöva lära sig nytt hela tiden” har man jobbat på att få
samma grafiska form och uttryck på den delen av webben som i utbildningskatalogen. Det handlar om att minimera kundens ansträngning för att ta till
sig information.
Även Webbmaster 2 säger att man kan se de som kommer till webbplatsen
som kunder:
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Man kan ju faktiskt kalla den för kund för vi vill ju rekrytera fler studenter, och de ska ju bli intresserade av universitetet, av våra utbildningar.
[…] Det ska vara lätt för studenten att hitta rätt information. Det ska
vara lätt att från förstasidan klicka sig vidare och leta rätt på det man är
ute efter. (Webbmaster 2)

Ovanstående utsagor är dock i minoritet i intervjuerna. De två mest framträdande begreppen är alltså användare och besökare och Webbmaster 1 gör en
klar uppdelning av dessa två:
En besökare är garanterat någon som inte interagerar på samma sätt med
webbplatsen, utan som snarare är där för att läsa, skaffa sig information,
eller läsa någonting, försöka få något slags sammanhang eller så. […] En
användare blir liksom mer utifrån ett tekniskt perspektiv, en roll, någon
användare av ett system. […] När systemet i sin tur börjar hantera dig
och måste veta vem du är och hålla reda på dig i någon slags session och
hålla koll på vad du sysslar med och validera data och sådana saker, då är
du en användare. (Webbmaster 1)

Detta sätt att resonera stämmer även Webbsamordnare 3 in i:
Rimligtvis så borde det vara två olika saker. Att en användare är någon
som kontinuerligt använder webbplatsen som ett verktyg, för att söka information, eller utföra en tjänst. […] en besökare kanske mer är av en
tillfällig karaktär. (Webbsamordnare 3)

Webbsamordnare 3 säger också att begreppet kund inte är så vanligt:
Just kundbegreppet är ju rätt så främmande i den här typen av organisation, upplever jag i alla fall. […] Egentligen säljer vi ju utbildning, vi säljer
ju en tjänst. Studenten tar ju uppenbarligen lån för att kunna gå här så
man skulle kunna se det så, men det är liksom ett begrepp som man inte
använder och som inte riktigt ses med blida ögon om man skulle göra
det heller. (Webbsamordnare 3)

Webbsamordnare 1 tycker att begreppet besökare är det som känns mest naturligt, men säger också att man är inne i ett arbete där man pratar om att bli
mer kundorienterade, men då är det gentemot den övriga organisationen:
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Vi utvecklar mycket funktionalitet i enlighet med våra strategier och
övergripande mål, men vi har lite för dålig koppling till vad verksamheten efterfrågar. (Webbsamordnare 1)

5.7 Yrkesroller
I detta avsnitt ska vi titta närmare på de olika yrkesrollerna som finns inom
webborganisationerna, men innan vi går till informanternas egna beskrivningar ska vi här inleda med lite kort bakgrundsinformation kring yrkesrollerna i webborganisationerna.
Informanternas bakgrund och utbildning varierar, men det finns två utbildningsbakgrunder som är mer vanliga än andra. Den ena är utbildning som
informatör och den andra är journalistik. En av de intervjuade informationscheferna var utbildad informatör och den andra var journalist. En
webbredaktör hade medie- och kommunikationsvetenskap som bas som sedan byggts på med journalistutbildning. Ytterligare en webbredaktör hade
examen i medie- och kommunikationsvetenskap. Det fanns alltså en övervikt
av personer med utbildning inom media, information eller journalistik inom
samtliga roller utom rollen som webbmaster. Av de tre webbmastrarna som
har deltagit i undersökningen var det en som hade högre utbildning (datateknik), en hade en KY-utbildning på ca 1,5 år och den tredje hade ingen
formell utbildning för rollen som webbmaster.
5.7.1 Fyra roller i webborganisationen
I arbetet med webbplatsen är personer med olika roller i webborganisationen
inblandade. Även om den exakta rollfördelningen skiljer sig från lärosäte till
lärosäte kan fyra centrala roller lyftas fram.
Informationschef
Informationschefen har det övergripande ansvaret för lärosätets webb. Det
är också informationschefen som står för den övergripande planeringen och
lägger förslag till ledningen om hur man bör arbeta. I förvaltningstermer kan
man säga att informationschefen är den som äger webben som förvaltningsobjekt.
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Webbsamordnare
En webbplats består av både teknik och innehåll. För det förstnämnda svarar
i regel webbmastern och för det sistnämnda svarar webbredaktören. På lärosätena har man sett behovet av att ha en funktion som, för att använda
Webbsamordnare 1:s ord, håller ihop de två benen teknik och innehåll.
Denna funktion har webbsamordnaren.
Webbsamordningen, tillsammans med webbredaktörerna, utgör den strategiska funktion som tittar framåt och ser ”vart vill vi att webben ska ta
vägen”, man får acceptans för sina planer högre upp i organisationen,
sen lägger man en beställning hos utvecklingsfunktionen. (Webbsamordnare 1)

Webbsamordnaren har ett övergripande ansvar för strukturen på den universitetsgemensamma webbplatsen och han/hon ansvarar för det strategiska
arbetet med webben. I linjeorganisationen finns webbsamordnaren i regel
direkt underställd informationschefen.
Webbmaster
För varje webbplats finns det en person som har ett övergripande tekniskt
ansvar och det är webbmastern. Denna ansvarar för den tekniska driften (även
om själva driften många gånger sköts av drifttekniker på IT-avdelningen)
och den tekniska utvecklingen av webbplatsen.
Det är emellertid inte helt självklart att webbmastern bara arbetar med tekniken bakom webben. Webbmastern kan även ha ett visst ansvar för att arbeta
med vissa delar av innehållet på lärosätets centrala webb.
Webbredaktör
Det löpande arbetet med att publicera, redigera, uppdatera och ta bort innehåll ligger på webbredaktören. Intervjuerna har också visat att webbredaktörer
kan ha lite olika inriktningar, som t.ex. att vara ansvarig för webbplatsens
pedagogiska struktur, ansvarig för nyhetsrapportering och liknande. Några
av lärosätena har fler än en webbredaktör knuten till webborganisationen.
Generellt sett kan man säga att webbredaktörerna ansvarar för innehållet på
webbplatsen, men det finns även de som har visst ansvar för uppgifter av
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mer strategisk karaktär. Det handlar främst om att i samråd med webbsamordnare och informationschef dra upp riktlinjer för lärosätets arbete med
webben som helhet.
Det är viktigt att poängtera att informanternas respektive beskrivningar av
sin roll och sina arbetsuppgifter indikerar att det inte alltid är alldeles självklart vad som ingår i respektive yrkesroll. Det finns heller inga klara befattningsbeskrivningar att luta sig emot kring respektive roll. Några exempel på
detta är man som webbredaktör endast kan ha ett innehållsansvar, eller ett
ansvar för webbplatsens pedagogiska struktur och dess innehåll och/eller ett
ansvar för mer strategiska frågeställningar tillsammans med webbsamordnaren. Som webbmaster är det vanligast att man har det tekniska ansvaret, men
det finns även exempel på webbmasters som arbetar med webbplatsens innehåll på olika sätt.
5.7.2 Från generalist till specialist: professionalisering av rollerna
Vid intervjutillfället befann sig ett av lärosätena i en övergång mellan två organisationer. I den tidigare organisationen hade man en webborganisation
där alla medarbetare var anställda på en och samma enhet på lärosätet. Man
hade webbredaktörer, tekniker och utvecklare ”under samma tak” och man
hade ett informellt samarbete. Vidare hade inte varje person en renodlad roll,
utan en och samma person kunde ha uppgifter som spände över flera områden. I och med att framför allt kraven på webben växte har man sett ett behov av formalisera arbets- och beslutsprocesser och att dela upp rollerna
tydligare. Man har också valt att lägga den tekniska utvecklingskapaciteten på
IT-avdelningen och redaktörskap och utveckling kring innehåll på informationsavdelningen. När kraven på webben vuxit har man alltså gått mer mot
en organisation som liknar de andra lärosätena och varje person har fått mer
renodlade uppgifter inom webborganisationen1.
En annan aspekt, som syns tydligt i intervjumaterialet och som lyfts fram av
speciellt Webbredaktör 4, är den att graden av specialisering och professionalisering ökar ju ”högre” upp man kommer i den generella organisationen.
Eftersom lärosätena har en mer eller mindre decentraliserad organisation har
1

Denna specialisering handlar om webborganisationen. Det är fortfarande så att en person kan ha sin anställning
uppdelad på flera områden där t.ex. uppdraget som webbredaktör kan utgöra halva tjänsten. Inom själva webborganisationen är rollen emellertid mer specialiserad.
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fakulteter, institutioner och avdelningar egna webbplatser och sett till organisationen som helhet menar Webbredaktör 4 att man är mindre specialiserade
ute på avdelningarna än på t.ex. fakultetskanslierna:
De [är] mer eller mindre specialiserade. På de allra flesta enheter är det ju
folk som gör det vid sidan om sina andra uppgifter som institutionssekreterare eller liknande. Men ju högre upp i organisationen man kommer
desto mer professionaliserat blir det ju. Så på fakultetsnivå, där sitter det
ju då utbildade informatörer och ägnar sig i princip bara åt informationsoch webbfrågor. (Webbredaktör 4)

Denna uppdelning i professionella informatörer och administratörer med
ansvar för informationspublicering får konsekvenser för t.ex. enhetlighet och
likvärdighet i innehållet på webbplatserna. Det handlar exempelvis om tilltal,
ton, målgruppsanpassning och liknande som varierar på webben totalt sett.
Denna problematik är något jag återkommer till i avsnitt 6.1 som bland annat handlar om hur man arbetar med frågor kring enhetlighet på lärosätets
webb i det stora hela, och alltså inte enbart på den centrala webben.
***
I detta kapitel har jag presenterat resultatet av intervjuer med personer i olika
roller inom lärosätenas webborganisation. Jag har presenterat lärosätenas
webborganisationer mer i detalj och redogjort för informanternas syn på sin
egen verksamhet. Målsättningen med redovisningen har varit att göra intervjuresultaten så transparenta som möjligt, dels för att jag tycker att informanterna förtjänar att synliggöras ordentligt, dels för att läsaren själv kanske ser
saker och kan dra egna slutsatser av materialet.
I kommande kapitel ska jag diskutera intervjuresultaten och resultatet av innehållsanalysen som presenterades i kapitel 4.
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6 Webbproduktion – improvisation
inom vida ramar
Efter presentationen av intervjustudien i föregående kapitel följer nu en analys och diskussion av och kring resultatet. Jag har valt att dela upp denna
analys och diskussion i de faktorer som presenterats tidigare i avhandlingen.
En sådan uppdelning innebär en förenkling av verkligheten, eftersom faktorerna många gånger går i varandra i större eller mindre utsträckning. Jag har
emellertid valt att göra denna uppdelning för att göra analysen och diskussionen kring respektive faktor så tydlig som möjlig, något som också ligger i
linje med tidigare analyser med utgångspunkt i kulturproduktionsperspektivet.
Jag vill också påpeka att materialet från intervjuerna och webbplatsanalyserna
är mångfacetterat och jag har valt att i det kommande avsnittet lyfta fram de
viktigaste aspekterna för respektive faktor.

6.1 Webborganisationen
Webborganisationens struktur och dess samspel med andra enheter på lärosätet påverkar det dagliga arbetet med webben (jfr Peterson 1979 samt
Ryan & Peterson 1982). Det är svårt att ge en generell bild av lärosätenas
webborganisationer på grund av att intervjuresultaten är för varierande. Det
finns emellertid vissa gemensamma karaktärsdrag. Arbetet med lärosätenas
webb utförs i en komplex kontext och det finns tre övergripande likheter
mellan lärosätena i undersökningen:
1. Webborganisationerna är en del av det som kan kallas den centrala
förvaltningen och man ansvarar för lärosätets webb som helhet.
2. Webborganisationerna har å ena sidan en struktur som påminner
mycket om det som Armstrong m.fl. (2001) kallar små webbteam
med runt fyra medlemmar med relativt tydligt avgränsade arbetsuppgifter, men det är också så att webborganisationen befinner på en
central nivå i en hierarkisk linje-stabsorganisation.

157

Webbproduktion – improvisation inom vida ramar

3. Lärosätena har också mer eller mindre decentraliserade organisationsstrukturer med mer eller mindre autonoma enheter (t.ex. fakulteter, institutioner, avdelningar och ämnen).
Organisationsstrukturerna beskrivna ovan får konsekvenser för det dagliga
arbetet med webben och i följande avsnitt presenterar jag de aspekter som
jag har bedömt som mest centrala i relation till avhandlingens frågeställningar.
6.1.1 Komplicerad organisation med otydliga beslutsvägar och ett
svagt mandat
Lärosätenas organisationer är alltså decentraliserade och de olika enheterna
är autonoma i varierande grad. Medarbetarna i organisationen är professionella aktörer med hög grad av självbestämmande. Ledning i olika former
möts ofta av skepsis, ibland till och med ren och skär fientlighet, och inte
sällan ses ifrågasättande av ledningen och ledningens beslut som ett nyttigt
ifrågasättande av auktoriteter (se Haikola 1999). I kontexten för denna avhandling blir då framför allt informationsavdelningens och webborganisationens befogenheter och mandat viktigt.
En webborganisation med ett tydligt mandat att driva och fastställa regler för
lärosätets webb som helhet är en förutsättning för att uppnå den enhetlighet
på webben som informanterna i studien eftersträvar. Eriksson (2007) diskuterar också vikten av att ledningen har förståelse för och ser kommunikationen som en viktig roll i organisationen. Det är också viktigt för arbetet med
webben att webborganisationen har ett stöd från universitetsledningen, att
ledningen ser vilka prioriteringar som måste göras och att man litar på
webborganisationens kunskap och kompetens. Armstrong m.fl. (2001) skriver också att det kan ha stor betydelse att ha ”IT-medvetna” personer i lärosätets högre ledning, just när det handlar om frågor som rör webben. Utan
ledningens förståelse och mandat för ett övergripande kommunikationsarbete blir informationsavdelningen och webborganisationen svag. På ett av de
lärosäten där man har lyckats väl med sin webb1 är det tydligt att ledningen

1

Man har bland annat fått beröm i en stor branschtidning och man har, enligt egna utsagor, fått många förfrågningar från andra organisationer, även utanför universitetsvärlden, som vill komma för att prata om deras arbete
med webben
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har förtroende för webborganisationens arbete. Det kan exemplifieras med
Informationschef 2:s uttalande nedan:
Ledningen kan man säga, lägger sig inte så mycket i, tror jag, om vi gör
trycksaker eller webb. Utan då är det upp till oss som ska bedöma det
professionellt. (Informationschef 2)

Ser vi till webbplatsernas utformning som helhet kan vi konstatera att lärosätena generellt sett (det finns undantag) har lyckat mindre bra i sin ansträngning att få till en enhetlig webb som följer den grafiska profilen för lärosäten.
Jag skulle vilja påstå att en av anledningarna till detta är just webborganisationens och i förlängningen informationsavdelningens bristande mandat i
den decentraliserade organisationen.
Ytterligare en komplicerande faktor är den spänning som finns mellan universiteten centralt och de lokala enheterna. Denna spänning tar sig bland
annat uttryck i att enheter, centrumbildningar, forskargrupper och liknande
väljer att inte följa de regler och riktlinjer som finns och att webborganisationen då saknar mandat att t.ex. stänga ner deras webbplatser.
Den ordning som enligt några av informanterna1 bör gälla när man arbetar
med webben är att lärosätets visioner och strategier bryts ner till visioner och
strategier för det övergripande kommunikationsarbetet för lärosätet. Därefter kan en vision formuleras för webben och detta ska sedan leda till målformuleringar och handlingsplaner. I detta arbete ligger makten över lärosätets webb (jfr Heide m.fl. 2005) hos informationsavdelningen och
webborganisationen. På ett övergripande plan är det alltså på denna nivå
som agendan för webben sätts. I det vardagliga arbetet tycks makten emellertid vara fördelad på olika, otydliga sätt. Ett exempel på detta är att enheter
som inte följer lärosätets webbpolicy ändå tillåts att fortsätta med sina webbplatser. Resultatet av detta blir, igen, att besökaren, eller användaren, av
webbplatsen får en spretig bild av lärosätet och i värsta fall även får svårt att
använda webbplatsen på ett bra sätt. Det här är i sin tur en konsekvens av
lärosätets övergripande organisation där inte webborganisationen med automatik kan kontrollera och reglera publicering av information under lärosätets
domän.
1

Frågan har inte av diskuterats i detalj med samtliga informanter.
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Flera av informanterna diskuterar problemet kring var makten över webben
slutligen ligger. Trots att man inom webborganisationerna tycks ha ett stort
inflytande över webbens innehåll och struktur, säger t.ex. Webbmaster 1,
Webbredaktör 4 och Informationschef 1 (alla på olika lärosäten) att det finns
en problematik kring prioriteringar, vem som har sista ordet och vem som
tillåts komma till tals när det gäller att ställa krav på webbplatsen. Informationschef 1 säger t.ex. att det finns en oro för att det administrativa perspektivet tar överhand när man måste göra prioriteringar. Webbmaster 1 säger att
kravställarna oftast är personer i organisationen som inte har ett studentperspektiv, utan snarare fokuserar på rationaliseringar av t.ex. administrativa
processer. Om dessa sedan får positiva effekter för studenterna är det snarare en positiv bieffekt, enligt Webbmaster 1. Webbredaktör 4 säger att det är
frustrerande att behöva föra upp diskussioner om t.ex. design till ledningsgruppen i organisationen:
– Det är inte säkert att ledningsgruppen är de mest kompetenta att avgöra sådana frågor. Det är ju ingen designexpertis som sitter där, utan de
är ju experter på att förvalta. (Webbredaktör 4)

Även om informanterna i undersökningen säger att det är Informationschefen eller motsvarande som har sista ordet när det gäller webben, tycks det
finnas vissa delar som denne inte har full kontroll över. Det kan handla om
ny teknik som ska tas i bruk och det kan handla om olika typer av administrativa system som ska integreras i webben. Dessa förändringar påverkar
många gånger webbplatserna när det gäller såväl form som innehåll, men det
är alltså inte alltid webborganisationen och informationschefen som ”äger
frågan” för att använda Webbsamordnare 3:s ord. Till detta ska även läggas
det faktum att universitetens organisation som helhet alltså inte stödjer att
informationsavdelningen, som är den vanliga hemvisten för webborganisationens ledning (jfr Figur 1–2 i kapitel 1), går in och bestämmer över andra
enheter.
Ett sådant exempel är de riktlinjer som finns för 24-timmarswebben och
som bland annat går ut på att tillhandahålla olika typer av tjänster via webben. Det är då inte enbart upp till webborganisationen att driva detta, eftersom beslut av denna karaktär även påverkar t.ex. administrativa processer på
lärosätet. Det är visserligen bara Webbsamordnare 3 som uttryckligen note-
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rar detta, men det är rimligt att utgå från att denna problematik även återfinns på andra lärosäten. Utifrån Informationschef 1:s kommentar kring ett
administrativt perspektiv kontra ett kommunikationsperspektiv kan vi också
se att problematiken kan gå åt båda hållen. Med detta menar jag att Webbsamordnare 3 ger uttryck för ett problem som handlar om att webborganisationen inte själv kan fatta beslut som rör implementering av riktlinjer kring
24-timmarswebben, samtidigt som Informationschef 1 ger uttryck för att
webborganisationen påtvingas ett administrativt perspektiv när det gäller
webben.
6.1.2 Otydliga mål och metoder
Organizations should be aware of the need to communicate larger goals
and objectives to the staff involved in developing and maintaining online
resources. If the goals and objectives of a Web site are not clear, the site
may not be properly organized, and the online visitor may not be able to
fully use the resources of the site. (Chadwick m.fl. 2000: 62)

Chadwick m.fl. (2000) hävdar att det är viktigt att personalen som arbetar
med en organisations webbplats, känner till vision och mål för webbplatsen.
När det gäller visioner och strategier visar intervjuerna att sådana i regel antingen:
• Inte finns fastställda över huvud taget,
• finns ”uttalade” men inte dokumenterade/nedskrivna, eller
• finns ”men håller på att revideras”.
Det framgår i intervjuerna att visioner och strategier för webben i regel inte
är speciellt närvarande i webborganisationen. I likhet med många medieföretag (jfr Alström & Hedman 2005) tycks långsiktiga strategier vara något man
undviker bland annat eftersom webben utvecklas i så snabb takt att en långsiktig strategi snart skulle vara föråldrad. Detta gäller såväl teknisk utveckling
som organisationens krav på webbplatsen.
Det kan alltså finnas skäl till att undvika långgående strategier. Samtidigt
framgår det av såväl innehållsanalysen som i intervjuerna att webbplatserna
blir mer och mer komplexa. Som Webbsamordnare 4 uttryckt det, kan lärosätenas webbplatser ses som stora oljetankers som man inte vänder på med
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enkelhet. Det här betyder också att när webbplatserna, så att säga, har tagit
en viss riktning är det svårt att göra några större avsteg från rutten. Därför är
det intressant att konstatera att de flesta informanterna dels inte kan redogöra för visioner och strategier för webben, dels säger att man inte har någon
modell för utvecklingsarbetet kring webben.
Vad blir då konsekvenserna av svaga (eller obefintliga) visioner och strategier? När det gäller innehållet på webbplatserna kan man säga att det bestäms
på två plan. Dels fattas beslut av mer generell och strategisk karaktär på central webborganisationsnivå, dels bestäms innehållet dagligdags av redaktörer
som bestämmer innehållet inom de uppställda ramar som beslutats. I detta
arbete, både på lång och kort sikt, riskerar de otydliga målen och mer eller
mindre outvecklade metoderna för utvecklingsarbete att leda till en spretig
webb med många ad hoc-lösningar (jfr Johansson 2005 och hennes diskussion kring visioner, mål och strategier i en organisation). När webborganisationen inte har riktigt klart för sig vart man är på väg, är det lätt att man lyssnar för mycket på dem som ”skriker högst”, för att använda Informationchef 1:s och Webbmaster 1:s uttryck (jfr även Armstrong m.fl. 2001).
Schneider & Foot (2004) och Kotamraju (1999; 2002) diskuterar webbens
efemära natur och framför allt menar Kotamraju (2002) att det finns en hög
grad av föränderlighet dels på webben, men också kring den teknik som används och de kompetenser som krävs för att arbeta med webben. En viktig
aspekt av detta är möjligheterna till konstant revidering. Exempelvis säger
Utvecklare 1 uttryckligen att man kan fixa eventuella problem i efterhand
och Webbmaster 3 berättar om åtgärder som vidtas efter återkoppling från
användare. Frågan är om denna möjlighet leder till ett omedvetet ”slarv” i
utvecklingsarbetet, att det liksom inte blir lika viktigt att få det rätt från början när man tänker sig att man relativt enkelt kan åtgärda det i efterhand.
En viktig aspekt som kommer fram i intervjuerna är att organisationens interna intressenter många gånger får bestämma över webbplatserna. Detta tar
sitt uttryck i ett språk och en informationsstruktur som är centrerad kring
den interna organisationen, en så kallad organisationscentrerad informationsarkitektur (jfr Rosenfeld & Morville 2002). Webbsamordnare 3 tar upp
detta och säger att dels är språket internt och byråkratiskt, dels är webbplatserna strukturerade så att de speglar hur lärosätet är organiserat – istället för
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att utgå ifrån vilket informationsbehov de olika målgrupperna har. Det är
troligt att detta delvis är en konsekvens av att det saknas strategier som kan
guida webborganisationen i viktiga frågor – man har egentligen ingenting att
stödja sig mot i diskussioner med de interna intressenterna.
6.1.3 Många intressenter – många syften
För lärosätets webbplats finns det många intressenter och många målgrupper. Webben har därför mycket att leva upp till. I en artikel i The Chronicle of
Higher Education (1999, vol. 45, nr 45) skriver Kelly McCollum:
A college web site must be many things to many people – an advertisement aimed at prospective students, a tug at the heart – and purse strings
of nostalgic alumni, and an administrative tool for current students and
professors. […] Gone are home pages run by students or volunteer network technicians. The Web site is now an integral part of a university’s
educational, administrative, and business efforts, and institutions are devoting the same resources to it that that (sic!) they would do any other
critical function. (McCollum 1999)

Bilden som McCollum målar upp stämmer också väl in på svenska universitetswebbplatser, även om informanterna indikerar att det inte satsas tillräckligt stora resurser på webben. På ett övergripande plan kan webbens funktion delas upp i två delar. Dels ska webben vara en kommunikationskanal,
dels ska den fungera som ett administrativt verktyg. Man skulle kunna uttrycka det som att webben ska vara en arbetshäst och en Porsche på en och
samma gång. Å ena sidan ska den bidra till att lärosätet lever upp till de krav
som ställs på det i egenskap av myndighet (jfr Emanuelsson & Karlsson
1991), å andra sidan ska webben vara en intressant, informativ och inspirerande kommunikationskanal som fungerar bra i rekryteringen av nya studenter.
Att webbplatserna har gått från enkla informationssidor till mer omfattande,
mer avancerade och verksamhetsintegrerade webbplatser syns också när det
gäller olika typer av navigationshjälpmedel och sidor med information om
webbplatsen. I Tabell 6–1 kan vi se att länkar på startsidan som relaterar till
olika typer av information om, och hjälp kring, webbwebbplatsen har ökat
över tid.
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Tabell 6–1 Antal länkar till information om webbplatsen
Tidsperiod

Medel

Antal (wp)

1996-1997

2,00

9

1998-1999

1,67

6

2000-2001

2,71

7

2002-2003

3,00

5

2004-2005

4,50

8

Total

2,80

35

Ökningen av denna typ av information är inte bara kopplad till att webbplatserna täcker en större och större del av lärosätenas verksamhet, det finns
även t.ex. juridiska krav om informationen på webbplatsen, något som diskuteras mer i detalj i avsnitt 6.5.
6.1.4 Ovilja och brist på incitament till att bidra med innehåll
Haikola (1999: 32) diskuterar en problematik inom akademin som har att
göra med ledning och ledarskap och menar bland annat att lärare och forskare är lojala mot sitt ämne, sin avdelning, sin centrumbildning och sin forskargrupp, men inte mot lärosätet centralt.
Den akademiske lärarens starka autonomi illustreras också av att
hans/hennes lojalitet i första hand utövas mot den disciplin eller det
ämne som han/hon forskar i och undervisar om. Lojaliteten utövas i
andra hand mot den institution man tillhör och i sista hand mot universitetet. En akademisk lärare kan alltså känna sig mer lojal och styrd av en
kollegial gemenskap på andra sidan jorden än av sin egen institutionsledning och sin egen universitetsledning.

Detta lojalitetsproblem kan bland annat leda till ”flaskhalsar” i arbetet med
att informera om t.ex. aktuell forskning på lärosätet. Webborganisationen har
helt enkelt svårt att få de enskilda forskarna och lärarna att informera om sitt
arbete. Informationschef 1 och Webbsamordnare 3 noterar den ökade konkurrensen om forskningsmedel och att detta bland annat måste leda till att
man på webbplatsen lyfter fram och synliggör det man är bra på. I ljuset av
detta kan forskarnas och lärarnas eventuellt aviga inställning till att bidra med
innehåll till webben riskera att bli kontraproduktiv. Risken ligger i att den
som inte lägger tid och energi på extern kommunikation, i andra sammanhang än strikt vetenskapliga, får det svårare att få finansiering för sin forskning. Att synas på webben och i andra sammanhang, där forskaren presente-
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rar sin forskning i mer populärvetenskapliga former, bör därför bli viktigare
och viktigare. Med detta följer också att webborganisationernas roll kan
komma att förändras och att de bland annat blir viktigare för varje ämne och
varje enskild forskare.
6.1.5 Motsättningar mellan central och lokal förvaltning
Det tycks inom lärosätena finnas vissa interna spänningar mellan webborganisationen inom den centrala förvaltningen och de som arbetar med så kallade lokala webbplatser. Heide m.fl. (2005: 81) skriver att när ”besluten fattas
på den högsta nivån talar man om maximal centralisering, och när besluten
fattas så långt ner i organisationen som möjligt talar man om maximal decentralisering”. I intervjuerna har vi sett att lärosätena många gånger har en
decentraliserad organisation med mer eller mindre autonoma enheter. Samtidigt har man alltså en centraliserad webborganisation som har ett övergripande ansvar för lärosätenas ”närvaro” (jfr Thompson & Yujun 2004) på
webben. Informanterna talar om problem att få acceptans för den grafiska
profilen och andra aspekter av webben som helhet. De arbetar mer eller
mindre strategiskt med att införliva så många enheter som möjligt i publiceringsverktyget (i den mån lärosätet har ett sådant) som ett sätt att skapa enhetlighet, i alla fall visuellt, på hela webben. En konsekvens av lärosätenas
organisationsformer är emellertid att beslut som fattas centralt av den eller
de som har en samordnande roll (t.ex. Webbsamordnare och/eller Informationschef) tycks få det svårt att ta sig ner till utvecklare och redaktörer av
lokala webbplatser för realisering.
Cox (2007a) har visat att ”web managers” i hans undersökning har tillämpat
olika strategier i arbetet med webben; vissa arbetar med en rigid struktur där
allt innehåll och nya webbsidor ska godkännas av någon på central nivå,
andra lämnar över ansvaret på de lokala redaktörerna och webbmastrarna.
Informanterna i min studie säger också att man hellre använder morot än
piska i arbetet med att införliva de lokala webbplatserna i ett gemensamt
publiceringssystem eller i olika former av mallar för lärosätets webbsidor.
För informanterna är det viktigt att kunna motivera varför man har valt en
viss väg och man vill, i likhet med informanterna i Armstrong m.fl. (2001)
vara ”övertygande snarare än föreskrivande” (fritt översatt från Armstrong
m.fl. 2001: 68), eftersom man inte tror att det skulle fungera att tvinga de
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lokala utvecklarna, webbmastrarna och webbredaktörerna att t.ex. följa den
grafiska profilen.

6.2 Teknik och teknisk utveckling
I följande avsnitt diskuterar jag hur webbplatsernas form och innehåll influeras av teknik och teknisk utveckling. Som tidigare har diskuterats är tekniken
en nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för webbplatsers existens
och den har stor betydelse för vad som är möjligt att göra. Tekniken kan sägas ha vissa ”affordances”, den erbjuder så att säga olika handlingsutrymmen
(se t.ex. Norman 1999, Hutchby 2001 och Jensen 2005).
Den tekniska utvecklingen kring internet och webben har gått fort fram. Utvecklingen kan delas in i tre huvudområden: infrastruktur (t.ex. datorer, bildskärmar och nätverk), mjukvara (t.ex. webbläsare, tilläggsprogram som Flash
och programvaror för utveckling av webbsidor) och standardisering (framför
allt kring ”språk” som HTML, XHTML, CSS och JavaScript) och hur dessa ska
tolkas av t.ex. webbläsare.
Analysen av startsidor för svenska universitetswebbplatser (se kapitel 4) visar
att i mitten av 1990-talet hade lärosätena relativt enkla, text- och bildbaserade webbplatser med hyperlänkar för att ta sig till olika sidor. Vissa inslag av
t.ex. personalkataloger som användaren kunde söka i gjorde webbplatserna
något mer avancerade, men på det stora hela var webbplatserna av den typ
som Siegel (1997) kallar första generationens webbplatser och som Thompson & Yujun (2004) och Rao m.fl. (2003) klassificerar som webbplatser med
fokus på webbnärvaro. Idag är webbplatserna storskaliga, dynamiska och
verksamhetsintegrerade. Lärosätena har gått från webbplatser mer fokuserade på webbnärvaro till webbplatser integrerade i lärosätets verksamhet, så
kallade transaktionsorienterade (Gribbins & King 2004) eller ”integrerade
webbplatser” (Levy & Powell 2003; McNaughton 2001).
I det kommande avsnittet diskuterar jag några av de tekniska områden som
har haft stor betydelse för utvecklingen av lärosätenas webbplatser.
6.2.1 Inte teknik för teknikens skull
På lärosätena tillmäter man inte teknik och teknisk utveckling särskilt stor
betydelse. Inställningen till ny teknik är avvaktande och de menar t.ex. att
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tillgänglighet är viktigare än spjutspetsteknik. De är därför försiktiga med allt
för stora satsningar på t.ex. Flash-baserade lösningar och andra typer av interaktiva. Ett exempel på denna avvaktande attityd är vilken upplösning man
väljer att skapa webbplatserna för.
Tabell 6–2 Webbplatsernas upplösning över tid
Anpassad för upplösning
Tidsperiod
1996-1997

640x480
9

800x600
0

Total (wp)
9

1998-1999

5

1

6

2000-2001

3

4

7

2002-2003

1

4

5

2004-2005
Total

2
20

6
15

8
35

Tabell 6–2 visar att man har varit försiktiga med att skapa webbplatser anpassade för alltför hög upplösning. Global statistik från webbplatsen thecounter.com (2008) visar att i december 2005 hade drygt 70 % av användarna en
upplösning på 1024x768 bildpunkter eller högre1. Som framgår av Tabell 6–
2 var det och inget av lärosätena som då hade tagit steget till webbplatser
anpassade för högre upplösning än 800x600 bildpunkter.
Webbsamordnare 1 säger också att det blir för dyrt och för riskabelt att ligga
i framkanten av den tekniska utvecklingen och att det därför är vanligt att
man så att säga turas om med att göra det. Informanterna är också generellt
sett noga med att påpeka att ny teknik ska tillföra något för användaren av
webbplatsen.
Tekniken erbjuder alltså vissa möjligheter och handlingsalternativ – den har
en viss affordance. På lärosätena har man emellertid valt att avvakta i vissa
fall och satsa i andra. Man har exempelvis varit försiktig med att anpassa layouten för en för hög upplösning och man har konsekvent valt att inte använda så kallade ramar (frames) i sin layout, men man har varit snabb med
att implementera stilmallar och t.ex. låsa teckengraden till en viss storlek som
användaren inte kan anpassa2. Man har även valt att frångå användningen av
olika färger på besökta och obesökta länkar, men man har varit sparsam med

1

Grunden för denna beräkning är inte känd, men det är den bästa källa jag har kunnat hitta för den här typen av
uppgifter (speciellt vad gäller longitudinella data).

2

Här har lärosätena emellertid haft lite olika strategier där vissa har valt att använda fast teckengrad, medan
andra har valt en lösning med så kallad relativ teckenstorlek.
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att utveckla innehåll och funktioner som kräver alltför snabb internetanslutning.
6.2.2 Teknik, språk och standarder
Grunden för alla webbsidor är HTML (numera XHTML). Det är denna kod för
att strukturera innehållet i dokument som kan sägas utgöra deras ryggrad.
HTML har genomgått en rad förändringar sedan början av 1990-talet, vilket
har påverkat framför allt webbplatsernas form.
En till synes trivial, men faktiskt mycket viktig utveckling i HTML var möjligheten att arbeta med tabeller i dokumenten, en möjlighet som kom i och
med HTML 3.2. I de första versionerna (1996–97) var det tre av nio lärosäten
som inte använde tabeller för layout och sex som gjorde det. Från 1998–99
använder samtliga lärosäten tabeller för layout av webbsidorna (se Tabell 4–
10). Tabeller är en teknik som kan användas vid layout av webbdokument.
Tabeller lades ursprungligen till HTML-standarden (version 3.2) för att
möjliggöra redovisning av data i tabellform. Tekniken kom dock snabbt att
användas även för andra ändamål, t.ex. att placera innehåll i tabellceller för
att få till en mer exakt placering av innehållselement i ett webbdokument.
Tabeller medförde en övergång från layouter i en ”spalt” med rubriker,
brödtext, länkar, bilder och så vidare i en ström uppifrån och ner, till layouter i flera spalter (tre spalter har varit rätt vanligt).
En annan teknisk utveckling som har haft stor betydelse för webbplatsernas
utveckling är integrering av olika typer av databasbaserade lösningar. Det
handlar dels om databaser i sig, dels om olika tekniker för att hämta informationen i databaser och sedan skapa ett dokument som kan läsas av användarens webbläsare. Tekniken innebär i korthet att webbsidor skapas dynamiskt
och att informationen kan vara anpassad till enskilda individer, t.ex. i form
av resultat på senaste tentamen. Denna teknik gör det också möjligt att målgruppsanpassa information på ett sätt som annars, d.v.s. utan databaser,
skulle vara mycket mer komplicerat.
Utvecklingen av publiceringsverktyg tas upp som en viktig teknisk utveckling
av informanterna. Publiceringsverktygen gör, enligt informanterna, att de
som publicerar information kan fokusera på just informationen och kommunikationen och inte på tekniken. Cox & Emmott (2007: 310) skriver att
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publiceringsverktyg ”offer to take the technical skill out of web publishing,
allowing decentralisation of content creation but with continuing control
over page design”. Det är viktigt att notera att publiceringsverktygen erbjuder en lösning där de som ska publicera innehåll inte behöver bry sig särskilt
mycket om tekniken och att de möjliggör en central kontroll över designen.
Det är emellertid inte helt självklart att publiceringsverktygen löser alla problem kring webbpublicering.
Publiceringsverktygen är en del i det som Lenert (2004) kallar sociotekniska
ensembler. Ett publiceringsverktyg är en teknisk lösning som är beroende av
dels andra tekniker, dels sociala aktörer med tillräckliga kunskaper om det
tekniska systemet, men också om t.ex. regelverk och policyer kring webbpublicering på lärosätet. Webbsamordnare 3 noterar detta och säger:
Jag menar, man kan ha de bästa intentionerna i världen att webbplatsen
ska vara användarvänlig och uppfylla standarder, men om det inte har
trillat ner i organisationen så spelar det egentligen ingen roll hur bra verktyg man har. (Webbsamordnare 3)

Publiceringsverktyg ger bland annat möjligheter till olika grad av standardisering av speciellt formen på webbplatsen, men även den underliggande strukturen (jag tänker i detta fall framför allt på den HTML-kod som publiceringsverktyget producerar) blir mer standardiserad. Systemet kan t.ex. konfigureras så att den som lägger in en bild i en artikel alltid måste ange en så kallad
alternativ-text (alt-text), men man kan inte kontrollera att alternativ-texten
ger en meningsfull beskrivning av den aktuella bilden. För detta krävs det att
lärosätena utbildar och sätter upp riktlinjer för sina webbredaktörer. Innehållet i form av texter och bilder påverkas dock inte direkt av publiceringsverktyget i sig. Däremot kan innehåll (och form) påverkas av olika typer av restriktioner som sätts upp i publiceringsverktyget – det kan handla om rubriker som bara får innehålla ett visst antal tecken och om bilder som måste
vara anpassade för bestämda dimensioner.
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Figuren nedan visar den första webbplatsen för Göteborgs universitet.

Figur 6–1 www.gu.se, 970717.

Figuren visar hur startsidan för Göteborgs universitet såg ut i juli 1997. Det
var en enkel sida, med enkel layout. En bild i sidtoppen, följt av två länkar till
information på engelska eller franska. Därefter kommer en så kallad bildkarta (image-map) som är en bild med flera klickbara zoner. För att säkerställa
att även de som inte kan se bilderna ska kunna navigera har man även alla
länkar uppradade under bildkartan.
I april 2006 såg startsidan ut enligt Figur 6–2. Webbplatsen har här fått en
mer komplex layout med flera olika sätt att navigera. Man använder JavaScript för att möjliggöra en snabbmeny längst upp till höger och man har
som användare möjlighet att göra egna inställningar för t.ex. teckensnitt och
radavstånd vid visning av webbplatsen.
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Figur 6–2 www.gu.se, 060406.

Ytterligare en viktig aspekt är utvecklingen av olika standarder kring internet
och webben. Som Webbsamordnare 4 beskriver det, är lärosätenas webbplatser stora och komplexa system och då är det viktigt att de är baserade på
och följer centrala standarder. Utvecklingen av standarder samt webbläsarnas
ökade stöd för dessa är viktigt eftersom det ökar tillgänglighet och underlättar utvecklingsarbetet.
Den ökade tillgången till bredband har inte påverkat webbplatserna i någon
större utsträckning säger informanterna. Webborganisationerna säger sig
fortfarande vara försiktiga med att utveckla allt för tunga applikationer eftersom man inte vill stänga någon ute. På nuvarande webbplatser har det dock
blivit vanligare med någon form av Flash-objekt på startsidan, vilket bidrar
till ökad vikt på sidan. Användarnas ökade tillgång till bredband har också
bidragit till att man på vissa lärosäten experimenterar med olika former av
bandbreddskrävande innehåll. Det kan t.ex. som tidigare nämnts handla om
vissa typer av multimedieproduktioner och om att tillhandahålla föreläsningar av allmänt intresse som MP3-filer och/eller strömmad video. Trots detta
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är det rimligt att säga att man inom lärosätenas webborganisationer i regel
inte är spjutspetsanvändare, för att använda Webbsamordnare 1:s ord, av
den nya tekniken. Deras beteende påminner snarare om det som Rogers
(1995: 262) kallar ”den sena majoriteten” (late majority), som är skeptisk till
ny teknik och använder den först när majoriteten använder den. Med detta
menar jag inte att webborganisationerna är skeptiska till ny teknik. Jag vill
snarare ta fasta på det faktum att de är avvaktande och försiktiga med att
implementera lösningar baserade på ny teknik på sina webbplatser eftersom
lärosätena inte får utestänga någon från webbplatsen och att man måste tillhandahålla likvärdig information till alla (jfr Emanuelsson & Karlsson 1991).
Det går dock att nyansera bilden ovan en aning. Det lärosätena tycks vara
försiktiga med är att gå för fort fram med är teknik som är avgörande för
användningen av webbplatsen (t.ex. dimensionerna på webbplatsen, strömmade medier etc.). Man arbetar dock med att bygga in principer för användbarhet och tillgänglighet i de publiceringsverktyg man implementerar. På så
sätt behöver inte den som publicerar informationen bekymra sig om detta.
Detta är också tekniska lösningar som ofta inte är direkt påtagliga för användarna, om de inte själva bestämmer sig för att dra nytta av dem1.
6.2.3 Interaktivitet på webbplatserna
Analysen som presenteras i kapitel 4 visar att graden av interaktiva inslag
successivt har ökat på webbplatserna, men att det fortfarande (fram till 2005)
handlar om det som Jensen (1998) kallar konsulterande interaktivitet, d.v.s.
om att användaren genom olika val ”ställer frågor” till systemet. Det handlar
t.ex. om att söka efter personal på lärosätet, att söka efter en utbildning i en
webbaserad utbildningskatalog, söka bland forskningspublikationer, söka i
databaser som presenterar forskning och liknanden. Denna typ av interaktiva
inslag har alltså ökat över tid. Däremot visar undersökningen att inslagen av
funktioner som erbjuder det som Jensen (1998) kallar konversationsinteraktivitet i princip lyser med sin frånvaro. Det finns ett par exempel på webbplatser som vid några tillfällen erbjudit en chattfunktion, men detta tycks inte
ha varit något permanent. Analysen indikerar att det istället handlar om en
form av punktinsats inför sista ansökningsdag till lärosätets utbildningar.
1

Att t.ex. HTML-koden följer givna standarder och ”best practice” är i regel ingenting den som tittar på webbplatsen märker av, men för den som t.ex. får webbplatsens innehåll uppläst via en skärmläsare har det stor betydelse.
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När det gäller inslag som inbjuder till interaktion mellan användaren och lärosätet handlar det främst om så kallade e-postlänkar, d.v.s. hyperlänkar som
leder till en e-postadress. I övrigt har webborganisationerna varit avvaktande
till att använda mer komplexa interaktiva funktioner på webbplatserna, något
som också noteras av ett par av informanterna. Webbsamordnare 3 säger
t.ex. att man nu har börjat tänka mer på olika typer av interaktiva inslag, men
att man inte riktigt har kommit dit än:
Det är någonting som vi har funderat på nu, med rörliga bilder, bloggar,
vad som helst. Dit har vi ju inte riktigt kommit än. (Webbsamordnare 3)

Tekniken för olika typer av interaktiva inslag som t.ex. diskussionsforum,
chattar, avancerade sökfunktioner och liknande har funnits relativt länge. Att
detta inte har fått genomslag på webbplatserna i någon större utsträckning
kan nog delvis hänföras till webborganisationernas avvaktande attityd till
alltför komplicerad funktionalitet på webbplatserna. Det är emellertid rimligt
att anta att det dessutom finns andra skäl till att de interaktiva inslagen
främst är av konsulterande karaktär. Det kan t.ex. handla om såväl ekonomiska och personella resurser som att man helt enkelt inte har sett något
större behov av andra typer av funktionalitet på webbplatserna. Detta är
dock något som inte har undersökts närmare i avhandlingen och jag avstår
därför från att göra några vidare spekulationer kring detta.

6.3 Industristruktur
Analysen kring denna faktor tar sin utgångspunkt i det som Hoskins m.fl.
(2004) kallar organisationernas beteende, eller agerande, på en marknad (se
även McQuail 2005). I det här fallet handlar det framför allt om hur lärosätena och deras webborganisationer förhåller sig till varandra och intervjuerna
visar att lärosätena har ett öppet samarbete med varandra när det gäller arbetet med webben. Man har alltså på lärosätena bestämt att det är bättre att
samverka kring arbetet med webben än att konkurrera. Detta samarbete är
både formellt, i form av t.ex. Suniweb, och informellt i form av informella
kontakter via e-post, utskick på Suniwebs e-postlista och liknande. Informanterna noterar att man visserligen konkurrerar om studenter och forskningsmedel, men detta är ingenting som har påverkat öppenheten i samarbetet. Detta kan förklaras bland annat av det faktum att de flesta universitet är
myndigheter. Det betyder dels att man lyder under ”offentlighetsprincipen”,
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dels att man enligt lag är skyldig att ”… lämna andra myndigheter hjälp inom
ramen för den egna verksamheten” (Förvaltningslag 1986:223, 6 §).
Som vi har sett i kapitel 5 finns det emellertid ytterligare andra motiv för att
samarbeta. Ett sådant är att lärosätena blir starkare gentemot olika typer av
leverantörer, t.ex. av publiceringsverktyg, ju fler som intresserar sig för och
använder samma lösning.
6.3.1 Praktikgemenskaper
Samarbetet mellan lärosätena innebär också att man skapar kunskap genom
erfarenhetsutbyten. I detta samarbete bildas det som Heide (2005: 145) kallar
”praktikgemenskaper”:
Eftersom vi i dag bildligt talat drunknar i information, behöver vi som
individer vägledning och hjälp för att kunna finna, strukturera och erhålla
en meningsfull förståelse utifrån tillgänglig information. Medlemmarna i
de informella nätverken – praktikgemenskaper – har en sådan viktig
funktion.

Denna typ av praktikgemenskaper finns såväl inom respektive lärosäte, t.ex.
genom att informatörer och redaktörer på olika enheter samtalar och delar
med sig av erfarenheter av webbpublicering, som mellan lärosätena. Webbsamordnare på de olika lärosätena kan diskutera gemensamma frågor och
därigenom skapa värdefull kunskap som han eller hon tar med sig tillbaka till
sitt lärosäte. Detsamma kan även gälla för webbredaktörer och webbutvecklare.
Cox (2007b) skriver bland annat att teknik och tekniska system är vanliga
samarbetspunkter mellan lärosäten i Storbritannien. Detta stämmer även
med situationen vid svenska lärosäten. Samarbete handlar visserligen även
om diskussioner kring t.ex. policyer för webbpublicering och liknande, men
ser vi till informanterna i min studie är teknik och tekniska lösningar (t.ex.
val av publiceringsverktyg) det man primärt samarbetar kring.
Med införandet av publiceringsverktyg och enhetliga system för webbpublicering har också publicisternas/informatörernas möjligheter till samarbete i
praktikgemenskaper (jfr Heide m.fl. samt Cox 2007b) ökat. Den ”nya” tek-
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niken ger upphov till förändrade arbetssätt och förändringar i rollen som
t.ex. webbredaktör. När redaktörer och informatörer runt om på lärosätet
samarbetar och utbyter erfarenheter kan även detta ge upphov till en positiv
utvecklingsspiral med mer professionella webbplatser vad gäller formen till
viss del, men framför allt när det gäller webbplatsernas innehåll.
6.3.2 Likriktning av webbplatserna
Som vi har sett har alltså lärosätena ett öppet och organiserat samarbete
kring arbetet med webben. Man ser och lär, man tittar mycket på varandra
och håller koll och man jämför sig hela tiden med andra lärosätens innehåll,
funktionalitet och tjänster.
Bourdieu (1998: 38–39) skriver att ”man måste veta vad andra säger för att
veta vad man själv ska säga. Det är en av de mekanismer som ger upphov till
produkternas homogenitet”. I citatet refererar Bourdieu till journalistiska
produkter, men hans kommentar är även tillämpbar i detta sammanhang. En
genomgång av svenska universitetswebbplatser ger snabbt en bild av relativt
likriktade webbplatser, med likartad struktur och det som ofta bryter av är
den grafiska profilen. Framför allt har webbplatserna likartade rubriker, länkar och ”ingångar”. Flera informanter har kommenterat detta och menar att
detta egentligen inte är så konstigt eftersom universiteten trots allt är verksamma på samma ”marknad” och alla är ålagda samma uppgifter – utbildning, forskning och samverkan. Detta är en av förklaringarna till varför dessa
rubriker finns på centrala platser på snart sagt varje startsida för svenska universitetswebbplatser
Det är emellertid inte bara de ålagda uppgifterna som kan leda till likriktning.
Webbredaktör 4 säger också att en viktig uppgift är att dagligen kontrollera
vad andra lärosätena har för nyheter på sina webbsidor, vad de andra har
”plockat upp”. Även Webbredaktör 1 noterar att det är viktig att utföra olika
former av ”benchmarking” mot andra lärosätens webbplatser.
Eftersom lärosätena har samma grunduppgifter och snarlika organisationer
blir innehåll och struktur på ett övergripande plan lika. Detta är, enligt
Webbsamordnare 4, inte är speciellt konstigt, men det gör att det blir viktigt
att arbeta med det som Winter m.fl. (2003) kallar ”impression management”.
Webbredaktör 2 säger:

175

Webbproduktion – improvisation inom vida ramar

[Vi är] väldigt medvetna om hur de andra lärosätena ser ut och så, för vi
vill ju inte vara en i mängden, utan vi vill ju sticka ut så att man ska känna
igen och komma ihåg oss. (Webbredaktör 2)

I detta arbete är den grafiska identiteten central, något som man emellertid
inte tycks ha fått förståelse för ute på lärosätenas olika enheter (se diskussionen i avsnitt 6.1). Denna brist på förståelse innebär att trots att webborganisationen arbetar medvetet med att stärka den grafiska identiteten och lärosätet som varumärke, spretar olika lokala webbplatser åt olika håll, vilket
bidrar till en splittrad bild av lärosätet som helhet.
6.3.3 Samarbete gör webbplatserna bättre
Det framgår av intervjumaterialet att mycket av samarbetet sker på idé- eller
konceptnivå. Med detta menar jag att lärosätena samarbetar om grunden för
viss typ av funktionalitet eller innehåll, men att varje lärosäte anpassar tekniken och det grafiska uttrycket efter sina egna förhållanden. Genom det öppna samarbetet mellan lärosätena håller man också utvecklingsarbetet levande.
Som flera informanter uttrycker det, är det vanligt att om ett lärosäte har
utvecklat något som fungerar bra, dyker liknande funktioner eller innehåll
upp på andra lärosäten, ofta i en vidareutvecklad form. Denna lösning tas
sedan upp och vidareutvecklas av ett tredje lärosäte och på så sätt uppstår
det en positiv utvecklingsspiral som bidrar till att lärosätenas webbplatser
kontinuerligt utvecklas och förbättras. I detta samarbete ingår också att vara
den som ligger längst fram, i alla fall med jämna mellanrum. Några informanter talar om att ”turas oss”, att ”byta hare” i den tekniska utvecklingen.
På så vis får man en solidarisk fördelning mellan lärosätena vad gäller att
vara drivande i tekniska utvecklingen. Webbsamordnare 1 menar att detta är
något som gynnar alla lärosäten:
Och det [samarbetet] tror jag är bra för Sverige. För det kan öka den internationella konkurrenskraften genom att vi faktiskt hjälper varandra att
bli bättre allihop. (Webbsamordnare 1)

6.4 Marknad
Marknad definieras inom marknadsföring från säljarsidan. Vanligen avses
nuvarande och potentiella kunder som har önskemål om den aktuella
produkten och resurser, vilja och befogenheter att köpa den. (NE.se)
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Citatet ovan är från Nationalencyklopedin och beskriver hur begreppet
marknad används inom marknadsföring. Beskrivningen stämmer också väl
överens med hur marknad som faktor definieras inom kulturproduktionsperspektivet, d.v.s. som mottagarna av en kulturprodukt, så som de definieras av
producenten (jfr Peterson 1979; 1982; 1985).
Eftersom svenska lärosäten inte säljer utbildningsplatser och eftersom de är
organisationer som drivs utan vinstsyfte, kan begreppet kännas främmande i
denna kontext. Ur analyssynpunkt är det emellertid fullt naturligt. Lärosätena
tillhandahåller t.ex. uppdragsutbildningar och uppdragsforskning. Detta genererar intäkter till lärosätena. De tillhandahåller även utbildningsplatser och
varje student som registrerar sig för en kurs eller ett program genererar intäkter till lärosätet. I arbetet med att t.ex. marknadsföra lärosätets verksamhet får webbplatserna därför en kommersiell funktion.
Webbplatserna i sig är emellertid inte produkter som ska säljas. Jämfört med
t.ex. en nyhetswebbplats som ska generera publik till annonsörer, eller
webbplatser där besökare betalar för att ta del av innehållet, fyller lärosäteswebbplatserna en annan funktion. Bortsett från att webbplatserna används
till att uppfylla olika uppgifter som åligger en myndighet och som administrativt verktyg för såväl personal som studenter, används de för att marknadsföra lärosätena som institutioner. Cox & Emmott 2007 har visat att ett väsentligt syfte med lärosätens webbplatser är att bidra till ökad rekrytering av
studenter1. I detta informations- och marknadsföringsarbete blir det således
relevant att tala om en marknad i form av besökare till och användare av
webbplatserna. I det följande avsnittet följer en diskussion kring hur marknaden inverkar på lärosätenas webbplatser.
De flesta informanterna gör, som vi har sett tidigare, en åtskillnad på intressenter kring webben och målgrupper för webben. De viktigaste målgrupperna är studenter – nuvarande och presumtiva. Trots detta säger flera informanter att interna intressenter (t.ex. institutioner, avdelningar eller liknande)
”vinner över” målgrupperna när de ställs mot varandra. Detta leder bland
annat till webbstrukturer som snarare speglar organisationen, än att de utgår
från målgruppernas intressen och behov. När interna intressenter, som alltså
1

Cox & Emmotts undersökning avser lärosäten i Storbritannien. Hur man förhåller sig till webbens roll(er) vid
svenska lärosäten presenteras och diskuteras längre fram i avhandlingen.
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inte är de primära målgrupperna för webbplatsernas kommunikation, och
deras intressen ställs över de primära målgruppernas intressen påverkar det
webbplatsen; det påverkar vad som lyfts fram, hur informationen struktureras och vilket språk som används i kommunikationen.
6.4.1 Ökad konkurrens ger ökat behov av profilering
Armstrong m.fl. (2001) skriver att det har skett en ökning när det gäller krav
på att rekrytera studenter till lärosätena (i Storbritannien):
The drive to recruit new students and bring in other funding opportunities has led to an increase in the amount of influence that Marketing and
PR Departments exert over Web design and management. (Armstrong
m.fl. 2001: 54)

Även informanterna i min studie lyfter fram rekrytering och marknadsföring
som viktiga ”uppgifter” för webben. Detta återspeglas också på lärosätenas
webbplatser. I analysen av startsidornas innehåll framgår det tydligt att antalet länkar som relaterar till marknadsföring och rekrytering har ökat över tid.
Som vi kan se i tabellen nedan var det i de tidigare versionerna väldigt ovanligt med material som relaterade till samverkan och marknadsföring på
webbplatsernas startsidor. I de senaste versionerna har detta dock stigit.
Tabell 6–3 Marknadsförings- och samverkanslänkar på startsidan

1996-1997

Medel

Samverkan,
tredje uppg.
0,22

1998-1999

Medel

1,00

0,83

2000-2001

Medel

1,57

0,57

2002-2003

Medel

1,60

1,00

2004-2005

Medel

2,25

1,38

Total

Medel

1,29

0,71

35

35

Tidsperiod

Antal

Marknadsföring/
rekrytering
0,00

Över åren har konkurrensen om forskningsmedel ökat och även konkurrensen om studenterna har ökat och det är viktigt för lärosätena att fylla sina
utbildningsplatser. Detta noteras av t.ex. Informationschef 1 och Webbsamordnare 3 som säger att det i och med minskade anslag och ökad konkurrens
blir viktigare och viktigare att synliggöra vad man är bra på och att webben
då är en bra kommunikationskanal för detta arbete. Webbsamordnare 3 säger:
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− I och med att regeringen från centralt håll minskar på anslagen för
forskning, måste vi få in pengar och bidrag till forskningen på något annat sätt. Detta gör att finansiärer av olika slag, forskningsråd eller om det
är privata organisationer och företag, blir mer intressanta att nå ut med
information till. Vi måste då tydliggöra vårt budskap till dem och visa
vad vi är bra på.

I ljuset av tidigare forskning (Armstrong m.fl. 2001) är det alltså rimligt att
anta att inslagen av innehåll som fokuserar på att visa upp vad lärosätet är
bra på och innehåll som på olika sätt informerar om den forskning lärosätet
håller på med kommer att öka på webbplatserna framöver.
6.4.2 Webbplatsernas ”publik”
Hine (2001) diskuterar hur synen på publiken påverkar t.ex. designbeslut.
Hon presenterar olika aspekter av publikbegreppet och skriver t.ex. att lärosätenas webbplatser kan fungera som en form av kapital1 mellan olika lärosäten. Hennes informanter berättade att de ofta jämför sig med andra lärosäten och tittar på vad de andra har gjort som är bra och vad som är mindre bra. Att ha en bra webbplats (i lärosätens ögon) ökar lärosätets status såväl
online som utanför webben.
Hines beskrivning stämmer väl överens med hur informanterna i min studie
resonerar. Det är viktigt för lärosätena att jämföra sig med varandra, dels för
att se och lära, dels för att hålla koll på vad de andra håller på med. Samtidigt
som jämförelser mellan lärosätena tycks ha stor betydelse är det ingen informant som har nämnt andra lärosäten som målgrupper för det egna lärosätets webbplats. Sett utifrån Hines (2001) studie, och det faktum att informanterna i avhandlingen talar om vikten om att jämföra sig med andra, är
det värt att notera att de andra lärosätena i förlängningen blir en form av
målgrupp för (eller mottagare av) den egna webbplatsen.
Vad får detta då för konsekvenser för innehållet? Om man inom webborganisationerna fäster större vikt vid hur man ska uppfattas av de andra lärosätenas webborganisationer, finns en viss risk att utvecklingen fokuseras på
interna och interorganisatoriska värderingar, snarare än på vad som gynnar
1

Hine använder ”currency” vilket kan översättas till valuta eller pengar. Jag väljer att använda begreppet kapital
eftersom jag tycker att det bättre fungerar i relation till andra begreppet som t.ex. socialt och/eller kulturellt kapital
vilket också är det som Hine avser i sin artikel.
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användarna av webbplatserna. Det kan t.ex. handla om att man satsar på en
viss tjänst bara för att andra lärosäten har gjort det, inte för att intressenter
och användare av den egna webbplatsen har efterfrågat det och heller inte
som led i ett strategiskt arbete med webben.
Hine (2001) skriver om olika typer av publiker för webbplatsen och McQuail
(2005) diskuterar olika perspektiv på publikbegreppet. Ett sätt att se på publiken är som de som produkten talar till, d.v.s. de personer som producenterna
ser framför sig när de t.ex. arbetar med en webbplats. Detta sätt att se på
publikbegreppet ligger också nära Petersons sätt att använda det. Informanternas syn på och bild av den tänkta målgruppen/publiken påverkar arbetet
med webben. Webbredaktör 2 utrycker det kärnfullt:
– Vilket perspektiv man har på den som kommer till webbplatsen påverkar det man skriver, hur man skriver, det som finns där, vilka tjänster
som ska finnas där. Det påverkar allt egentligen som finns.

Ett sätt för lärosäten att utveckla sina föreställningar om användarna är göra
användartester och/eller att arbeta med referensgrupper. I Webbsamordnare
2:s utsaga nedan finns det ett par intressanta saker att notera:
− Det är väldigt bra att ha dem när man sitter i någon styrgrupp som säger ’vi kan inte ha det så här, det fungerar inte’. Då kan vi säga ’jo det gör
det, se här, vi har testat det enligt konstens alla regler och det fungerar.
Användarna tycker så här’. För det är så att det är användarnas ord som
gäller här. (Webbsamordnare 2)

Inledningen på citatet visar att det finns personer/grupper ovanför webborganisationen som vill vara med och bestämma och som har föreställningar
om vad som fungerar och inte fungerar. I dessa diskussioner blir, som vi kan
se i fortsättningen av citatet, data från tester av olika slag dels en form av
kunskapskapital som väger tungt, dels en form av maktmedel. Webbsamordnare 2 gör också klart att det ”det är användarnas ord som gäller här”.
Motsatsen till situationen vid ovanstående lärosäte finner vi på lärosätet där
Webbmaster 1 är verksam. Webbmaster 1 menar att man har ett stort problem på lärosätet kring arbetet med webben och det är att studenterna inte är
aktiva kravställare. Istället är det olika personer i ledande befattningar som är
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kravställare och Webbmaster 1 menar att detta leder till en webb som är mer
fokuserad på den interna organisationen, d.v.s. det som Rosenfeld & Morville (2002) kallar för ett organisationscentrerat perspektiv på webben.
Utifrån ett webbutvecklingsperspektiv kan vi se att det är positivt att ta in
användarna i utvecklingen, genom t.ex. användartester och referensgrupper,
eftersom organisationens föreställningar om användarna i värsta fall är baserade på förutfattade meningar som saknar grund i verkligheten. En utvecklingsprocess som tar in användarnas åsikter innebär ökade möjligheter till att
webbplatsernas form och innehåll skapas utifrån användarnas perspektiv,
istället för t.ex. interna intressenter i organisationen (se t.ex. Fleming 1998).
Intervjuerna visar emellertid att lärosätena inte arbetar systematiskt med att
ta in slutanvändarna i utvecklingsprocessen. T.ex. pratar Webbmaster 1 om
att kravställarna för webben sällan är de faktiska användarna och att slutanvändarna oftast kommer in i bilden när ett projekt är klart – och då med
funderingar och klagomål kring t.ex. en tjänsts utformning. Webbutvecklare
1 säger att man sällan har sett behovet att testa det man gör – om det inte
fungerar kan man alltid fixa det i efterhand.

6.5 Juridik: lagar, regleringar och policyer
Arbetet med lärosätenas webbplatser bedrivs inom ett komplext ramverk av
juridiska regleringar och policydokument av olika slag. Detta har jag presenterat tidigare i avhandlingen. Informanterna själva fäster emellertid inte någon större vikt vid denna aspekt av arbetet med webben. Detta kan bero att
dessa regelverk är så integrerade i informanternas dagliga arbete att de utgör
en form av ”tyst kunskap” (jfr Heide 2005), men det kan också bero på att
informanterna inte har kunskap om de olika lagrum som på olika sätt reglerar arbetet med webben. Det kan också handla om en kombination av detta.
Det är två lagar som diskuteras av informanterna och dessa är Personuppgiftslagen (PUL) och Offentlighetsprincipen1. Synen på, och tillämpningen av,
dessa varierar mellan lärosätena och detta är något som påverkar framför allt
innehållet på webbplatserna. På vissa lärosäten har man valt att i enlighet

1

Offentlighetsprincipen är i sig inte en lag, men jag använder ordet lag för att det främjar framställningen. I avsnitt
2.3 presenteras denna princip mer i detalj.
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med Offentlighetsprincipen ha all universitetsinformation öppen, inklusive
information riktad till personalen. Detta gör att man som besökare på dessa
webbplatser kan ta del av ”intern” information om man så skulle önska. På
andra lärosäten är det PUL som är det guidande och avgörande regelverket,
och här har man valt att lösenordsskydda vissa delar av webbplatsen. Exempel på sådana delar är just intranät, som riktar sig till lärosätets personal.
Utöver juridiska regleringar framstår det som kallas 24-timmmarswebben
som en viktig del i arbetet med webben. Även om informanterna är noga
med att påpeka att 24-timmarswebben innehåller riktlinjer för arbetet med
webben tycks det vara ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet. De riktlinjer som
finns handlar bl.a. om ökad tillgänglighet, både till webbplatserna i sig, i form
av stöd för olika typer av funktionshinder, och till lärosätenas olika typer av
administrativa system. Det är rimligt att anta att det kollektiva trycket på att
inte utestänga någon grupp blir större och större och att riktlinjerna på så
sätt i praktiken blir tvingande. I avsnitt 6.3 diskuterade jag även det öppna
samarbetet mellan lärosätena och i detta samarbete blir det viktigt att alla i så
stor utsträckning som möjligt arbetar efter samma riktlinjer.
På lärosäten där man har implementerat publiceringsverktyg har man också
varit noga med att se till att tekniken ger stöd för dessa riktlinjer. Det handlar
t.ex. om att användarna som lägger in information är tvingade att lägga in
viss information i olika fält, innan systemet godkänner publicering. Genom
att se till att publiceringsverktyget i sig generar webbsidor med hög tillgänglighet, även för funktionshindrade, och att verktyget så att säga tvingar fram
ett beteende hos användaren, ser man till att webbplatsens sidor uppfyller de
krav eller riktlinjer (eller delar av dem) som lyfts fram kring 24timmarswebben.
Nästa typ av mer eller mindre styrande dokument återfinns på lärosätesnivå
och avser då olika typer av policydokument. Vanliga sådana dokument är
kommunikationsplan och webbpolicy. Vissa lärosäten använder t.ex. policydokument som ett sätt att professionalisera hela webben. Det handlar ofta
om konkreta direktiv om vad som får och inte får publiceras på webbsidor
under lärosätets domän. Ett sådant exempel är det lärosäte som Webbmaster
2 är verksam. Där har man bestämt att det inte längre är tillåtet att publicera
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information av privat karaktär under lärosätets domän. Syftet med denna
förändring är att webben som helhet ska ge ett mer professionellt intryck.
Det stora problemet kring dessa dokument är emellertid hur man kontrollerar att de efterlevs och vilka möjligheter man har centralt att vidta åtgärder
när de inte efterlevs. Som diskuterades i avsnitt 6.1 har informationsavdelningen problem med detta eftersom man många gånger inte kan (eller vill)
sätta ner foten i dessa frågor.

6.6 Yrkesroller
Arbetet med lärosätenas webbplatser bedrivs alltså inom en form av virtuella
webborganisationer som lyder under lärosätets informationschef eller motsvarande. Det är tre roller som kan lyftas fram som centrala i denna webborganisation, utöver informationschefen. Dessa är webbmaster, webbredaktör
och webbsamordnare. Webbmastern har vanligtvis sin anställning på ITavdelningen och hyrs ut till webborganisationen i olika omfattning. Webbsamordnaren och webbredaktörerna har i regel sin anställning på informationsavdelningen, men det är inte ovanligt att anställningen är delad i olika
funktioner, vilket innebär att man delar arbetet med webben med andra arbetsuppgifter. Webbsamordnare 1 uppger t.ex. att uppdraget omfattar 50 %
av tjänsten. Arbetet med lärosätenas webbplatser är alltså uppdelat i förhållandevis tydliga roller där informationschefen har det övergripande ansvaret
för webben, även om detta rent operativt vanligtvis delegeras till webbsamordnaren. Webbsamordnaren i sin tur har ett strategiskt ansvar och ska se till
att webborganisationen fungerar som det är tänkt. Webbredaktörerna ansvarar för utveckling, produktion och publicering av innehåll på webbplatser
och webbmastrarna ansvarar primärt för teknisk utveckling och drift.
Jämfört med resultaten i tidigare forskning (jfr Armstrong 2001 och Cox
2007) är rollerna inom webborganisationen någorlunda väl avgränsade. Det
är dock inte självklart vad som ingår i respektive roller, vilket bl.a. har att
göra med att det ofta saknas beskrivningar av vad som ingår och inte ingår i
tjänsten som t.ex. webbsamordnare. En annan trolig anledning är webben
som fenomen är relativt nytt för organisationen och att de därför inte riktigt
har hittat formerna för detta arbete, vilket också givetvis påverkar arbetssituationen för medarbetarna i organisationen. Det här innebär t.ex. att vissa
webbredaktörer enbart arbetar med produktion (insamling, redigering och

183

Webbproduktion – improvisation inom vida ramar

publicering) av innehåll, andra gör detta men har också ansvar för struktur
och pedagogiskt upplägg på webbplatsen. En tredje gör allt detta, men har
dessutom ett ansvar för den strategiska planeringen för lärosätets webb.
Intervjuerna pekar också på en ökad professionalisering och institutionalisering av såväl det övergripande arbetet med webben, som av de olika rollerna
i webborganisationen. Arbetet med webben har gått från att vara mer eller
mindre ett eldsjälsprojekt där någon eller några utvecklade webbplatserna
utifrån egna tankar om att lärosätet skulle finnas på webben, till ett mer formaliserat arbete. Webben har blivit en integrerad del av verksamheten i form
av såväl administrativt stöd som kanal för intern och extern kommunikation.
Som tidigare har nämnts visar intervjuerna att informanterna har bildat olika
former av praktikgemenskaper. Dessa gemenskaper bidrar t.ex. till att de olika yrkesrollerna kan utvecklas och troligen också avgränsas mer med tiden.
Genom diskussioner mellan t.ex. webbmastrar eller webbsamordnare växer
olika bilder fram av vad en webbmaster eller webbsamordnare gör, eller bör
göra. Detta bidrar till en utveckling av de olika rollerna i webborganisationen. Webbredaktörernas deltagande i praktikgemenskaper bidrar också det
dels till en utveckling av rollen, dels till att synen på vad som är en bra universitetswebbplats och vad som är bra och relevant innehåll vidareutvecklas.
När informanterna t.ex. säger att de tittar väldigt mycket på vad andra gör, är
detta ett sätt att jämföra sin egen organisations webbplats med andra och ett
sätt att forma en bild av vad som är bra och mindre bra innehåll och tjänster
på webbplatserna.
6.6.1 Ny teknik, nya krav och förändrade yrkesroller
Webbplatsernas omfattning och de ökade krav som t.ex. organisationen internt ställer på webben medför också en ökad formalisering och ett ökat behov av styrning och kontroll av arbetet med webben. Detta innebär en förändring vad gäller kompetensen hos framför allt webbsamordnaren som är
den som inom webborganisationen har det övergripande ansvaret för webben som helhet.
Ett exempel på nya krav är ”24-timmarsmyndigheten” och vad detta innebär
för webbplatserna. Strävan mot målen för 24-timmarsmyndigheten innebär
också att vissa beslut flyttas bort från informationsavdelningen. Det innebär
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även att nya ansvarsområden växer fram, vilket torde leda till nya eller förändrade roller inom webborganisationen. Riktlinjerna kring 24-timmarsmyndigheten innebär bl.a., som Webbsamordnare 3 säger, ändrade administrativa
rutiner för organisationen som helhet och detta medför att huvudmannaskapet för webben som helhet kan komma att förändras.
Teknisk utveckling och snabba förändringar kring det som kan kallas ”best
practice” inom webbutveckling/webbdesign ställer, som Kotamraju (2002)
också skriver, nya krav på dem som arbetar med webben. Många av lärosätena har t.ex. infört (eller är på väg att införa) någon form av publiceringsverktyg. Webbsamordnare 2 säger så här när vi diskuterar kompetens och
roller inom webborganisationen:
Vi vill ju ha folk med journalistisk kompetens, som kan skapa ett bra innehåll. Det är därför man tar fram ett sådant här verktyg [CMS], för att
folk inte ska behöva någon teknisk kompetens. […] Och sådana här
verktyg heter ju ofta ”förenklade webbpubliceringsverktyg”, det är ju för
att du bara ska kunna skriva, publicera, lägga in bilder osv. Så att… vi vill
ju ha folk som är duktiga, bra på att skriva, bra på att strukturera information, och vi har inom vissa delar av universitetet har vi låtit de utbildade gå sådana här, rena skrivkurser så att säga, så att de ska bli bättre på
att strukturera information för webben. Och det här någonting vi kommer att arbeta mer med. (Webbsamordnare 2)

Införandet av publiceringsverktyg flyttar alltså, i alla fall i teorin, fokus från
teknik till innehåll. Detta förändrar i sin tur rollerna inom webborganisationen, kanske framför allt för webbredaktören. Som Webbsamordnare 2 säger,
skaffar lärosätena publiceringsverktyg för att kunna fokusera på innehållet
och då blir också kompetens som inbegriper innehållsproduktion och strukturering av innehåll än viktigare. Det här torde också betyda att webbredaktörerna får mer tid över till att arbeta med webbplatsernas innehåll och
struktur, vilket i förlängningen bör leda till ytterligare professionalisering av
deras form och innehåll. Det ställer emellertid också krav på medarbetarna
att dels hänga med utvecklingen, dels att vara beredda på att omdefiniera sin
roll i webborganisationen (jfr Kotamraju 2002 och Armstrong 2001).
Ett publiceringssystem som är gemensamt för hela lärosätet innebär också
en förändring av de krav som ställs på lokala redaktörer i deras arbete med
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webben. Från att kanske ha varit en teknisk fråga handlar det nu istället om
innehåll. Före införandet av ett publiceringsverktyg har kraven på teknisk
kompetens hos den som har hand om webbplatsen varit rätt höga. Det kan
t.ex. handla om att behärska HTML, stilmallar, olika programmeringsspråk
samt hur man publicerar HTML-dokument på webben. I och med införandet
av ett publiceringsverktyg flyttas fokus istället till insamling, redigering och
publicering av innehåll – vilket i regel ställer helt andra krav på den som ska
utföra arbetet.
6.6.2 Yrkesroller utanför webborganisationen
Som Webbredaktör 4 noterade blir yrkesrollerna mer specialiserade och professionaliserade ju högre upp i lärosätets organisation man kommer. Verksamhetens omfattning kräver specialistroller som t.ex. redaktörer, tekniker
och strateger, men intervjuerna visar också att lärosätena försöker att hålla
en så bred kompetens som möjligt ”i huset” även när det gäller andra områden. Detta betyder att man t.ex. knyter till sig utvecklare från ITavdelningen, projektledare, extra skribenter och redaktörer med mera när så
krävs. Ambitionen att ha kompetensen i huset innebär också en möjlighet
för personer som till vardags har andra arbetsuppgifter, att söka sig till
webborganisationen och med tiden kanske utveckla andra kompetenser.
När det gäller förhållandet mellan den centrala webborganisationen och övriga organisationen, är det, som jag tidigare har konstaterat, komplicerat. Intervjuerna visar att man inte riktigt har funnit en stabil organisationsform
kring webben som helhet och detta gäller även rollerna för dem som arbetar
med de så kallade lokala webbplatserna. Några av lärosätena har emellertid
idéer och strategier för att öka kompetensen hos det som de kallar ”lokala
webbredaktörer”, bl.a. genom interutbildningar i att skriva för webben och
att arbeta med bilder för webben. Det pågår således en successiv professionalisering även längre ut i organisationen, ett arbete som torde leda till mer
sammanhållna och professionella webbplatser som helhet.

6.7 De sex faktorerna tillsammans
I analysen ovan har jag gått igenom de sex faktorerna i kulturproduktionsperspektivet och diskuterat hur dessa inverkar, direkt och indirekt, på webbplatserna form och innehåll. I detta avslutande analysavsnitt ska jag titta
närmare på en aspekt av webbplatserna och sätta denna i relation till samtliga

186

Webbproduktion – improvisation inom vida ramar

faktorer. Det jag ska diskutera närmare är det som kan kallas standardisering,
eller likriktningen, av universitetswebbplatserna.
Svenska universitet, och deras webborganisationer, har vanligtvis liknande
organisationsstrukturer, och de arbetar med samma typ av uppgifter (d.v.s.
utbildning, forskning och samverkan). Detta är en typisk organisationsrelaterat anledning till att webbplatserna får liknande strukturer och innehåll. Universiteten är också enligt lagar och förordningar tvingande att informera
om sin verksamhet, och man måste ge likvärdig information till alla användare av webbplatsen. Webbplatserna är baserade på samma typ av teknik och
lärosätena delar ofta lösningar med varandra, vilket leder till liknade tjänster
och innehåll. Lärosätenas relation till varandra utifrån det som i avhandlingen kallas industristruktur kännetecknas av ett öppet samarbete och bildande av olika typer av praktikgemenskaper inom och mellan lärosätena. Lärosätena kollar ständigt av varandras webbplatser och är snabba med att plocka
upp sådant som tycks fungera bra och göra det till sitt eget. Marknaden,
definierad som de tänkta användarna (eller mottagare/tolkare of ett budskap) av webbplatsen, är densamma för samtliga lärosäten. De har alla definierat presumtiva studenter som den viktigaste målgruppen, vilket leder till
en viss form av innehåll. När det gäller olika yrkesroller, kan man konstatera
att det sker en successiv professionalisering av och inom webborganisationerna, med bland annat mer specialiserade roller. I de praktikgemenskaper
som informanterna deltar i formas också tankar och idéer om vad som konstituerar en universitetswebbplats, vilket leder till gemensamma uppfattningar om vilken typ av form och innehåll som hör hemma, och inte, på denna
typ av webbplatser.
***
I detta kapitel har jag analyserat och diskuterat resultaten från såväl den
kvantitativa innehållsanalysen av lärosätenas webbplatser, som från intervjuerna med informanter i olika roller vid fem svenska lärosäten. Analysen är
uppdelad utifrån faktorerna i kulturproduktionsperspektivet. I det kommande och avslutande kapitlet presenterar jag de slutsatser som kan dras från
ovanstående analys samt diskuterar vidare forskningsfrågor på området.
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7 Avslutande diskussion
Vi har nu kommit till avhandlingens sista kapitel och här presenteras de slutsatser jag tycker mig kunna dra utifrån mina studier. Kapitlet är indelat i två
delar – den första delen är en slutdiskussion vars syfte är att kortfattat svara
på avhandlingens övergripande frågeställning, den andra delen är en blick
framåt mot fortsatt forskning.
Syftet med denna avhandling har varit att öka förståelsen för hur villkoren
för lärosätenas webbproduktion inverkar på webbplatsernas form och innehåll och den övergripande frågeställningen för avhandlingsarbetet har varit:
Hur influeras webbplatsers form och innehåll av produktionsvillkor som
t.ex. teknik, industristruktur och organisationsstruktur?

Den övergripande frågeställningen är uppdelad i sex delfrågeställningar och i
det kommande avsnittet presenteras svar på dessa frågeställningar samt de
slutsatser som avhandlingsarbetet har lett fram till.

7.1 Slutsatser
I avhandlingen har jag belyst hur sex specifika faktorer influerar produktionen av svenska universitetswebbplatser och deras innehåll. En viktig övergripande slutsats från avhandlingsarbetet är att utveckling av webbplatser i
en institutionell kontext handlar om mycket mer än bara befintlig teknik,
processer för utveckling och olika programmeringsspråk för att nämna några
exempel. Det handlar även om interna rutiner, om hur beslut fattas, om policyer för webbpublicering i organisationen, om olika intressegrupper som
ställs mot varandra och om strategiska val för vad som bör prioriteras på
webben och inte. I det kommande avsnittet presenteras mer detaljerade slutsatser som kan dras utifrån detta avhandlingsarbete.
7.1.1 Hur influeras arbetet med webbplatserna av den organisationsstruktur inom vilken arbetet äger rum?
Lärosätenas webborganisationer är verksamma i en komplex organisation
med många intressenter, såväl internt som externt. Genom intervjuerna får
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vi en bild av webborganisationer som kämpar med att öka medvetenheten
kring lärosätets grafiska profil och varumärke. De strävar efter enhetlighet
vad gäller den grafiska formen, bildspråk, länkrubricering och språket på
webben som helhet. Kampen förs mot fakulteter och andra typer av enheter
som genom sin autonomi kan välja att lyssna på webborganisationen – eller
inte. När en enhet väljer att inte lyssna, utan går sin egen väg, kan, eller vill,
webborganisationen inte göra så mycket annat än att argumentera för sin sak
och hoppas på att man på enheten faller till föga. Den övergripande organisationen ger inte webborganisationen mandat att tala om för enheterna ute i
verksamheten hur de ska arbeta med webben.
Slutsats 1: En decentraliserad organisation tillsammans med ett svagt mandat för
webborganisationen leder till mer eller mindre spretiga webbplatser när det gäller såväl form som innehåll.
Universiteten har i regel en decentraliserad organisationsstruktur med olika
typer av mer eller mindre autonoma enheter. Mandatet för den centrala
webborganisationen, som är den som ansvarar för lärosätets webb som helhet, är ofta otydligt och man har inte möjlighet att fullt ut kontrollera de lokala webbplatser som ligger under lärosätets domän. Detta leder många
gånger till att webbplatserna (som helhet) ger ett spretigt och osammanhängande intryck där användaren möter olika gränssnitt beroende på t.ex. vilken
institution eller ämne han eller hon för tillfället besöker.
Slutsats 2: Otydliga visioner för webben leder till ad hoc-lösningar
Det framgår av intervjuerna att man på lärosätena inte har en klar bild av hur
webben ska utvecklas på lång sikt. Trots att alla informanter är överens om
att webben är lärosätets viktigaste (om än inte enda) kommunikationskanal,
sker arbetet mer eller mindre dag för dag med relativt närliggande planeringshorisonter. Medarbetarna i webborganisationen har därför en god bild
av vad de ska göra på daglig basis, men saknar en tydlig bild av vad som ska
hända med webben i framtiden. En konsekvens av detta är att arbetet med
webben påverkas mycket av den eller de som skriker högst snarare än att det
guidas av tydliga visioner för vad webborganisationen och lärosätet vill med
webben. Cox & Emmott (2007) kommer fram till liknande slutsatser i sin
undersökning och pekar på att ett en svaghet i lärosätenas arbete med webben är bristen på ledning och/eller avsaknaden av strategier för webben. Det
är slående att kunna konstatera att organisationer som omsluter hundratals
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miljoner, ibland till och med miljarder, kronor inte tycks ha ett långsiktigt
mål för det som de uppfattar som den viktigaste kommunikationskanalen för
kontakt med t.ex. potentiella studenter och samarbetspartners.
7.1.2 Vilken roll har teknik och teknisk utveckling spelat för utvecklingen av lärosätenas webbplatser och hur har webborganisationerna använts sig av, och resonerat kring, ny teknik på webbplatserna?
Avhandlingen visar att tekniken är viktig, men inte alls det mest avgörande,
för webbplatsernas utveckling. Den tekniska utvecklingen ger ett visst handlingsutrymme (jfr Norman 1999, Hutchby 2001 och Jensen 2005) och i vissa
avseenden har webborganisationerna utnyttjat detta, men de har överlag haft
en avvaktande inställning till ny teknik.
Slutsats 3: Tillgänglighet för alla är viktigare än webbplatser präglade av spjutspetsteknologi
När det gäller teknik och teknisk utveckling förvånades jag av att man inom
webborganisationerna tillmätte denna faktor ganska låg vikt. Med avseende
på teknik blir webbplatserna som de blir därför att webborganisationerna
väljer att gå varligt fram, dels eftersom de inte vill stänga användare ute, dels
för att det kostar för mycket att hela tiden ligga längst fram i den tekniska
utvecklingen av webbplatserna. Tillgänglighet för alla lyfts fram som viktigare än att webbplatserna ligger långt fram i användning av ny teknik. En konsekvens av detta förhållningssätt är att lärosätenas webbplatser sällan, eller
aldrig, kan kommunicera att de ligger i den tekniska och/eller estetiska framkanten på webben.
Den teknik som lyfts fram är publiceringsverktyg och ökad spridning av viktiga webbstandarder. Publiceringsverktygen har, på de lärosäten där de införts, på det stora hela lett till en mer enhetlig webb där de som producerar
innehåll kan fokusera på innehåll istället för på teknik. På lärosäten där publiceringsverktyg inte har implementerats fullt ut hyser informanterna stora
förhoppningar om att även deras webb ska utvecklas positivt när så väl sker.
Utvecklingen och anpassningen till webbstandarder underlättar utvecklingsarbetet och ökar webbplatsernas tillgänglighet för personer med olika typer
av funktionshinder. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att publiceringsverktygen är en del i ett större sociotekniskt system (jfr Lenert 2004).
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Som Webbsamordnare 3 i säger i intervjun, får inte ett publiceringsverktyg
det positiva genomslag man kanske förväntar sig om inte organisationen
också satsar på att öka medarbetarnas kompetens inom framför allt webbpublicering.
7.1.3 Hur förhåller sig lärosätenas webborganisationer till varandra
och hur influerar det webbplatserna?
Webborganisationerna har ett öppet förhållande till varandra och man samarbetar och delar med sig av kunskap och erfarenheter på flera olika sätt,
bland annat genom årliga konferenser inom det som kalls Suniweb.
Slutsats 4: Ett öppet samarbetsklimat främjar praktikgemenskaper, erfarenhetsutbyte och bidrar till en kontinuerlig utveckling av lärosätenas webbplatser. Samarbete
och kontinuerliga jämförelser mellan lärosätena har också bidragit till viss likriktning av deras webbplatser.
Avhandlingen visar på att det öppna samarbetsklimatet har bidragit till skapandet av så kallade praktikgemenskaper där webborganisationerna utbyter
erfarenhet och kunskap med varandra mellan lärosätena. Ett lärosäte med ett
lyckat projekt bakom sig bidrar till gemenskapen genom att t.ex. presentera
projektet vid någon av de återkommande träffarna man har inom sammanslutningen Suniweb. Denna öppenhet är förvisso delvis påtvingad genom olika lagar (Förvaltningslagen och offentlighetsprincipen), men det
tycks ändå vara så att lärosätena och deras webborganisationer har kommit
fram till att de har mer att tjäna på att samarbeta än att konkurrera. Det är
dock intressant att fundera över om öppenheten och samarbetsvilja skulle
vara lika stor om lärosätena inte var myndigheter.
Vidare kan det konstateras att samarbetet, men även bevakningen av varandra, bidrar till en likriktning av lärosätenas webbplatser. Som några av informanternas säger kan man nästan tala om viss standardisering av webbplatserna. Detta har också att göra med de uppgifter som lärosätena har och
det faktum att deras verksamheter har snarlika strukturer. Detta innebär att
man många gånger utvecklar samma typ av innehåll och tjänster på sina
webbplatser.
Det är även rimligt att konstatera att det öppna samarbetet mellan lärosätena
leder till bättre och bättre webbplatser. Genom att samarbeta kring utveck-
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lingsprojekt, genom att utbyta erfarenheter, genom att möjliggöra för andra
lärosäten att ta vid där ett lärosäte avslutat ett projekt, skapas utvecklingsspiraler som gynnar alla som deltar i samarbetet och bidrar till en kontinuerlig
utveckling av webbplatserna.
7.1.4 Hur förhåller sig webborganisationerna till marknaden för sina
webbplatser och hur influerar det webbplatserna?
”Marknad” ska i det här sammanhanget förstås som dels den marknad lärosätena är verksamma på, d.v.s. marknaden för högre utbildning, dels som de
målgrupper lärosätena vill kommunicera med via sina webbplatser. Intervjuerna visar att konkurrensen mellan lärosätena har ökat, något som också syns
till viss del i innehållsanalysen som pekar på en ökning av PR- och marknadsföringsorienterat material. Intervjuerna visar också på en medvetenhet om
vikten av att förstå målgruppernas behov, men att det inte alltid finns resurser för mer djuplodande undersökningar av t.ex. vad målgrupperna förväntar
sig av webbplatserna.
Slutsats 5: Ökad konkurrens om studenter och anslag leder till en ökning av rekryterings- och PR-relaterat material på webben.
Många av informanterna talar om en ökad konkurrens om studenter och
forskningsanslag. Denna konkurrens har inneburit att de arbetar aktivt med
webben som en viktig kommunikationskanal för att rekrytera studenter och
för att visa upp sig för t.ex. potentiella anslagsgivare. Innehållsanalysen pekar
på en kontinuerlig ökning av material som relaterar till marknadsföring och
rekrytering, något som också påvisats i tidigare forskning (jfr Armstrong
m.fl. 2001). Startsidorna har fått mer och mer material (främst i form av länkar) som handlar om marknadsföring och rekrytering. Det handlar om så
kallade puffar som ska locka till vidare läsning samtidigt som de ger en snabb
bild av vad som är på gång (och att det kontinuerligt händer saker på lärosätet) och om mer renodlade länkar som leder till vidare information om
t.ex. samverkan med lärosätet. I en hårdnande konkurrens om studenter och
forskningsmedel blir alltså startsidorna viktiga för att visa på intressant
forskning, utbildning och intressanta möjligheter till samverkan.
Slutsats 6: Kunskap om användarna ger webbplatser som verkligen är utvecklade
för användarna snarare än för de interna intressenter som skriker högst.
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Ytterligare en aspekt är hur webborganisationerna förhåller sig till marknaden, i form av användare och besökare, när de t.ex. gör om webbplatsen och
tar fram nytt innehåll eller nya tjänster. På det stora hela verkar inte webborganisationerna arbeta systematiskt med att införliva de olika målgrupperna i
arbetet med webben, men när man väl gör det, är referensgrupper och fokusgrupper de två vanliga formerna för datainsamling. Flera informanter
menar att det finns en tendens att sätta interna intressenters intressen före de
externa målgruppernas. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i att webbplatsernas
informationsstruktur speglar lärosätets organisationsstruktur istället för att
spegla målgruppernas behov och metoder för att söka efter information. Det
kan också ta sig uttryck i en alltför intern jargong i språket på webbsidorna,
vilket försvårar användningen av webben för den viktigaste (enligt informanterna själva) målgruppen – nämligen blivande studenter. Kontentan av detta
är webborganisationerna troligen skulle ha mycket att vinna på att systematisera och formalisera arbetet med att förstå sig på samt att anpassa webbplatserna för de viktigaste målgrupperna.
7.1.5 Hur förhåller sig webborganisationerna till lagar, regleringar
och policyer kring informations- och kommunikationsarbetet
och hur influerar det webbplatserna?
Slutsats 7: Policyer och riktlinjer påverkar webbplatserna mer än lagar och regleringar
Hur webborganisationen förhåller sig till olika juridiska frågeställningar påverkar även det hur webbplatserna blir. Informationsplikten som statueras i
Högskolelagen tycks inte påverka innehållet i sig, utan är mer en grundläggande drivkraft bakom satsningar på webben – lärosätena ska informera
om sin verksamhet och i detta arbete är webben ett viktigt verktyg. Offentlighetsprincipen påverkar hur man t.ex. resonerar kring öppna och stängda
sidor. Här ställs offentlighetsprincipen mot Personuppgiftslagen (PUL). De
lärosäten som fäster större vikt vid offentlighetsprincipen använder i regel
inte inloggningsskyddade intranät. Detta får emellertid konsekvenser för vilken typ av information man kan publicera på dessa sidor. De lärosäten som
fäster större vikt vid PUL använder i regel skyddade intranät, vilket å ena sidan möjliggör andra principer för publicering, men å andra sidan blir inte
dokumenten öppet tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är också en viktig orsak till det öppna klimatet mellan
lärosätena. Som flera av informanterna noterar innebär offentlighetsprinci-
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pen att alla dokument som upprättats på, eller inkommit till, lärosätet är allmänna handlingar. Det innebär, enligt informanterna, att lärosätena lika gärna kan vara öppna med sitt utvecklingsarbete och dela med sig av sina erfarenheter så gott det går.
Avhandlingen pekar emellertid på att det som, mer än lagar och regleringar,
styr det dagliga arbetet med webben, när det gäller detta område, är riktlinjer
som t.ex. VERVA:s ”24-timmarswebben” samt olika typer av policydokument som statuerar vad som får och inte får publiceras på lärosätets webbplats(er). Vidare finns det riktlinjer för t.ex. tillgänglighet på webben som
påverkar webbplatsernas form och innehåll.
7.1.6 Vilka yrkesroller finns det inom webborganisationerna, hur har
detta utvecklats över tid och hur har detta influerat webbplatserna?
Slutsats 8: Specialiseringen och professionaliseringen av olika roller inom webborganisationerna har lett till mer professionella webbplatser.
Utvecklingen av webbplatsernas form och innehåll påverkas också av det
faktum att de har gått från att vara projekt som drivs av eldsjälar som en
gång i tiden tänkte att ”det är klart vi måste ha en webbplats”, till att vara
verksamhetskritiska projekt för såväl administration som intern och extern
kommunikation. I denna utveckling har olika roller vuxit fram, men gränsdragningen mellan dem är inte alls självklar. De tre centrala roller som har
identifierats i webborganisationen är webbsamordnare/strateg, webbmaster
och webbredaktör. Till detta kommer tekniska utvecklare som arbetar med
den tekniska utvecklingen av webben samt informationschef/direktör som
vanligtvis är den som äger webben som förvaltningsobjekt.
Webborganisationerna har blivit mer professionella och till viss del institutionaliserade (jfr Armstrong m.fl. 2001), men präglas fortfarande av en ad
hoc karaktär. Detta har troligen delvis att göra med att man inte arbetar med
långsiktiga strategier kring webben. En annan trolig förklaring är att webben
är en förhållandevis ny företeelse och att man inom lärosätena ännu inte har
hittat tydliga former för hur man ska arbeta med den. Ytterligare en förklaring är den relativt snabba tekniska utvecklingen kring och ökade krav på
webben. Den tekniska utvecklingen ändrar t.ex. förutsättningarna för arbetet
med webben och på sikt förändras också rollerna – vissa arbetsuppgifter och
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moment försvinner, andra tillkommer och rollerna omdefinieras (jfr Kotamraju 2002). Webbplatserna blir alltså som de blir därför att organisationen
kring webben är föränderlig och ad hoc samt att medarbetarna har olika
bakgrund vad gäller utbildning och yrkeserfarenhet. Dessa skillnader innebär
i regel också att man har olika syn på webbens roll i organisationen vilket i
förlängningen påverkar vilken typ av innehåll man lyfter fram och hur det
presenteras.

7.2 Vidare forskning
De resultat och slutsatser som presenterar i avhandlingen avser svenska universitets arbete med webben och det skulle vara intressant att i vidare forskning göra jämförande studier av andra typer av organisationer. Vidare har
avhandlingen ett producentfokus, vilket innebär att det finns andra intressenter som inte har fått ”komma till tals”. Jag ser en intressant fortsättning på
forskningen där studier av användarnas roll och inflytande över webbproduktion kan bli ett intressant komplement till de studier som gjorts för denna
avhandling.
En annan aspekt som bara har berörts bitvis i denna avhandling är relationen
mellan det som i avhandlingen kallas lärosätenas centrala webb och de lokala
webbplatserna som drivs av olika enheter på lärosätena. Kommentarer från
några av informanterna ger vid handen att denna relation skulle kunna problematiseras och analyseras mer ingående. Det handlar t.ex. om att man har
sett att många användare bara kommer till den centrala webben för att hitta
till den lokala webben. En student som läser en viss utbildning på en viss
fakultet kommer därefter i stor utsträckning framför allt att besöka den lokala webben, t.ex. för ett visst ämne eller en viss fakultet. Samordning mellan
den centrala webbens allmänna information och den lokala webbens mer
specifika information torde därför vara av stort intresse för såväl lokala som
centrala redaktörer. Frågeställningar som rör denna problematik skulle vara
intressanta att utforska vidare.
Det är också intressant att notera de olika former av samarbete som finns
bland lärosätena i deras arbete med webben. Som jag redan har diskuterat
formas olika typer av praktikgemenskaper både inom lärosätena, mellan lärosätena och mellan medarbetare i olika roller på lärosätena (t.ex. webbsamordnare som utbyter erfarenheter med varandra). Vad dessa praktikgemen-
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skaper betyder för professionaliseringen och vidareutvecklingen av lärosätenas webbplatser har jag diskuterat kort i avhandlingen och det skulle vara
intressant att studera dessa praktikgemenskaper och deras betydelse närmare.
Det skulle även vara intressant att följa upp Coxs/Cox & Emmotts studier i
en svensk kontext för att bland annat se på likheter och olikheter mellan olika länder i sättet att arbeta med webben. En aspekt av Coxs forskning handlar också om att medarbetarnas bakgrund, skolning och yrkeserfarenhet påverkar hur de ser på innehållet på webben. Här finns det intressanta frågor
att gå vidare med: Resonerar t.ex. webbredaktörer med journalistiskt bakgrund på ett annat sätt de som är utbildade informatörer? Och hur står dessa
i förhållande till de personer som fungerar som webbredaktörer men som
inte alls har någon formell utbildning inom detta område? Coxs studier i
Storbritannien pekar på att det finns olikheter i sättet att tänka kring innehåll
mellan dessa kategorier och i mina intervjuer finns det vissa indikationer på
att så är fallet även här. I denna frågeställning ligger också frågan om i vilken
grad medarbetarnas bakgrund (t.ex. utbildning och tidigare yrkeserfarenhet)
påverkar synen på webben, dess roll i organisationen och därmed dess innehåll. Det material jag har är emellertid alldeles för litet för att jag ska kunna
dra några generella slutsatser och det skulle därför vara en intressant frågeställning att fördjupa sig i som fortsatt forskning.
Många informanter har övergripande diskuterat webbens betydelse för sitt
arbete med att bygga och vårda ett starkt varumärke. Denna typ av frågeställning har inte varit en del av avhandlingsarbetet, men det är ett område
som har väckt mitt intresse under arbetets gång. Att studera användningen
av webben för byggande och vårdande av lärosätenas varumärken skulle vara
en mycket intressant fortsättning. I en vidare kontext skulle även olika former av komparativa studier kring webben och varumärken i företag och
andra offentliga institutioner vara intressant utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.
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English summary
English title: Behind the web. A study of production factors and the form
and content of Swedish university web sites

Introduction
Anyone, with some level of knowledge in HTML and CSS, can create a web
site. If the goal, however, is a large-scale web site with continuous updates,
dynamic content, and integration with the organization’s administrative systems, it is a completely different thing. These kinds of web sites require the
cooperation of people with various skills, such as art director, web editor,
web master, interface designers, and so forth. To add to the complexness,
the web sites are also products of their production milieu. This can be technological aspects, internal policies and politics, audience images, and laws
and regulations, to mention a few. These factors are structural constraints
that affect what can, and cannot, be done with the web sites. The purpose of
the dissertation is to shed some light on how these kinds of structural constraints affect the form and content of Swedish university web sites.
The research question for the dissertation is:
How are the form and content of web sites influenced by factors such as, for example, technology, organizational structure, and industrial structure?

Theory and literature review
There is a rich body of research on media and media production that is
based on the notion of structural conditions affecting the outcome. Shoemaker & Reese (1996) points to five levels of analysis of media production in
relation to media content, ranging from ideology to the individual media
workers. Newcomb & Lotz (2002) present a similar analytical framework,
and in this dissertation the most important level (in their model) is that of
“particular organizations: studios, production companies, networks”. As well
Shoemaker & Reese (1996) as Newcomb & Lotz (2002) give plenty of examples of media production research focusing on different levels of analysis,
which cannot be elaborated on here.
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The dissertation draws upon the production of culture perspective, which
was introduced in the mid 1970’s by Richard A. Peterson, and has been developed in several articles since then (Peterson & Berger 1975, Peterson
1979; 1982; 1985, and Peterson & Anand 2004). Peterson & Anand (2004:
311) make a distinct description of the perspective:
The production of culture perspective focuses on how the content of
symbolic elements of culture are shaped by the systems within which
they are created, distributed, evaluated, taught, and preserved.
(Peterson & Anand 2004: 311)

As stated in the quote, the perspective focuses on the structural conditions,
material as well as immaterial, for the production of symbolic products. Although originating in Peterson & Berger’s (1975) studies on the music industry, the perspective has been used in many different studies of symbolic production, such as art, science (Crane 1976), public relations (Hirschman
1989), and fashion (Mora 2006).
The perspective defines six constraints that affect the content of the symbolic products and these are technology, law, organizational structure, industry structure, market, and occupational careers (Peterson 1982; 1985), and these are described in more detail in the following section.
Technology refers to all kinds of technologies that are used for the production, distribution, reception, and preservation of cultural products (Burnett
1996). According to Peterson & Anand (2004) available technology provide
the tools used by individuals and institutions to enhance their communication, and it is also a part of the framework that defines what is possible to do
and not.
This is also by noted by Augustsson (2005: 71) who argues that “[t]he technological developments and diffusions describe some of the material preconditions for interactive media to exist”. However, it is important to note
that technology invites (or affords) certain kinds of use, while prohibiting
others (c.f. Hutchby 2001, Norman 1999, and Jensen 2005), but it does not
determine its use. Using the notion of affordances, the study wishes to avoid
a deterministic (c.f. McQuail 2005) view on technology, and instead focus on
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technology as something that sets certain limits on what it is possible to do.
Thus, in the study, technology is seen as an enabler or disabler of certain
kinds of form and content.
In this context, organizational structures, refers to the “look” of the organization (e.g. is it an hierarchical, many tiered organization, or a flat one),
as well as the routines and methods that are developed and coordinated by
those who work with the production of cultural products within an organization (Peterson 1982).
To use the words of Bowditch & Buono (2005: 103), “one of the fundamental processes that is the basis for virtually all organizations is communication”. Organization communication is usually divided into internal and external, and the web has become an important channel for both types of
communication. Many organizations have at least two web sites – one for
internal, and one for external communication (Falkheimer & Heide 2007).
The reasons for organizations to put time and money into the web have
been studied by for example Mendo & Fitzgerald (2006), McNaughton
(2001), and Winter et al. (2003). Although these studies have focused on
small and medium enterprises, their findings make a good ground for discussions about the use of web sites by Swedish universities.
Laws and regulations are fundamental in the development of creative
fields, and they have great impact on the production of cultural products
(Peterson & Anand 2004). Peterson (1982: 144) writes that “[s]tatute law and
government regulation shape the financial and aesthetic conditions within
which popular culture develops. For example, copyright law transforms
whole classes of creative activity into property that can be bought, sold, stolen and litigated about much like other goods”.
In the dissertation, this constraint also include policies and other kinds of
steering documents, that in some way facilitate or constrain the daily work
with the web sites.
Swedish universities are regulated through different kinds of laws and regulations (c.f. Kraft & Strandberg 2007). Important legal frameworks, regarding
information and communication matters, are:
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• The principle of public access to official records1
• The personal data act2
• Swedish National Guidelines for Public Sector Websites3
The principle of public access to official records states that all documents
produced or sent to governmental institutions (such as universities), are public records and should be available to all citizens. The personal data act regulates, in short, the collection, storing, and publishing of personal information. The last example, Swedish National Guidelines for Public Sector Web
sites, is not a law, but rather a principal steering document (or guideline) for
organizations within the public sector and their web sites.
The industrial structure refers to the structure within the industry where
the cultural products are produced. The number of organizations and their
relative sizes are typical concerns (Burnett 1996), as well as the structures of
ownership and the degree of competition and/or market concentration (e.g.
monopolies versus perfect competition) (Peterson 1985).
In this study this constraint has been broadened to also include the organization’s behavior towards each other. Hoskins et al. (2004) discusses industrial
organization theory and the so called SCP-model, structure, conduct, and
performance. The structure of the industry refers to aspects such as ownership, and product diversity/homogeneity. Conduct refers to aspects such as
prizing strategies, and how the organizations cooperate with each other. The
industry performance refers to for example how the companies are doing,
how cost-efficient they are, and the amount of research and development
they engage in. (Hoskins et al. 2004)
The most important aspect for this dissertation is the conduct of the industry, and the dissertation focuses on the degree of cooperation and/or competition between the universities, i.e. how much do they cooperate, what do
they cooperate about, and what is the nature of the cooperation.
1

More information about this principle can be found at:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2853/a/18096 (Last accessed 2008-05-22)
2

This document can be downloaded at the following url:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf (Last accessed 2008-05-22)
3

This document can be downloaded in English from the following url:
http://www.verva.se/upload/english/swedish-guidelines-public-sector-websites.pdf (Last accessed 2008-05-22)
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In the production of culture perspective market “…denotes the audience as
it is identified and conceptualized by financial decision-makers within the
culture industry” (Peterson 1982: 146). The concept can be seen as created
by the producers of cultural products to get an understanding of the taste of
the audience.
In this study, a distinction is made between “the market of higher education”, which is one concern, and “the intended users of the web sites”, as
they are conceptualized and related to by the web site producers.
Occupational careers refer to the kinds of occupations that arise, evolve,
and sometimes disappear within a given field of cultural production. It also
comprises career paths, and how the different roles are defined by those who
occupy them, as well as by people outside the field.
Previous research (Armstrong et al. 2001; Cox & Emmott 2007) indicates
that UK university web sites, and the organizations behind them, have become more professional over time. This partly due to an increased awareness
amongst the universities that professional web sites are key factors in, for
example, successful recruitment of students. Kotamraju (2002) shows that
the occupational careers of web workers are characterized by constant
changes. Along with technological development, the advent of content management systems and the like, the skills needed to be a successful web
worker is in constant flux – making adaptability the most important skill.

Method
The empirical work of the study is based on, (1) a content analysis of the
homepages of the university web sites, and (2) in-depth interviews with fifteen informants working at various levels of the “web organization” at
Swedish universities.
The purpose of the content analysis was to investigate tendencies in the
form and content of the web sites. Based in Berelson’s (1971: 18) definition
of content analysis as “[…] a research technique for objective, systematic,
and quantitative description of the manifest content of communication” (see
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also Krippendorff 2004, and Neuendorf 2002), 9 university web sites, in 3-4
versions, were analyzed. In total, 35 home pages were analyzed for variables
such as width, height, relative amount of images, body matter, blurbs, type
of links, type of body matter, to mention a few.
Fifteen in-depth interviews were conducted with informants at various
levels of the web organization. The informants were chief information officers, web managers, web editors, web masters, and one of the informants
was a technical developer at a university IT-department.
The interviews were conducted in a semi-structured manner (c.f. Kvale
1997) with themes that were to be covered during the interviews, although
not always in the same order in every interview. The themes were derived
from the production of culture perspective, i.e. they were focusing on the six
constraints described above. As Silverman (2000) argues, it is important to
understand that it is the view of the informants that is the result of interviews, and that these do not necessarily coincide with the reality. However,
the informants at various levels, and at various universities, has given a
unanimous description of their work, which indicates that the view of the
informants is a good representation of their reality.
The interviews lasted for approximately 80 minutes, and they were all transcribed. The analysis is based on the six constraints in the production of culture perspective, as well as supporting literature regarding each constraint.

Results and analysis
Since the earlier versions, the university web sites have developed from “web
presence” (Rao et al. 2003) to what can be called integrated web sites (Levy
& Powell 2003; McNaughton 2001). In the earlier versions the web sites
were usually oriented towards more or less static web documents, with the
purpose of giving the university a presence on the web. Today, the web sites
are heavily integrated in the organizations, facilitating services such as accessing grade reports, view information about course curriculums, finding
schedules etc.
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In the following section, the results of the study will be presented together
with a short analysis. The presentation will follow the constraints in the production of culture perspective, beginning with organizational structure.

Organization
As noted by Peterson (1979) and Ryan & Peterson (1982) the structure of
the organization affects the daily work of its members (see also Shoemaker
& Reese 1996). It is somewhat problematic to present a general description
of the universities web organizations, due to diversities in the interview material. However, there are similar characteristics amongst the web organizations:
1. The overall university organizations usually follow a structure with a
central administration together with units such as faculties and departments. The faculties and departments are often more or less
autonomous.
2. The web organization is usually part of the central administration, and
it is responsible for the overall university web.
3. The web organizations usually constitute what Armstrong et al. (2001)
call small web teams, with about 3–4 members.
Figure 1 below depicts a typical organization structure on a macro-level of
the universities and their web organizations.
As shown in the figure, the universities have a general line and staff organization. The central administration reports to the vice chancellor, and it supports the faculties with for example, human resource office, IT-department,
internal and external communication, to mention some. The information
office (or communication department) is usually a department within the
central administration. The web organization is usually a joint venture between the information office and the IT-department. However, since the
“owner” of the university web is the information office, the web organization is put as a organizational unit under the information office. Apart from
the centrally controlled and run university web site, the faculties, departments, research centers, and research groups, usually have their own web
sites within the university domain. These web sites are referred to as “local
web sites”.
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Board

Vice Chancellor
Administration
Faculties
Informations office
Departments
Webborganization

Figure 1 Macro–level organization structure

Thus, the web organizations work in quite a complex environment, with decentralized and autonomous units. The faculty staff are professionals, used
to a high level of self-governance, and there is often mistrust against management (c.f. Haikola 1999). This is true for web management as well. The
study shows that the web organization often ends up composing different
kinds of policies (e.g. graphical profiles and communication plans), that are
not followed to by local web masters/editors in the faculties and/or departments. In these situations, the web organization either lacks the official
mandate, or the will, to do anything about it. These kinds of problems have
also been noted by Armstrong et al. (2001) and Cox (2007a), who found that
one big challenge in web management, is to get a consistent look and feel of
the university web site(s). The problem that arises from this complex environment and lack of mandate is that of inconsistency in aesthetics, language
(e.g. tone and terminology), structure, and so forth.

Indistinct visions and methods
Organizations should be aware of the need to communicate larger goals
and objectives to the staff involved in developing and maintaining online
resources. If the goals and objectives of a Web site are not clear, the site
may not be properly organized, and the online visitor may not be able to
fully use the resources of the site. (Chadwick et al. 2000: 62)
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As noted by Chadwick et al., visions and long-term goals are important for
the success of the web sites. The findings of the interviews regarding visions
and long-term goals are that they either:
• Do not exist at all,
• are “stated”, but not put into writing, or
• exist “but are undergoing revision”.
Chief information officer 1 says:
I don’t think that the universities are that used to work actively with
communication, and that they sometimes think that it is not necessary to
do so. (CIO 1)

Also Web editor 4 notices the lack of visions for their work with the web:
At our university it is very clear that the initiative for the web has been
bottom-up. No one in the higher management has shown any interest at
all, and there have not existed any visions or ideas about how the university should work with the web at all.

Thus, the interviews show that visions and strategies are somewhat absent in
the web organizations. It is quite typical for media companies to lack visions
(see Alström & Hedman 2005), and a reason for this is the perpetual technological evolution that quickly renders today’s visions obsolete. Although the
web organizations are not media companies, they seem, in this regard, to
operate under the same kind of circumstances.
The interviews also indicate that the web organizations are deficient in the
use of formal models and methods of web development. This indicates that
the daily work proceeds on ad hoc basis. This is perhaps connected to the
lack of long-term visions, in the sense that if the members of the web organization do not know where they are going, it is difficult (to say the least)
to choose the correct path.

Many stakeholders – many purposes
As McCollum (1999) writes “[a] college web site must be many things to
many people”. Universities are large institutions with a lot of stakeholders
with different needs and ambitions regarding the web. The interviews show
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that the web can be many things to many users and stakeholders. The web
should function as an administrative tool and support for the university staff,
it shall provide support for the students in their education, and it shall function as a communication channel, perhaps the single most important one, to
attract students, companies, and various kinds of funders of research and
other kinds of cooperation projects. As noted by a few of the informants,
the lack of long-term visions and methods for web site development (for
example a formalized system for user-needs inventories), tends to lead to a
situation where the stakeholder that shouts the loudest will get what they
want – regardless of the overall need of the university.

Central administration vs. local web publishers
The informants in the study talk about a problem arising from the decentralized nature of the universities. As noted by Cox & Emmott (2007), one
common problem for the web organization is to maintain a consistent look
and feel on the university web site as a whole. This is true also for this study
– the web organization decides on a graphical profile, but the people running
the local web sites, chooses to disregard that, for various reasons. It is interesting to note that this particular problem seems to stay unsolved from year
to year. Armstrong et al. (2001) have found the same type of problem, and
Cox (2007a) has found that web managers use different strategies to deal
with it. The strategies range from total control, where a central web editor is
to approve of all pages before they are published, to the handing over the
responsibility for the local web sites to the local web editors and web masters. The informants in this study seem to follow the principle of encouraging “…some level of coordination without stifling creativity and be persuasive rather than prescriptive” (c.f. Armstrong el al. 2001: 68). However, if a
uniform look and feel for the whole university web site is important, previous research, as well as this study, indicates that these strategies might not be
the best ones to use.

Technology
In this section, the dissertation discusses actual technological development
that has affected the web, as well as the informants’ attitudes towards technology in relation to their daily work with the web sites.
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The sites have gone from 640x480-based designs, to 800x600, but very few
have implemented wider designs than this. They have all adopted what is
called table-based layout techniques, and most of them use static layout principles (e.g. the width of page does not conform to that of the browser window). In addition to this, the analysis also shows an increase in the use of
cascading style sheets (CSS) on the web sites, and a move away from standard link colors.
Both the content analysis and the interviews show that the web organizations move cautiously forward when implementing, or making use of, new
technologies. For example, the informants promote accessibility, and added
value, before cutting edge technology.
Of course, technology makes for new possibilities, but you also have to
ask yourself ’does it add something?’ You can’t use flashy technology,
just because you can or should, it have to add something for the user of
the web site.
(Web manager 3)
The important thing has been to make our web site accessible for everyone, rather than being at the technological forefront. For example, we
have been hesitating for a long time about using flash-animations, for
exactly this reason – that the site shall be accessible for all. (Web editor
4)

One could say that the dominating attitude towards technology is that of the
“late majority” in Rogers (1995) model of innovation adoption. It is not so
much that they are skeptical about new technology per se, as the late majority is depicted by Rogers. Rather they find it necessary to wait to see what
works – both for economic reasons, as well as a strategy not to exclude anyone from the web sites. This might be one reason why, to mention a few
examples, the web page layouts have not been designed for larger resolution
then 800 pixels width and that although the broadband penetration in Sweden is quite high, the content rarely demands broadband internet connections.
There are technologies, or technology related issues, that the informants say
are important for the web, and these are:
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• The development of web related standards (e.g. html/xhtml, css, and
javascript), and web browser compliance to these standards.
• Database driven web pages
• Digital video.
• Digital sound and the rapid diffusion of MP3-players.
• Content management systems.
The increased access to broadband1, together with fairly cheap and accessible technologies for video and sound editing, has led to an increased, albeit a
cautious one, use of video and sound on the web sites. This development is
not supported by the content analysis, but is referred to by the informants.
One university is experimenting with recording larger lectures and distributing them as MP3-files. Another university is experimenting with video on
their web site. Given the development in this area, the use of video and
sound as part of the university web sites should become more common in
the near future.
The development of web standards, and web browsers’ compliance to them,
is seen as important for the development of the web sites. As noted by Web
manager 4, the university web sites are large-scale operations, and changes to
their foundations are not easily made when they are set. Therefore, international standards are important for the success or failure of the web sites.
The web site is starting to become more and more like an oil tanker,
where everything is integrated, and interrelated, and this makes it important to have stable base built on standards. (Web manager 4)

Database driven web pages are also an important development. Although
these kinds of pages have been around since the early times of the web, the
widespread use and implementations seem to have taken a while. The possibility to connect the web pages to databases is mentioned by the informants
as one very important development. It is the grounds for tailor made web
pages that can serve the individual user, or users-groups, with information
based on different kinds of preferences. Although not directly observable in

1

In 2002, 19 % of the population had broadband access to the internet. In 2006, the number was 63 (and 83 % in
the age group 15–24 year). (Nordicom-Sverige, Internetbarometern 2006).
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the homepages, this development is inferred from the use of for example
login functions, and target-audience based “entrances” to the web sites.
The single most important “technological” development, according to the
informants, seems to be content management systems (CMS). These are web
publishing systems that “offer to take the technical skill out of web publishing, allowing decentralisation of content creation but with continuing control
over page design” (Cox & Emmott 2007: 310). Almost all of the informants
talk about the problem of inconsistent web sites, where web editors and/or
web masters of local web sites disregard the rules (or guidelines) for the
graphical profile of the university web. They are hoping that implementing a
CMS will take care of this problem, and there are universities where this
seems to be the case. However, it is important to see that a CMS is one part
of a larger socio-technical ensemble (see Lenert 2004). This is noticed by
Web manager 3 who says:
We can have the best intentions in the world about the web site, but if
this is not anchored in the organization, it will not matter how good a
tool we have. If the information is not entered into the system in a correct way, the system will not be able to solve the problem and deliver
correct information.

The quote indicates that a CMS is one thing, but without the proper education of the users of the system, the implementation of a CMS will not lead to
the results that the informants are hoping for.

Industry structure
Traditionally industry structure has been used to analyze aspects such as the
number of organizations within a given industry, the relative size of the organizations, concentration in ownership and in the market, and level of
competition in a given industry (ranging from monopoly to perfect competition). (C.f. Peterson 1979; 1982; 1985)
In this study the focus is somewhat different. This study focuses on how the
universities and their web organizations relate to each other, e.g. the level of
cooperation, benchmarking, and the like, i.e. what Hoskins et al. (2004) call
the industry conduct.
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The findings of the study show that the web organizations cooperate to a
great extent. Although they are competing for students and research funding,
they universities have chosen to cooperate about their web sites (amongst
other things). Web manager 1 says the following about cooperation between
the universities:
It is common amongst Swedish universities today to have established
cooperation between the universities. We meet on a regular basis, we
compare the different web sites, and we pick up on each other’s ideas –
openly. There is an openness around this, and I think that this is good
for Sweden. The cooperation might actually increase the international
competitiveness, since we are helping each other to become better, all of
us.

The cooperation is based on formal, as well as informal, channels. There is
an organized cooperation in Suniweb (Swedish universities web forum) with,
for example, yearly conferences, and there is a Suniweb mailing-list. The interviews show that the universities’ cooperation in the sharing of knowledge
and experiences benefits all. If one university has developed a certain successful functionality for their web, other universities are more than welcome
to use the same solution, view the documentation and so forth. The informants can be said to have formed so called communities of practice (c.f.
Heide et al. 2005), where they help each other to move forward in the world
of web standards, technological development, choices about content management systems, and so forth.
The cooperation benefits the development of university web sites, in that it
forms a positive spiral of development. This happens for example when a
university has created some kind of content or service, which is later adopted
and further developed by a second university. The knowledge and experiences are then communicated back to the university web community in different ways (the Suniweb conferences being one of them), making it possible
for other universities to learn from their experiences and perhaps continue
the development.
Even though the web organizations help each other, this does not necessary
mean that they share all their plans. As stated by some of the informants, it
is quite common that they develop a service to gain an advantage, but once it
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is out in the open (i.e. on the university web site), the knowledge and experiences are shared.
Although the universities cooperate to a great extent, there is also a level of
competition. The informants talk a lot about checking each other’s web sites
to see what is going on, e.g. what kind of content is being published, what
kind of services is provided to the students, what kind of technologies are
being used, and so forth. When talking about the “turn-taking”, CIO 1 says
that it is common that one university develops something and “then they
have the advantage of being first, for a while, and then everyone starts talking, and if it is good solution, it is usually picked up by other universities.
Because, we are checking each other out to see what is going on” (CIO 1).
According to the informants, this benchmarking, together with the fact that
all universities have similar missions from the state (e.g. education, research,
and cooperation), has led to a standardization of Swedish university web
sites. A brief overview of the web sites shows that this observation by the
informants, to some extent, is true. For example, the web sites have similar
main sections (e.g. education, research, and cooperation), they have adopted
similar strategies to guide the different user-groups (e.g. students, researchers, media, and external organizations) through different “entrances” in the
homepage, and the structure of the web sites is quite similar.

Laws and regulations
Swedish universities are regulated through different kinds of laws and regulations (c.f. Kraft & Strandberg 2007). There are a few of those that more directly affect the university web sites. When asked what kinds of juridical aspects that affect their work, the informants emphasize three (of which one is
not a law):
• The principle of public access to official records1
• The personal data act2
• Swedish National Guidelines for Public Sector Websites3
1

More information about this principle can be found at:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2853/a/18096 (Last accessed 2008-05-22)
2

This document can be downloaded at the following url:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf (Last accessed 2008-05-22)
3

This document can be downloaded in English from the following url:
http://www.verva.se/upload/english/swedish-guidelines-public-sector-websites.pdf (Last accessed 2008-05-22)

213

English summary

In The Higher Education Act, it is stated that the universities have a duty to
inform about their work. It is not, however, stated how this information is to
take place. According to the informants in the study, the web is heavily used
to meet the governmental demands. Thus, one reason for putting money
and efforts into the university web sites is to meet the duty to inform.
The principal of public access to official records affects the work with the
web sites on many levels. It has direct effect on the content of the web sites
in that it guides the decisions made by for example web editors on whether
or not to publish certain content. The principle has also led to differences in
the use of intranets at the universities. The discussion is about whether the
intranets should be open to the public or not. Some universities have chosen
to use public intranets, whereas others have chosen to use login protected
intranets. The principle also seems to be one of the reasons behind the open
cooperation between web organizations at different universities (which I will
describe in more detail below).
According to the informants, the Personal Data Act, which, among many
other things, regulates how personal information is allowed (or not) to be
published on web sites, is an important legal constraint. The universities that
for example use login protected intranets do this with reference to the Personal Data Act.
The Swedish National Guidelines for Public Sector Websites is not a law,
but a document that comprises strong recommendations and guidelines for
web sites in the public sector. The guidelines and recommendations span
over a large field, ranging from levels of interactivity to accessibility guidelines, and compliance to web standards. Although the document only contains recommendations, it seems to be something which is of importance to
the web organizations, and their goals are to meet the terms of the recommendations to the greatest extent possible. This affects the content, services,
interactivity, and accessibility of the web sites.
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Market
In this study the market is studied from two perspectives. The first is the
market as “prospective students and research funding”. The second is market as “the receivers/users of the university web sites”.
In their study, Armstrong et al. (2001: 54) found that “[t]he drive to recruit
new students and bring in other funding opportunities has led to an increase
in the amount of influence that Marketing and PR Departments exert over
Web design and management”. The content analysis of this study shows that
the web organizations increasingly are focusing on links, body matter, and so
called blurbs that relate to marketing and/or recruiting. The content analysis
also shows an increase in so called blurbs, and the number of links in general. The links relate to different content, but there are certain kinds of content that have more links to it than others. For example links relating to
“student life”, “cooperation programs”, “current events”, and “marketing/recruiting”, have increased during the period. The same can be said
about links relating to information about the web site.
This indicates that the competition for students, and various kinds of funding, has led to a increased desire to market the university and trying to convey an image of the university as a place where a lot of interesting things are
going on, that the university is successful, and that the university are cooperating with, for example, the industry, and so forth.
The description above is also supported by the interviews where several informants are talking about the web as a means to build (or support) a strong
brand, i.e. to, at least partly, use the web for what Winter et al. (2003) call
impression management.
The second aspect of market, i.e. market as the users of web sites, focuses
on how the web organizations relate to the intended users (receivers or audience) of the web sites. Hine (2001) has found that the designer’s and/or developer’s “audience image”, affect decisions that are made about the web site
that is being built or redesigned. She has also found that there are different
audience categories, such as for example the intended users but also other
organizations.
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In the interviews, the informants say that the most important target audience
is the students (current and potential). Secondary target groups are the media, business organizations, and other governmental and non-governmental
organizations. However, quite a few of the informants talk about problems
arising from stakeholders within the organization being focused, at the expense of the target audience. According to the informants this is shown in
for example tendencies to structure information according to the internal
organization (sometimes called an “organization centered” or “inside-out”
architecture), using organizational jargon instead of complying with the language of the target audience, and services that are focused on organizational
rationalization, rather than on meeting the needs of the users.
The interviews indicate that the end-users are not involved on a regular basis
in the development of the university web sites. A quite telling quote about
this is Webmaster 1 who says:
The end-users get into the picture when the project is done, and then it
is via e-mail where they ask ‘Why does it work like this’ or ‘Wouldn’t it
be better if worked like this instead’. (Webmaster 1)

There seems to be a difference in how the web organizations work with for
example user surveys, or other means to learn about the intended users of
the web site. There are examples of methods such as reference groups, surveys, and usability tests, but the overall impression from the interviews is
that this work is done on a fairly ad hoc basis. One of the informants (Web
developer 1) says:
I don’t think that what we have been doing is that important that it
needs to be tested to see if it works. In a sense, people will have to deal
with the errors for a while, and then we’ll fix them as time goes by. (Web
developer 1)

Web developer 1 is not at all representative for the web organizations, but
there is at least a shred of truth in the statement above. As noted by for example Kotamraju (1999) and Schneider & Foot (2004), the web is ephemeral
in its nature, and it is quite easy to correct minor errors on web sites (for
example in a web form, or another kind of application). Although a bit
speculative, I cannot help but to think that the possibility to make rather
quick changes to a web site, also have an impact on the ways the web organizations plan and develop their web sites.
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Occupational careers
Previous research has shown that web work is characterized by fluid
boundaries in job titles, the content of the job titles (for example what a
webmaster is/should be doing), and skills required (c.f. Armstrong et al.
2001; Cox & Emmott 2007). Cox (2007a) has also noted a typical “flexibility” in the role of web managers. The situation at the Swedish universities is
quite similar, although the informants usually give a clear picture of their
respective roles. Each informant seems to have a distinct view of his or her
role, but viewed together, the interviews show that there are still differences
in what each role comprises. For example, there are web editors that never
seem to do any coding, and there are those who do. There are webmasters
who only deal with technology related issues of the web sites, and there are
those who in addition the technical part also are working with content.
As noted by Cox (2007a: 166), working with web sites “…is a multidisciplinary practice, practiced in conditions of rapid external change, surging user
demand and limited resources”. The rapid change includes technological
development. One “technology” which seems to be of great importance is
content management systems (CMS). The implementation and use of CMS
moves (at least theoretically) focus from technology to content. This change
of focus, changes the requirements for especially web editors. This change is
noted by Web manager 2 who states that:
We want people with journalistic competences that are able to create
good content. That’s the reason to implement a content management
system – that people should not need a technical competence. (Web
manager 2)

The interviews also show that there is an ongoing professionalization of the
web, and some of the universities in the study have strategies for how to
work more professionally with the web. For example, they are educating local web editors (i.e. web editors that are not part of the central web organization) in how to write for the web, and how to work with images. There are
also examples of “standardized” texts for describing the university, and the
use of a common terminology in for example headings and links. The professionalization of the web does also include the members of the web organizations. What usually started out (c.f. Armstrong et al. 2001) as some-
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thing run by one or two enthusiasts at the university, is now a large-scale
operation including people with more or less specialized skill-sets. Although
perhaps not there yet, the web organizations are moving towards more specialized roles, with people focusing on different kinds of aspects of web
production, such as for example graphical design, database management and
design, web programming, and content production such as video, sound,
images and texts.

Conclusions
The dissertation illustrates how six specific factors influence the production
of Swedish university web sites. An important conclusion, on the macrolevel, is that web production, in an institutional context, comprises much
more than available technology, web development processes, and different
programming languages. It also entails things such as organizational routines,
internal decision making, web publishing policies, stakeholders with different
perspectives and needs, and strategic decisions about what to prioritize and
not on the web sites. In the following section, more detailed conclusions
from the dissertation are presented.
How does the organization structure, within which the web production takes place, influence the web sites?
The web organizations at the universities work in complex organizations
with many different stakeholders, as well internal as external. The interviews
present an image of the web organizations fighting for awareness about the
graphical profile and the university as a brand. They are striving towards
unity throughout the web, regarding form, images, link labels, and the overall
language and tone of the web sites. They fight against faculties, and other
units, who, through their autonomy, can choose to listen to the web organization, or not. If they choose not to listen, the web organization cannot do
much more the state their arguments, hoping that the faculties (or other
units) will comply. The overall organization structure does not provide the
web organizations with the mandate to tell the faculties how to work with
the faculty web sites.
Conclusion 1: A decentralized organization, together with a weak mandate for the
web organization leads to more or less sprawling web site – as well for the content
and the form.
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In general, the universities have a decentralized organization structure with
various kinds of more or less autonomous unites (faculties, institutions, departments, research groups etc). The mandate for the centrally located web
organizations, which are responsible for the university web, is often unclear
and they often lack the possibility to fully control the local web sites residing
under the university domain. Many times, this leads to a situation where the
web sites (as a whole) give a sprawling and inconsistent impression, where
the users are faced with different interfaces depending on, for example,
which faculty or department they are visiting for the moment.
Conclusion 2: Unclear visions and strategies leads to ad hoc solutions.
The interviews show that the universities do not have clear visions for how
the web should develop in the long run. Despite the fact that all informants
agree that the web is the single most important channel for communication
(albeit not the only one), the work is conducted more or less on a day to day
basis, with relatively short planning horizons. The staff on the web organization has a good understanding of what they are expected to do on a daily
basis, but they lack an understanding of what the university web site should
be in the future. One consequence of this is that the work with the web sites
is largely affected by those who shout the loudest, rather than being guided
by clear visions of what the university, and the web organization, wants with
the web. Cox & Emmott (2007) make a similar conclusion in their study, and
they point out that a weakness in the universities’ work with the web, is the
lack of leadership and/or a shortness of strategies for the web. It is quite
striking to find that organizations that have a balance sheet totaling hundreds
of millions Swedish crowns, sometimes even billions, do not seem to have
long-term goals for what they themselves think of as the most important
channel of communication in the contact with, for example, potential students and partners for cooperation.
Which role has technology played in the development of the university
web sites, and how have the web organizations used, and reflected
upon, new technology on the web sites?
The dissertation shows that technology is important, but not decisive, in the
development of the web sites. The technological development presents certain possibilities (affordances), and in some respect the web organizations
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have used these, but overall, they have had a cautious attitude towards new
technology.
Conclusion 3: Accessibility for all is more important for the web organizations than
cutting edge web sites.
It was quite surprising to find that the web organizations assigned a rather
low priority to technology and technological development in relation to the
web. Regarding technology, the web sites get the way they are because the
web organizations choose to be cautious in implementing new technologies
on the web sites, partly because they do not want to exclude any users, and
partly because it is too expensive to be at the technological forefront at all
times. Accessibility for all is stated as being more important that cutting edge
web sites. A consequence of this, is that the university web sites rarely, or
never, communicates that they are in the technological and/or the aesthetic
forefront of the web.
The technologies that are suggested as important are publishing systems (or
content management systems) and the widening use of important web standards. The web organizations that have implemented content management
systems, witness that, overall, their web site has become more cohesive and
consistent. They also state that the content management systems let the web
publishers (editors) focus on content instead of technology.
At the universities that have not implemented a content management system, the informants have great hope that their web sites too will have a positive development, once the systems are implemented.
The development and adaption to web standards makes the web development easier and it increases the accessibility of the web sites for people with
different kinds of disabilities. However, it is important to remember that a
content management system is one part of a larger socio-technological system (cf. Lenert 2004). As Web coordinator 3 says in the interview, a content
management system will not get the expected effect unless the organizations
also make an effort to increase the staffs knowledge in, above all, web publishing.
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How do the web organizations at different universities relate to each
other, and how does this influence the web sites?
The web organizations have an open relationship to each other, and they
cooperate and share knowledge and experiences in various ways, the yearly
SuniWeb conference being one of them.
Conclusion 4: An open cooperation promotes communities of practice, knowledge
sharing, and contributes to a continuous development of the university web sites. Cooperation and bench-marking between the universities has also contributed to some
degree of standardization of university web sites.
The dissertation shows that the open climate of cooperation has contributed
to so called communities of practice, where the web organizations exchange
experience and knowledge between the universities. A university with a successful project contributes to the community by, for example, presenting the
project at one of the reoccurring meetings in the Suniweb community. This
openness is partly forced upon the universities by Swedish laws (Administrative Procedure Act and The principle of public access to official records),
but it seems to the case that the universities and their web organizations
have found it to be more fruitful to cooperate rather than to compete in this
area.
The cooperation, together with continuous bench-marking, has also contributed to what some of the informants call a standardization of the university
web sites. This is also due to the fact that the universities have a common
field of operation, as well as similar organization structures. This has lead to
the universities developing similar types of content and services on their web
sites.
It is also fair to say that the open cooperation between the universities leads
to better web sites. Through cooperation in development projects, through
the continuous exchange of knowledge, by allowing for other universities to
start of where a certain finished a project, a positive spiral of development is
created, which is beneficial for everybody that take part and in the cooperation, and it contributes to an ongoing development of the web sites.
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How do the web organizations relate to the market for their web sites,
and how does this influence the web sits?
In this context, “market” should be understood as both the market where
the universities operate, i.e. the market of higher education in Sweden, as
well as the target groups the universities wish to communicate with through
their web sites. The interviews show that the competition amongst the universities (for students and research funding) has increased. This was also indicated in the content analysis, which points to an increase in material related
to PR and marketing. The interviews also show that there is an increased
awareness about the need to better understand the needs of the target
groups, but that there are not always resources available for in-depth research of what, for example, the target groups are expecting from the web
sites.
Conclusion 5: Increased competition for students and research funding, has led to an
increase in PR, and marketing, related material on the web sites.
Many informants talk about an increased competition for students and research funding. The competition has led to the universities working more
actively with the web as an important channel of communication in the recruitment of students, and to present the university to, for example, potential
research funders. The content analysis points to a continuous increase in
material related to marketing and recruitment, something which has also
been noted in previous research (cf. Armstrong et al. 2001). The homepages
has more material (links) relating to marketing and recruitment. This is
mainly so called blurbs that are used to lure the user into further reading at
the same time as presents an image of a university where a lot of interesting
things are going on. Thus, in a sharpened competition for students and research funding, the homepages become increasingly important in the presentation of interesting research and education as well as different ways to cooperate with the university.
Conclusion 6: Knowledge about the target audience(s) yields websites that are truly
developed for the users, rather than for loudmouth internal stakeholders.
Another perspective of “market”, is how the web organizations relates to the
target audience (visitors/users), when, for example, re-designing the web
site, develop new content or new services. The overall impression from the
interviews is that the web organizations do not work very systematically to
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incorporate the target audience(s) in the work with the web. However, when
they do so, they commonly use reference groups and/or focus groups. Several informants suggest that there is a tendency to put the interest of internal
stakeholders above the external target audience(s). This can be seen in, for
example, web site structures mirroring the organizations themselves, rather
than mirroring the needs and methods of information gathering of the users.
Another example is the use of internal organizational lingo that makes it
more difficult for the intended users to actually use the web site. The dissertation indicates that the web organizations have a lot to gain in systemizing
and formalizing methods and techniques for a better understanding of the
intended users.
How do the web organizations relate to laws, regulations, and policies
concerning information and communication efforts, and how does
that influence the web sites?
Conclusion 7: Policies and guidelines have a greater impact on the web sites than
laws and regulations.
The dissertation shows that the way the web organizations relate to laws and
regulations, also influences the web sites. The “duty to inform”, as stated in
the Higher Education Act, does not seem to affect the content in itself, but
it is rather a driving force for the efforts made with the web – the universities shall inform about their work, and for that the web sites are important
tools. The principle of public access to official records, for example, influences how the web organizations think about open and closed pages. In this,
the principle of public access to official records is put against the The Personal Data Act. Universities that primarily focus on the access to official records (in their web efforts) a reluctant to use password protected pages (e.g.
intranets that require logins). This, however, has implications for the type of
information that can be published in those pages. Universities that lean
against the Personal Data Act are also using login protected intranets, which
on the one hand facilitates other principals for web publishing, but on the
other makes it harder for the public to access that information.
The interviews also suggest that the principle of public access to official records also is an important cause of the open cooperation between the universities. As noted by the several informants, the principle says that all
documents produced at, or sent to, the universities are public records. This,
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according to the informants, means that they might as well be open with
what they are doing, and share their experiences to the best of their abilities.
In regards of laws and regulations, and policies and guidelines, the dissertation indicates that what influences the work more than laws and regulations,
are guidelines such as the Swedish National Guidelines for Public Sector
Websites, as well as various kinds of policy documents that state what can,
and cannot, be published on the web sites.
What occupational roles are there within the web organizations, how
has this developed over time, and how has this influenced the web
sites?
Conclusion 8: The specialization and professionalization of the occupational roles
within the web organizations has led to more professional web sites.
The development of the form and content of the web sites has been influenced by the fact that the web sites have gone from projects being driven by
enthusiasts that once upon the time thought “of course we should have a
web site”, to critical information systems for as well administration as internal and external communication. During this development different roles
have evolved, but the demarcations between them are far from clear. There
are three roles that have been found more prominent in the interviews, and
those are web coordinator/web manager, webmaster, and web editor. To
these roles, technical developers working with the technical development of
the web sites, and chief information officers (CIO), who usually are the ones
in charge of the web.
The web organizations have become more professional and institutionalized
(cf. Armstrong et al. 2001), but their operations are still somewhat ad hoc. A
probable cause for this is that fact that they do not have long-term strategies
for their web sites. Another plausible explanation is that the web is a relatively new phenomenon, and that the universities have not yet developed
clear ways of organizing the work with the web sites. Yet another explanation is the rather quick technical development around, and higher demands
on the web. The technical development changes, for example, the conditions
for working with web, and in the long run it also changes the occupational
roles – some jobs, or parts of them, disappear, and others are added, and the
occupational roles are redefined (cf. Kotamraju 2002). So, the web sites are
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influenced by the fact that organization around the web sites is changeable
and ad hoc, and by the fact that the members of the web organizations have
different background regarding, for example, education and work-life experience. These differences usually also mean that they have different views
on the role of the web, which, in extension, affects what type of content one
promotes and how.

Concluding remarks
Studying the form and content of web sites using the production of culture
perspective has been a useful, although not all inclusive, way to understand
some of the mechanisms behind the web sites. The use of the production of
culture perspective in this study has also led to a broad analysis, which has its
strengths and weaknesses. The strength is that the analysis covers many aspects of institutionalized web production. However, this broad sweep might
also be seen as a weakness, since it means that none of the constraints are
covered in depth.
There are aspects of web production at Swedish universities that have not
been discussed in this study (for example ideological turns, and economic,
and other resources), and there are findings that disserve more attention in
further studies. One such finding is the various kinds of communities of
practice that the web workers, in various degrees, participate in. How these
influence the web workers perception about themselves, and their occupation, and what kind of influence this has on the web sites, is an interesting
question for further research.
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Bilaga 1. Analysmall för innehållsanalys
WebbID:________________

Webbplats (ange nuvarande URL:)____________________________________
Tidpunkt (år och månad):__________________________________________
• Form - startsida:
Formen analyseras genom en genomgång av webbplatsens startsida (som analyseras separat) och sidor i anslutning till denna via den primära navigationen.
Detta görs för att gå en övergripande bild av webbplatsens form. Viktiga variabler är:
o Bredd:______________________o Höjd:_______________________
o Dimension:__________________
o Anpassad för upplösning:
 640 x 480 (600 x 300 px maximerat = 180 000 px)
 800 x 600 (710 x 400 px i maximerat = 284 000 px)
 1024 x 768 (955 x 600 px maximerat = 573 000 px)
 större
o Länkfärger
 Standard
 Andra färger men olika på besökta och obesökta länkar
 Andra färger men samma färg på besökta och obesökta länkar
o Färgschema
 Primär bakgrundsfärg
 Primär textfärg
o Antal bilder och/eller grafiska element (dock ej bildernas egenskaper)
o Huvudsaklig layoutmodell
o Är layouten fast eller flytande?
o Typografi
 Teckengrad
 Teckensnitt
 Låst teckengrad (Ja/Nej)
o Olika tekniker för layout:
 Ramar (Ja(Nej)
 Tabeller (Ja/Nej)
 Lager/skikt (Ja/Nej)
o Används stilmallar (Ja/Nej)?.
o Andel av sidan som är navigation?
o Andel av sidan som är brödtext/”ren information”?
o Andel av sidan som är olika former av grafiska element och utsmyckning?
o Andel av sidan som befinner sig nedanför ”skrollkanten”
• Form - övergripande:
Formen analyseras genom en genomgång av sidor i anslutning till startsidan
via den primära navigationen. Detta görs för att gå en övergripande bild av
webbplatsens form. Viktiga variabler är:
o Har webbplatsen en konsekvent form på enhets- och avdelningsnivå
(Ja/Nej)?
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•

o Länkfärger (standard eller annat och om besökta och obesökta länkar
är olikfärgade eller inte)
o Är layouten fast eller flytande?
o Färgschema
 Primär bakgrundsfärg:
 Primär textfärg
o Typografi
1. Låst teckengrad (Ja/Nej)
o Olika tekniker för layout:
 Ramar (Ja(Nej)
 Tabeller (Ja/Nej)
 Lager/skikt (Ja/Nej)
o Används stilmallar (Ja/Nej)?
Innehåll - startsida
Startsida
o Antal länkar (ej ”puffar” eller ”läs mer-länkar”)
o Antal ”puffar” och/eller ”läs mer-länkar”
o Länkarna innehåller
1. Information om lärosätet
2. Kontaktinformation
3. Grundutbildningsinformation (beskriv typen)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Information om samverkan, 3:e uppgiften
Information om att vara student
Information om att bli student/antagning
Rekrytering
Forskning
Forskarutbildning
Studentkårsverksamhet
Aktuella händelser/kalender
Marknadsföring
Interninformation
Personal
Övrig – ange innehåll

o Typer av brödtext
 Student/grundutbildning
 Forskning
 Forskarutbildning
 Personal
 Press
 Samverkan
 Lärosätesinformation
 Kontaktinformation
 Övrigt – ange innehåll
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Bilaga 2. Informanterna
Informationschef 1
Är utbildad informatör och har arbetat med informationsfrågor och som
informationsansvarig på ett större statligt företag innan anställningen på lärosätet.
Informationschef 2
Har från början en utbildning inom naturvetenskap, men gick vidare och
läste påbyggnadskurser inom journalistik. Har arbetat som frilansjournalist
och har varit anställd på lärosätet sedan 2002. Har arbetat med olika uppgifter och frågor inom lärosätet, men arbetar idag som chef för lärosätets
webborganisation.
Webbsamordnare 1
Är utbildad informatör. Han har funnits i organisationen sedan 1998. Har
läst pedagogik och jobbat som datorutbildare. Har arbetat som webbredaktör men har idag en strategisk funktion för webben i stort.
Webbsamordnare 2
Är journalist i botten och har arbetat på lärosätet sedan början av 1990-talet.
I början var uppgifterna relaterade till mer traditionella informatörsuppgifter
så som personaltidning och produktion av trycksaker. Har varit med i arbetet
med lärosätets webb sedan dess början och har i dag en samordnande funktion för lärosätets webb.
Webbsamordnare 3
Är utbildad informatör och har arbetat med olika uppgifter inom kommunikation och marknadsföring. Har varit anställd på lärosätet sedan 2000. Har
gradvis fått mer och mer att göra med uppgifter kring webben och har idag
det övergripande ansvaret för samordning kring lärosätets webb.
Webbsamordnare 4
Är civilingenjör från början. Har arbetat med informationsfrågor inom byggbranschen i 14 år, även där som produktionsledare. Kom till lärosätet genom
sina projektledarmeriter. Har arbetat på lärosätet i ca 5 år vid intervjutillfället.
Webbredaktör 1
Läst fristående kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap på universitet, och sedan 1 år journalistik. Har arbetat på en lokaltidning som journalist och varit redaktör för en studenttidning. Arbetade vid tillfället för intervjun som webbredaktör på lärosätet på halvtid.
Webbredaktör 2
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Är utbildad informatör. Kompletterade sedan med ytterligare en termin med
blandade kurser. Är anställd på informationsavdelningen som webbredaktör
men har även lite andra uppgifter.
Webbredaktör 3
Har jobbat med ekonomi och administration och affärssystem. Gick sedan
en utbildning i multimedieproduktion med viss programmering och teknik.
Har arbetat på TV4 och SVT och varit bland annat pressinformatör, bildredaktör, jobbat med lansering av nya program och liknande uppgifter. Jobbar
nu som webbredaktör för lärosätets centrala webbplatser. Hade vid intervjutillfället arbetat på lärosätet i ca 6 månader.
Webbredaktör 4
Är journalist från början. Har arbetat inom television och som webbredaktör
på en dagstidning. Började på lärosätet 2003 som webbredaktör. Uppdraget
som webbredaktör var vid intervjutillfället en del i tjänsten.
Webbredaktör 5
Har utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap. Började på lärosätet
när det var en avdelning som behövde en administratör. Arbetar inte inom
den centrala webborganisationen utan är ansvarig, och har fått större och
större ansvar, för enhetens webbplats.
Webmaster 1
Läst datateknik. Har en bakgrund inom webbproduktion. Hamnade på lärosätet som webbmaster under sommaren 2004.
Webbmaster 2
Har läst informationsteknologi på en kvalificerad yrkesutbildning 1 och ½ år
som inkluderade både nätverk, programmering och webbdesign. Har jobbat
som webbmaster och med webbdesign på olika företag. Har en tekniskt orienterad utbildningsbakgrund. Vid intervjutillfället har hon arbetat på lärosätet i ca 9 månader.
Webbmaster 3
Har bakgrund inom matematik och numerisk analys. Började sin bana som
inom webb när lärosätet körde igång sina första experiment med webben. Är
idag heltidsanställd på IT-avdelningen och fungerar som webbmaster för lärosätets webb.
Utvecklare 1
Har läst data och programmering på Komvux. Har arbetat på lärosätet sedan
början 2000. Arbetar som utvecklare på lärosätets IT-avdelning.
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Bilaga 3. Intervjuguide, omgång 1, 2005
Övergripande frågor
- Hur ser produktionsorganisationen ut? Vem gör vad, när och hur?
- Hur ser produktionsprocessen ut?
- Vad finns det för faktorer som möjliggör eller försvårar produktionsorganisationen och processer?
o Ekonomiska
o Organisatoriska
o Teknologiska
o Juridiska/policystyrda
Demografiska uppgifter:
Tas in om svaret inte kommer under intervjun.
Bakgrund, Utbildning (högsta nivå och huvudämne, examen), Hur länge i
organisationen
Produktionsorganisation
1. Var i organisationen befinner jag mig nu? Vad är ni i förhållande till
organisationen som helhet?
a. Kan du i stora drag beskriva vad ni inom den här ”avdelningen” arbetar med?
i. Vilka är era ansvarsområden (eller ansvarsområde)?
ii. Vilken är då din roll i organisationen?
2. Kan du beskriva hur ert arbete på avdelningen/enheten är organiserat
– hur ser din bild av arbetsorganisationen/arbetsfördelningen ut –
vem gör vad? Beskriv er verksamhet.
3. Hur är det dagliga arbetet med webben organiserat?
a. Hur många är ni som arbetar med webbplatsen?
Webben
Webbplatsens roll i organisationen
1. Vilken roll anser du att webbplatsen spelar i organisationen?
a. Finns det någon uttalad vision med webbplatsen?
b. Tycker du att webbplatsen idag fyller den funktion den ska?
Motivering?
2. Webbplatsens (aktuell webbplats) relation till andra universitetswebbplatser:
a. Tittar ni på hur andra lärosäten utvecklar sina webbplatser?
b. I vilken omfattning?
c. Kan man se någon form av enhetlighet (eller likriktning) av
webbplatsernas form, innehåll och funktionalitet?
3. Upplever ni att ni konkurrerar med andra lärosätens webbplatser?
a. I så fall på vilket sätt?
b. Hur bemöter ni detta?
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Process
4. Hur skulle du beskriva processen för produktionen av ny webbplatsversion, ny startsida eller ny sektion/funktion – hur ser processen ut
steg för steg och vad initierar processen? (varför?)
Använder ni någon form av utarbetad metod för utvecklingsarbetet?
i. I så fall hur den ut?
b. Arbetar ni med dokumentation av arbetet på något sätt?
iii. I så fall hur – vilka typer av dokument skapas?
c. Hur ser du på slutanvändarens roll i processen?
iv. Har ni i gruppen en enhetlig syn på slutanvändarens
roll i processen?
v. Om inte: Vad är det som skiljer er åt?
d. Vad är det som styr och hur fattar ni beslut kring olika frågor (form, innehåll och funktionalitet) – vem har det sista ordet?
b. Bestämmer olika personer om olika delar, eller är det en och samma person som har det slutgiltiga ansvaret – i så fall vem?
e. Gör ni allt själva?
i. Om inte: Vad köper ni?
c. Hur ser du på den tekniska utvecklingen i relation till ert/ditt arbete
med webben?
i. Vilken/vilka teknologiska innovationer skulle de säga
har varit viktiga(st) för utvecklingen av webben som
kommunikationskanal (allmänt och specifikt för er)?
ii. Hur gör du för att hänga med i den tekniska utvecklingen?
Lyder ni under några speciella lagar/förordningar/regler som påverkar ert
arbete med webben?
i. Vilka?
ii. Hur påverkar det?
5. Vilken är den viktigaste intressenten för webbplatsen?
a. På vilket sätt påverkar detta ditt/ert arbete?
b. Målgrupp(er)?
i. Hur kommer målgruppen/målgrupperna med i processen?
ii. Hur definierar du/ni målgruppen/målgrupperna?
iii. Vad vet ni om den/dem?
iv. Hur vet ni det ni vet – d.v.s. hur har ni fått den kunskap ni har?
6. Hur arbetar ni i stort med webben som kommunikationskanal?
d. Centraliserat – decentraliserat
e. Centrala redaktörer – lokala redaktörer
f. Låsta mallar – fria dokument
g. Tvingande grafisk profil – enheterna bestämmer själva
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h. Enhetligt system för publicering av information under er domän?
7. Hur definierar du innehåll – vad är innehåll för dig?
8. Vad kan du säga om budgeten för ert arbete? Hur finansieras arbetet
med webbplatsen/webben (som helhet)? Har ni en egen fristående
budget?
9. Olika perspektiv på användaren:
i. Hur ser du på användaren/besökaren/publiken – vad är användaren för dig?
10. Vem och vad bestämmer innehållet på webbplatsen:
j. På startsidan/hemsidan?
k. På webbplatsen som helhet?
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Bilaga 4. Intervjuguide, omgång 2, 2007
GT-frågor
1. Kan du berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig?
2. Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund, utbildning etc?
3. Kan du beskriva din roll i organisationen?
Produktionsorganisation
1. Hur arbetar ni med er webbplats? Det jag är intresserad av är hur ni
arbetar och varför ni arbetar som ni gör:
a. Vad finns det för faktorer som påverkat och påverkar hur ni
arbetar och varför ”produktionsorganisationen” ser ut som
den gör?
b. Vad finns det för organisatoriska faktorer som möjliggör eller
förhindrar olika sätt att arbeta?
2. Finns det något enhetligt system för publicering av information under
er domän?
3. Kan du beskriva hur utvecklingen av en ny version går till i stora drag
från start till mål?
c. Vilken är då din primära roll i det arbetet?
4. Brukar ni ta med ”slutanvändaren” på något sätt i processen? I så fall
hur? Om inte – varför inte?
5. Kan du beskriva hur ert arbete på avdelningen/enheten är organiserat
– hur ser din bild av organisationen ut?
6. Hur fattar ni beslut kring olika frågor (form, innehåll och funktionalitet) – vem har det sista ordet?
d. Bestämmer olika personer om olika delar, eller är det en och
samma person som har det slutgiltiga ansvaret – i så fall vem?
7. Vilken/vilka typer av kompetenser anser du att man prioriterar i organisationen?
e. Skulle du vilja se någon annan prioritering? Vad/vilken?
8. Vad skulle du säga är de viktigaste ”faktorerna” som påverkar en
webbplats form, innehåll och funktionalitet?
f. Är det någon av dessa som är viktigare än de andra?
9. Vad kan du säga om er budget för ert arbete? Hur finansieras arbetet
med webbplatsen? Har ni en egen fristående budget?
10. Hur många är ni som arbetar med webbplatsen?
11. Lyder ni under några speciella lagar/förordningar/regler som påverkar ert arbete med webben?
g. Vilka? Hur påverkar det produktionen?
Utvecklingsprocessen/webbplatsens roll i organisationen
4. Vad initierar en redesign av webbplatsen eller av startsidan?
5. Vad är det första steget/vad är det första som händer?
6. Nästa steg, och nästa och nästa… fram till lansering?
7. Gör ni allt själva?
a. Om inte: Vad köper ni?
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8. Hur ser du på slutanvändarens roll i processen?
a. Har ni i gruppen en enhetlig syn på slutanvändarens roll i processen?
i. Om inte: Vad är det som skiljer er åt?
9. Vilken roll anser du att webbplatsen spelar i organisationen?
a. Finns det någon uttalad vision med webbplatsen?
b. Tycker du att webbplatsen idag fyller den funktion den ska?
Motivering?
10. Vilken roll anser du att webben som kommunikationskanal spelar i lärosätets informations- och kommunikationsarbete?
11. Olika perspektiv på användaren:
a. Hur ser du på användaren/besökaren/publiken – vad är användaren för dig?
12. Målgrupp:
a. Hur definierar du/ni målgruppen/målgrupperna?
b. Vad vet ni om den/dem?
c. Hur vet ni det ni vet – d.v.s. hur har ni fått den kunskap ni
har?
13. Hur ser du på den tekniska utvecklingen i relation till ert/ditt arbete
med webben?
a. Vilken/vilka teknologiska innovationer skulle de säga har varit
viktiga(st) för utvecklingen av webben som kommunikationskanal (allmänt och specifikt för er)?
b. Hur gör du för att hänga med i den tekniska utvecklingen?
14. Vem bestämmer innehållet på webbplatsen:
a. På startsidan/hemsidan?
b. På webbplatsen som helhet?
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Bakom webben

Sedan webbens genombrott i mitten av 1990-talet har webbplatser blivit
en av de viktigaste kommunikationskanalerna för svenska universitet. Webbplatserna har utvecklats från enkla text- och bildbaserade informationssidor,
till komplexa och verksamhetsintegrerade verktyg. Den här avhandlingen
undersöker olika faktorer som ligger bakom denna, sett till tidsintervallet,
snabba utveckling.
Avhandlingen visar att produktionen av universitetswebbplatser, deras
form och innehåll, handlar om mycket mer än vad som t.ex. är tekniskt
möjligt att göra. Det handlar om ekonomiska förutsättningar, om webbproducenternas syn på – och relation till – de tänkta mottagarna av webbplatserna och om policyer för webbpublicering. Det handlar även om hur
lärosätenas webborganisationer förhåller sig till varandra – om man samarbetar, hur mycket man tittar på varandras lösningar och liknande. Vidare
handlar det om intressegrupper som ställs mot varandra och om strategiska
val om vad som bör prioriteras på webben och inte.
Avhandlingen undersöker hur svenska universitetswebbplatser influeras
av faktorer som teknik och teknisk utveckling, organisationsstruktur och
relationer mellan lärosätena. Med hjälp av innehållsanalys av webbplatser
och intervjuer med personer bakom webbplatserna, belyser avhandlingen
produktionsvillkorens betydelse för vad vi upplever när vi besöker en
svensk universitetswebbplats.
Christer Clerwall är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads
universitet.
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