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Abstract 

A study by Statskontoret in 2005 shows that Internet users would prefer if it was easier to find 

information on public sector websites. The aim of this paper is to examine possible ways to 

improve municipality websites so that users will find information more easily. According to 

theories on web design and usability, structure, navigation, design, text and labelling affects 

how we find information on websites. This study of nine different municipality web sites 

shows that it varies to what extent the theories have been put into practise. The main problem 

areas are structuring and labelling. The content of the websites tend to be structured and 

labelled according to internal affairs, rather than the needs of the visitor. One conclusion is 

therefore that municipality websites need to be designed with the visitor in mind if they are to 

become easier to navigate on. It is also important to have competent staff to maintain the 

website since the need to be user-friendly and functional is becoming more and more 

important as the website is becoming increasingly important for the municipality.



        
Sammanfattning 

En undersökning genomförd av Statskontoret, 2005, visar att webbanvändare har önskemål 

om att lättare hitta information på offentlig sektors webbplatser. Den här uppsatsen syftar till 

att undersöka hur kommunala webbplatser kan förbättras så att användarna lättare kan hitta 

den information de söker. Enligt teorier hämtade från området för webbdesign och 

användbarhet påverkar aspekterna struktur, navigation, design samt text och etikettering 

möjligheten att hitta på webbplatser. En studie av nio kommunala webbplatser visar att de 

förevisade teorierna efterföljs i viss mån och i olika utsträckning av de olika kommunerna. 

Främst förekommer brister inom områdena struktur samt text och etikettering. Innehållet på 

de kommunala webbplatserna tenderar att struktureras och etiketteras utifrån verksamhetens 

perspektiv snarare än besökarens. En slutsats lyder således: för att kommunala webbplatser 

ska bli mer lättnavigerade bör de i högre grad utformas utifrån ett användarperspektiv. En 

kompetent skötsel av kommunala webbplatser föreslås också som nödvändigt då kravet på 

användbarhet och funktionalitet ökar i takt med att webbplatsens betydelse för den 

kommunala verksamheten ökar.
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1. Inledning  

 
I detta kapitel ges en närmare beskrivning av uppsatsen samt användbara anvisningar inför 

fortsatt läsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Den förväntade bristen på arbetskraft i framtiden, effektiviseringskrav och viljan att förbättra 

servicen till medborgare och näringsliv är några skäl till att intresset för och diskussionerna 

kring offentlig elektronisk service eller e-service ökar. (Svenska kommunförbundet och 

landstingsförbundet, 2002.)  

För att klara framtidens utmaningar behöver offentlig sektor jobba på ett smartare sätt, dra full 

nytta av de möjligheter till ökad produktivitet och effektivitet som öppnar sig med att IT, på 

ett helt annat sätt, blir ett verktyg i verksamheterna än det har varit tidigare.” (Johansson, 

2006)  

24- timmarsmyndigheten 

De initiativ som har tagits för att utveckla den offentliga förvaltningen till att bättre möta 

medborgares och företagares behov kan samlas i begreppet 24-timmarsmyndigheten. Med 

utgångspunkt i de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är 

regeringens mål att skapa en förvaltning som ger: 

 

Tillgänglighet, oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet. 

 

Hög kvalitet i tjänster och bemötande. 

 

Lyhördhet för medborgares och företagares åsikter och tankar om hur förvaltningen 

kan bli bättre. 

 

Enkla och rättvisa regler. 

 

Största möjliga nytta för medborgare och företagare genom samverkan och en 

kontinuerlig omprövning och utveckling av verksamheten. (Regeringskansliet, 2003)  
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24- t immarswebben 

Den primära måttstocken på hur långt en myndighet nått i sin utveckling i termer av begreppet 

24-timmarsmyndighet anses vara förmågan att tillhandahålla nätverksinriktad elektronisk 

interaktivitet, det vill säga interaktiva tjänster på webbplatsen.  

Illustrationen nedan innehåller de utvecklingssteg som enligt Statskontoret utgör kriteriesteg i 

en utvecklingstrappa mot en elektronisk förvaltning.  

   

Figur 1. Utvecklingstrappa för 24-timmarsmyndigheten (Statskontoret, 2000:21)  

För samtliga steg i trappan kan kvalifikatorer tillämpas som gör det möjligt att avgöra hur 

långt en myndighet har nått i utvecklingstrappan för sina olika verksamhetsgrenar:  

 

Utbudet av ärenderelaterad information. Graden av interaktivitet kring ärenden kan 

till exempel åskådliggöras av fingerade utvecklingsnivåer för ett blankettärende som 

till exempel möjlighet att ladda ned blankett, möjlighet att fylla i blankett online, 

möjlighet att lämna in blanketten online och möjlighet att följa 

handläggningsprocessen samt möjlighet till komplettering och handläggardialog 

online. 
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Utbudet av allmäninformation. Möjlighet att online kunna ta del av i stort sett all 

information som man har rätt att ta del av, som till exempel viktiga beslut, 

verksamhetsplaner eller sådant som diarieförs.   

 
Övergripande informationspresentation. I takt med myndigheternas inträde i 

nätverkssamhället växer kraven på informationens synliga layout och bakomliggande 

struktur. Till exempel bör informationsutbudet vara organiserat efter användarens 

behov snarare än myndighetens verksamhetsorganisation. Alla myndighetens 

dokument bör till exempel vara sökbara via sökmotor på webbplatsen.  

Varje enskild myndighet har det primära ansvaret för att förverkliga idén om 24-

timmarsmyndighet vilket ställer krav på myndigheternas förmåga att utveckla sin verksamhet. 

För att utvecklas i ett 24-timmarsperspektiv anses en central förmåga vara att hålla sig 

underkunnig om medborgarnas och företagens önskemål, erfarenheter, preferenser och 

tillfredsställelse av verksamheten och serviceutbudet. (Statskontoret, 2000:21)  

Användning av offentlig sektors webbplatser 

På uppdrag av 24-timmarsdelegationen genomförde Statskontoret under hösten 2005 en 

mätning av antalet besökare på offentlig sektors webbplatser samt en undersökning av vad 

användarna anser om myndigheternas webbplatser. Undersökningarna visar också på vilka 

aktiviteter som utförts av besökarna, hur användarna upplevt att webbplatserna fungerat samt 

vad användarna anser vara viktiga satsningar i utvecklingen av webbplatserna.   

Mätningen av antalet besökare på offentlig sektors webbplatser visar att under perioden 

augusti-september 2005 hade offentlig sektors webbplatser 2,9 miljoner besökare, vilket 

motsvarar 60 procent av alla aktiva internetanvändare. De statliga myndigheterna hade 2,3 

miljoner besökare på sina webbplatser, kommunerna 1,8 miljoner och landstingen 0,5 

miljoner besökare. Knappt 60 procent av besöken gjordes under kontorstid och 80 procent av 

besöken gjordes på vardagarna.   

Under det senaste året har antalet aktiva Internetanvändare varit oförändrat. Antalet besökare 

på offentlig sektors webbplatser och de statliga myndigheternas webbplatser har under samma 
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tid ökat med ca 10 procent, för kommunerna är ökningen 17 procent och för landstingen 26 

procent.   

Vid en jämförelse två år tillbaka visar det sig att idag besöker en större andel av 

Internetanvändarna myndigheternas webbplatser samt skickar e post till myndigheterna, detta 

görs dessutom allt mer frekvent. En annan trend är att skillnaderna i användning och frekvens 

mellan olika grupper minskar. Det är främst de med låg utbildning och de äldsta (60-79 år) 

som håller på att komma i kapp de övriga. Det är betydligt fler personer som utför ärenden på 

webbplatserna hösten 2005 jämfört med för två år sedan.   

Att utnyttja informationstjänster och att söka kontaktuppgifter är dock fortfarande de 

vanligaste aktiviteterna på myndigheternas webbplatser. De som i stor omfattning utför 

ärenden på webbplatserna är 30-39-åringarna, de med medel och stor internetvana, de med 

goda kunskaper om offentlig sektor och de anställda inom statlig sektor. Bland dessa grupper 

har mer än 60 procent utfört ärenden på webbplatserna.   

Liksom vid tidigare undersökningar är utnyttjande av informationstjänster och utförande av 

ärenden på webbplatserna de aktiviteter som fungerat bäst. Allt fler utför ärenden på 

webbplatserna samtidigt som fler vill kunna utföra ärenden på webbplatserna, vilket innebär 

att det finns ett stort tryck från användarna på myndigheterna att ytterligare förbättra 

möjligheterna att utföra ärenden på webbplatserna. När det gäller att söka 

informationsmaterial verkar det fungera något sämre hösten 2005 jämfört med tidigare 

undersökningar. Det återspeglar sig också i att det är allt fler som tycker att myndigheterna 

ska göra det lättare att hitta information på webbplatserna. Behovet av att lättare hitta 

information kan vara ett tecken på att allt fler myndigheter lägger ut allt mer information på 

sina webbplatser. Myndigheterna har alltså anammat de behov som bl.a. uttrycktes i 

undersökningen hösten 2003 om att lägga ut mer information på webbplatserna. Det gör dock 

att användarna får det svårare att hitta den information som de söker. Om användarna får 

bestämma, är nästa steg i utvecklingen av myndigheternas webbplatser att underlätta för 

användarna att hitta informationen. Informationen på webbplatserna måste alltså struktureras 

på ett sådant sätt att det är lätt att hitta det man söker. (24-timmarsdelegationen, 2005)  
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1.2 Frågeställning 
Med utgångspunkt i webbanvändarnas önskan om att lättare hitta information på offentlig 

sektors webbplatser har följande frågeställningar formulerats: 

1) Vad är det som påverkar hur lätt eller svårt det är att hitta på webbplatser? 

2) Är kommunala webbsidor utformade enligt teorier för god navigation? 

3) Hur kan kommunala webbsidor förbättras så att användarna lättare kan hitta den 

information de söker?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att för personlig del fördjupa kunskapen inom området för 

webbdesign och användbarhet samt få vidare kunskap om den kommunala webbplatsen, men 

också för att uppmärksamma behovet av att förbättra och utveckla kommunala webbsidor.  

1.4 Avgränsning 
Inom området för offentlig sektor har endast kommunala webbplatser valts ut för att 

undersökas.  Detta för att ge uppsatsen en tydlig avgränsning. Verksamheterna för statliga 

myndigheter, kommuner och landsting skiljer sig åt varför också webbplatserna ter sig 

annorlunda ut. Kommunerna har generellt sett ett bredare verksamhetsområde och därmed 

också ett bredare informationsutbud och en bredare målgrupp, varför den kommunala 

webbplatsen känns extra intressant att studera.  

1.5 Definitioner 

För att underlätta läsningen definieras här ett antal begrepp som förekommer i uppsatsen.  

Informationsrymd det enorma informationsutbud som Internet erbjuder 

Meny en lista/samling av länkar på en webbplats 

Navigera att röra sig runt på webben/webbplatser genom att klicka på länkar 

Nätet vardaglig benämning för det globala datornätverket Internet (world wide web) 

Scrolla att rulla en sida upp eller ned för att ta del av innehåll som ligger dolt utanför skärmsidans yta 

Skärmsida den sida eller det innehåll som upptar ytan för datorns skärm. 

Startsida även kallat hemsida. Huvudsidan/förstasidan på en webbplats 

Webben vardaglig benämning för det globala datornätverket Internet (world wide web) 

Webbplats startsida med alla underliggande sidor, alla hörande till samma adress/ägare  

Webbsida en sida med information tillgänglig via Internet 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen utgörs av fem kapitel: inledning, teori, metod, resultatanalys och slutsats. 

Teorikapitlet (kapitel 2) består av litterära källor vilka den empiriska studien sedan grundar 

sig på. Metodkapitlet (kapitel 3) förklarar framför allt hur den empiriska studien genomförts. 

Resultatanalysen (kapitel 4) redovisar den genomförda studien i form av en resultatanalys. 

Slutsatsen (kapitel 5) knyter sedan ihop säcken och svarar på den ställda frågeställningen 

genom att dra slutsatser utifrån det teoretiska och empiriska materialet. 
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2 . Teori 

 
Att navigera på nätet  

 
Vad är det som påverkar hur lätt eller svårt det är att hitta på en webbplats? I detta kapitel 

redovisas rådande teorier inom ämnet.  

 

Teorierna som presenteras är hämtade från litteratur inom området för webbdesign utifrån ett 

användbarhetsperspektiv. Området för webbdesign utifrån ett användbarhetsperspektiv 

rymmer fler aspekter än dem som tas upp här. Med hänsyn till uppsatsens frågeställningar har 

ett urval av teorier som endast rör navigering, det vill säga förmågan att hitta och orientera sig 

på webbplatser, gjorts.   

2.1 Navigering  

Webben är ett navigationssystem. Det grundläggande interaktiva elementet är att användaren 

klickar på länkar för att orientera sig i en informationsrymd som består av hundratals miljoner 

sidor. (Nielsen, 2001)  

För att göra det lätt för användaren att hitta behöver webbplatser utformas enligt god 

informationsdesign, det vill säga genom att ordna innehållet och tillhandahålla 

navigationsstöd som visar denna ordning och som gör det möjligt att klicka sig fram i den. 

Navigationens huvuduppgift är att så enkelt och snabbt som möjligt leda användaren fram till 

det hon söker men också att hjälpa henne att rita en karta över webbplatsen i sitt huvud. 

(Sundström, 2005)  

Enligt Nielsen (2001) finns det tre grundläggande frågor som användaren måste få svar på för 

att hon ska förstå och hitta i webbplatsens struktur:  

 

Var är jag? 

 

Var har jag varit? 

 

Vart kan jag gå? 
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Navigationens byggstenar är länkarna. Näst efter länkarna är menyn det vanligaste 

navigationsstödet. Menyn består av en samling länkar som utgörs av dem som är mest 

lämpade för att ta sig vidare på webbplatsen. Vanligtvis finns en så kallad global meny som 

visas på alla sidor på webbplatsen och som leder till alla huvudavdelningar samt en meny som 

leder till sidor som ligger nära varandra. De brukar kallas för huvudnavigationen. 

Navigationsverktyg som sedan används utöver dem ses som kompletterande. (Sundström, 

2005)  

Det går inte att säga exakt vilka alternativa navigeringsstöd som bör finnas på en webbplats, 

men ju mer komplex och omfattande webbplatsen är desto viktigare är dessa komplement. 

(Statskontoret, 2004:01)  

Länkstigar  

Länkstigar (även kallat brödsmulor, history-länk och synlig sökväg) är ett navigeringsstöd där 

hela sökvägen från startsidan till den aktuella sidan visas överst på webbsidan som 

användaren för tillfället besöker (Apell & Johansson, 2005).  

Fördelen med länkstigar är att det är ett mycket enkelt navigationsstöd som tar upp mycket 

lite utrymme på skärmen, vilket ger mer plats åt sidans innehåll. Genom att alla högre nivåer 

visas får användaren en bra bild av den helhet som den aktuella sidan ingår i, och han eller 

hon kan snabbt lämna sidan om den inte var den rätta. (Nielsen, 2001)  

Ibland förekommer en sida på flera ställen i webbplatsen. Då bör i regel sökvägen (länkstigen) 

till sidans huvudplacering, där sidan så att säga mest hör hemma, visas. På så sätt får 

användaren tillgång till de sidor som sammanhangsmässigt ligger närmast den aktuella sidan. 

(Sundström, 2005)  

Sökfunktion 

Sökfunktionen är ett favoritverktyg bland många webbanvändare eftersom det sätter dem i 

förarsätet och låter dem använda sina egna ord och termer för att leta efter information. 

(Rosenfeld & Morville, 2002) 
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En sökning går till på så sätt att användaren skriver i ett ord eller term i en sökruta varpå 

sökmotorn tar fram länkar till sidor på webbplatsen som matchar sökningen. (Mc Govern, 

Norton & O´Dowd, 2002)  

Men för att sökfunktionen ska vara till någon hjälp måste den också fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Sundströms (2005) råd för att ge användaren relevanta träffar är att 

sökmotorn till exempel ska kunna hantera felstavningar, synonymer och böjningar. Att den 

alltid ska vara åtkomlig från alla sidor på webbplatsen och att sökresultatet presenteras på ett 

tydligt sätt. Om sökningen ger noll träffar bör resultatsidan ge tips om vad som kan ha varit 

fel och tydliggöras bör också om sökningen gjorts på hela eller en avgränsad del av 

webbplatsen.  

 

Webböversikt 

En webböversikt kan se ut på olika sätt beroende på hur stort webbplatsens innehåll är och 

vad man vill lyfta fram.  

 

Webbkartan presenterar webbplatsens struktur och ger en översiktsbild av 

hur informationen på webbplatsen är strukturerad.  

 

A-Ö presenterar ofta ett urval av webbplatsens innehåll i alfabetisk 

ordning. Ett sådant index kan vara ett bra sätt att lyfta fram webbplatsens 

viktigaste delar och är lämpligt att använda för mindre webbplatser eller 

när en sökfunktion inte finns på webbplatsen. (Statskontoret, 2004:01)  

Snabbvalslista 

Andra alternativ som stöd för navigering är att samla vanliga frågor, med svar och 

hänvisningar eller snabbvalslistor med de populäraste sidorna. (Statskontoret, 2004:01)    
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2.2 Webbstruktur 
Strukturen bestämmer de grundläggande tillvägagångssätten för hur användarna har möjlighet 

att navigera (Rosenfeld & Moreville).   

Oavsett vilken navigationsdesign man väljer, så har den samma grundläggande funktion: att 

visualisera besökarens aktuella position och alternativa vägval i förhållande till den 

underliggande informationsrymdens struktur. Men om strukturen är rena soppan, så finns det 

inget navigationssystem i världen som kan rädda den. (Nielsen, 2001)  

Precis som att det är lättare att lära sig att hitta på Manhattan (där gatusystemet är rutigt och 

gatorna ligger i nummerordning) än i Rom, så gör en välordnad och begriplig struktur det 

lättare att lära sig att hitta på en webbplats. För att ta sig fram i Rom är man helt utlämnad till 

att minnas, medan man på Manhattan kan förstå gatornas ordning. (Sundström, 2005)  

Det primära sättet för att skapa struktur handlar om att bunta ihop sidor som har med varandra 

att göra och ordna dem under en gemensam etikett (se avsnitt Text och etikettering). På så sätt 

kan den stora informationsmängden, de tusentals sidor som kan finnas i en webbplats till slut 

rymmas i en meny som består av några få etiketter, och ändå vara möjlig att hitta i. 

(Sundström, 2005)  

De två viktigaste reglerna när det gäller strukturen på en webbplats är, för det första, att det 

finns en struktur, och för det andra, att strukturen återger användarens uppfattning av 

webbplatsens informations- och tjänsteutbud. (Nielsen, 2001)  

Många företag har gjort misstaget att lägga ut en struktur som baserar sig på företagets 

organisationsschema, och det är sällan logiskt för besökaren. Besökaren har i de flesta fall ett 

annat ärende på webbplatsen än att studera organisationen. Att ha en struktur som stöder 

användarens syften ger nio gånger högre användbarhet enligt flera tester. (Englund & 

Guldbrand 2004)  

Det finns flera olika strukturer man kan använda sig av för att bygga upp en webbplats men 

enligt Englund & Guldbrand (2004) är det den hierarkiska strukturen som bäst samspelar med 

webbtekniken och som passar de flesta syften. Enligt Nielsen (2001) är det också den struktur 

som de flesta webbplatserna använder. 
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Hierarkisk webbstruktur 

Ett exempel på en hierarkisk struktur kan vara en företagswebbplats som är indelad i 

högnivåkategorier som produktinformation, personalinformation och aktieinformation. 

Eftersom startsidan utgör hierarkins första nivå, utgör dessa huvudkategorier den andra nivån 

i strukturen. Produktinformationen kan i sin tur delas in i olika produktlinjer (tredje nivån), 

och varje produktlinje kan delas upp i information om de enskilda produkterna (fjärde nivån). 

Slutligen kan de enskilda produkterna delas in i specifikationer, priser och service (femte 

nivån). (Nielsen, 2001)  

Enligt Bergström (2003) och Englund & Guldbrand (2004) bör man dock hålla sig till tre-fyra 

nivåer så att ingen information är längre bort än tre klick från första sidan. På så sätt förblir 

webbplatsen överskådlig och användaren behåller sin orientering.  

Sidstruktur 

På samma sätt som att man måste hjälpa användaren att få överblick över hela webbplatsen 

måste man se till att varje sida är logiskt utformad. Det ska vara lätt att förstå strukturen på 

informationsutrymmet. Huvudnavigeringen (menyn) bör utformas så att besökaren förstår att 

det är huvudnavigeringen och placeras på ett sådant ställe på skärmen att alla kommer åt den, 

oavsett skärmstorlek och upplösning. Bäst är oftast att placera den i vänsterkant eller i sidans 

huvud.  Bäst är också att ha en fast meny som ser likadan ut på hela webbplatsen. (Englund & 

Guldbrand, 2004)  

En konsekvent presentation är mycket viktig för att användaren ska kunna förstå hur 

webbplatsen fungerar och var olika typer av objekt är placerade. Skilj rubriker från länkar, gör 

det enkelt för användaren att förstå vilka ytor som innehåller navigering och vilka som står för 

presentation av innehåll med mera. (Statskontoret, 2004:01)   

Enligt Nielsen (2001) vill webbanvändare ogärna scrolla sidor. Därför bör sidorna hållas 

förhållandevis korta och de viktigaste länkarna bör synas utan att användaren behöver rulla 

ned sidan.  
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2.3 Webbdesign 
Enkelhet bör vara målet för all webbdesign. Ytterst få personer besöker en webbplats för att 

njuta av dess design. Vad som intresserar dem är själva innehållet. (Nielsen, 2001)  

Därmed inte sagt att webbdesign inte har någon betydelse för hur lätt eller svårt det är att hitta 

på en webbplats. Webbplatsens struktur och dess navigationsverktyg är givetvis av stor vikt, 

(se ovan), men färg och form kan förstärka innehållet, bringa ordning och reda och lättare 

orientera besökaren genom webbplatsens olika delar (Bergström, 2003).  

Den grafiska funktionen har i många kommunikationssammanhang till uppgift att fånga 

uppmärksamhet, till exempel att dra konsumentens öga till en reklamaffisch. Men på webben 

har man redan användarens uppmärksamhet. Hon har valt att komma till webbplatsen. Därför 

blir formgivningens roll en annan. I stället för att fånga användarens uppmärksamhet, skall 

webbformen ta hand om den, se till att hon snabbt får utdelning för sitt intresse. (Sundström, 

2005)  

Som stöd i navigeringen och orienteringen kan man till exempel använda sig av olika färger. 

En färg kan då vara symbol för en viss avdelning eller ett visst tema. Användaren känner lätt 

igen sig och väljer mer eller mindre reflexmässigt att följa den färg som är symbol för den typ 

av information han söker. (Englund & Guldbrand, 2004)  

En webbsida överlastad med information som trängs på en liten yta ger ett rörigt och gyttrigt 

intryck. Om formgivningen istället är genomtänkt och ordnad kan besökaren ta till sig och 

uppfatta budskapet på ett mycket effektivare sätt. (Bergström, 2003)   

2.4 Text och etikettering 
Även text och etikettering har en inverkan på hur lätt eller svårt det är att hitta det man söker 

på en webbplats. 

Text 

Enligt Nielsen (2001) påverkar utformningen av texter och rubriker inte bara innehållet utan 

även användarnas grundläggande beteende på webben, eftersom det är texten och rubrikerna 

som i hög grad styr dem.   
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Att läsa på webben skiljer sig dock från att läsa en bok eller annat tryckt material. Enligt 

Spool (1999) läser man inte all text på sidan utan skummar igenom och läser enbart sådant 

som motsvarar den information man söker efter.  

Det annorlunda beteendet beror dels på att det är svårare att läsa på skärm för att ögat får 

anstränga sig mer och för att arbetsställningen är begränsad, men också för att webben med 

sitt länksystem tillåter ett mer cirkulärt läsbeteende än vad bokens linjära uppbyggnad gör. 

(Englund & Guldbrand, 2004)  

För att underlätta för besökarna i sitt läsande och sökande efter information på webben bör 

man enligt Nielsen (2001):  

 

Skriva kort och koncist. Dra ned textmängden med minst 50 procent jämfört med om 

man skulle skriva för att publiceras i tryck. 

 

Göra texten lätt att skumma med hjälp av korta stycken, informativa rubriker och 

underrubriker samt punktlistor. 

 

Använda hypertext för att dela upp stora informationsmängder på flera sidor.  

Att enbart skriva med ett enkelt språk samt att göra texten luftig med hjälp av korta stycken 

hjälper inte nämnvärt, Spool (1999) menar att det till och med kan försvåra läsningen. Att 

skumma text innebär att man aktivt letar efter något man söker i en text. Luftiga textstycken 

sprider ut informationen och saktar därför ned sökningen. Därför behövs även bland annat 

informativa rubriker och underrubriker för att användarna snabbt ska kunna snappa upp 

nyckelord, meningar och stycken som intresserar dem, och strunta i resten. (Nielsen, 2001) 

Etikettering 

Etikettering handlar om att sätta sidrubriker och namnge länkar. Rosenfeld och Morville 

(2002) beskriver etikettering som representation av webbplatsens innehåll, precis som talade 

ord representerar våra tankar. Men eftersom webbplatser inte möjliggör någon form av 

feedback, som vanligtvis förekommer under ett samtal för att vi ska vara säkra på att vi 

förstått varandra korrekt, måste etikettering av webbplatser göras omsorgsfullt.   

Hur väl man lyckas med att hitta rätt ord för etiketten är avgörande för om användaren ska 

förstå vart en länk i navigationen leder. Därför är det bättre med långa länkar som verkligen 
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berättar vilket innehåll sidan man kommer till har och vad man kan ha för nytta av den, än 

med korta och svårtolkade. Eftersom användaren ofta sveper med blicken över webbsidan i 

jakt efter en länk som ska leda henne vidare mot hennes egentliga mål, plockar ögat bara ut 

länkarna och läser dem oberoende av omgiven text. Därför är det effektivare att namnge en 

länk som till exempel ”kursinformation” snarare än ”För kursinformation, klicka här.”  

(Sundström, 2005)  

För en effektiv etikettering av länkar bör man enligt Rosenfeld och Morville (2002) beakta 

vem som ska använda länken, vilket innehåll den rymmer, hur, när och varför länken ska 

användas. Att vara systematisk och konsekvent i etiketteringen är också viktigt. Det gör det 

lättare för besökaren att förutspå och lära sig hur länksystemet fungerar. 

 

2.5 Teorisummering 
Navigering, struktur, design, text och etikettering är aspekter som på olika sätt påverkar 

förmågan att hitta på webbplatser. Dessa fem aspekter utgör utgångspunkten för studien av 

nio kommunala webbplatser som beskrivs närmare i följande kapitel.   
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3. Metod  

 
I detta kapitel beskrivs den undersökningsmetod som använts för att söka besvara de aktuella 

frågeställningarna.   

 

Enligt vetenskaplig forskningsmetod bör valet av metod styras av den frågeställning som 

uppsatsen har till uppgift att besvara. Den här uppsatsen ämnar besvara frågorna: vad det är 

som påverkar hur lätt eller svårt det är att hitta på webbplatser, om kommunala webbsidor 

utformade enligt teorier för god navigation och hur kommunala webbplatser kan förbättras så 

att användare lättare kan hitta den information de söker.  

För att kunna besvara frågeställningen anses ett både teoretiskt och empiriskt angreppssätt 

vara nödvändigt. Den teoretiska delen, som utgörs av föregående kapitel, presenterar och 

beskriver teorier för vad som påverkar navigering av webbplatser. Teorierna ger en 

grundläggande kunskap i ämnet som är nödvändig för att kunna gripa an den aktuella 

frågeställningen. En empirisk studie av kommunala webbplatser, mot bakgrund av de aktuella 

teorierna, är emellertid nödvändig för att specifikt kunna uttala sig om hur kommunala 

webbplatser är utformade och hur de kan bli mer lättnavigerade. Teorierna kan i det här fallet 

liknas vid ett par glasögon genom vilka de kommunala webbplatserna studeras, utvärderas 

och bedöms.  

3.1 Studie av kommunala webbplatser 
De utvalda webbplatserna studeras utifrån aspekterna som tas upp i teoridelen; webbstruktur, 

navigation, webbdesign, text och etikettering. Förutom fokusering på de fem aspekterna följer 

själva utförandet av studien ingen fastlagd struktur. Meningen är att kartlägga om 

webbplatserna är utformade enligt teorier för god navigation.  

Urval 

Sveriges kommuner är indelade i nio grupper bestående av storstäder, förortskommuner, 

större städer, pendlingskommuner, glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner, 

övriga kommuner med mer än 25 000 invånare, övriga kommuner med 12 500-25 000 
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invånare samt övriga kommuner med färre än 12 500 invånare. (Sveriges kommuner och 

landsting, 2006) För att få en blandning av webbplatser från olikartade kommunförhållanden 

har ett selektivt urval gjorts av en kommun från varje kommungruppsindelning. Eftersom det 

kan vara stora skillnader kommuner emellan anses ett sådant urval vara nödvändigt för att få 

en så varierad bild av kommunala webbsidor som möjligt. Tanken är dock inte att resultatet 

ska vara representativt för Sveriges alla kommuner utan att det snarare ska påvisa en bredd av 

kommunala webbsidor.   

Urvalet i varje kommungruppsindelning har gjorts på ett mer godtyckligt sätt genom att ta den 

i alfabetisk ordning första kommunen i varje grupp. De utgörs av; Göteborg (storstad), Ale 

(förortskommun), Borås (större stad), Bjuv (pendlingskommun), Arjeplog 

(glesbygdskommun), Alvesta (varuproducerande kommun), Alingsås (övrig kommun, 

>25 000 inv.), Arboga (övrig kommun, 12 500-25 000 inv.), Aneby (övrig kommun, <12 500 

inv.). Se bilaga 1-9.    
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4. Resultatanalys – Studie av kommunala webbplatser  

 
Är kommunala webbplatser utformade i enligt teorier för god navigation? En studie av nio 

kommunala webbplatser redovisas i detta kapitel i form av en resultatanalys.  

 

För att visualisera de exempel som tas upp i resultatanalysen förekommer genomgående 

hänvisning till bilder av skärmdumpar från de aktuella webbplatserna. På grund av att de är 

relativt stora och många till antalet har de placerats som bilagor. Detta för att inte stycka upp 

texten allt för mycket och därmed försvåra en sammanhållen läsning. (Med förbehåll om att 

det istället krävs en viss fingerfärdighet och förmåga att navigera fram och tillbaka mellan 

sidorna.)   

4.1 Navigering 
Alla undersökta webbplatser har någon form av navigeringsstöd, som underlättar att hitta och 

förstå var man befinner sig på webbplatsen. Vanligen förekommer mer än ett navigeringsstöd 

på webbplatserna och de mest förekommande är sökfunktionen i kombination med A-Ö-

index. Hur väl sökfunktionerna emellertid fungerar skiljer sig åt mellan de olika 

webbplatserna. De länkar till sidor som sökfunktionen presenterar när man söker på ett visst 

ord, återger mer eller mindre tydligt vart länken leder och vad sidan innehåller. Det påverkar 

hur väl man kommer att kunna använda sig av sökresultatet och hur behjälplig sökfunktionen 

kommer att vara. Arboga visar till exempel på ett tydligt sätt vart länkarna i träfflistan för 

sökningen leder, varför sökfunktionen kan bidra till en effektiv navigering av webbplatsen (se 

bilaga 10). Jämförelsevis kan Bjuvs webbplats nämnas som ett exempel där sökresultatet 

presenteras på ett mindre tydligt sätt (se bilaga 11). Ingen av de undersökta webbplatsernas 

sökfunktion kan hantera en sökning på ett felstavat ord, i det är fallet ”blanktter”, istället för 

”blanketter”. Göteborgs webbplats var den enda som angav ett felmeddelande om att ordet 

kunde vara felstavat och frågade om det istället var ordet ”blanketter” som menades.  

En utvecklad sökfunktion, som tycks fungera väldigt bra som navigationsstöd, är en 

webbassistent som finns på Alingsås webbplats. Den fungerar som en virtuell person, som i 
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det här fallet är en tjej som heter Johanna. Hon svarar på frågor om webbplatsen, som man 

kan ställa till henne genom att skriva i en ruta. Förutom att ta fram den sida som matchar ens 

fråga kan hon berätta vidare om var man kan hitta information på webbplatsen eller vem man 

kan vända sig till och kontaktuppgifter till denne (se bilaga 12).  

Ett antal webbplatser använder även länkstigar för att enkelt visa besökarens vandringsväg 

eller den aktuella sidans positionering på webbplatsen (se den röda länkstigen på Alvestas 

webbplats bilaga 13). Alingsås visar istället nivåerna i menyn för att försöka tydliggöra för 

användaren vart han eller hon är, men dessvärre, enligt mitt förmenande, på ett mindre 

effektivt sätt. När man befinner sig på till exempel nivån för ”Kultur & fritid” och klickar på 

länken ”Föreningar” visualiseras den länken med underliggande länkar av en färgad ruta i 

menyn. Men om man klickar vidare på en annan länk i menyn, till exempel ”Internationellt” 

som inte hör till ”Föreningar”, så visas fortfarande rutan i menyn runt länkarna som hör till 

”Föreningar”, trots att man nu befinner sig på en annan sida som inte hör till ”Föreningar”, 

vilket är förvirrande (se bilaga 14).  

Snabblänkar eller genvägar används i viss mån och på olika sätt för att lotsa besökaren snabbt 

och enkelt till användbara sidor eller sidor som är populära från startsidan. Vilka sidor man 

väljer att snabblänka till är olika men vanligt är att man länkar till sidor med kontaktuppgifter, 

blanketter, lediga jobb, evenemang och kartor. Göteborg använder sig till exempel av en lista 

med länkar till så kallad praktisk information (se bilaga 1). Alingsås använder en lista med 

snabbvalslänkar som kallas ”Hitta direkt” men som innehållsmässigt skiljer sig från övriga 

webbplatser. De vanligaste länkningarna till kontaktuppgifter och blanketter med mera finns 

inte med. Istället länkas bland annat till ”Alingsås historia”, ”kommunarkivet”, ”vänorter” och 

”överförmyndare”, vilket kan tyckas vara ett anmärkningsvärt urval för en snabbvalslista för 

länkar till populära och användbara sidor.  

Sammanfattningsvis kan förekomsten av navigationsstöd nämnas vara god på Göteborgs, 

Arbogas, Alvestas och Borås webbplats. De har alla en sökfunktion, A-Ö-index, länkstigar, 

webböversikt och snabblänkar till populära sidor. Även Ales webbplats är i samma klass trots 

att den inte använder länkstigar, utan istället visar länknivåerna och positioneringen i menyn. 

En anmärkning som kan gälla i stort sett alla webbplatser är att sökfunktionen med fördel kan 

förbättras och utvecklas. Sämre utbud av navigationsstöd finns på Anebys och Bjuvs 

webbplatser som endast har A-Ö-index och sökfunktion. På Arjeplogs webbplats förekommer 
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endast ett A-Ö-index som navigationsstöd. Alingsås som trots allt har en mycket 

användarvänlig webbassistent visar på ett mindre effektivt sätt länknivåerna och 

positioneringen i menyn, något A-Ö-index finns inte och snabbvalslistan är något besynnerlig.  

4.2 Webbstruktur 
Samtliga webbplatserna håller en hierarkisk struktur som går från det generella till de 

specifika. Det innebär att navigeringsmenyn är indelad i ett för webbplatsen antal generella 

huvudindelningar, vilka leder vidare till varsin undermeny med länkar till sidor inom det 

specifika ämnesområdet. I regel går de undersökta webbplatsernas hierarki inte djupare än tre 

nivåer, det vill säga att ingen information ligger längre bort än tre klick från första sidan, 

vilket anses vara gränsen för att man ska behålla överblicken över webbplatsen. 

Navigeringsmenyn löper antingen längs med toppen av skärmsidan eller utmed den vänstra 

kanten av skärmsidan (se Bjuv respektive Alingsås bilaga 4 och 7). Vanligt är att man 

använder båda alternativen genom att placera huvudindelningarna i toppmenyn och visar 

undernivåerna i vänstermenyn (se Göteborg och Ale bilaga 1 och 2).  Själva placeringen av 

menyn/menyerna och övrigt innehåll på de undersökta webbplatsernas skärmsida följer oftast 

en konsekvent struktur genom hela webbplatsen, det vill säga att menyn till exempel alltid 

ligger placerad på skärmsidans vänstra sida och att nyheter eller externa länkar till exempel 

alltid ligger placerade på skärmsidans högra sida. En sådan konsekvent och tydlig struktur är 

viktigt för att man ska förstå hur webbplatsen är uppbyggd och vilken typ av information som 

visas vart så att man lätt kan hitta. Borås webbplats är ett exempel på sådan tydlig struktur, 

den är indelad i tre tydliga delar (se bilaga 3). Alingsås startsida kan nämnas vara en sämre 

strukturerad sida då indelningen av innehållet inte följer någon nämnvärd struktur, förutom 

placeringen av menyn (se bilaga 7). Dessutom är större delen av startsidans innehåll dolt 

utanför skärmsidan.  

Struktureringen av innehållet, det vill säga hur informationen är indelad och ligger samlad, 

följer i mångt och mycket kommunens olika verksamhetsområden som till exempel ”Barn och 

utbildning” och ”Kultur och fritid”. Att innehållet på webbplatserna i hög grad och på 

liknande sätt struktureras utifrån kommunens olika verksamhetsområden kan ses som både 

bra och dåligt. Bra för att det innebär att en struktur åtminstone används och för att det verkar 

vara vedertagen användning bland de kommunala webbplatserna vilket användarna kanske 

lärt sig och blivit vana vid. Dåligt för att den utgår från den kommunala verksamheten istället 
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för besökarens perspektiv. Problemet med en hierarkisk struktur är att användaren måste ha 

god kännedom om verksamheten för att förstå var den ska börja leta efter den information han 

söker. Dock förekommer ansträngningar för att dela in innehållet utifrån besökarens 

perspektiv. Till exempel genom att dela in huvudmenyn i rubriker som ”För invånare”, ”För 

företagare” och ”För turister” (se Ale och Alvesta bilaga 2 och 6). Men med tanke på den 

breda grupp som till exempel en kommuns invånare utgör så kan det inte ses som tillräckligt 

anpassat.  

Sammanfattningsvis är alla de undersökta webbplatserna relativt lika i sin strukturering av 

innehållet. De utgår i mångt och mycket från strukturen från den egna verksamheten, vilket 

inte kan ses som bra utifrån ett användarperspektiv. Det kan försvåra för användaren att hitta 

det hon söker efter. Vad gäller struktureringen av innehållet på varje sida håller de flesta 

webbplatserna en konsekvent och i många fall tydlig struktur. Endast Alingsås kan nämnas ha 

en mindre tydlig strukturering av innehållet på sidan då endast menyn har en konsekvent och 

tydlig placering. 

 

4.3 Webbdesign 
Utseendemässigt skiljer sig de undersökta webbplatserna åt. Vissa ser designmässigt proffsiga 

ut medan andra ser mindre proffsiga ut. Den stora likheten är det väldiga informationsutbud 

som fyller startsidorna och som pockar på uppmärksamheten. Ordspråket att man inte kan se 

skogen för alla träden känns i vissa fall berättigat att använda. Bilder, grafik, loggor, menyer, 

länkar, texter samt olika teckensnitt och färger används för att lyfta fram webbplatsens olika 

delar och innehåll. Problemet är att ju mer man framhäver varje liten del desto svårare är det 

att se helheten. Ögat får jobba och letare intensivare om sidan är rörig och gyttrig än om den 

är logisk och tydlig i sin utformning. Arbogas webbplats är ett bra exempel på hur man 

effektivt kan tydliggöra innehållet genom att använda en färg på ett enhetligt sätt. Den gula 

färgen som syns på fem ställen på startsidan styr blicken och visar tydligt de olika delarna för 

vart man kan hitta användbar information (se bilaga 8). På samma sätt använder Ale den röda 

färgen att lotsa besökaren (se bilaga 2). Bjuv som kan tyckas ha ett mindre proffsigt utseende 

visar ändå på ett tydligt sätt att man hittar länkar till innehållet i den gula huvudmenyn och de 

gula boxarna (se bilaga 4).    
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Formgivningen av Alingsås webbplats är tyvärr inte lika effektiv som ledsagare. För det första 

är större delen av länkarna som finns på startsidan dolda. Man måste scrolla ned för att kunna 

se dem, ett moment som enligt undersökningar inte uppskattas av webbanvändare. När man 

väl scrollar ned sidan måste man också ögna igenom nästan alla länktexter eftersom ingen 

tydlig indelning finns (se bilaga 15). Borås webbplats som ändå är ganska ren och enkel i sin 

formgivning är trots det inte heller fullt så tydlig. Alla länkar och texter är svarta och delas 

inte in i något tydligt område. Vid första anblicken kan det vara svårt att se om det är nyheter 

eller viktig information som rumsterar i den mittersta delen av startsidan (se bilaga 3).    

Att kommunernas verksamheter och utbud spänner över ett brett område är inte svårt att förstå 

när man studeras deras webbplatser. Det är mycket som ska samsas på skärmsidans utrymme. 

Att det förmodligen är svårt att välja ut vad som är viktigast att visa upp/förmedla illustreras 

tydligt av förekomsten av orts- och landskapsbilder. På Alvestas och Anebys webbplatser 

rumsterar en mängd olika bilder som förmodligen ska visa på kommunernas rika variation (se 

bilaga 6 och 9). I det här fallet stjäl bilderna inte så mycket uppmärksamhet från det övriga 

innehållet eftersom de två webbplatserna är ganska strukturerade i sin utformning. Men att 

använda många bilder är onekligen något som kan bidra till ett rörigt intryck. I de här fallen 

känns användningen av de många olika bilderna bara onödig, eftersom de ”tar ut varandra” 

eftersom de är små och många och bidrar till att man istället inte ser någon av dem. Då känns 

användningen av bilden längs med toppen av Borås webbplats som bättre lämpad då den är 

mer enhetlig och man ser tydligt vad den föreställer. Med en genomtänkt och ordnad 

formgivning är det lättare för användaren att ta till sig budskapet på ett effektivt sätt. 

 

Sammanfattningsvis kan Göteborgs, Ales, Borås, Bjuvs, Alvestas, Arbogas och Anebys 

webbplatser anses ha en relativt genomtänkt och ordnad formgivning. Med hjälp av färg och 

form tydliggörs webbsidornas innehåll så att ögat lättare kan se de olika delarna. Arjeplogs 

och Alingsås webbplatser känns inte lika genomtänkta och ordnande till sin formgivning. 

Färg och form används på ett mindre enhetligt sätt för att tydliggöra webbplatsernas innehåll.  

4.4 Text och etikettering 
I och med kommunernas stora informationsutbud finns mycket text att ta del av på 

webbplatserna. Men text som utformats enligt principer för läsbarhet på webben är däremot 

sällsynt. Det gäller för alla undersökta webbplatser. En del texter är inte anpassade till webben 



   

22 

i något avseende alls utan skulle lika gärna kunna publiceras i tryckt form (se Arjeplog och 

Bjuv bilaga 16 och 17). Andra texter är bättre anpassade till webben på så sätt att de är 

indelade i korta luftiga stycken (se Ale och Göteborg bilaga 18 och 19). Det underlättar 

visserligen läsningen men gör inte texten påtagligt lättare att skumma, som är det beteendet 

som styr vid läsning på webben. Förutom korta styckesindelningar behöver texten också ha 

informativa rubriker, underrubriker, punktlistor och länkar för att innehållet ska tydliggöras 

och lättare hittas (se Alvesta och Borås bilaga 20 och 21).   

Förekomsten av länketiketter som effektivt förklarar vart länken leder och vad sidan 

innehåller varierar på webbplatserna. Vissa webbplatser som Borås, Alvesta och Göteborg är 

riktigt tydliga i sin etikettering av länkar. Göteborg, liksom Arboga, använder sig till exempel 

ibland av kompletterande textförklaringar till vart länkarna i menyn leder. (se bilaga 22) Dock 

förekommer mindre effektiva etiketteringar även på dessa webbplatser. Ofta handlar det om 

att man till exempel använder förkortningar eller benämningar som förmodligen är vedertagna 

av verksamheten men inte alltid av besökarna. Göteborg har till exempel en länk som heter 

”bokalkyl” som leder till en sida där man kan räkna ut sin boendekostnad. En effektivare 

benämning på länken skulle kunna vara ”räkna ut din boendekostnad” eftersom det är det som 

man kan göra på sidan och vilket inte framgår av benämningen ”bokalkyl”. Länken till sidan 

för information om mäklare och hyresvärdar på Arbogas webbplats benämns som ”aktörer på 

bostadsmarknaden”. Den besökare som letar efter information om mäklare och hyresvärdar 

har förmodligen siktet inställt på att leta efter länkar benämnda som just ” mäklare och 

hyresvärdar” snarare än ”aktörer på bostadsmarknaden”. Varför göra det svårare än det 

behöver vara? Det handlar om att utgå från besökarens perspektiv och göra det så enkelt som 

möjligt för denne att förstå vart länken leder. På Bjuvs, Arjeplogs och Alingsås webbplatser 

förekommer en mer frekvent ineffektiv etikettering av länkar. På de webbplatserna finns 

många exempel på länkar som skulle kunna benämnas på ett mera konkret och tydligt sätt och 

på så vis underlätta för besökaren att hitta rätt. På Bjuvs webbplats finns till exempel 

möjlighet att ta del av en interaktiv guidning genom Bjuv med hjälp av ljud och bild. Länken 

till denna benämns som ”CD i Bjuv”. En effektivare benämning skulle kunna vara ”Bildspel 

om Bjuv” eller ”Interaktiv guidning genom Bjuv” så att besökaren bättre förstår vad länken 

innebär och erbjuder. Vidare finns en sida där man kan lämna synpunkter/klagomål vars länk 

benämns ”synpunktshantering”. För att tydliggöra att sidan inte bara innehåller information 

om synpunktshantering utan även erbjuder möjlighet att lämna synpunkter så borde det 

framgå i länketiketten som exempelvis ”Lämna synpunkter/klagomål”. Samma sak gäller för 
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en sida där man kan söka boende i Bjuv. Länken till sidan benämns bara som ”Bovision” 

vilket inte kan anses informativt för en besökare som inte känner till att ”Bovision” är en 

bostadsförmedlingstjänst. Alingsås webbplats använder på liknande sätt länketiketter med 

förkortningar och benämningar som inte utgår från besökarens kunskaper. En sida med 

information om resurser för barn med särskilt behov av stöd har den abstrakta 

länkbenämningen ”stödfunktioner” och en sida med information om en resursgrupp för stöd 

av ungdomar har den ännu abstraktare länkbenämningen ”mobila teamet”. Arjeplogs 

webbplats använder sig av det allt för vida begreppet ”information” vid indelning av 

webbplatsens innehåll. En länk benämns som ”kommunal info” där man hittar varierat 

innehåll som rör den kommunala organisationen, sedan finns även en annan länk med 

etiketten ”Information” som också rör diverse områden som rör den kommunala 

organisationen. Ett så vitt begrepp som information är omöjligt att kunna förutspå vad för typ 

av information det gäller. De sidor som finns översatt till engelska nås via länken ”Live in 

Arjeplog” som dessutom ligger dold under den abstrakta länkbenämningen ”Information”. 

Benämningen ”Live in Arjeplog” måste ses som ineffektiv då alla ickesvenskspråkiga 

besökare på webbplatsen troligen inte är i situationen att de vill flytta till Arjeplog eller veta 

hur det är att leva där. Deras ”sikte” är förmodligen inställt på att finna en länk med 

benämningen ”In English” eller en symbol för den brittiska flaggan. Förmodligen skulle en 

sådan etikettering vara mer effektiv.  

Sammanfattningsvis kan texter på Göteborgs, Ales, Borås, Arbogas och Alvestas webbplatser 

anses vara bättre anpassade till webben än texter på Alingsås, Arjeplogs och Bjuvs 

webbplatser. Samma sak gäller för etikettering av länkar som Göteborgs, Ales, Borås, 

Arbogas och Alvestas webbplatser också är bättre på medan Alingsås, Arjeplogs och Bjuvs 

webbplatser är sämre. Dock kan förbättringar göras med fördel inom båda områden och av 

alla webbplatser. 
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5 . Slutsats och diskussion  

 
Detta kapitel besvarar uppsatsens frågeställning genom att redovisa slutsatser dragna utifrån 

det teoretiska och empiriska materialet.  

 

Enligt de teorier som studerats och presenterats är det flera aspekter som har betydelse för hur 

lätt man hittar det man söker på en webbplats. För det första gäller att webbplatsen håller en 

välordnad och begriplig struktur. Det handlar om att bunta ihop och ordna webbplatsens sidor 

och innehåll utifrån besökarnas uppfattning om webbplatsens informations- och tjänsteutbud. 

Strukturen ska stödja användarens syften snarare än organisationens verksamhet. För det 

andra behövs navigationsstöd som komplement till de grundläggande länkarna och menyerna, 

för att underlätta för användaren att hitta i webbplatsens struktur. Exempel på sådana stöd är 

länkstigar, sökfunktion, A-Ö-index, webböversikt och snabbvalslista. Ju större en webbplats 

är desto viktigare är förekomsten av dessa komplement. För det tredje har även webbplatsens 

design betydelse för besökarens förmåga att hitta effektivt på webbplatsen. Med hjälp av en 

enhetlig och logisk användning av färg och form kan man styra användarens blick så att den 

lättare kan uppfatta och se webbsidans olika delar och innehåll. Sist men inte minst har även 

utformningen av texter och etiketteringen av länkar betydelse för hur effektiv besökaren kan 

navigera och hitta det hon söker. Länketiketter som utgår från användarens perspektiv och 

som tydligt återger vart länken leder och vad sidan den leder till innehåller underlättar 

navigeringen. Texter som är anpassade för läsning på webben, det vill säga utformade så att 

de är lätta att skumma, effektiviserar besökarens sökande efter information.  

De kommunala webbplatserna som har studerats är i viss mån utformade enligt förevisade 

teorier, vissa mer medan andra mindre. Dock är ingen fulländad. Förbättringar kan göras inom 

alla områden för alla webbplatser men det är främst inom två områden, struktur samt text och 

etikettering, som webbplatserna enligt min mening uppvisar brister. Utifrån det drar jag 

slutsatsen att anledningen till att det är svårt för besökare att hitta på kommunala webbplatser 

är för att de inte tillräckligt är utformade utifrån besökarens perspektiv vad gäller 

strukturering av innehåll och etikettering av länkar.   
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För att göra det lättare att hitta på kommunala webbplatser föreslås att kommunala 

webbplatser i högre grad utformas utifrån besökarnas perspektiv vad gäller strukturering av 

innehåll och etikettering av länkar samt utformning av texter. Ett konkret råd som även 

Nielsen (2001) framhäver är att anställa webbredaktörer som vet hur man skriver för webben 

och som kan ordna innehållet så att det uppfyller kraven på god webbdesign. Flera av de 

undersökta kommunerna har ingen webbredaktör eller webbansvarig anställd (åtminstone 

finns ingen information eller uppgifter om det att finna på webbplatserna) Förmodligen sköts 

webbplatsen av IT-avdelningen som svarar för den rent praktiska och tekniska delen medan 

tjänstemän från de olika förvaltningarna svarar för informationsinnehållet på de olika sidorna.  

Det kan också förklara varför webbplatsernas struktur så ofta återspeglar den organisatoriska 

strukturen. En webbredaktör behövs för att se till hela webbplatsen utifrån ett kommunikativt 

perspektiv. Att utforma en webbplats användarvänligt innefattar flera aspekter, inte minst 

inom området för navigering som behandlats här. Det kräver sin rätta kompetens. En av de 

webbplatser som i undersökningen visat sig vara en av de sämre utformade enligt förevisade 

teorier sköts dock oväntat av en webbredaktör. Men att diskutera dennes eventuella 

kompetens är varken etiskt eller befogat att göra här. Det kan mycket väl vara så att denne är 

begränsad av resurser, sysslor eller befogenheter. Vad som vill uppnås med denna diskussion 

är att ge uppmärksamhet åt det behov, som enligt mig finns, av kompetent skötsel av 

kommunala webbsidor. Mot bakgrund av webbplatsens allt växande betydelse för den 

kommunala verksamheten, med syfte på visionen om en 24-timmarsmyndighet, växer också 

betydelsen på dess användbarhet och funktionalitet.  
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