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Abstract 
The purpose of this project was to produce a new design for a website,  meant for multiple 

target groups.  The project was performed as a case study, focusing on the website of S:t 

Eskil upper secondary school in Eskilstuna, Sweden.      

 

In this study I have interviewed the targeted groups of the website, which is presumptive 

and current students. In total, ten persons were interviewed, and also performed a short 

qualitative usability test.  

 

The study showed that the two different targeted groups had some opinions in common 

regarding the structure and the content of the website. However, in some aspects their 

opinions parted, suggesting that the information on the website should rather be divided 

thematically to the target group than hierarchical. 

 

I have combined the students' point of views with existing theory (combining theories in 

usability, writing for the Web and communication models). The results show how important 

it is to work with the target group and to know their information needs when designing 

structure and content of Web pages. Otherwise the risk is that the targeted groups will not 

be willing or able to absorb the textual information on the website.  

 

 

Abstrakt 
Syftet med denna undersökning var att utforma ett gestaltningsförlag på en webbsida som 

är anpassad efter flera olika målgrupper i avseendet struktur och textuellt innehåll. Detta 

gjordes genom en fallstudie. Webbsidan som undersöktes var en gymnasieskolas webbplats, 

S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Denna webbsida främsta målgrupper är nuvarande 

studenter och presumtiva studenter.  

 

Jag har intervjuat två grupper av elever, en grupp ur årskurs nio och en grupp elever som 

går andra året på S:t Eskils gymnasium. Sammanlagt intervjuades 10 elever. Eleverna 

gjorde även ett kort kvalitativt användartest. 

 

Arbetet visade att de två olika målgrupperna (nuvarande elever samt presumtiva elever) 

hade en del många tangeringspunkter i sina åsikter kring hur informationen på 

webbplatsen är strukturerad; de anser i korthet att den nuvarande strukturen är rörig och 

ologisk.  Vad det gällde deras informationsbehov och krav på språket skiljde sig dessa åt, 

vilket tyder på att informationen snarare bör delas in och presenteras beroende på 

målgrupp, snarare än i en hierarkisk ordning som idag.    

 

I detta arbete har jag kombinerat elevernas åsikter med existerande teori kring struktur 

och text på webbsidor. Resultatet visar hur viktigt det är att arbeta med målgruppen och 

att känna till deras informationsbehov då man utformar struktur och innehåll, annars 

riskerar man att målgruppen inte vill eller kan ta till sig informationen.  
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Figur 1. Print screen på hur S:t Eskils gymnasiums 
förstasida ser ut.  

Del 1 

Del 1 består av tre rubriker: bakgrund, teori och metod. Här presenterar jag min studie och beskriver 

bakgrunden till den. Jag tar sedan upp befintliga teorier som är relevanta för mitt arbete och avslutar med 

att beskriva de metoder jag kommer att använda mig av.  

1. BAKGRUND 
Under min tid på Textdesignprogrammet på Mälardalens Högskola har vi flera gånger 

arbetat mot Eskilstuna kommun i olika projekt, och jag har då ofta valt att inrikta mig mot 

skolverksamheten. 

 

I en undersökning som jag och en grupp kurskamrater genomförde i en tidigare kurs på 

textdesignprogrammet (Komplexa publiceringssystem), med syfte att granska vilka kanaler 

Eskilstunas olika gymnasieskolor använt sig av i sina gymnasievalskampanjer, visade det 

sig att elever ansåg att gymnasieskolornas webbsidor var en mycket viktig kanal. I denna 

undersökning framkom det dock som en biprodukt av den faktiska undersökningen, ett 

informellt problem kring gymnasieskolornas webbsidor som jag valt att ta fasta på i denna 

studie.  

 

Hur gymnasieskolornas webbsidors struktur ska se ut är beslutat centralt (Dahlgren och 

Olsson, 2012). I intervjuer för undersökningen i kursen Komplexa publiceringssystem 

uttryckte redaktörer och publicister en önskan om att kunna strukturera innehåll på ett 

annat sätt än vad den centralt beslutade mallen och tillåter. Deras önskan bottnade i att de 

ville kunna ge bättre information inriktad mot presumtiva elever, som är en av de primära 

målgrupperna för webbsidorna. Elever som använde webbsidorna verkade inte heller tycka 

att webbsidorna är så bra anpassade efter deras informationsbehov. För deras del handlade 

det om att de inte hittade information på webbsidan, för att strukturen var ologisk och 

texterna varierade i stil och uppbyggnad. Informationen är alltså inte anpassad efter deras 

användarmönster och behov.  

 

De kvalitativa intervjuerna som jag genomfört som ett led i den här studien bekräftade att 

varken nuvarande och presumtiva studenter eleverna fann struktur och innehåll på 

gymnasieskolornas webbsidor särskilt 

anpassade efter dem, och att de uppfattade 

webbsidorna som "röriga", "svåra att hitta på" 

och ”för varierande i språket". 

 

Informationsdesign och textdesign syftar till 

stor del att målgruppsanpassa information för 

att öka förståelsen hos mottagaren. Därför 

blev jag intresserad av att titta på hur man 

med hjälp av informationsdesign kan förändra 

gymnasieskolornas webbsidor med de 

huvudsakliga målgrupperna (presumtiva och 

nuvarande studenter ) i åtanke. Eftersom min 

utbildningsinriktning är textdesign, kommer 

jag att rikta in mig på textelementen på 

webbsidan; texterna samt struktur (hur man 

sorterar informationen). 



ANNA KARLSSON  ITE313 

Textdesign  Examensarbete i informationsdesign 

Mälardalens Högskola  VT-12 

 

 

 

2 

 

1.2. Om Eskilstuna kommuns gymnasiewebbplatser 

För att veta hur kommunen arbetar med webbsidorna idag och vilka direktiv respektive 

skola har, intervjuade jag Monica Olsson, informationsstrateg, och Martina Dahlbäck, 

webbredaktör, från Eskilstuna kommun.  

 

I Eskilstuna har de olika gymnasieskolornas webbplatser på http://www.eskilstuna.se 

samma uppbyggnad. De primära målgrupperna är presumtiva elever samt nuvarande 

elever på skolan. Sekundär målgrupp är föräldrar till de båda elevgrupperna (Dahlgren och 

Olsson, 2012). 

 

Eskilstuna kommun har klara regler för hur strukturen på de webbsidor som finns under 

deras domän ska byggas upp. Redaktörer och publicister följer en centralt framarbetad 

mall (se bilaga 5). Skolorna får inte ha egna webbsidor utanför eskilstuna.se. Det finns 

även en kurs för hur de som publicerar innehåll på webbsidorna ska skriva (Dahlgren och 

Olsson, 2012). Min egen observation är att strukturmallen efterlevs, men är bristfällig 

samt att språkriktlinjerna som lärs ut inte efterlevs alls.  

 

CMS-systemet EPiServer 6 används för att lägga upp allt innehåll på gymnasieskolornas 

webbplatser (Dahlgren och Olsson, 2012). Det betyder i praktiken att det inte går att 

anpassa webbsidornas utseende eller navigationsmöjligheter så mycket, eftersom detta 

redan är förutbestämt i en mall.  

1.3. Problemformulering  

Nuvarande struktur och textinnehåll på gymnasieskolornas webbsidor är inte anpassade 

efter dess användare, därför har de svårt att hitta och tillgodogöra sig information som 

finns där. Jag vill därför ta reda på hur man med hjälp av informationsdesign kan förändra 

strukturen och den textuella informationen på gymnasieskolornas webbplatser på 

eskilstuna.se, för att anpassa den till målgrupperna presumtiva elever samt nuvarande 

elever. 

1.3.1. Frågeställningar 
 Hur uppfattar presumtiva samt nuvarande elever webbsidans struktur och 

textuella innehåll som det är idag? 

 Kan webbsidan målgruppsanpassas för två skilda målgrupper? Hur bör strukturen 

och språket/det textuella materialet anpassas till målgrupperna? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan arbeta för att anpassa en struktur 

samt texter på S:t Eskils webbsida, efter dess målgrupper. Studiens empiri kombinerat 

med existerande teori ska resultera i en gestaltning innehållande: 

 

 Ett dokument med en ny strukturöversikt på hur strukturen bör förändras 

liknande den Eskilstuna kommun har idag.  

 Omarbetade/nyskrivna texter till webbplatsen. Texterna ska kunna användas på 

webbplatsen samt fungera som referensmaterial för hur man bör skriva på dessa 

framtida innehåll.   

1.5. Samarbetspartners 

Varken Eskilstuna kommun eller representanter från den gymnasieskola jag använt mig 

av har deltagit i mitt examensarbete i egenskap av samarbetspartners. Däremot har jag 
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tagit hjälp av personer som arbetar med kommunikation och webb inom organisationen, 

samt lärare och enhetschefer på skolorna. De har alltså agerat som informanter.  Det är 

därför inte säkert att min gestaltning kommer att användas i praktiken, men mina resultat 

och min gestaltning kommer, då studien är färdig, att skickas till berörda parter så att de 

om de önskar kan använda sig av dem. 

1.6. Avgränsningar 

Att avgöra vad det är som gör att en webbsida fungerar eller inte fungerar är en 

tvärvetenskaplig och oerhört komplex uppgift. Därför har jag valt att avgränsa min 

undersökning till två aspekter; textuellt innehåll  i form av hela texter och rubrikerna i 

strukturen.  

 

Mitt arbete kommer inte fokusera på hur läsning sker på webb ur en kognitiv synvinkel. 

Detta eftersom att i praktiken är form och layout i Eskilstunas CMS-system styrda och 

både tidskrävande och kostsamma att ändra på. Dessutom finns det redan en stor mängd 

bra forskning kring hur läsning sker på webb. Jag är medveten om att en del i problemet 

kan bero på att den grafiska formen är bristfällig, men då det inte praktiskt är möjligt att 

ändra den på den undersökta webbsidan och eftersom jag inte besitter tillräckliga 

kunskaper i interaktionsdesign, har jag valt att inte undersöka detta närmare.  

 

Studien kommer på grund av sin tidsram inte att fokusera på skolsektorn i allmänhet eller 

i Eskilstunas gymnasieskolor i stort, utan koncentreras i en fallstudie av S:t Eskils 

gymnasium (som är en av Eskilstuna kommuns kommunala gymnasieskolor). S:t Eskils 

webbsida är dock representativ för Eskilstunas gymnasieskolors webbplatser, och personer 

och företag som publicerar innehåll med hjälp av CMS-system på liknande webbplatser kan 

också ha nytta av resultaten. Adressen till webbsidan jag ska studera är 

http://eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskola/StEskilsgymnasium/. 

Studien baseras på hur sidan såg ut och vad den innehöll då den hämtades 2012-04-12. 

1.7. Koppling till tema 

Temat för årets examensarbete på Akademien för Information, Design och Teknik på 

Mälardalens Högskola är inkludering och exkludering, med fokus på HCD (Human 

Centered Design). Informationsdesign och HCD handlar till stor del om att 

målgruppsanpassa information. Om information inte anpassas riskerar man att 

målgrupperna inte kan eller vill ta till sig informationen och därför missar den, det vill 

säga att de intellektuellt exkluderas. Om målgruppen elever missar information om skolan 

eftersom den inte är anpassad för dem, riskerar de att bli exkluderade från viktig 

information som rör deras utbildning. Idag används Facebooksidor i stor utsträckning som 

kanal för kommunikation mellan skolan och elever, vilket är exkluderande för de elever 

som inte vill eller kan använda Facebook. All information måste kunna hämtas även på 

den vanliga webbsidan.  

 

Att rikta sig till alla innebär i slutändan ofta att man inte riktar sig till någon. Därför är en 

anpassning till en specifik målgrupp ofta en bättre lösning, även om det också innebär 

exkludering av andra målgrupper.  

http://eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskola/StEskilsgymnasium/
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1.8. Definiering av begrepp 

1.8.1. Struktur 
Med struktur menar jag i detta arbete hur information indelas och kategoriseras på 

rubriknivå på en webbplats. Jag menar inte hur olika element, som till exempel menyer 

eller sökrutor, är placerade/strukturerade rent visuellt och grafiskt på webbplatsen. 

1.8.2. Textuell information 
Med textuell information avser jag webbplatsens texter i avseendet läslighet (textens 

innehåll), men inte läsbarhet (grafisk utformning, typsnitt, teckenstorlek och liknande).  

1.8.3. Målgruppsanpassa 
Ett målgruppanpassat material fyller användarens informationsbehov. 

Målgruppsanpassning kan göras på många olika sätt och i många olika avseende, t.ex. 

genom att anpassa layout så att den känns klassisk om man inriktar sig mot en äldre 

målgrupp. Jag avser i detta arbete målgruppsanpassning av texter och 

informationsstrukturer. Det är en begränsad form av målgruppsanpassning.  

1.8.4.Webbsida/webbplats 
Med webbsida/webbplats menar jag i denna rapport webbsidan i sin helhet, med alla 

undersidor inräknade. Vid de tillfällen då jag pratar om en särskild sida på webbsidan, 

använder jag termen undersida.  

2. TEORI 
I teoridelen fokuserar jag på teorier som går att koppla till de aspekter jag vill förändra för 

att målgruppsanpassa webbsidorna: vad brus innebär i en kommunikationsprocess (för att 

veta vilken information målgrupperna anser är störande eller överflödig), teorier om hur en 

bra struktur är uppbyggd samt hur man skriver målgruppsanpassat. Sammantaget ska de 

forma teorier om hur man bygger en webbplats som är anpassad för målgruppen med fokus 

på textuellt innehåll och struktur.  

2.1. Tidigare forskning 

Det finns olika definitioner av termen användbarhet (engelsk term: usability). I allmänhet 

är syftet med att mäta användbarhet att kunna ange ett värde för hur väl 

interaktionsdesignen på en webbsida fungerar. Då det inte är mitt mål att mäta detta, men 

det ändå finns element i användbarhetsstudier som är intressanta för min tänkta slutsats, 

har jag valt att hämta vissa teorier från användbarhetsforskning.  

 

Fang & Holsapple (2005), har undersökt hur stukturer påverkar användbarheten på 

webbsidor. Fang & Holsapple är doktorer och undervisar i ämnen som rör användbarhet 

och informationssystem på Miami University respektive Kentucky University. De har 

skrivit forskningsartikeln An empirical study of web site navigation structures' impacts on 
web site usability. Den fokuserar främst på webbsidors användbarhet (usability), och har 

varit till stor hjälp för att ge mig en förståelse för hur många olika ingångar och 

vetenskapsinriktningar det finns att ta hänsyn till då man jobbar med struktur på 

webbplatser. Fang & Holsapples slutsats i denna studie är att en hierarki/struktur som är 

anpassad efter användaren ökar användbarheten (2005 s.476ff). De menar att ett sätt att 

uppnå god användbarhet är genom att jobba med språk och innehåll (ibid.). Fang & 

Holsapple delar in användbarhet på webbsidor i fem huvudkategorier; task fetures, user 

features, provider features, system features och enviroment features (2005 s.478-479). Mitt 
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arbete går mest in i kategorin system features, i underkategorin content, det vill säga 

innehåll. Fang & Holsapple (2005 s.479) berättar att några viktiga aspekter i innehåll sett 

ur ett användbarhetsperspektiv är nytta (klarhet, relevans för användaren), validitet (i 

fråga om trovärdighet och koncishet) och huruvida navigationsstrukturens syntax/språk är 

anpassat till användare och ämne.  

 

Morkes & Nielsen har forskat kring skrivande på webb. Nielsen är gränssnittsexpert och 

Morkes kommunikationsteoretiker.  Även deras forskning har varit bra för att få en 

överblick över ämnet. I Concise, SCANNABLE, and  objective: How to Write for the Web 
(1997) har Morkes och Nielsen genom kvalitativa undersökningar kommit fram till att 

användare inte läser på webben, istället skannar de innehållet, vilket betyder att de 

föredrar korta texter och en den språklig stil som följer med det. Det har vart en viktig 

utgångspunkt i mitt arbete, och jag har valt teorier som passar för ändamålet att skriva 

kort och koncist för webb.  

2.2. Kommunikation och brus 

För att ta reda på vad i det textuella innehållet samt strukturen som idag är onödigt och 

störande på gymnasiewebbplatsen, har jag valt att stödja mig på teorier om 

kommunikationsmodeller och brus. En kommunikationsmodell beskriver generellt 

processen som sker mellan att ett meddelande (information) sänds från en avsändare tills 

den når en mottagare. Brus betecknar diverse faktorer som stör kommunikationen.  

Windahl & McQuail (1978) tar i sin bok Kommunikationsmodeller  upp några vanligt 

förekommande kommunikationsmodeller. Boken är från 1978, men de 

kommunikationsmodeller som beskrivs används fortfarande. 

 

Windahl & McQuail beskriver bland annat De Fleurs kommunikationsmodell. De Fleur har 

gjort en vidareutveckling av Shannon och Weavers klassiska modell. Shannon och Weaver 

modell utgår från att ett budskap har en sändare och en mottagare. För att mottagaren ska 

nås av buskapet används en kanal. I sändningsprocessen kan det förekomma 

störningsmoment, så kallat brus. Sändaren tolkar sedan det mottagna meddelandet. De 

Fleus kommunikationsmodell har något fler moduler än Shannon and Weavers. Den 

största skillnaden är att De Fleur har lagt till brus-aspekten i modellens alla led (Windahl 

& McQuail 1978 s.17-19).  

 

 

Windahl & McQuail (1978) redogör även för Osgood & Schramms kommunikationsmodell 

(s.20-21). Osgood & Schramms modell beskriver precis som De Fleurs hur en tolkning av 

ett meddelande inte bara sker hos mottagaren, utan även redan hos sändaren innan 

Figur 2. De Fleurs 
kommunikationsmodell visar hur brus 
kan förekomma i alla led av 
kommunikationsprocessen 
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budkapet kommuniceras. Därför är det enligt Osgood & Schramms modell bra om sändaren 

och mottagaren befinner sig inom samma kunskapscirkel, det vill säga att de har förståelse 

för varandras förutsättningar och delar viss kunskap, för att budskapet inte ska riskera att 

gå förlorat (ibid.) 

 
Figur 3. Osgood & Schramms kommunikationsmodell visar hur  
både sändaren och mottagaren kodar, tolkar och  
avkodar ett meddelande 
 

Enligt Shannon & Weavers och De Fleurs modeller kan brus vara rent tekniska aspekter 

(som att en TV-apparat har dålig ljudkvalité) eller interpersonella aspekter, som att 

sändaren använder ett för svårt språk eller väljer fel kanal för att sända sitt budskap 

(Windahl & McQuail 1978 s.17-20). Gemensamt för allt brus är att det gör att delar av eller 

hela meddelandet inte går fram till mottagaren. Osgood och Schramms modell diskuterar 

även verbaliserat brus, det vill säga att sändaren och mottagaren har olika språklig 

kompetens och därför inte kan kommunicera på ett tillfredställande sätt (ibid.). 

2.3. Struktur  

I rapporten How to write for the Web har Morkes & Nielsen (1997) undersökt hur 

människor läser på internet och efter detta utformat vissa riktlinjer för hur man bör skriva 

för webben. De kommer bland annat fram till att läsare skannar efter information på 

webben och inte läser större textmassor. Det är därför viktigt att rubriker och övriga 

utstående textelement som till exempel menyer är informationsbärande (ibid.). En 

webbplats struktur bör efter dessa teorier alltså vara uppbyggd så att man snabbt kan 

utröna vad som finns under varje kategori. 

 

Morkes & Nielsens undersökning är något daterad, men mer aktuella källor bekräftar 

deras teorier till stor del. Till exempel ägnar Holsanova (2010 s.124-134) ett kapitel i 

Sanningar och myter om läsning åt att redogöra för hur läsning sker på skärm. Holsanova 

menar även hon att läsaren snabbt skannar sidan i ett F-mönster istället för att läsa allt 

innehåll. Jag tolkar det som att när strukturen är ordnad så att menyer ligger i ytterkant 

(som studiens webbsida gör) får de stor uppmärksamhet, och det är därför extra viktigt att 

dessa menyer är informationsbärande. Det betyder också att det viktigaste i en text bör 

komma först, eftersom man läser början mer noggrant.  

 

Rapporten 24-timmarwebben är framställd av Verva, som var en statlig myndighet som 

fanns mellan år 2006-2008. De har framställt vägledningen 24-h webben (Verva 2005:5), 

som främst riktar sig till offentliga organisationer. I denna vägledning finns ett kapitel som 

ger råd om hur man bygger upp en god struktur på en webbsida. I rapporten sägs bland 

annat att en informationsstruktur som är utformad efter användarens perspektiv gör det 

lättare att hitta rätt på webbsidan (Verva 2005:5 s.25). Sidor ska till exempel alltså inte 

vara uppbyggda efter hur en organisation är ordnad, utan efter hur användaren letar 

information.  I rapporten menar Verva även att "Namngivning av rubriker, länkar och 

 
 
Figur 4. Osgood & Schramms kunskapscirklar. Signalen 
bör ligga där kunskapscirklarna tangerar 
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gruppering av information och menyer är viktigast att arbeta med" vad det gäller struktur 

(Verva 2005:5 s.25). Ett sätt att göra det på menar Verva är genom att använda 

fokusgrupper eller intervjuer med målgruppen (s.19). 

2.4. Skrivande 

Jag har främst vänt mig till teorier som diskuterar skrivande ur aspekten hur man skriver 

för webb. Andra fokusområden är hur texter blir tillgängliga genom stilnivå, avsändarroll 

och tilltal, eftersom dessa värden är de som undersöks i de kvalitativa intervjuerna. Där 

har jag valt att se på litteratur inom lättläst. 

 

Morkes & Nielsen (1997) tar i sin avhandling How to write for the web upp språkaspekten 

på webbtexter. De menar att ett informellt språk verkar vara att föredra för att öka 

förståelsen av webbtexter.  

 

Englund & Sundin (2006) skriver om hur man gör webbtexter tillgängliga för alla. Deras 

teorier riktar främst in sig på människor med läshandikapp eller andra kognitiva/fysiska 

nedsättningar, men deras råd fungerar bra för att skriva texter som alla kan förstå. 

Englund och Sundin (2006 s. 86) har sammanfattat tio punkter som de tycker är viktiga 

när man skriver för webb (min egen nedkortning);  

 

 Att anta läsarens perspektiv 

 Låta budskapet synas i texten (att i texten snabbt berätta vad den handlar om) 

 Att inte göra texten för informationspackad 

 Skriva en sammanfattning i början av texten 

 Informativa rubriker 

 Ge texten en röd tråd 

 Skapa en relation till läsaren med hjälp av en personlig ton 

 Lagom långa meningar, variera meningslängden  

 Använd aktiva verb 

 Använd begripliga ord. Undvik fackord. 

 

Sundin har även skrivit en annan användbar bok, Lättläst - så funkar det (2007). Råden i 

denna bok har under min utbildning också visat sig vara applicerbara på många typer av 

texter, inte bara lättlästa. Sundin tar upp teorier liknande de som hon och Englund 

diskuterar. Utöver det menar Sundin bland annat att ett direkt tilltal (du-tilltal) gentemot 

läsaren samt en personlig avsändare ofta främjar förståelsen av texter (2007 s.85-113). 

Sundin är extra tydlig med att det är viktigt att utgå från läsarens perspektiv. Vad vill 

läsaren veta och vilka förkunskaper har han/hon? Missar man att utgå från läsarens 

perspektiv har övriga råd inte heller så stor effekt (Sundin 2007 s.87). En skillnad mot 

Morkes & Nielsens teorier är Sundins synsätt på användandet av verb i webbtexter. 

Sundin menar att en lättläst text bör innehålla aktiva verb istället för passiva (Sundin, 

2007, s.112) 

 

De råd som Verva ger i 24-timmarswebben gällande hur man bör skriva på webb  bekräftar 

Sundin och Englunds teorier. Verva menar att en målgruppsanpassning av språket i 

webbtexter är mycket viktigt för hur väl besökaren tar till sig innehållet: 

 
ATT ORD OCH BEGREPP ÄR ANPASSADE TILL LÄSAREN KAN VARA HELT AVGÖRANDE FÖR 

OM ANVÄNDAREN KÄNNER SIG VÄLKOMMEN OCH LYCKAS UTFÖRA DET HON KOM FÖR, 

ELLER OM HON GER UPP. (VERVA 2005:5 S. 117) 
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3. METOD 

3.1. Metodval 

Mina metodval baseras på studiens natur samt de teorier jag tagit upp. Eftersom mina 

metoder enbart är  kvalitativa, har jag kombinerat flera olika metoder för att få ett 

tillförlitligare resultat. 

 

Syftet med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att kunna upptäcka nya företeelser 

och problem (Starrin & Renck, 1996, s.53). Kvalitativa intervjuer passar bra för denna 

studie eftersom jag vill närma mig hur elevernas informationsbehov ser ut på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt, för att kunna utgå från användarnas perspektiv.  

 

Användartester används ofta för att kunna ange mätbara värden av interaktionsdesign 

(Nielsen 1993 s.165). Användartesten i denna studie var dock inte ämnade för att ge några 

sådana mätbara värden. Jag såg därför användartesterna som ett del av de kvalitativa 

intervjuerna, där jag kunde få bekräftat om det respondenterna sa intervjuerna 

överensstämde med hur de faktiskt navigerade på webbsidan. Jag har testat material på 

respondenter i två steg: först under de inledande intervjuerna och sedan vid utprovning av 

min gestaltning. 

 

En annan metod som använts är textanalysmetoder av ett urval från den befintliga 

webbplatsens texter, i syfte att hitta tangeringspunkter mellan analysresultatet och 

empirin från intervjuerna. Det ska resultera i en uppfattning om hur språket på 

webbplatsen bör förändras för att anpassas till ett språk som tilltalar målgrupperna. 

3.1.1. Fallstudie 
En fallstudie fokuseras kring ett eller få studieobjekt som undersöks på djupet. Syftet är 

att få djupare kunskaper om hur komplexa processer fungerar (NE 2012). Eftersom 

informationsinhämtning är komplex process, valde jag att fokusera min studie till ett 

studieobjekt (S:t Eskils gymnasium).  

3.2. Metodorientering 

3.2.1. Kvalitativa intervjuer 
Då man genomför kvalitativa intervjuer är det viktigt att ha ett syfte och en klar struktur, 

annars kan intervjusituationen lätt bli ett vanligt samtal (Repstad 1999 s.62). Repstad 

menar att ett bra sätt för att få relevanta svar från sina respondenter är att använda sig av 

en fast referensram, eller intervjumall, som definierar de teman man vill beröra. 

Referensramen kan editeras under processens gång (Repstad 1999 s. 64-65) 

.  

Gillham menar att intervjufrågor i kvalitativa intervjuer bör vara öppna, det vill säga inte 

kunna besvaras med ett ja eller nej. Detta för att stimulera respondenten till att ge djupare 

svar (Gillham 2008 s.19).  

 

Kvalitativa intervjuer kan göras i form av distansintervjuer (till exempel via epost, digitala 

användartest och webbenkäter). Gillham menar att distansintervjuer främst bör 

genomföras i ett kompletterade syfte, för att ställa frågor efter en inledande personlig 

intervju. (2008 s. 22).  
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Väl i intervjusituationen är det viktigt att presentera sig själv och syftet med 

intervjun/forskningen för respondenterna (Gillham 2008 s.31). Man ska till exempel tala 

om vilken akademi man kommer ifrån och vad man vill ha ut av forskningen.  

 

Intervjuer kan genomföras antingen i enskilt eller i grupp. Det finns för- och nackdelar med 

båda sätten. Fördelarna med gruppintervjuer är att det lättare blir en diskussion mellan 

respondenterna och att man som intervjuare inte behöver bryta in lika mycket. Nackdelar 

är bland annat att gruppdynamiken kan göra att vissa tar stor plats medan andra inte 

säger någonting (Trost 2005 s.25-26) 

3.2.2. Textanalysmetoder  
Två källor som varit till stor nytta under hela min utbildning i textdesign är Hellspongs 

Metoder för brukstextanalys  (2001) och Melin & Langes Att analysera text (2000). Därför 

har jag utgått från dessa i mina textanalyser. Textanalysmetoder används generellt för att 

kunna särskilja olika typer av texter och genres, men också för att kunna peka på brister 

och kvalitéer som en text har. Jag kommer att utgå från Melin och Langes p-matris (2000 

s.22-26) samt Hellspongs stilanalys (2001 s.68-73) i mina textanalysmetoder.  

3.2.2.1. P-matris 
Som en del i textanalysen har jag använt Melin & Langes P-matris, där P står för 

produktion. Matrisen används för att karaktärisera textens interpersonella dimension, det 

vill säga samspelet mellan avsändaren och mottagaren av texten. I matrisen ska följande 

fyllas i: skribent, skribentsyfte(n), läsare, läsarsyften och medium. När man fyller i 

matrisen ska man vara ganska abstrakt. Till exempel ska det stå Expert under skribent, 

istället för till exempel Professor i militärhistoria (Melin & Lange 2000 s.22-24).  

3.2.2.2. Stilanalys 
Hellspong (Hellspong 2006, s.68-73) menar att bra övergripande saker att se till då man gör 

en stilanalys är:   

 Språkligt orienterade stildrag (hur språket är, t.ex. nominalt eller verbalt, tungt 

eller lätt),  

 Innehållsligt orienterade stildrag (hur konkret texten är i olika avseenden) 

 Socialt orienterade stildrag (om stilen är formell eller informell, objektiv eller 

personlig och så vidare). 

 Kontextorienterade stildrag (vilken kontexst stilen finns i, t.ex. om den är modern 

eller gammal eller förekommer i en viss verksamhet). 

 

När man kategoriserat en text på det viset kan man sedan utforma sammanfattande 

synpunkter som karaktäriserar stilen. (Hellspong 2006, s.68-73) 

3.3. Etiska överväganden av metodval 

Jag har i insamlingen av min empiri intervjuat barn under 18 år, vilket kan vara etiskt 

problematiskt. Intervjuerna skedde dock i en skolmiljö med klasslärares godkännande och 

som en del i undervisningen, samt med målsmans tillstånd. Respondenterna fick grundlig 

information om intervjuernas syfte och vad som förväntades av dem. Utöver det är det 

inget direkt känsligt ämne som behandlades, det vill säga att intervjuerna inte krävde att 

respondenterna berättade om svåra erfarenheter eller liknande på ett personligt plan. 

  



ANNA KARLSSON  ITE313 

Textdesign  Examensarbete i informationsdesign 

Mälardalens Högskola  VT-12 

 

 

 

10 

 

Del 2 

I denna del av arbetet  beskriver jag hur jag gick tillväga i insamlandet av min empiri. Jag beskrivet också 

vilken empiri jag fick fram, det vill säga vad som tillsammans med teorin ligger till grund för min gestaltning. 

Jag analyserar och sammanfattar sedan de slutsatser jag dragit utifrån de teorier som tagits upp i del 1samt 

från empirin. 

4. EMPIRI 
 

4.1. Textanalyser 

För textanalysen valde jag ut fem texter som idag finns på webbsidan. Jag valde texter från 

undersidor som kan vara intressanta för både elever på skolan och presumtiva elever: 

texten från förstasidan på webbsidan, en text om skolrestaurangen, en text om 

skolsköterskan, en text om biblioteket samt en text om kuratorn. Texterna som analyserats 

finns presenterade i sin helhet i bilaga 3. 

4.1.1. P-matrisen 
Skribenten av texterna borde kunna sammanfattas som informatör. Även om de flera olika 

personer som skriver på webbsidan inte har informatör eller liknande som sin yrkestitel så 

förväntas informationen hålla en klass som motsvarande om en informatör skulle 

formulerat dem. Så är dock inte fallet. Skribentrollen på sidan går från allt från amatör 

(anställd) till expert. 

  

På webbsidans förstasida är texten tvetydig och abstrakt, vilket ger intrycket av att en 

person som inte arbetar med text har formulerat den: 

 
GYMNASIET HAR SJU OLIKA HUS VILKET GÖR ATT DET KÄNNS SOM EN LITEN SKOLA, 

MEN MED DEN STORA SKOLANS ALLA FÖRDELAR! 

 

I de texterna där man kan säga att skribentrollen är expert förekommer en del onödigt 

krångliga ord, som i texten om skolsköterskan: 

 

 SKOLSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSARBETE SKER UTIFRÅN ETT HELHETSPERSPEKTIV 

OCH ÄR EN VIKTIG DEL I SAMHÄLLETS TOTALA FOLKHÄLSOARBETET [SIC!] 

 

Skribentsyftet skiljer sig lite åt beroende på text.  

Till exempel är texten om S:t Eskil på förstasidan direktiv, med syfte att påverka läsaren 

till att tycka bra om skolan. Det märks bland annat på de många positiva värdeorden: 

 
S:T ESKILS GYMNASIUM ÄR EN SKOLA MED MYCKET KARAKTÄR OCH STOLTA 

TRADITIONER. [...] VI ÄR EN MODERN SKOLA MED MÅNGA SPÄNNANDE UTBILDNINGAR. 

 

Däremot är syftet i till exempel texterna som handlar om biblioteket att informera: 

 
BIBLIOTEKET LIGGER I B-HUSETS ENTRÉPLAN OCH ÄR ÖPPET 9.00-14.45 MÅNDAG-

FREDAG. HÄR FINNS ÖVER 10 000 FAKTABÖCKER, SKÖNLITTERATUR, LJUDBÖCKER OCH 

OLIKA TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR.  
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FÖR DIG MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER FINNS MÖJLIGHET ATT LADDA NER 

TALBÖCKER FRÅN TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKETS WEBBPLATS 

 

Läsare är egentligen intresserade och allmänheten. Dock innehåller vissa av texterna, som 

den om kuratorn, många fackord och sådant språk att man kan missta texten för att rikta 

sig till enbart berörda eller till och med experter: 

 

 MED SINA TVÄRVETENSKAPLIGA KUNSKAPER KAN KURATORN SE TILL HELHETEN I 

SKOLANS VÄRLD, DVS. HUR ORGANISATORISKA, SAMHÄLLSEKONOMISKA, SOCIALA OCH 

PSYKOLOGISKA FAKTORER PÅVERKAR INDIVIDER OCH GRUPPER 

 

Andra texter, som bibliotekariens text, riktar dig mycket tydligare till berörda, i form av 

direkt tilltal, anpassat språk och genom att beskriva nyttan för läsaren.  

 

Läsarsyftet är i viss mån frivilligt, men elever på skolan måste ibland besöka webbsidan för 

att komma åt till exempel sitt schema. Denna information finns inte lättillgänglig på något 

annat ställe än webben.  

 

Medium för texterna är webb. 

4.1.2. Stilanalys 
Stilanalysen gjordes på samma fem texter som P-matrisen. Texterna finns i sin helhet i 

bilaga 3. De fem utvalda texterna har olika skribenter och texterna skiljer sig därför åt. 

Hellspong menar dock att stilanalyser kan göras på texter som har olika stilar, för att 

deras respektive särdrag då syns bättre (Hellspong 2006 s.69). 

 

Stilen i skolsköterske-texten och kurator-texten är ganska likvärdiga. Stilen är nominal, 

med stor andel substantiv, vilket betyder att den är informationspackad. Överlag 

innehåller texterna ganska stor andel svåra ord (t.ex. "förutfattningar" istället för saker, 

"undanröja" istället för ta bort). Det ger sammantaget texterna en formell ton och ett 

statiskt språk. Å andra sidan är stilen exakt och lämnar lite utrymme för misstolkningar 

om man orkar ta sig igenom den. Texterna innehåller få direkta tilltal gentemot läsaren, 

och inget tydlig författarnärvaro, vilket skapar en distans gentemot läsaren. Sammantaget 

tycker jag att stilen kan sägas vara ganska objektiv typisk för något man skulle kunna 

möta i officiella dokument och handlingar.  

 

I bibliotekarie-texten samt förstaside-texten om S:t Eskil är stilen mer verbal, det vill säga 

att den innehåller en större andel verb som gör stilen mer informell. Meningarna är överlag 

kortare och ordvalen mer vardagliga. I dessa texter är avsändaren tydlig och ett direkt 

tilltal gentemot läsaren används. Dessa texter blir därför mer dynamiska. Sammantaget 

anser jag att dessa två texter påminner om direktiva läromedelstexter eller texter i 

tidningar riktade mot ungdomar. 

 

Texten om skolrestaurangen hamnar någonstans mitt emellan de två ytterligheterna vad 

det gäller stilen, den har ganska korta meningar och lätta ord, men har ändå ett tilltal som 

gör den mer formell i tonen.  

4.2. Intervjuer 

När man jobbar med Human Centred Design krävs det att man, i egenskap av expert inom 

sitt område, i viss mån förutser vad användarna kommer att tycka för att kunna fokusera 

studien på ett bra sätt. Därför är vissa av frågorna i den intervjumall jag använde (se 

bilaga 1) kanske något mer styrda än brukligt vid kvalitativa intervjuer.  
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Intervjuerna innefattade en diskussion om webbsidans struktur och språk samt en djupare 

diskussion om språk där eleverna fick läsa tre exempeltexter från webbsidan. I anslutning 

till intervjuerna genomfördes även ett kort användartest, där respondenterna fick navigera 

på webbplatsen. Jag ser på användartesterna som en del av den kvalitativa intervjun, 

eftersom de syftade till att få användarna att tänka högt och komplettera sina svar. 

  

Alla intervjuer genomfördes i grupp. Detta var dels av praktiska skäl då intervjuerna 

skedde under respondenternas skoltid. Enskilda intervjuer hade tagit för mycket tid i 

anspråk. Syftet med gruppintervjuer var också att eleverna lättare skulle kunna få igång 

en diskussion för att lättare kunna uttrycka sina åsikter. Eftersom respondenterna inte är 

kommunikationsexperter kunde en del frågor annars kanske verka abstrakta för vissa av 

respondenterna, men i gruppintervjun kunde de få hjälp att utveckla sina tankegångar av 

de övriga respondenterna. Jag spelade in intervjuerna med ljudupptagning, samt förde 

anteckningar under tiden.  

 

Jag lät klasslärarna välja ut fem elever i varje målgrupp för mina intervjuer. Det är viktigt 

vilka man väljer att intervjua; intervjupersonerna ska sitta på kunskap eller erfarenheter 

som är av vikt för studiens syfte (Repstad, 1999, s.66-67). Klasslärarna känner sina elever 

och deras urval baserades på vilka de trodde kunde komma med relevanta svar.  

4.2.1. Intervjuomgång I 

4.2.1.1. Intervju niondeklassare 
Den första intervjun genomfördes med fem i personer ur målgruppen elever i årskurs 9. 

Gruppen bestod av två flickor samt tre pojkar, alla i åldern 15 år. I bilaga 2 finns en 

närmare beskrivning av respondenterna. 

 

Eftersom respondenterna var minderåriga skickades blanketter till deras respektive 

målsman för godkännande. Respondenterna fick innan intervjun information om vad den 

skulle handla om och vad som förväntades av dem. I linje med Gillhams rekommendationer 

(Gillham 2008 s.31) presenterade jag mig själv  och studien genom att informera vad min 

utbildning går ut på och vad ett examensarbete innebär, både muntligt och i en blankett 

som eleverna fick behålla. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på elevernas skola. 

Jag spelade in samtalet med ljudupptagning samt tog anteckningar.  

 

Intervjun inleddes med att eleverna fick prata fritt om hur de tänkte kring information 

från gymnasierna, eftersom de vid tillfället till intervjun för inte så länge sedan hade valt 

gymnasieutbildning. Den personliga kontakten i form av studiebesök och liknande som 

genomförs på gymnasieskolorna är den viktigaste kanalen, var alla i gruppen överens om. 

De såg webben som ett komplement, men ett viktigt sådant.  

 

Informationsbehov. Det som eleverna i respondentgruppen från årskurs nio tyckte var 

viktigast att hitta på webbplatsen var information om: 

 programmen 

 skolrestaurangen  

 biblioteket  

 vad elever som går på skolan nu tycker om den, både positivt och negativt 

 vilket stöd som finns till elever med särskilda behov 

  

Saker som eleverna i respondentgruppen från årskurs nio ansåg vara mindre viktiga var: 

 all information riktad direkt till elever på skolan, till exempel: 
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o Matsedel 

o Schema 

o Hur man sjukanmäler sig 

 

I intervjun diskuterade respondenterna om information som endast riktade sig till 

nuvarande elever bara skulle vara tillgänglig om man var elev och hade ett login, men de 

kom fram till att de ville kunna se den typen av information i alla fall. Även om de inte 

läste informationen ville de att den skulle finnas öppen, så att det inte verkade som att 

skolan dolde något.  

 

Tilltal/ton. Eftersom de gillar den personliga kontakten med lärare och elever på 

gymnasieskolorna ansåg de att det ur deras synvinkel skulle vara bra att implementera ett 

personligare språk och en klar personlig avsändare även på webbplatsen. De såg gärna att 

till exempel en enskild elev eller lärare var avsändaren i en text, hellre än enbart skolan. 

En respondent sa till exempel: 

 
MAN VILL SE VEM SOM ÄR BAKOM EN TEXT, DET BLIR MER TROVÄRDIGT DÅ. ISTÄLLET 

FÖR ATT HA HELA SKOLAN SOM AVSÄNDARE KAN MAN KANSKE LÅTA LÄRARE ELLER 

ELEVER VARA DET. DET ÄR VIKTIGT MED PERSONLIG KONTAKT. 

 

Språket. Gällande språket framkom det att respondenterna ansåg det som ett störande 

element att texter på webbplatsen som var riktade till dem tenderade att innehålla mycket 

värdeord. Istället föredrog de ett sakligt språk. En respondent menade att istället för att 

locka honom till skolan genom att beskriva den med positivt laddade värdeord, blev han 

snarare avigt inställd.  

 
DET ÄR IRRITERANDE NÄR DE SKRIVER EXEMPELVIS HUR FANTASTISK STUDIEMILJÖ 

DET ÄR, MEN SEN KOMMER MAN DIT OCH DÅ SER DET UT SOM PÅ ALLA ANDRA SKOLOR. 

DET BEHÖVER INTE VARA DÅLIGT FÖR DET, MEN MAN VET JU HUR DET ÄR PÅ DE FLESTA 

SKOLOR. DÅ ÄR DET ONÖDIGT ATT ÖVERDRIVA ELLER HÖJA FÖRVÄNTNINGARNA. 

 

En annan respondent sa: 

 
DET ÄR BÄTTRE NÄR DE BESKRIVER SAKER MED REN INFORMATION ISTÄLLET. SOM HUR 

LÄNGE BIBLIOTEKET HAR ÖPPET OCH HUR MÅNGA BÖCKER DET FINNS ÄR JU DET MAN 

VILL VETA, ISTÄLLET FÖR ATT DE SKA SÄGA HUR BRA DET ÄR. MAN LOCKAS ÄNDÅ OM 

DET ÄR ETT BRA UTBUD. 

 

Alla respondenterna tyckte att texten om biblioteket var bra, eftersom den var saklig i 

tonen och tog upp det innehåll som var relevant.  

 

Användartest. Under användartestet visade det sig att respondenterna hade mycket svårt 

att navigera på webbsidan. Enligt dem själva berodde det på att rubrikerna i strukturen 

var oklara, och information var sorterad under fel kategori. När de fick i uppgift att hitta 

till fakta om biblioteket (en av de saker som de ansåg mest intressant att läsa om), tog det 

över fyra minuter innan de hittade rätt. Fakta om biblioteket ligger nu under "Vi som 

jobbar här", vilket respondenterna inte fann logiskt. Överlag ansåg det att rubrikerna i 

strukturen inte var särskilt informationsbärande.  

4.2.1.2. Intervju gymnasieelever 
Under intervjuomgång ett genomfördes även en intervju med fem i personer ur gruppen 

nuvarande elever på S:t Eskils gymnasium. Denna grupp bestod av tre kvinnor som alla 

var 17 år, samt två män varav en var 18 år och en 17 år. Samma information och 
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blanketter lämnades till dessa respondenter som till respondenterna i årskurs nio. En 

närmare beskrivning av respondenterna finns i bilaga 2.  

 

I en inledande kontakt med skolan antydde man från centralt håll att eleverna hellre 

använde Facebook. Respondenterna menade dock att de besökte webbsidan flera gånger i 

veckan, några till och med dagligen.  

 

Informationsbehov. Den information som gymnasieeleverna oftast ville åt var: 

 matsedel  

 schema 

 intern-TV 

 om det var något speciellt som hände (som till exempel studiedagar).  

 

I övrigt ansåg dem att det fanns mycket innehåll på webbsidan som inte var väsentligt för 

dem. "Man är ute på fem av de 200 sidorna", uttryckte en respondent saken. Sidor med 

värdeladdade budskap riktade mot presumtiva studenter hade de flesta respondenterna 

från gymnasiet inget intresse av överhuvudtaget. En annan respondent menade att det 

fanns ett flertal undersidor som helt saknade innehåll, vilket var frustrerande. Han fick 

medhåll av de övriga, som lade till att sidor utan innehåll tar upp "onödig tid" då man ska 

leta i strukturen.  

 

Något respondenterna var överens som för dem var ett störningsmoment på webbsidan, var 

att det fanns mycket inaktuell information. Dels till exempel matlistor från flera veckor 

tillbaka i tiden och vissa nyheter, men även undersidor som inte längre uppdaterades. 

Därför ansåg respondenterna att de inte blev inspirerade till att surfa runt och stanna kvar 

på webbsidan. Respondenterna tyckte att det i många fall därför är bättre med statiska 

sidor. På frågan om efter hur lång tid information blir inaktuell, diskuterade eleverna ett 

ganska snävt tidsspann från två dagar upp till en vecka.  

 

Ton/tilltal. Till skillnad mot respondenterna i årskurs nio, ansåg gymnasieeleverna inte att 

det var så viktigt med personlig avsändare i texterna på webbsidan, eftersom de undersidor 

de oftast besökte inte var så textpackade (som till exempel matsedel och schema). Men 

ansåg ändå att det blev rörigt när det var flera olika röster i texterna på webbplatsen. 

Respondenterna föredrog en enhetlig röst i texterna över ett enskilt personligt tilltal.  

 

Språk . Respondenterna föredrog texter som var sakliga, eftersom de lättare kunde hitta 

den information de letade efter i texten då. Precis som respondenterna från årskurs nio 

ansåg gymnasieeleverna att texten om biblioteket hade en bra språklig ton.  

 

Användartest. Eleverna påstod att de hittade bra i strukturen eftersom de varit tvungna 

att lära sig. De använde i stor utsträckning de snabblänkar med till vanligt använda 

undersidor som finns på webbsidans startsida. Fang & Holsapple menar att vana är en 

faktor som påverkar användbarheten på webbsidor (2005 s.478). Användbarheten kan 

alltså vara missvisande hög eftersom användaren lärt sig att göra på ett speciellt sätt. 

Eleverna använde till stor del de snabblänkar som finns på förstasidan. När de blev 

ombedda att hitta samma undersidor med hjälp av menystrukturen tog det mycket lång 

tid, eftersom de inte förstod under vilka kategorier informationen fanns. Efter en minut gav 

jag råd om var de skulle leta och inte förrän då hittade de till rätt sida. En respondent 

kommenterade: 

 
SKA MAN HITTA NÅGOT NYTT TAR DET JÄTTELÅNG TID... DET ÄR GANSKA MÅNGA 

RUBRIKER SOM MAN INTE VET VAD DE BETYDER, SÅ MAN VÅGAR INTE ENS GÅ IN OCH 

BLÄDDRA DÄR. 
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5. RESULTATANALYS 
För att kunna redogöra och analysera resultatet av studien i detta skede kommer jag här 

att kombinera min insamlade empiri med de teorier jag tagit upp.  

 

Gemensamt för de båda målgrupperna använder sig av webbsidan i stor utsträckning. En 

viktig synpunkt är därför att webben är en kanal som skolan bör arbeta med mer än vad 

man gör idag.  

 

5.1. Analys av teoriinsamling 

Här beskriver jag hur de teorier, som jag tagit upp i del 1 i denna rapport anknyter till min 

studies gestaltning och min empiri. 

 

Idag finns det mycket som stör (brus) den som besöker S:t Eskils hemsida. I min 

gestaltning tar jag därför identifierat vad som är brus och försökt att eliminera detta (i 

både strukturöversikten och texterna). Jag har tagit hänsyn till att det är viktigt att 

sändaren befinner sig i samma kunskapscirkel som mottagaren (De Fleur i Windahl & 

McQuail 1978 s.17-19), eftersom hela meddelandet annars blir brus. Det syns tydligt i 

nuvarande texter  på S:t Eskils webbplats, till exempel texten om skolsköterskan (se bilaga 

3) att sändaren inte alls befinner sig i samma kunskapscirkel som mottagarna. I exemplet 

skolskötersketexten har sändaren , det vill säga skolsköterskan, förmodligen själv fått 

uppgiften att skriva om sin verksamhet och då sammanfattat information ur sin 

synvinkel/kunskapscirkel, där skolhälsolagen spelar en stor roll. Mottagarens, det vill säga 

elevens, kunskapscirkel om skolhälsovården ser förmodligen inte alls likadan ut och därför 

blir hela meddelandet förvirrande för eleven, som kanske snarare letar information om 

öppettider och tjänster. Osgood & Schramm och De Fleur  (i Windahl & McQuail 1978 s.17-

21) menar att brus i ett meddelande kan förekomma redan i inledningen av 

kommunikationsprocessen, genom att budskapet som ska sändas ut feltolkas av sändaren. 

Jag tolkar det som att det i min gestaltning (strukturöversikten) blir viktigt att ange mer 

konkret än idag vad som ska finnas under varje rubrik, för att minimera risken för 

feltolkning hos sändaren och på så sätt undvika brus tidigt i kommunikationsprocessen. 

 

 Enligt de kommunikationsteorier jag tagit upp är det är även viktigt att undvika brus 

även i mottagarens led i kommunikationsprocessen, och därför måste språk och innehåll 

anpassas till målgruppen. Idag är brus till exempel användandet av ett för svårt språk 

samt att det finns irrelevant och daterad information på webbsidan. Sådana brusmoment 

måste elimineras eller åtminstone reduceras i min gestaltning för att få en 

kommunikationsprocess där informationen på webbplatsen inte blir irrelevant eller 

svårtolkad. Jag kommer därför att ta hänsyn till det så jag skriver mina gestaltningstexter.  

 

Eftersom Fang & Holsapples teorier menar att språk och tilltal är en viktig del i att 

anpassa en struktur och en webbsidas innehåll efter användaren valde jag att gå till teorier 

som talar mer om skrivande för att få fram ett sätt att genomföra anpassningen av 

texterna på webbsidan. De viktigaste teorierna jag tagit upp är de som diskuteras i Sundin 

(2007) samt Engström & Sundin (2006). Teorier som handlar om att skriva för webb och de 

som handlar om att skriva lättläst har många tangeringspunkter, och jag har i studiens 

gestaltning därför kombinerat dessa synsätt för att få texter som går snabbt och enkelt att 

läsa. Det är viktigt att texterna ska gå snabbt att läsa, då  de teorier jag tagit upp visar att 

läsare skannar efter information på webben snarare än att läsa hela långa texter. Det är 

mitt mål att de texter som kommer att finnas i gestaltningen (texterna) ska 
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överensstämma med de flesta punkter på den lista (från Sundin och Engström 2010) som 

jag redan tagit upp under rubrik 2.4 : 

 Att anta läsarens perspektiv 

 Låta budskapet synas i texten (att i texten snabbt berätta vad den handlar om) 

 Att inte göra texten för informationspackad 

 Skriva en sammanfattning i början av texten 

 Informativa rubriker 

 Ge texten en röd tråd 

 Skapa en relation till läsaren med hjälp av en personlig ton 

 Lagom långa meningar, variera meningslängden  

 Använd aktiva verb 

 Använd begripliga ord. Undvik fackord. 

 

Vad gäller struktur har jag i min studies gestaltning utgått från Fang & Holsapples (2005) 

samt Vervas (2005:5) teorier om  att strukturen ska vara anpassad efter användaren. Då 

sidan ska användas av två olika målgrupper verkar det, med dessa teorier i åtanke, vettigt 

att dela upp strukturen och göra olika ingångar för olika målgrupper och på så sätt kunna 

optimera anpassningen. Något som är gemensamt för Fang & Holsappple (2005), Verva 

(2005:5) samt Nielsen & Morkes (1998) är att de påpekar vikten av informationsbärande 

rubriker. Eftersom min empiriskt insamlade data visade att eleverna klickar runt på sidan 

länge innan de hittade rätt ( till exempel letade de efter information om biblioteket under 

elevhälsa),  drar jag slutsatsen att dessa teorier i mitt fall innebär att rubrikerna i 

webbsidans struktur måste konkretiseras. De är idag inte särskilt informationsbärande, 

utan ganska allmänna. Konkretare rubriker innebär även fler rubriker, (eftersom lika 

många underrubriker inte längre passar in under en rubrik). Därför kommer min 

gestaltning kanske att ha något fler ingångar än den nuvarande webbplatsen, något som 

respondenterna sedan får utvärdera. Att utvärdera med hjälp av respondenter, eller 

fokusgrupper, är också något som Verva rekommenderar för att få en bra struktur på en 

webbplats.  

 

5.2. Struktur 

Övergripande kan man se att det finns olika preferenser i vad respektive målgrupp söker 

för information. Gemensamt är att de har litet eller inget intresse av den information som 

inte riktar sig till dem direkt. Därför drar jag slutsatsen att en indelning efter målgrupp i 

strukturen är att föredra och något som skulle underlätta för båda målgrupperna att 

kunna uppnå sina informationsbehov. Att användaren ska behöva gå igenom information 

som inte riktar sig till honom/henne försvårar kommunikationsprocessen och blir en form 

av brus, vilket enligt de teorier jag tagit upp tidigare försvårar inhämtningen av 

information. 

 

I intervjuerna och användartesterna visade det sig att respondenterna hade svårt att hitta 

i strukturen, ibland tog det flera minuter innan de hittade rätt. En vanlig användare som 

inte sitter i en testsituation hade gett upp efter betydligt mindre tid än så. Att det är så 

svårt att hitta till en så vanlig funktion tyder på att rubriker inte är tillräckligt 

informationsbärande och dessutom katalogiserade på ett felaktigt sätt. Jag tror därför att 

rubrikerna behöver bli betydligt mer specificerade och informationsbärande. Det stämmer 

överens med Morkes & Nielsens slutsatser gällande om att informationsbärande rubriker 

är mycket viktigt (1997). Jag anser att de nuvarande rubrikerna är för abstrakta för 

eleverna, till exempel är de inte säkra på vad som ingår i begreppet elevhälsa. Därför anser 

jag att rubrikerna i strukturen måste konkretiseras till begrepp som eleverna känner till, 

då till exempel genom att skriva "skolsköterska" eller "kurator" istället för elevhälsa. 
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Den formella ton som jag identifierar i mina textanalyser märks även i strukturen (t.ex. 

heter en kategori elevhälsa istället för det mer konkreta skolsköterska, kurator och så 

vidare). Genom att följa de råd för att skriva för webb som jag diskuterat i teoridelen vid 

utformningen av dessa strukturrubriker tror jag att man även kan förbättra strukturen. 

5.3. Språk/texter 

I intervjuerna uttrycker båda målgrupperna sammantaget att det är bra med ett personligt 

tilltal och en avsändare, men att texter på en webbplats ändå ska ändå ha en någorlunda 

enhetlig röst. I Osgood & Schramms kommunikationsmodell visar de att det är viktigt att 

sändare och mottagare befinner sig i samma kunskapscirklar för att minimera risken för 

brus i ett meddelande (Windahl & McQuail 1978 s.17-19.) I textanalysen påpekar jag att 

skribentrollen är alldeles för bred. Den stora mängden olika skribenter som publicerar 

texter på webbsidan idag befinner sig inte alltid i samma kunskapscirklar som  eleverna, i 

vissa fall verkar de inte ens ha förståelse för elevernas kunskapscirklar, vilket särskilt 

märks i de texterna där stilen blir alldeles för formell. Som ett led i att det finns många 

olika skribenter, använder en del av dem (t.ex. skolsköterskan) fackord och en innehåll i 

sina texter som tvärtemot Sundins råd (2011 s. 87) inte utgår från läsarperspektivet. Av 

detta drar jag slutsatsen att texterna på webbplatsen måste bli mer enhetliga i sin stil. En 

lösning är att i praktiken låta skrivandet skötas av en person som kan hantverket och att 

de som ska stå som avsändare lämnar in underlag. Att följa Sundins och Englunds råd som 

jag tagit upp i teoridelen är ett sätt att göra texterna klarare för läsarna.  

 

Min textanalys visar att även skribentsyftet, vad avsändaren vill med sin text, varierar 

något i webbsidans texter. Det märks i språket genom att vissa texter är mer 

informationspackade medan andra är direktiva. Eftersom det finns olika typer av texter på 

webbsidan är detta naturligt. Dock visar intervjuerna att eleverna föredrar ett mer sakligt 

och informativt språk. Jag tror därför att även skribentsyftet behöver ses över för att ett 

mer enhetligt språk på sidan.  

 

I min stilanalys visade det sig att vissa av texterna som studerades, som 

bibliotekarietexten, talade direkt till läsaren och hade en tydlig avsändarroll. I 

intervjuerna uttryckte respondenterna att det var något de föredrog. Min slutsats blir 

därför att texterna på webbsidan bör vara mer dynamiska och personliga. Det formella och 

opersonliga språket, som hittas i till exempel kurator-texten, bör undvikas om man vill nå 

fram till målgruppen.  

5.4.Sammanfattning 

För att sammanfatta det som tangerar i den teori jag tagit upp med min empiri, anser jag 

följande saker från vara viktigast att ta med till gestaltningen: 

 Skapa tydligare och färre rubriker i strukturen 

 Att ordna strukturen efter respektive målgrupps informationsbehov  

 Att använda en enhetlig röst i texterna 

 Att utgå från texten om biblioteket gällande språklig nivå och ton. Språket ska 

vara informativt, men ganska ledigt.  

 Att skriva det som målgruppen anser viktigast att  veta tidigt i texten.  
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Del 3 

Efter att ha samlat in teori och empiri framställde jag ett förbättringsförslag till S:t Eskils webbplats. I del 3 visar 

jag hur min designprocess sett ut då jag tog fram förbättringsförslaget. Jag avslutar denna del och arbetet i 

sin helhet med en diskussion, där jag sammanfattar studien, funderar på om jag besvarat mina 

frågeställningar och kritiskt granskar mina metodval och källor.  

6. GESTALTNING  
Min gestaltning är ett förbättringsförslag till S:t Eskils webbplats. Den består dels av ett 

dokument med förslag på en ny struktur till webbsidan, samt ett antal 

omskrivna/nyskrivna texter som ska kunna användas på sidan samt fungera som 

referensmaterial och guide till hur material som läggs ut på sidan i framtiden ska 

formuleras. 

6.1.Designprocess 

 
Figur 5.  Bild på hur min designprocess sett ut. Denna modell för designprocessen har jag själv 
anpassat efter existerande modeller, och använt mig av i olika format under min 
textdesignutbildning.  

6.1.1. Förstudie 
Min designprocess började parallellt med insamlingen av min empiriska data, i form av en 

informell förstudie. Jag navigerade själv runt på webbsidan för att skapa mig en egen 

uppfattning om vilka problem som kunde tänkas finnas. 

 

Min första reaktion var att sidan är ordnad snarare efter avsändarperspektivet och inte 

efter hur man som användare letar information. Till exempel ligger fliken biblioteket under 

"Vi som jobbar här", vilket kanske är logiskt ur en intern synvinkel men knappast ur en 

extern.  

 

Jag läste även igenom texterna på webbsidan och observerade snabbt att stilnivån skiljde 

sig mycket från text till text. En annan observation var att det inte gick så fort att utröna 

det som var relevant i texterna.    

 

Jag studerade även vilka förutsättningar som fanns för webbsidan. Till hjälp tog jag 

Monica Olsson, kommunikationsstrateg, och Martina Dahlgren, webredaktör, på 

Eskilstuna kommun. De svarade på frågor och försåg mig med det dokument som 
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Figur 7. Strukturen jag hade utarbetat vid 
utprovningen lades in i en .swf-fil med 
navigeringsmöjligheter i webbsidans miljö. Denna fil 
fick respondenterna tycka till om 

skolenheterna går efter idag då de lägger upp innehåll på sin webbplats. Dokumentet finns 

i bilaga 5. 

 

I förstudien ingick även studier av de teorier som jag diskuterat tidigare i detta arbete. 

genom att läsa in mig på existerande teori fick jag en bild av hur problemet skulle kunna 

lösas. 

6.1.2. Målgruppsanalys 
Min insamling av empiri i denna studie är i denna designprocess även en målgruppsanalys. 

Genom att djupintervjua min målgrupp fick jag en bra bild över deras behov. Jag samlade 

in enklare demografiska data, som ålder, kön och internetvara, för att komplettera 

målgruppsanalysen.  

6.1.3. Modeller och skisser 
Efter att ha analyserat min empiri och teori gjorde jag skisser över ett strukturschema 

samt utkast och stolpar till texter. Dessa skisser och utkast diskuterade jag med människor 

i min närhet för att få extern input. Dessa diskussioner är ingen formell metod som jag valt 

att beskriva i detta arbete, eftersom det snarare är ett arbetsverktyg för min egen del.  

 
Figur 6.  Bild på en tidig skiss, där jag t.ex. funderade på att ha en underrida som hette "tjänster". 
Denna ide kasserades sedan eftersom min teori visade att det kunde bli en för abstrakt rubrik. 

 

6.1.4. Gestaltning 1 
Efter skisstadiet började jag utarbeta en mer utvecklad gestaltning med utgångspunkt i 

mina skisser. Gestaltningen baseras på min studies resultat. De viktigaste delarna jag tog 

med mig  var att strukturen behövde bli mer informationsbärande och helt formas om, 

samt att texterna behövde anpassas i stilnivå till målgruppen. Intervjuerna visade att 

målgruppen föredrog en informativ men 

informell stil på texterna, samt att 

författarnärvaron och det personliga tilltalet 

spelade roll för förståelsen. De ansåg det 

irriterande att behöva läsa information som 

inte var riktad till dem, varför jag utarbetade 

en struktur som var indelad efter målgrupp. 

6.1.5. Utprovning 
I slutskedet av designprocessen genomförde 

jag en utprovning, för att se om jag tolkat 

empiriresultaten rätt och om min gestaltning 

behövde revideras. För att det skulle finnas 

rum för revideringar, gjordes utprovningen 
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inte på ett fullständigt material, min gestaltning var runt 50 % färdigt vid tillfället för 

utprovningen.  

 

Utprovningen skedde mot samma respondenter som deltog i de kvalitativa intervjuerna. 

Utprovningen skedde av praktiska skäl via mejlintervjuer. Respondenterna fick prova att 

navigera i materialet samt att läsa och tycka till om de texter jag producerat. 

 

I utprovningen testades dels den nya strukturen och dels tre stycken texter från webbsidan 

som jag skrivit om efter de resultat jag fått fram i studien.  

 

Kort sammanfattat kom jag fram till följande efter utprovning av materialet: 

 Det sakliga språket fungerar bra för båda målgrupperna 

 Det direkta tilltalet fungerar bra för båda målgrupperna 

 Indelningen av strukturen efter målgrupp uppskattades (att jag valde att ha en 

del som hette "För dig som är elev" och en del som hette "för dig som vill studera"). 

 Att de tyckte det var bra de gånger det som de ville veta stod först i texten. 

 

Efter utprovningen skedde några justeringar. Jag tog bort ännu mer onödigt innehåll i 

texterna och gjorde dem ännu mer neutrala enligt målgruppens önskemål. Rubriker 

konkretiserades ytterligare. Det var inga stora revideringar jag gjorde efter utprovningen, 

eftersom målgruppen överlag var nöjd med det material jag producerat. 

6.1.6. Slutgestaltning 
På grund av gestaltningen omfattning har jag valt att lägga den i sin helhet som bilaga (se 

bilaga 4 och 6), nedan följer endast några exempel ur gestaltningen.  

 

Min slutgestaltning består av ett dokument med en strukturöversikt, som ska kunna 

användas av skolorna när de lägger upp innehåll på sina webbplatser. Strukturöversikten 

utgår från målgruppernas (elevernas) behov och existerande teorier. Jag har delat upp 

strukturen efter målgrupp. 

 

  
  

 

Slutgestaltningen består även i ett antal texter som jag skrivit om där språk och innehåll 

är anpassat efter målgrupperna. Teorier kring lättläst har varit till stor hjälp i arbetet med 

texterna. Stilnivån i min gestaltning är med små medel ändå markant ändrad, vilket till 

exempel märks på följande utdrag: 

Figur 8. 
slutgestaltningen av 
strukturöversikten 
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Originaltext: 
ELEVER,FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE ÄR VÄLKOMMNA [SIC!] ATT KONTAKTA OSS NÄR 

ELEVER HAR BEKYMMER MED SKOLTRÖTTHET, RELATIONSPROBLEM, DROGMISSBRUK, 

MOBBING, STRESS ELLER ANNAT SOM KAN HA EN NEGATIV INVERKAN PÅ 

STUDIESITUATIONEN.  

 
SOM SKOLKURATOR VILL VI BIDRA MED ATT FÅ EN HELHETSSYN PÅ ELEVENS 

PSYKOSOCIALA SITUATION OCH LYFTA FRAM ELEVENS EGNA RESURSER OCH 

FÖRMÅGOR  SÅ ATT STUDIETIDEN BLIR SÅ BRA SOM MÖJLIGT. 

 
VID ETT SAMTAL MED ELEVEN KOMMER VI ÖVERENS OM LÄMPLIGA ÅTGÄRDER SOM 

TILLEXEMPEL KAN BESTÅ I STÖDSAMTAL KONTAKT MED FÖRÄLDRAR, INFORMATION 

TILL LÄRARE, HÄNVISNINGAR TILL PSYKOLOG ELLER ANNAN KONTAKT UTANFÖR 

SKOLAN SOM BEDÖMS RELEVANT. 

 

Min text: 
KURATORN HJÄLPER  TILL OM DU SOM ELEV HAR PROBLEM MED SKOLTRÖTTHET, 

RELATIONER, DROGMISSBRUK, MOBBING, STRESS ELLER ANDRA SAKER SOM GÖR ATT DU 

INTE MÅR BRA. VI HAR TYSTNADSPLIKT OCH BERÄTTAR INTE VIDARE DET DU SÄGER 

TILL OSS, FÖRUTOM OM DU RISKERAR ATT FARA ILLA.  

 

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT TA DIREKT KONTAKT MED OSS FÖR ATT BOKA TID. VI FINNS I 

B-HUSET, FÖRSTA DÖRREN TILL VÄNSTER EFTER STORA TRAPPAN. ELEVER, FÖRÄLDRAR 

OCH SKOLPERSONAL KAN OCKSÅ RINGA ELLER SKICKA E-POST FÖR ATT KOMMA I 

KONTAKT MED OSS. 

 

Jag har i min slutgestaltning av strukturöversikten valt att layouta i inDesign i ett maner 

som är i linje med Eskilstuna kommuns grafiska profil. Layouten är dock ingenting som jag 

lagt mycket tid på då den inte var central i mitt arbete och inte heller har utprovats. Därför 

har jag valt att inte diskutera layout i mitt arbete. De texter jag producerats presenteras i 

ren textform. 

7. DISKUSSION 
Jag kommer nu att kort sammanfatta mina tankar kring denna studie, samt ta upp metod- 

och källkritik. 

 

I denna studies inledning ställde jag frågan hur S:t Eskils webbplats kunde 

målgruppsanpassas för två skilda målgrupper, och i sådana fall hur strukturen och 

språket/det textuella materialet skulle ändras. Jag har besvarat denna frågeställning 

genom att intervjua målgruppen och stödja mig på existerande teorier. Min slutsats visar 

att man genom att arbeta med språk och struktur, kan målgruppen lättare ta till sig 

information på webbplatser.  Språk och struktur på rubriknivå verkar alltså spela en stor 

roll, större än jag förväntade mig då jag började med denna studie.  

 

De viktigaste allmännyttiga lärdomarna från min studie är att personer som jobbar med 

liknande webbsidor alltid bör utgå från de tilltänkta målgruppernas behov vad det gäller 

språk och struktur, annars riskerar man att besökaren tappar bort sig på sidan eller inte 

tar till sig informationen på ett bra sätt, även om sidan kanske skulle vara optimalt 

utformad ur ett interaktionsdesignperspektiv.  
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Eftersom min studie genomfördes med få respondenter och med en relativt snäv tidsram, 

vill jag förtydliga att resultatet är en möjlig lösning och en indikation på hur webbsidor kan 

målgruppsanpassas. Förmodligen finns även andra relevanta lösningar på problemet. Att 

hitta något som kan sägas vara en optimal lösning hade krävt både ett större urval av 

respondenter samt mer tid i anspråk. Fördelen med få respondenter var dock att jag kunde 

få ut djupare svar och sitta ner och verkligen ta mig tid att förstå vad respondenterna 

menade och ville säga. 

 

Eftersom jag har ändrat i ett befintligt material tror jag att det är viktigt att se på den 

positiva respons respondenterna gav min gestaltning med viss skepsis. Eftersom de jämför 

med de tidigare materialet kan även små förbättringar göra stor skillnad, och brister i min 

gestaltning riskerar därför att bli förbisedda av målgruppen. 

 

Under mina tre år på informationsdesignprogrammet har jag stött på många olika 

definitioner av informationsdesign. För mig handlar informationsdesign enkelt uttryckt om 

att göra det lättare för människor att ta till sig information i sin vardag. Med min 

gestaltning tror jag att jag underlättat både för niondeklassare och gymnasieelever som 

använder S:t Eskils webbplats. Kopplingen till årets tema inkludering och exkludering blir 

att eleverna nu är intellektuellt inkluderade i hur de ska använda webbsidan. Samtidigt 

tror jag att innehållet i slutändan även blev anpassat så att många olika läsare kan förstå 

och ta till sig innehållet. 

7.1. Metodkritik 

Studiens empiri samlades in i form av gruppintervjuer. En risk med gruppintervjuer är att 

några respondenter tar över diskussionen medan andra inte hörs alls (Trost 2006 s.26). I 

intervjun med niondeklassarna var detta inte något problem, alla respondenter pratade 

ungefär lika mycket och gav varandra plats. Diskussionen flöt på utan att jag behövde 

lägga mig i alltför mycket. I respondentgruppen med gymnasieelever däremot var 

gruppdynamiken en annan och jag fick ganska många gånger bryta in och fråga 

respondenter som inte pratade så mycket om deras åsikt. Jag är medveten om att detta kan 

ha påverkat resultaten i en viss riktning, men försökte att ställa frågor som inte var 

ledande då jag fick bryta in.  

 

Användartesterna genomfördes genom att respondenterna fick tänka högt, vilket i sig är 

ganska onaturligt. Jag tror dock att det faktum att eleverna fick göra användartestet i 

grupp gjorde att de hade lättare att tänka högt, eftersom det blev en mer naturlig dialog än 

om de skulle pratat högt för sig själva .  

 

En sak som är viktig att ta i beaktande gällande kvalitativa intervjuer är att det finns 

många kringliggande faktorer som påverkar en intervju. Exempel på sådana faktorer är 

vilken fysisk miljö man befinner sig i, hur man som intervjuare för anteckningar, eller 

tonfallet då man ställer frågor (Trost 2005 s.33ff). Att jag spelade in intervjuerna med 

ljudupptagning kan påverka respondenternas vilja att prata eftersom många tycket att det 

är en obekväm situation. Jag övervägde att endast anteckna under intervjuerna, men 

eftersom intervjuerna tog cirka en halvtimme var hade dessa anteckningar blivit 

svåröverskådliga och jag hade riskerat att missa vissa saker. Att anteckna under intervjuer 

kan också innebära att respondenterna sitter tysta och väntar på att man ska anteckna 

färdigt, och jag ville undvika det.  

 

Min utprovning skedde genom webbenkäter. Att intervjua på distans ör ofta problematiskt 

eftersom det inte innebär någon direktkontakt med respondenten. man kan inte interagera 

med respondenterna på samma sätt. Det innebär säkerligen även att man får kortare och 
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inte lika uttömmande svar som vid en intervju ansikte mot ansikte. Men webbenkäter kan 

ändå vara godtagbara om de sker som en uppföljning på tidigare intervjuer (Gillham 2008 

s. 22). vilket mina enkäter gjorde. Optimalt sett skulle min även min utprovning skett 

genom personliga intervjuer. Tyvärr var detta omöjligt i praktiken.  

 

7.2. Källkritik 

Jag har försökt att tänka källkritiskt i valet av teorier, genom att titta på avsändarens 

expertis och bakomliggande syfte samt om källan är aktuell och relevant. I den mån jag 

använt mig av böcker är de utgivna på betrodda förlag, som Norstedts och 

Studentlitteratur AB. I den mån jag använt mig av forskningsartiklar har jag granskat 

tidigare publicerat material från forskaren för att utröna personens expertis och relevans i 

ämnet.  

 

Fang & Holsappels studier är genomförda i en amerikansk kontext, Morkes & Nielsens är i 

en dansk kontext. Min studie utgår från en svensk kontext, men de demografiska 

förutsättningarna mellan alla dessa länder är ändå så pass likvärdiga att deras studier är 

applicerbara.  

 

En del av de forskningsartiklarna eller källorna jag använt mig av har  inte riktigt rört sig 

inom samma område som mitt arbete. Till exempel har jag använt mig av litteratur inom 

lättläst och lättillgänglighet (Sundin 2010, Sundin & Englund 2011). Dock har jag ansett 

att jag efter tre år på textdesignlinjen kan lita på min egen bedömning om att dessa teorier 

och råd är relevanta även i andra sammanhang.  

 

I teorin kan man ifrågasätta de dokument och svar jag använt som källor som jag fått av de 

informanter som arbetar inom Eskilstuna kommun, eftersom de kanske vill ge en 

tillrättalagd bild av sin verksamhet. Dock har dessa informanter varit väldigt 

samarbetsvilliga och lämnat ut dokument så fort jag frågat, så jag tror egentligen inte att 

det föreligger någon sådan problematik.  

7.3. Framtida forskning 

Eftersom jag uteslutit de aspekterna i min studie, skulle det vara intressant att titta på 

hur interaktionsdesignen fungerar på de undersökta sidorna. Då jag endast tittat på 

strukturen ur vinkeln hur information bör sorteras, och det idag finns flera olika sätt att 

navigera på, är en möjlig vinkel på fortsatta studier att undersöka huruvida de olika 

navigationsmöjligheterna används och fungerar - eventuellt i kombination med min 

gestaltning. En tänkt frågeställning skulle kunna vara hur man kan jobba med 

målgruppsanpassning även inom interaktionsdesign. 

 

Tyvärr fanns det på grund av tidsramen i detta projekt inte möjlighet att göra en slutgiltig 

utprovning av mitt material . Det skulle därför vara bra med en uppföljande studie för att 

se om  mina förändringar verkligen gav önskat resultat.  
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Figur 2., 3 och 4. Inskannade bilder från Windahl & McQuail (1978) 
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Figur  5, 6, 7 och 8. Bilder/skärmdumpar på eget material.  
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjumallar 

Bilaga 2: Beskrivning av intervjupersoner (ålder, attityd, internetvana) 

Bilaga 3: Originaltexter från S:t Eskils webbplats. 

Bilaga 4: De omgjorda/nyskrivna texterna (min gestaltning) 

Bilaga 5: Den gamla mallen för struktur 

Bilaga 6: Den nya mallen för struktur (min gestaltning) 
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Bilaga 1 

Intervjumallar 

 
Intervjumall åk. 9 

 

 Ålder 

 Kön 

 Hur ofta använder du internet? 

 Vad använder du det till huvudsakligen ex. hämta fakta, leta information, sociala medier)? 

 Uppfattning om Eskilstunas kommunala gymnasieskolor? 

 Har du besökt någon gymnasieskolas hemsida på eskilstuna.se? 

om nej: Varför inte? 

om ja: Vad tyckte du? 

 Vilken information skulle du kunna tänka dig att hämta från sidan? Vilken information 

hämtar du någon annanstans ifrån? 

 Vilken information är viktigast för dig på webbsidan? 

(Exempel om diskussionen avstannar: vad som händer efter studenten, schema, 

internationalisering, vart skolan ligger, lokaltrafik, skolrestaurangen, caféterian...?) 

 Vilken information är inte så viktig? 

 Hur är en bra struktur på en webbplats? Vilka webbplatser gillar du? 

 Vad tycker du om språket? (Visa utdrag på texter)  

 Hur tycker du att språket ska vara på gymnasieskolans webbplats? Ton, tilltal, nivå? 

 Hur är en bra text generellt? 

 

Intervjumall gymnasieelever 

 

 Ålder (År på gymnasiet) 

 Kön 

 Hur ofta använder du internet? 

 Allmän uppfattning om eskilstuna.se/steskil? 

 Allmän uppfattning om din skola? Trivs du? 

 Hur ofta har du besökt sidan? 

 Vad är din allmänna uppfattning om webbplatsen? 

 Vilken information hämtar du från sidan?  

Om du inte hämtar någon information därifrån, varför inte?   

Vart annars? 

 Vilken information är viktigast för dig? 

(Exempel om diskussionen avstannar: schema, händelser på skolan , öppettider?) 

 Vilken information är inte så viktig/överflödig? 

 Finns det någon information du saknar? 

 Tycker du att det är lätt eller svårt att navigera på sidan? Varför? 

 Vad tycker du om språket? (Visa utdrag på texter)  

 Hur tycker du att språket ska vara på gymnasieskolans webbplats? Ton, tilltal, nivå? 

 Hur är en bra text generellt? 
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Bilaga 2 

Beskrivning av intervjupersoner 

 

ELEVER I ÅK 9: 

 

Intervjuperson 1 

Kvinna, 16 år. 

Använder internet varje dag, mest till sociala medier.  

Har en neutral uppfattning om Eskilstuna kommuns gymnasieskolor. 

 

Intervjuperson 2 

Kvinna, 15 år. 

Använder internet nästan varje dag, mest till sociala medier, att hämta information och lyssna på 

musik. 

Har en bra uppfattning om Eskilstuna kommuns gymnasieskolor, att de verkar bra överlag. 

Intervjuperson 3 

 

Man, 15 år. 

Använder internet varje dag, mest till sociala medier och att söka information.  

Har en något negativ uppfattning om Eskilstuna kommuns gymnasieskolor och har själv valt en 

friskola. 

 

Intervjuperson 4 

Man, 15 år. 

Använder internet varje dag, mest till sociala medier, musik och skolarbete. 

Har en neutral uppfattning om Eskilstuna kommuns gymnasieskolor, men har själv valt en friskola. 

 

Intervjuperson 5 

Man, 15 år. 

Använder internet nästan varje dag, mest till sociala medier och musik. 

Har en okej uppfattning om Eskilstuna kommuns gymnasieskolor, varken särskilt positiv eller 

negativ. 

 

 

GYMNASIEELEVER: 

 

Intervjuperson 1 

Man, 17 år. 

Använder internet varje dag, mest till att läsa nyheter och kolla mail samt facebook.  

Har en positiv bild av sin skola (S:t Eskils gymnasium). 

 

Intervjuperson 2 

Man, 18 år. 

Använder internet varje dag, mest till att läsa nyheter och surfa på olika communities.  

Har en positiv bild av sin skola (S:t Eskils gymnasium) 

 

Intervjuperson 3 

Kvinna, 17 år. 

Använder internet varje dag, mest till att läsa nyheter och surfa på sociala medier.  

Har en något negativ bild av sin skola (S:t Eskils gymnasium), men tycker ändå att den är OK. 

 

Intervjuperson 4 

Kvinna, 17 år. 

Använder internet varje dag, mest till sociala medier, musik och att läsa nyheter.  

Har en positiv bild av sin skola (S:t Eskils gymnasium) 
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Intervjuperson 5 

Kvinna, 17 år. 

Använder internet varje dag, mest till sociala medier.  

Har en positiv bild av sin skola (S:t Eskils gymnasium) 
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Bilaga 3 

Originaltexter från S:t Eskils webbplats. 
 

 

Bibliotekarie   
Jag heter Caroline Norrby och är bibliotekarie här på skolan. Av mig kan du få hjälp om du 

behöver tips på hur man söker information eller kanske vill ha förslag på en bra bok. Du är 

alltid välkommen att fråga om det är något du undrar över. Oftast hittar du mig i 

bibliotekets informationsdisk eller i mitt arbetsrum som ligger längst inne i biblioteket, i 

tysta salen. Du kan också maila till mig så svarar jag så fort jag kan! 

 

Biblioteket ligger i B-husets entréplan och är öppet 9.00-14.45 måndag-fredag. Här finns 

över 10 000 faktaböcker, skönlitteratur, ljudböcker och olika tidskrifter och tidningar.  

För dig med läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att ladda ner talböcker från Talboks- 

och punktskriftsbibliotekets webbplats. Välkomna! 

 

På S:t Eskil händer det alltid något spännande! (från förstasidan) 
S:t Eskils gymnasium är en skola med mycket karaktär och stolta traditioner. Skolan ligger 

mitt i centrala Eskilstuna med bara några minuters promenad från buss- och tågstation. Vi 

är en modern skola med många spännande utbildningar. 

 

S:t Eskils gymnasium är en stor skola med många elever, vilket gör att du träffar många 

nya vänner, inte bara från din klass utan från skolans övriga program. Gymnasiet har sju 

olika hus vilket gör att det känns som en liten skola, men med den stora skolans alla 

fördelar! 

 

Måltider 
Luncherbjudande på Vildrosen: 

 

Våra elever erbjuds kostnadsfri  lunch.  Vi serverar en dagens rätt, två alternativa rätter 

varav minst en är vegetarisk samt en veganrätt. Lunchen serveras tillsammans med 

hårt bröd, ekologisk mjölk, måltidsdryck, vatten och olika sallader.  

 

Matlådor: För elever som har APU och inte har möjlighet att äta lunch på närmaste skola 

erbjuder köket matlådor för avhämtning. Av praktiska skäl är matlådorna frysta och om så 

önskas kan flera lådor hämtas samtidigt. 

 

Skolsköterska 
De grundläggande uppgifterna för skolhälsovården regleras i skollagen. För 

skolhälsovården gäller dessutom samma författningar som för all annan hälso- och 

sjukvård. Skolhälsovårdens personal omfattas alltså både av de regelsystem som gäller för 

skolan och de som gäller för hälso-och sjukvård. 

 

Enligt skollagen har alla barn och elever rätt till skolhälsovård, från förskoleklass till och 

med gymnasiet. Med skolhälsovård menas insatser av skolsköterska och skolläkare. Den 

kan i vid mening sägas omfatta medicinska och omvårdande insatser inom elevvården; 

hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. 
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Omvårdnad är sjuksköterskans specifika område. Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker 

utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Det 

hälsofrämjande arbetet bedrivs på så väl individ- grupp som organisationsnivå.  

 

Skolsköterskan medverkar till att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och 

undanröja hinder för lusten att lära. Skolhälsovården ska främst vara förebyggande. 

Skolhälsovårdes mål är: 

 Att följa elevernas utveckling 

 Att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa 

 Att verka för sunda levnadsvanor 

 Att tillförsäkra eleverna rätt att vid behov söka skolhälsovård 

 

Varje dag har jag ”drop in” kl. 10.00 – 11.30. Det går bra att nå mig via e-post och telefon 

Kurator 
Kuratorn har till skillnad från övrig personal i skolan socialt arbete som 

huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina 

tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, dvs. hur 

organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer 

och grupper. 

 

Elever,föräldrar och lärare är välkommna att kontakta oss när elever har bekymmer med 

skoltrötthet, relationsproblem, drogmissbruk, mobbing, stress eller annat som kan ha en 

negativ inverkan på studiesituationen.  

 

Som skolkurator vill vi bidra med att få en helhetssyn på elevens psykosociala situation och 

lyfta fram elevens egna resurser och förmågor  så att studietiden blir så bra som möjligt. 

Vid ett samtal med eleven kommer vi överens om lämpliga åtgärder som tillexempel kan 

bestå i stödsamtal kontakt med föräldrar, information till lärare, hänvisningar till psykolog 

eller annan kontakt utanför skolan som bedöms relevant. 

 

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte för vidare personliga förhållanden utan 

elevens  medgivande. Tystnadsplikten bryts endast om eleven riskerar att fara illa och där 

det finns behov av kontakt med socialtjänsten. 

 

Du är välkommen att ta direkt kontakt med oss för att boka tid. Föräldrar, skolpersonal 

och övriga samarbetspartner är välkomna att ta kontakt via telefon eller e-post. 

. 
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BILAGA 4 
De omskrivna/nya texterna (del av min gestaltning).  

 

TEXTER TILL S:T ESKILS WEBBPLATS 
Texterna ska kunna finnas på S:t Eskils webbsida samt fungera som exempel för hur 

språket ska vara på webbsidan. De omskrivna texterna är kortfattade och enkla att hitta i. 

De innehåller inga svåra ord. Texterna innehåller mycket exempel, ett direkt tilltal mot 

läsaren och en tydlig avsändarnärvaro, vilket gör dem lättare att läsa. Tänker du på dessa 

saker när du skriver text till webbsidorna kommer innehållet att bli mer lättillgängligt. 

En informationsansvarig som utses av skolan ska granska allt innehåll som publiceras och 

eventuellt redigera det innan publicering. Detta för att språket och tonen på sidan ska bli 

enhetlig och anpassad till dem som ska läsa informationen. 

 

En modern skola med stolta traditioner! 
Grunden till S:t Eskils gymnasium lades för mer än 150 år sedan, då allmänna högre 

läroverket grundades på platsen. Därför är S:t Eskil en skola med stolta traditioner, men 

med modern teknik och moderna arbetssätt. 

 

Skolan ligger mitt i centrala Eskilstuna med några minuters promenad från buss- och 

tågstation. Gymnasiet består av sju olika hus, vilka alla har sin egna karaktär.  

 
Vi erbjuder sju olika program med flera inriktningar att välja mellan. Här finns till 

exempel samhällsprogrammet med säkerhetsprofil och estetiska programmet med 

teaterinriktning. 

 

 

Skolsköterska 

Skolsköterskeexpeditionen har drop-in för S:t Eskils elever, varje dag mellan klockan 

10:00-11:30. Du hittar skolsköterskeexpeditionen i B-huset, direkt till vänster efter den 

första trappan.  

 

Jag som är skolsköterska hjälper bland annat till med hälsoundersökningar, hälsosamtal 

och vaccinationer. Har du funderingar om som rör din hälsa kan du vända dig antingen till 

mig eller till skolans kurator.  

 

Är det något du undrar över kan du som är elev eller förälder besöka mig eller kontakta 

mig via e-post eller telefon.  

 

 

Kurator 
Kuratorn hjälper  till om du som elev har problem med skoltrötthet, relationer, 

drogmissbruk, mobbing, stress eller andra saker som gör att du inte mår bra. Vi har 

tystnadsplikt och berättar inte vidare det du säger till oss, förutom om du riskerar att fara 

illa.  
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Du är välkommen att ta direkt kontakt med oss för att boka tid. Vi finns i B-huset, första 

dörren till vänster efter stora trappan. Elever, föräldrar och skolpersonal kan också ringa 

eller skicka e-post för att komma i kontakt med oss. 

 

 
 

Skolrestaurang 

Alla elever på S:t Eskil får kostnadsfri lunch i skolans restaurang. Varje dag serverar 

skolrestaurangen två olika rätter och ett vegetariskt alternativ. Det finns även ett 

salladsbord, hårt bröd, ekologisk mjölk, måltidsdrycker och vatten.  

 

Skolrestaurangen har cirka 350 sittplatser och är öppen varje skoldag mellan 11.30-13.00. 

Klicka HÄR för att se veckans matsedel.  

 

Vår skollunch följer Eskilstuna kommuns basmatsedel och riktlinjer. Därför kan du vara 

säker på att du får i dig en näringsriktigt lunch. 

 

Du vet väl att: du som är på APU och inte äter på närmsta skola kan hämta matlådor hos 

oss? 

 

 

Cafeteria 

I D-husets bottenplan finns S:t Eskils cafeteria, som har öppet alla dagar mellan 08:00-

17:00.  

 

I cafeterian kan du köpa smörgåsar, yoghurt, fika, kaffe, the och olika drycker till bra 

priser. Här kan du titta på TV, sitta och plugga, läsa en tidning, spela spel eller bara hänga 

och ta det lugnt.  

 

 

Biblioteket 
Biblioteket ligger i B-husets bottenplan och har öppet varje skoldag mellan klockan 9.00-

14.45. Här finns över 10 000 faktaböcker, skönlitteratur, ljudböcker och olika tidskrifter 

och tidningar! 

 

Jag som är bibliotekarie kan hjälpa dig med att söka information och att leta upp bra 

böcker. Är det något du undrar är det bara att fråga mig, antingen genom att besöka 

biblioteket eller genom att skicka e-post eller ringa. För dig med läs- och skrivsvårigheter 

finns möjlighet att ladda ner talböcker från Talboks- och punktskriftsbibliotekets 

webbplats. 
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Gymnasiemall 

 

Riktlinjer för gymnasiewebb – basuppgifter 
Det bakomliggande syftet med basreglerna är att webben ska ge grundläggande 

information om våra verksamheter. Den ska också vara ett verktyg där medborgare 

lätt kan få kontakt med den person de söker. 

 

Enhetschef är ansvarig för att deras respektive enhet har den grundläggande 

informationen. 

 

Enhetschefen är informationsansvarig. Varje gymnasium kan ha två 

webbpublicister per program med rätt att lägga in information på skolans webb. 

Publicisterna ska ha gått EPi grundkurs. Enheten får ha hur många skribenter som 

helst. Rektorer och biträdande/administrativ chef har också publiceringsbehörighet. 

 

Det får finnas hur många skribenter som helst på varje program. Ett mål är att så 

många som möjligt i organisationen ska behärska språk och teknik för att själva 

beskriva sin verksamhet för omvärlden. 
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Övergripande webbansvar på barn- och utbildningsförvaltningen har Monica 

Olsson och Miryame Malmquist. Anmäl webbpublicister och -skribenter till oss så 

att vi kan tilldela behörigheter. 

   

Mall för presentation av gymnasium: 

I högerspalten ska finnas kontaktuppgifter:  

Platsmodul 

 Verksamhetsbeskrivning: Vilka program som finns på skolan 

 Besöksadress och karta 

 Telefon 

 Postadress 

 Kontakt till gymnasiet – fyll i telefonnummer och e-postadress till er 

offentliga brevlåda 

 

Kontaktmoduler 

En för varje rektor. Namn, titel, telefonnummer, mobilnummer, information om 

vilka program rektorn ansvarar för och bild på rektorn. 

 

”Relaterad information” (Länkar) 

Länk till Blanketter. Här får ligga max 5 länkar. 

Gymnasiets första sida 

Sidan är en understartsida. Det betyder att notiser och reportage från andra sidor på 

gymnasiets webbplats kan läggas upp på startsidan. 

 

Skriv en kort text om gymnasiet om var den ligger och hur stort det är. Lägg upp en 

bild i liggande format.  

Vänstermenyn 

Under rubrikerna ska finnas: 

 

Om oss 

Lägg en utförligare beskrivning om gymnasiet; beskriv verksamhetsidé, atmosfär, 

innemiljö, historia eller annat som ni vill framhäva, kompletterat med bilder. Här 

finns möjlighet att fritt välja rubriker och beskriva vad som är speciellt och unikt 

med just din gymnasieenhet.  

 

Beskriv också arbetsmetoder; Hur jobbar ni med internationalisering? Med IT-

utveckling? Med miljöarbete? etc. Här kan du lägga reportage om studiebesök, 

skolgemensamma aktiviteter och annat som tidigare funnits under Aktuellt. Du kan 

lyfta informationen till startsidan. 

Våra program 

Se separat mall för programmen 
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Vi som jobbar här 

Första sidan är en länk till central information om gymnasieskolans organisation 

med samtliga enheter och dess rektorer, skolchef och förvaltningschef. 

 

I vänstermenyn underrubriker för funktioner som exempelvis:  

 

 Lärare – beskriv här organisationen med mentorer och arbetslag. Gör 

länkar som hämtar information från programmens lärarsida. 

 Skolledning 

 Expedition 

 Studie- och yrkesvägledare 

 Bibliotekarie 

 Skolsköterska 

 Specialpedagog 

 Kurator  

 Vaktmästare 

Mål 

Länkar i högermodul finns till läroplan, skolplan, Eskilstunas verksamhetsplan.  

 

Första sidan beskriver enhetsens mål. Lägg till lokala verksamhetsplaner och andra 

lokala styrdokument, som exempelvis likabehandlingsplan. 

Budget 

Länk i mallen till en generell sida om förvaltningens á-prissystem. Gör undersidor 

om enhetens budget. 

Kvalitet och resultat 

Lägg in enkätresultat, kvalitetsredovisningar, verksamhetsberättelser och eventuellt 

andra utvärderingar och resultat. 

Elevhälsa 

Skolsköterska, kurator och specialpedagoger (Länkar till ”vi som jobbar här”) 

Elevinflytande 

Beskriv organisationen av elevinflytande med elevråd, progamråd, klassråd, 

arbetsmiljögrupper, skolkonferenster, matråd etc. Lägg ut inbjudan/dagordning till 

de olika råden samt protokoll. 

Skolskjuts 

Länk till central information om skolskjuts. Lägg gärna till tidtabeller eller 

anvisningar på egna unersidor om det behövs. 

 

Matsedel 
Lägg in aktuell matsedel.  
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Länk i mallen till central information om mat och måltider. Lägg in länk till köket 

som beskrivs under Vi som jobbar här.  

 

 

Inga rubriker får förekomma utöver ovanstående.  

 

För frågor eller synpunkter kontakta Monica Olsson eller Miryame Malmquist. 
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Översikt 
Syftet med Eskilstuna kommuns webbplatser är att 
informera om våra verksamheter och att  medbor-
garna lätt ska kunna komma i kontakt med den 
person de söker. 

Det blir lättare för besökarna att hitta rätt infor-
mation på våra webbplatser, genom att alla skolor 
håller sig till samma mall och samma riktlinjer när 
de bygger upp sina webbplatser på eskilstuna.se. 

En del rubriker återkommer under både ”för dig 
som är elev” och ”för dig som vill studera på [...]”. 
Detta är för att informationen i sig kan vara intres-
sant för de två grupperna, men med olika fördjup-
ningsnivåer. 

Vem får publicera material? 
Enhetschefen på varje skola är informationsansva-
rig.Varje gymnasium kan ha två webbpublicister 
per program, som har rätt att lägga in informa-
tion på skolans webb. Publicisterna ska ha gått en 
grundkurs i publiceringsverktyget EPiServer. Rek-
torer och biträdande/administrativ chef har också 
publiceringsbehörighet.

Enheten får ha hur många skribenter som helst. Ett 
mål är att så många som möjligt i organisationen 
ska behärska språk och teknik för att själva beskriva 
sin verksamhet för omvärlden. 

En informationsansvarig som utses av skolan ska 
granska allt innehåll som publiceras och eventuellt 
redigera det innan publicering. Detta för att språket 
och tonen på sidan ska bli enhetlig och anpassad 
till dem som ska läsa informationen. 
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SÅHÄR LÄSER DU 
STRUKTURÖVERSIKTEN:

I dokumentet På webbsidan

FÖR DIG SOM ÄR ELEV 
Här står det vilket innehåll som ska 
finnas på sidan

Stöd för elever
Här står det vilket innehåll 
som ska finnas på sidan

Specialpedagog
Här står det vilket 
innehåll som ska finnas 
på sidan

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Startsida 
För dig som är elev 
 Schema 
 Intern-TV 
 Skolrestaurang och cafeteria
 Nyttiga länkar i undervisningen
 Läsårstider och studiedagar 
 Sjukanmälan och ledighet 
 Bibliotek 
 Skolsköterska och kurator 
 Studie- och yrkesvägledning 
 Stöd för elever 
	 Elevinflytande	
 Programplaner och kursplaner 
 Utbytesstudier och internationalisering 
För dig som vill studera på [gymnasieskolans namn] 
 Våra program 
 Elever och lärare berättar 
 Utbytesstudier och internationalisering 
 Skolrestaurang och cafeteria 
 Biblioteket 
 Stöd för elever 
 Skolsköterska och kurator 
	 Elevinflytande	
Kontakt 
Kalender 
Skolskjuts 
Kvalitet- och resultatarbete 
Budget 
Verksamhetsmål 
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Strukturen i detaljnivå (alla rubriknivåer)

STARTSIDA MED NYHETSPUFFAR, SNABBLÄNKAR
Startsidan ska innehålla:
•	 En	kort	presentation		av	skolan
•	 Nyhetspuffar	som	är	relevanta	både	för	nuvarande	och	presumtiva	studenter

FÖR DIG SOM ÄR ELEV 
Dessa sidor riktar sig till elever som redan går på gymnasiet. Här ska de hitta information som rör deras 
vardag i skolan och deras utbildning. 
På denna huvudsida ska det finnas:
•	En	kort	text	om	att	dessa	sidor	riktar	sig	till	dig	som	är	elev.	S:t	Eskil	behöver	inte	presenteras	som	skola.	
•	Nyheter	som	är	intressanta	för	nuvarande	studenter

Schema
Denna	flik	ska	vara	en	direktlänk	till	elevernas	existerande	schemaprogram.

Intern-TV
Denna flik ska vara en direktlänk till Intern-TV:n på webben.

Skolrestaurang och cafeteria
Under denna flik ska det finnas allmän information om skolans restaurang och cafeteria.
 
Om skolrestaurangen ska det stå:
•Vilka	alternativ	de	erbjuder	och	vad	som	serveras	utöver	rätterna	(till	exempel	salladsbord,	mål-
tidsdrycker och så vidare) 
•Vilka	öppettider	restaurangen	har.

Om cafeterian ska det stå 
•Kort	om	cafeterians	utbud	
•Vilka	öppettider	cafeterian	har
•Vad	man	kan	göra	i	cafeterian,	vilka	aktiviteter	som	erbjuds

 
Matsedel
Detta är en undersida där veckans matsedel ska finnas. Det ska aldrig finnas mer än  två 
matsedlar uppe: så fort en veckas matsedel är inaktuell ska den tas bort. 

Nyttiga länkar i undervisningen
Under denna rubrik ska det finnas en länksamling med hemsidor som eleverna kan ha nytta av 
i	undervisningen.	Till	exempel	till	uppslagsverk,	sidor	som	man	kan	ladda	upp	stora	filer	på	och	
hesidor som är bra att hämta fakta ifrån. 

Ordna	gärna	länkarna	efter	ämne	(genom	undersidor	till	huvudsidan)	så	att	det	är	lättare	att	hitta	
bland dem.
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Läsårstider och studiedagar
Under denna rubrik ska det finnas information om:
•	Vilka	datum	terminerna	sträcker	sig	mellan
•	 Lov	och	lovdagar/röda	dagar
•	 Studiedagar
•	Vilken	dag	studentexamen	är
All denna information presenteras kortfattat och samlat direkt på huvudsidan.

Sjukanmälan och ledighet
På denna sida ska det finnas information om hur elever eller vårdnadshavare går tillväga för att 
sjukanmäla sig. Följande frågor ska besvaras i informationen:
•	Hur	gör	man?
•	Vilket	telefonnummer	ringer	man?
•Vem	kontaktar	man	vid	frågor?

Bibliotek
På sidan som handlar om biblioteket ska följande information finnas med:
•	Hur	stort	är	biblioteket?	Hur	många	böcker	finns	det?
•	När	är	biblioteket	öppet?
•	Vad	kan	man	få	hjälp	med	på	biblioteket?
•	 Finns	det	lättlästa	böcker,	DAISY-spelare?
•	Vem	är	bibliotekarie?
Utöver ovanstående information så får varje skola gärna lägga till vad som är bra med deras biblio-
tek och vilka tjänster de erbjuder. 

Skolsköterska och kurator 
På denna sida ska man kunna hitta information om hur man som elev kan få hjälp av skolsköter-
skan och kuratorn. Vad som står i skollagen om elevhälsa är inte relevant för besökaren som vill 
läsa mer om skolsköterskan på en enskild enhet.  Skriv här istället kort om vad skolsköterskan 
respektive kuratorn sitter, vilka öppettider de har och vad de kan hjälpa till med. 

Studie- och yrkesvägledning
På denna sida ska man kunna hitta information om hur man som elev kan få hjälp av studie- och 
yrkesvägledaren. Vad som står i skollagen om studievägledning  är inte relevant för besökaren som 
vill läsa mer om studievägledning på en enskild enhet.  Skriv här istället kort om vad studievägleda-
ren sitter, vilka öppettider som gäller och vad studievägledaren kan hjälpa till med. 

Stöd för elever på skolan
Här ska alla instanser som ger stöd till elever på skolan beskrivas. På denna huvudsida ska det fin-
nas	en	kortare	allmän	text	om	hur	man	arbetar	för	att	stödja	elever	med	svårigheter.		Under	varje	
undersida ska det finnas information om:
•	 vart	det	finns	kontor	(om	det	gör	det)
•	 vilka	öppettider	som	gäller
•	 vart	man	kan	vända	sig	för	att	få	hjälp
•	 vem	stödet	gäller	för

 Specialpedagog
	 •	Vad	gör	specialpedagogen,	vem	är	han/hon?
	 •	Läs-	och	skrivsvårigheter
	 •	Vilket	stöd	finns	för	elever	med	läs-	och	skrivsvårigheter,	finna	lättlästa	böcker	och		
	 DAISY-spelare?
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 Handikappsanpassning 
	 Är	skolan	handikappsanpassad?	Hur?	Hur	jobbar	man	för	att	underlätta	för	elever	med		
	 handikapp?
 Studieverkstad
	 Vad	är	studieverkstaden,	vad	gör	man	där?
 Friends
	 Skriv	om	mobbingförebyggande	åtgärder.	Vad	är	Friends,	hur	fungerar	det?

Elevinflytande 
Beskriv	kortfattat	alla	olika	instanser	av	elevdemokrati	som	finns,	till	exempel	elevråd,	klassråd,	
matråd och liknande. Håll det så pass kort att allt får rum på en huvudsida. 

Programplaner och kursplaner 
Denna	huvudsida	inleds	med	en	kort	informativ	text	i	stil	med:	"Här	hittar	du	som	är	elev	på	S:t	Es-
kil	alla	programplaner	och	kursplaner	för	din	utbildning.	Du	kan	kontakta	xx	för	mer	information".	

Det ska finnas länkar till alla programplaner under en rubrik och kursplaner under en annan. 
Dokumenten ska vara sorterade i bokstavsordning och hela program- eller kursnamnet ska framgå 
i dokumentnamnet. 

Utbytesstudier och internationalisering
Berätta om vilka projekt det finns på skolan som rör internationalisering. Beskriv projekten så att 
alla	kan	förstå.	Skriv	en	kort	brödtext	och	berätta	när	projektet	äger	rum,	var,	vem	som	får	åka	och	
vem eleverna kan kontakta om de är intresserade. 

 

FÖR DIG SOM VILL STUDERA PÅ [GYMNASIESKOLANS NAMN]
Dessa	sidor	riktar	sig	till	elever	som	går	i	högstadiet	(samt	deras	föräldrar)	och	som	vill	veta	mer	om	gym-
nasieskolan. Här ska de hitta information om vilka program som finns och få ett intryck av skolan.
Den här sidan ska innehålla:
•	En	kort	text	som	presenterar	skolan
•	Puffar	med	aktuella	nyheter	som	intresserar	presumtiva	elever.	Gärna	om	roliga	aktiviteter	eller	samarbe-
ten på skolan. 
•	Puffar	till	viktiga/vanligt	använda	sidor

Våra program
Under	huvudsidan	ska	det	finnas	en	kort	allmän	text	om	hur	många	program	det	finns	på	skolan.	
Man kan lyfta fram program som är unika. 

Undersida för respektive program (ex. Samhällsprogrammet)
På	undersidan	beskrivs	programmet	i	korthet.	vem	passar	programmet	för?	Vad	är	det		
inriktat	mot?	Är	det	studie-	eller	yrkesförberedande?	

Poängplaner och kursplaner 
Ladda	upp	poängplanen	från	Eskil	och	kursplaner	från	skolverket.	
Lärande i praktiken
Berätta om roliga projekt och arbetsplatsförlags utbildning på detta program 
Inriktningar och profiler
Berätta vilka profiler/inriktningar som finns på det specifika programmet, skriv kort 
vad man lär dig. 
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Elever och lärare berättar 
Att	skaffa	en	blogg	eller	liknande	som	inte	underhålls	skapar	bara	irritation	hos	besökaren.	Därför	
kan	det	vara	bra	att	istället	(eller	komplettera	med)	en	sida	där	det	ligger	fasta	intervjuer	eller	re-
portage med lärare och elever på skolan. Intervjuerna ska vara personliga, men ändå ha ett enhelt-
ligt språk. De får gärna belysa olika positiva sidor med skolan. 
Förslag på vad de olika intervjuerna kan belysa är:
•	 Skolans	jobb	med	internationalisering
•	Kvalitén	på	utbildningen
•	 Stämningen	på	skolan
•	 Skolans	lokaler

Utbytesstudier och internationalisering
Berätta om vilka projekt det finns på skolan som rör internationalisering. Beskriv projekten så att 
alla	kan	förstå.	Skriv	en	kort	brödtext	och	berätta	när	projektet	äger	rum,	var,	vem	som	får	åka	och	
vem eleverna kan kontakta om de är intresserade. 

Skolrestaurang och cafeteria
Under denna flik ska det finnas allmän information om skolans restaurang och cafeteria. 

Om skolrestaurangen ska det stå:
•	 vilka	alternativ	de	erbjuder	och	vad	som	serveras	utöver	rätterna	(till	exempel	salladsbord,	mål-
tidsdrycker och så vidare) 
•	 vilka	öppettider	restaurangen	har.

Om cafeterian ska det stå:
•	 kort	om	cafeterians	utbud	
•	 vilka	öppettider	cafeterian	har
•	 vad	man	kan	göra	i	cafeterian,	vilka	aktiviteter	som	erbjuds

Matlistan ska inte finnas med. 

Biblioteket
På sidan som handlar om biblioteket ska följande information finnas med:
•	Hur	stort	är	biblioteket?	Hur	många	böcker	finns	det?
•	Vad	kan	man	få	hjälp	med	på	biblioteket?
•	 Finns	det	lättlästa	böcker,	DAISY-spelare?
•	Vem	är	bibliotekarie?
Utöver ovanstående information så får varje skola gärna lägga till undersidor vad som är bra med 
deras bibliotek och vilka tjänster de erbjuder.
 
Stöd till elever på skolan
Här ska stöd som finns till elever beskrivas övergripande. Presumtiva studenter är inte intresserade 
av öppettider eller liknande. Fokusera på att kortfattat beskriva respektive verksamhet/funktion. 

Specialpedagog
Vad	gör	specialpedagogen,	vem	är	han/hon?
Läs- och skrivsvårigheter
Vilket	stöd	finns	för	elever	med	läs-	och	skrivsvårigheter,	finna	lättlästa	böcker	och	DAISY-
spelare?



8

Handikappsanpassning 
Är	skolan	handikappsanpassad?	Hur?	Hur	jobbar	man	för	att	underlätta	för	elever	med	
handikapp?
Studieverkstad
Vad	är	studieverkstaden,	vad	gör	man	här?
Friends
Skriv	om	mobbingförebyggande	åtgärder.	Vad	är	Friends,	hur	fungerar	det?

Skolsköterska och kurator 
Elever som inte går på skolan behöver inte ingående information om vart man hittar skolsköterska, 
vilka öppettider de har och liknande. På denna sida bör man därför bara skriva övergripande vad 
skolsköterskan och kuratorn kan hjälpa till med. 

Elevinflytande
Beskriv	kortfattat	alla	olika	instanser	av	elevdemokrati	som	finns,	till	exempel	elevråd,	klassråd,	
matråd och liknande. Håll det så pass kort att allt får rum på en huvudsida. 

KONTAKT
I kontaktuppgifterna ska det finnas med 
•	 Namn
•	 Telefonnummer
•	 E-postadress
•	 Funktion	(jobbtitel)

Följande undersidor ska finnas:
Sociala medier
Har skolan Facebook, Twitter, bloggar? Länka till dessa här. 
Lärare
Det ska framgå vilket ämne läraren undervisar i samt vilken klass läraren är 
klasslärare för.
Skolledning
Expedition
Studie- och yrkesvägledare
Bibliotekarie
Skolsköterska
Specialpedagog
Kurator 
Vaktmästare

 
  
KALENDER
En direktlänk till skolans kalender, där viktiga händelse läggs in. 
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Följande information är inte primär för varken nuvarande eller presumtiva elever men måste enligt skollagen 
finnas med på webbsidan. De hamnar därför som egna rubriker. Eftersom mycket av denna information är 
likadan för alla enheter kan man  ofta länka till den skolgemensamma informationen som finns:

SKOLSKJUTS
Länk	till	central	information	om	skolskjuts.	

KVALITET- OCH RESULTATARBETE
Lägg	in	enkätresultat,	kvalitetsredovisningar,	verksamhetsberättelser	och	eventuellt	andra	utvärderingar	
och resultat.

BUDGET
Länk	i	mallen	till	central	information	om	budget.	Gör	undersidor	om	enhetens	budget.

VERKSAMHETSMÅL
Denna sida ska innehålla länkar till läroplan, skolplan och Eskilstunas verksamhetsplan. 
Första	sidan	beskriver	enhetens	mål.	Lägg	till	lokala	verksamhetsplaner	och	andra	lokala	styrdokument,	
som	exempelvis	likabehandlingsplan.



 

 

 

 

 

 

 

 




