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Studien undersöker Linköpings kommuns externa webbplats och hur lättillgänglig den 

information som finns där är för en äldre målgrupp med utgångspunkt i framförallt språk och 

layout. Metoderna som använts för att samla in data är intervjuer och observationer samt en 

textanalys som utgår från det vidgade textbegreppet. Resultatet visar att de äldre hade vissa 

svårigheter med att hitta fram till rätt information, främst på grund av hur olika begrepp 

användes på sidorna, svag förståelse för länkhierarki och layout, fysiska svårigheter samt 

inställning och vana. För att göra webbplatsen mer lättillgänglig kan man till exempel jobba 

med visuell framskjutenhet, bilder och förenkla språket.  
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1 Inledning 

Att få vetskap och kunskap kring vad som händer i vårt samhälle och i våra politiskt styrda 

organisationer är en demokratisk rättighet. Teknikutvecklingen har inneburit att mycket av 

informationen idag går att nå via internet, utan att vi ens behöver lämna hemmet. Detta är på 

många sätt en fantastisk utveckling som möjliggör för fler att ta del av och bli en del av vårt 

samhälle. Samtidigt kan den digitala utvecklingen innebära en tröskel och skapa ett avstånd 

mellan de medborgare som inte känner sig hemma med tekniken och beslutsfattarna.  

   År 2010 var cirka 18 % av befolkningen över 65 år och siffran förväntas stiga till 20 % år 

2020 (Findahl 2010:5). De äldre blir inte bara fler, de blir också friskare, både fysiskt och 

psykiskt (Sjöberg 2010:10–11). En så stor grupp borde vara en självklar målgrupp när 

webbsidor och ny teknik ska utformas, men: 

De äldre, över 60 år, hamnar sällan i fokus när det gäller undersökningar om nya medier. De ingår inte 

i marknadsundersökningar, eftersom de sällan tillhör innovatörerna eller de tidiga ”adopters” som är 

viktiga för att dra igång spridningen av nya produkter. Det är först i ett senare skede när spridningen 

tagit fart och tekniken blivit etablerad som den börjar bli intressant för de äldre. (Findahl 2010:5). 

Denna studie har gjorts i samarbete med Linköpings kommun och jag har undersökt 

kommunens externa webbplats linkoping.se och hur lättillgänglig den är för en äldre del av 

befolkningen. Genom att uppmärksamma de problem och hinder som en viss layout och 

språkanvändning kan utgöra på en webbplats, kan vi sedan förbättra och underlätta använd-

ningen. Självklart ska även de positiva aspekterna lyftas. 

 Studien utgår från en äldre målgrupps uppfattningar och användande vid informations-

sökning men textanalysen som gjorts och som presenteras utförligt i metodavsnittet, har 

undersökt textelementens komposition på webbplatsen och förutsättningar för interaktion i 

allmänhet. Många av de problem  som äldre kan ha, såsom synnedsättningar och motoriska 

problem samt en stor osäkerhet kring internet, kan gälla även andra målgrupper. Genom att 

göra oss uppmärksamma på var de äldres kunskapsnivåer kring detta område ligger, kan vi 

fånga upp en stor del av resterande användare och göra webbplatsen tillgänglig för fler.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lättillgänglig Linköpings kommuns externa webb-

plats, linkoping.se, är för en äldre målgrupp med avseende på språk och layout. De 

problemformuleringar som fungerat som en utgångspunkt för undersökningen är följande: 
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 Vilka hinder och svårigheter upplever äldre när de söker efter information på 

linkoping.se? 

 Hur tillgänglig är webbplatsen, generellt och specifikt för en äldre målgrupp, avseende 

språk och layout? 

 Hur väl fungerar webbplatsen utifrån de strategier och målsättningar som Linköpings 

kommun har satt upp kring sitt arbete med en extern webbplats? 

 Vilka förändringar kan göras för att göra webbplatsen tillgängligare för äldre och även 

andra användare? 

 

1.2 Disposition 

I bakgrunden i kapitel 2 diskuteras begreppet ”äldre” och jag gör en kort genomgång av 

Linköpings kommun och dess målsättningar vad gäller webbkommunikation. Vidare gås 

tidigare forskning igenom. I kapitel 3 går jag igenom undersökningens metoder, intervjuer 

samt observationer och jag gör även en utförligare redogörelse för den analysmetod som legat 

till grund för textanalysen. Deltagarna i studien presenteras också i detta kapitel. Resultatet av 

intervjuerna och observationerna samt textanalysen utgör kapitel 4 och i kapitel 5 diskuteras 

resultatet.   



7 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden diskuteras först definitionen av begreppet ”äldre”. Vidare presenteras Lin-

köpings kommun och dess externa webbplats linkoping.se och som avslutning gås tidigare 

forskning igenom. 

 

2.1 Vem är äldre? 

Definitionen av ”äldre” är inte helt självklar. Stig Berg (2007:19) påpekar att ålderdomen blir 

en väldigt lång period i en människas liv idag om man börjar räkna från 65 år. Ofta görs en 

uppdelning i två grupper där de mellan 65 till 80 år utgör yngre äldre och de över 80 år räknas 

till äldre äldre. Vidare menar Berg att den kronologiska åldern ofta inte behöver säga särskilt 

mycket om en människa utan att man istället kan titta på hennes biologiska, psykologiska och 

sociala ålder som rör faktorer som fysisk förmåga, minne, personlighet och individens roll i 

samhället och i sociala grupper. 

 Ett annat sätt att kategorisera utifrån begreppet äldre är att se på den enskilde individens 

möjligheter att klara sig själv. Lars Andersson (2008:42) skriver att ”den tredje åldern” inleds 

i och med pensioneringen och innebär att personen ifråga kan klara sig själv, medan ”den 

fjärde åldern” innebär att individen är beroende av andra människor för att klara av sin 

vardag.  

 

2.2 Linköpings kommun och dess webbplats 

Linköpings kommun är med nästan 150 000 invånare Sveriges femte största kommun, sett till 

befolkningsmängd (Statistiska centralbyrån, hämtat 2012-04-23). Kommunens webbplats är 

till stor del en länk mellan kommunen och omvärlden, både lokalt och globalt. Enligt kom-

munens egen webbstatistik besöks kommunens interna (Linweb) och externa (linkoping.se) 

webbplatser 220 000 gånger i månaden (Webbstrategi 2013-2014 2013:3). I dokumenten 

Riktlinjer för externa webbplatsen och Webbstrategi 2013-2014, som jag fått tillgång till 

genom kommunens infomaster, beskrivs kommunens webbarbete och hur detta ska utvecklas. 

Målsättningen är att webbplatsen ska vara en kommunikationskanal för information och 

service och man lyfter fram vikten av att mottagar- och tillgänglighetsanpassa webbplatsen 

som en del av det demokratiska arbetet (Riktlinjer för externa webbplatsen 2010:2–4). Man 

framhåller även vikten av att använda ett korrekt, enkelt och opartiskt språk och att 

information som är relevant för många och som får konsekvenser för många ska prioriteras. 
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Det tas även upp att det mest angelägna ska placeras först. Att den externa webbplatsen ska 

fungera som en marknadsföringskanal lyfts också fram som en viktig målsättning.  

 För den webbstrategi som ska ligga till grunden för arbetet under 2013/2014 har vissa 

målgrupper prioriterats. Dessa grupper är bland annat personer med funktionsnedsättningar, 

elever och föräldrar, näringslivet samt presumtiva medarbetare, då rekryteringsbehovet de 

kommande åren kommer att vara stort (Webbstrategi 2013-2014 2013:4).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan går jag igenom den forskning som tidigare gjorts kring äldres användande av internet 

samt den forskning som tar upp hur språk och layout påverkar hur vi tar till oss innehåll på 

webben. Slutligen ges en kort sammanfattning av den granskning Sveriges kommuner och 

landsting har gjort av Linköpings kommuns webbplats utifrån hur lätt det är att hitta 

information. 

 

2.3.1 Äldre och webben 

Redan 2001 konstaterade Marc Prensky att den digitala utvecklingen har lett till att vårt sätt 

att tänka kring hur vi tar till oss och bearbetar information förändrats. Framförallt är det den 

generationen unga som vuxit upp med internet som har ett annat sätt att tänka. Prensky 

(2001:1–2) kallar dessa personer för ”digital natives” (digitalt infödda) och kallar således de 

äldre generationerna för ”digital immigrants” (digitala immigranter). Fler och fler av de som 

skapar innehåll på olika webbplatser är digitalt infödda och det kan finnas en risk att dessa 

personer har en förförståelse och tänker på ett annat sätt jämfört med immigranterna vad 

gäller utformning av innehållet. Samtidigt är immigranterna knappast en homogen grupp.  

 Enligt Findahl (2010:9–15) skiljer sig internetanvändandet väldigt mycket bland äldre i 

Sverige. Vissa har använt internet sedan det blev tillgängligt för allmänheten och dessa tidiga 

användare skiljer sig inte nämnvärt bland äldre jämfört med yngre, medan andra är helt 

ointresserade och har aldrig surfat. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har så många 

som en fjärdedel av alla mellan 65 och 74 år aldrig använt internet (Privatpersoners 

användning av datorer och internet 2012 2013:36). Som jämförelse kan sägas att i 

åldersspannet 16 till 24 år har samtliga använt internet någon gång. I Terese Bellanders 

(2012:75) studie, där hon undersöker ålderspensionärers nyttjande och inställning till digitala 

medier, framkommer det att den kronologiska åldern inte är särskilt signifikant för hur goda 

IT-kunskaper informanterna har. Hon lyfter istället intresse för teknik och i vilken 
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utsträckning vänner och bekanta använder digitala medier som avgörande för 

internetanvändande. Just hur personer i ens omgivning använder internet och annan digital 

kommunikationsteknik tar även Findahl (2010:24) upp som en viktig faktor för om man som 

äldre är en användare eller icke-användare. Generellt kan sägas om äldres medievanor att 

spridningen av ny teknik går trögare och att de har ganska djupt rotade vanor kring var och 

hur de får tag på information, underhållning och kunskap (s. 10).  

 Många av de äldre som inte använder internet kan kategoriseras som låginkomsttagare 

och lågutbildade (Findahl 2010:29) och Bellanders informanter påpekar att kortare utbildning 

ofta innebär sämre kunskaper i engelska och att detta gör det svårare att lära sig hur internet 

fungerar (2012:82).  

 Bland de som inte har internet hemma bland personer över 60 år säger två tredjedelar att 

skälet är att de inte har något intresse av webben och att surfa (Findahl 2010:24–26). Sam-

tidigt säger 39 % av alla 30-talister och 40-talister som inte använder internet att de har blivit 

uppmuntrade till att börja surfa av släkt och vänner. Att tekniken verkar krånglig och osäker-

het kring hur man handskas med den uppges av 15 % av alla icke-användare över 60 år som 

skälet till varför man inte har internet hemma. Att man inte skaffar internet på grund av ett 

funktionshinder anges som skäl av en ganska liten andel bland personer över 60 år, cirka 5 %. 

Samtidigt ska man komma ihåg att det utgör mellan 150 000 och 200 000 personer i Sverige. 

Problem med synen och motorik är de funktionshinder som är vanligast.   

 Findahl (2010:27–29) tittar även på attityder till internet och menar att det är en minoritet 

av 20-, 30- och 40-talisterna som känner sig delaktiga i det nya informationssamhället (10 % 

respektive 29 % och 46 %). Samtidigt visar Bellander (2012:86) att många äldre anser att de 

har möjlighet att delta i den offentliga debatten i större utsträckning nu tack vare den digitala 

utvecklingen.  

 

2.3.2 Språk och layout på webben 

Enligt Noemi Bitterman and Ilana Shalev (2004:25) måste en webbplats locka och hålla kvar 

användaren samtidigt som alltför multimodala sidor kan göra det svåranvänt för många 

grupper, både äldre och yngre. De kallar fenomenet för ”The Internet designer-user conflict” 

och menar att ofta måste skaparen av webbplatsen kompromissa mellan design och 

ergonomiska lösningar för att det ska passa användarna. 

 På webbplatsen Vägledning för webbutveckling (hämtat 2013-04-22) som tillhandahåller 

riktlinjer för webbplatser inom offentlig sektor, kan vi läsa om olika prioriteringar för att 
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skriva på webben. För Prio 1 tas tydliga rubriker, goda översättningar av texterna samt 

målgruppsanpassning upp. Att ”Kombinera skrift med ljud, bild och film” hamnar under Prio 

2. Att skapa begripliga texter ska således prioriteras framför en spännande layout. Crawford 

Kilian (2009:xxi) är inne på samma linje och menar att ”grafik och ljud kan höja innehållet på 

en webbplats, men texten förblir kärnan” [min översättning].  

 Studier över hur människor läser på webben har gjorts med jämna mellanrum de senaste 

tjugotre åren. I undersökningen Eyetrack har man med hjälp av små kameror observerat var 

på en webbplats (och vanlig tryckt skrift) som läsare börjar titta, hur mycket av texten man 

läser och sedan hur mycket man minns av det man läst. I undersökningarna har man sett att 

läsaren ofta fokuserar på de två första styckena som därför behöver innehålla den viktigaste 

informationen. Dock har det också visat sig att när vi väl hittat något intressant så läser vi mer 

online jämfört med på papper (Kilian 2009:25). Det visade sig också att vi läser mer metod-

iskt och minns mer av texten om den är kort. Läsarna skannar ofta av sidorna i ett F-mönster, 

det vill säga, börjar högst upp till vänster, rör sig sedan mot höger, tar sig ner på vänster sida 

och skannar sedan rakt över igen. Vänster sida får således mycket mer uppmärksamhet jäm-

fört med höger sida.  

 I en undersökning som gjordes 2002, Eyetrack III, kom man fram till att surfare först 

uppmärksammar skrift och sedan foton (Eyetracking the news. Hämtat 2013-05-03). Detta 

skilde sig från det resultat i undersökningen som utfördes på samma sätt 1990 då användarna 

först uppmärksammade det största fotot på sidan och därefter texten. 

 

2.3.3 Linköpings kommun på webben 
Sveriges kommuner och landsting har årligen sedan 2009 gjort en granskning av hur lätt det är 

att hitta information på Sveriges kommuners webbplatser utifrån ett antal frågor som rör 

information som bör finnas där. Svaret på varje fråga ska hittas på under två minuter och de 

som har granskat webbplatserna är studenter och beskrivs som vana internetanvändare.  

 På Linköpings kommuns webbplats hittades svaren på 89 % av frågorna i den senaste 

undersökningen från 2012 (Information för alla 2012:11). Tre kommuner: Uddevalla, 

Karlstad och Örebro, hade ett bättre resultat. Tittar man på hittade svar indelat efter olika 

verksamhetsområden samt sökfunktion, fick Linköping 100 % på fem områden av tolv och 

mellan 80 och 91 % på ytterligare sex områden (se Tabell 1). Frågor gällande 

handikappomsorg sticker dock ut något, endast 56 % av svaren hittades på Linköpings 

kommuns webbplats. Vad som är anmärkningsvärt är att när undersökningen gjordes första 
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gången 2009 hittades svaren på 83 % av de frågor som rörde handikappomsorg (Information 

för alla 2009:49). 

 

Tabell 1. Andelen hittade svar under två minuter på Linköpings kommuns webbplats, i %.  

Öppenhet och 

påverkan 

Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individ och 

familj 

89 100 100 100 87 100 

Handikappomsorg Bygga och bo Gator/vägar, 

renhållning/miljö 

Tillstånd, 

näringsliv, 

kriskommunikation 

Ideell sektor, 

Kultur och 

fritid 

Sökfunktion 

56 80 91 100 81 84 

 

Källa: Information för alla 2012:24–25.   
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3 Metod och material 

Min undersökning består dels av intervjuer och observationer av fem informanter och dels av 

en textanalys av tre webbsidor på Linköpings kommuns webbplats. Nedan följer en genom-

gång av metod och material.  

 

3.1 Intervjuer och observationer 

Mötena med mina informanter bestod av både intervjuer och observationer. Alla mötena 

skedde hemma hos informanterna och de använde sina egna datorer när de skulle hitta 

information på Linköpings kommuns webbplats. Denna del av undersökningen kallar jag 

observationsdelen eller observationen. Jan Trost (2010: 65) diskuterar valet av plats för 

intervjuer och poängterar att det är viktigt att informanten känner sig trygg i miljön. Hens hem 

kan vara en bra plats så länge intervjun kan ske ostört. Några av informanterna var till en 

början väldigt tveksamma till att delta i undersökningen med hänvisning till att de inte var 

särskilt vana internetanvändare och därför kändes det viktigt att vara i deras hemmiljö och att 

de utförde uppgifterna på en dator som de var vana vid att använda.  

 Mina intervjuer och observationer kan beskrivas som kvalitativa, vilket enligt Trost 

(2010:32) är lämpligt att använda om man vill ta reda på hur deltagarna resonerar eller rea-

gerar på något. En kvalitativ metod är nära förknippat med en induktiv process där man utgår 

från sitt forskningsresultat för att sedan dra slutsatser och forma en teori kring dessa (Bryman 

2002:22–23). 

 

3.1.1 Intervju 

Intervjun var uppdelad så att vissa frågor ställdes innan observationsdelen och vissa frågor 

efter observationsdelen. Den första delen av intervjun tog upp frågor kring informanternas 

tidigare jobb och utbildning samt deras dator- och internetvanor (se Bilaga 1). 

  Delen av intervjun som utfördes efter observationen behandlade uppgifterna de just 

utfört och vad de hade fått för uppfattning om Linköpings kommuns webbplats efter att ha 

använt den. Vi tittade främst på två av de sidor som de varit inne på (färdtjänst och biblioteket 

– Bilaga 5 respektive 6) under det att de löst uppgifterna och de fick kommentera innehållet 

på sidorna och hur de själva resonerat när de letat information. De frågor som jag utgick ifrån 

i den del av intervjun som skedde efter observationen finns samlade i Bilaga 2.  
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 Intervjuerna som utfördes före och efter observationen spelades in och transkriberades 

efteråt. Enligt Bryman (2002:306–309) är inspelning av intervjuerna viktigt vid kvalitativa 

undersökningar då det inte bara handlar om vad som sägs utan även hur det sägs. Samtidigt är 

det viktigt att komma ihåg att det finns negativa aspekter med att spela in intervjuer – 

informanten kan bli nervös av vetskapen om att man spelas in och att detta kommer att sparas 

till eftervärlden och därmed bli hämmad i sina svar. Fördelarna med att man kan lyssna på 

intervjuerna om och om igen och få de exakta svaren som informanten gav överväger dock, 

enligt mig, nackdelarna i just den här studien. 

 

3.1.2 Observation 

I observationsdelen av min undersökning fick deltagarna sju uppgifter som skulle lösas på 

Linköpings kommuns webbplats. Meningen med uppgifterna var att de skulle efterlikna 

verkliga situationer i så stor utsträckning som möjligt, det vill säga, det som efterfrågades 

skulle kunna vara information som en privatperson går in på Linköpings kommuns webbplats 

för att hitta. Dessa uppgifter finns samlade i Bilaga 3. Medan deltagarna utförde uppgifterna 

satt jag bredvid och observerade och antecknade hur de gick till väga. Jag tittade på vilka 

vägar de tog (användandet av länkar), hur lång tid varje uppgift tog att lösa samt var på sidan 

de började leta. Om de gav några kommentarer under letandet försökte jag även att anteckna 

dessa. 

 Innan jag träffade mina informanter prövade jag uppgifterna på två försökspersoner som 

var över 60 år. Genom att göra en pilotstudie kunde jag sedan avgöra om informationen som 

gavs till uppgifterna var tillräckligt tydlig samt hur lång tid det tog att hitta varje uppgift. 

Ingen av uppgifterna ändrades efter dessa test, men då båda försökspersonerna fastnade på 

varsin uppgift som tog väldigt lång tid att lösa bestämde jag att sätta en tidsgräns på cirka fem 

minuter på varje uppgift. När jag väl utförde testet med mina informanter blev det oftast så att 

jag efter fem minuter guidade dem till rätt sida så att de ändå fick göra klart uppgiften snarare 

än att jag avbröt dem i deras letande; informanterna skulle inte känna att de var under tids-

press och därmed bli stressade. Eftersom jag ville att situationen i den mån det gick skulle 

efterlikna en autentisk situation tyckte jag att det var lämpligt att göra så. I övrigt försökte jag 

att vara så osynlig som möjligt under det att informanterna utförde uppgifterna. Om de fråg-

ade något kring uppgiften förtydligade jag dock hur jag menade och jag bekräftade även att de 

hade kommit rätt när de hittat den information som uppgiften efterfrågade. Jag var alltså i viss 

mån en deltagande observatör (Bryman 2002:176). 
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 En fördel med att använda observationer av en informants beteende inom ramen för en 

studie är att man inte enbart förlitar sig på de uppgifter hen ger om sitt eget agerande utan att 

man även kan kontrollera om det faktiskt är så (Bryman 2002:171). De observationer jag 

utförde var ostrukturerade såtillvida att jag inte använde mig av något observationsschema 

utan istället gjorde detaljerade anteckningar kring informantens tillvägagångssätt (Bryman 

2002:176).  

 

3.1.3 Etiska överväganden 

Vid alla typer av undersökningar är det viktigt att vara medveten om de etiska ställnings-

taganden som behöver göras. Det finns fyra etiska principer att följa (se t.ex. Bryman 

2002:440–441). Till att börja med är det viktigt att informera informanterna om vad 

undersökningen handlar om och på vilket sätt deras uppgifter kommer att användas. Detta 

kallas för informationskravet. Genom att dela ut ett informationsblad till alla mina informan-

ter och även vid varje möte förtydliga vad studien syftade till kunde jag vara säker på att mina 

informanter förstod vad deras medverkan innebar. Jag var också noga med att berätta att den 

data jag samlar in bara kommer att användas till just min undersökning (nyttjandekravet) och 

att deras personuppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet (konfidentialitetskravet). 

Ytterligare ett krav som ställs på en forskningsstudie är att deltagaren själv måste få be-

stämma över sin medverkan och har möjlighet att avbryta sitt deltagande om hen så önskar. 

Denna etiska princip kallas samtyckeskravet.  

 För att garantera att deltagarna inte kan bli identifierade har samtliga fått fingerade namn. 

Det är även viktigt att förvara inspelningar och transkriptioner så att obehöriga inte kan ta del 

av dem.  

 

3.1.4 Urval och presentation av informanter 

Informanterna var fem till antalet – tre kvinnor och två män. Det krav jag hade gällande 

urvalet var att informanterna skulle vara över 65 år. Mina informanter är alla över 80 år, 

förutom Alma som är 78 år. De skulle således kunna kategoriseras som äldre äldre enligt den 

uppdelning som Berg presenterar. Samtliga deltagare i undersökningen är dock pigga och 

lever självständiga liv i sina egna bostäder och kan då sägas tillhöra den tredje, snarare än den 

fjärde åldern. Jag ville även att fördelningen mellan män och kvinnor skulle vara hyfsat jämn. 

 Jag tog tidigt under arbetets gång kontakt med ett kommunalt seniorcenter med dag-

verksamhet för pensionärer i Linköping och fick lov att komma dit. Vid ett besök där fick jag 
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kontakt med två av mina informanter, Gustaf och Fanny. Jag delade ut informationsblad om 

min studie och tog deras kontaktuppgifter. Jag lämnade även några informationsblad på 

seniorcentret och fick några dagar senare mail från Alma som skrev att hon kunde vara med 

och delta. Simon och Maj fick jag tag på genom Gustaf då de bor grannar med honom.  

 Mina informanter utgör således ett icke-sannolikhetsurval. De tre förstnämnda – Gustaf, 

Fanny och Alma kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval medan Maj och Simon hittades 

genom det som kallas snöbollsurval, det vill säga, genom min kontakt med Gustaf fick jag 

även kontakt med andra informanter (Bryman 2002:114–115).  Fanny och Maj var de enda 

som ställde sig något tveksamma till att delta i studien. Jag förstod att uppgifterna som skulle 

utföras under det att jag observerade informanterna lätt kunde uppfattas som ett test av deras 

förmåga. Jag försökte dock att lyfta fram att det är Linköpings kommuns webbplats som 

skulle testas av dem och inte deras internetkunskaper. Detta togs även upp på det informa-

tionsblad som deltagarna fick.  

 Jag presenterar i det följande mina informanter för att underlätta läsningen av resultat-

delen. Samtliga informanter bodde under undersökningstillfället inom Linköpings kommun 

och i en egen bostad. Uppräkningen sker i den ordning som intervjuerna utfördes.  

 Gustaf – 92 år, gift, inga barn. Gustaf har använt datorer sedan 80-talet och de har haft 

internet hemma i nästan 20 år. Han använder internet främst för att läsa och skicka mail men 

är även inne på Wikipedia för att få hjälp med korsord. Han är ute på internet nästan varje 

dag. 

 Fanny – 81 år, änka, tre barn och flera barnbarn. Fanny fick en dator av sina barn cirka ett 

år innan intervjutillfället och hade tidigare aldrig använt datorer eller internet. Sedan ungefär 

ett halvår tillbaka går hon på datorhandledning på seniorcentret en till två gånger i veckan, 

vilket har gjort att hon klarar sig mer och mer utan hjälp från barn och barnbarn. Hon 

använder internet främst till att hålla kontakt med släkten genom mail och Facebook. Hon har 

även släktforskat en del på internet och läser ibland tidningen online. Hon säger att hon inte 

använder internet så mycket men går ändå in och tittar om hon fått något mail varje kväll.  

 Alma – 78 år, frånskild, två barn och flera barnbarn. Alma fick en begagnad dator av sin 

ene son i början av 2000-talet och började då använda internet. Hon använder internet varje 

dag, främst till att ta emot och skicka mail. Hon betalar sina räkningar på internet och kan 

ibland läsa tidningen eller googla något.  

 Simon – 81 år, gift (med Maj), ett barn och flera barnbarn. Simon har använt datorer och 

internet i cirka sju år (när barnbarnen började komma upp i den åldern att de började använda 

det). Han gör även Power Points till föredrag som han håller, och använder då internet för att 
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hitta bilder eller information. Han använder Linköpings kommuns webbplats för att leta 

böcker i bibliotekskatalogen och sätta om bibliotekslån. Han betalar även räkningar på 

internet och läser och skriver mail varje dag. 

 Maj – 81 år, gift (med Simon), ett barn och flera barnbarn. Maj började använda datorer 

för cirka 15 år sedan när de fick en begagnad dator av sin son. Den användes främst som 

ordbehandlare. De senaste åren har hon dock börjat använda internet. Hon tittar mycket på 

svt-play och lyssnar på radio. Hon har en gemensam mailadress med Simon och det verkar 

som att det är främst han som sköter den. Maj hjälper även Simon med hans Power Points och 

googlar då efter information och bilder. 

 

3.1.5 Kontrollgruppen 

Uppgifterna som utfördes av deltagarna (se Bilaga 3) testades som nämndes ovan av två 

försökspersoner innan jag använde dem på mina informanter. Jag lät även fem yngre personer 

göra uppgifterna för att få klarhet i hur lång tid uppgiftslösandet skulle ta när så kallade 

digitalt infödda gav sig på dem. Deltagarna i kontrollgruppen är alla mellan 23 och 26 år och 

alla utom Frida utförde uppgifterna själva efter att jag mailat dessa till dem. De fick sedan 

redovisa via mail för hur lång tid varje uppgift tog att lösa samt hur de gått till väga. När Frida 

utförde uppgifterna satt jag bredvid och antecknade på samma sätt som jag hade gjort med de 

äldre informanterna. Resultatet från denna kontrollgrupp redovisas för sig i resultatdelen. Det 

är viktigt att poängtera att de data som insamlats från kontrollgruppen inte är alls lika om-

fattande som det som samlats in bland de äldre. Jag lägger heller inte särskilt stor vikt vid 

resultatet från kontrollgruppen i denna studie då syftet inte är att undersöka hur väl webb-

platsen fungerar för yngre användare utan denna data används som en jämförelsefaktor till 

resultat från de äldre deltagarna. Även de yngre informanternas namn är utbytta.  

 

3.1.6 Bearbetning av data 

När intervjuerna var transkriberade och observationerna renskrivna påbörjades arbetet med att 

tolka det material som samlats in. Enligt Trost (2010:147) består arbetet efter att datan är 

insamlad av två steg: att analysera samt att tolka. Materialet lästes således igenom ett flertal 

gånger för att hitta mönster och kategorisera resultatet. Med färgkodning av ord och meningar 

samt anteckningar i marginalerna utkristalliserades några olika teman utifrån mina fråge-

ställningar och dessa låg sedan till grund för tolkning av materialet. Peter Svensson och Göran 

Ahrne (2011:26) påpekar att arbetet med att analysera och tolka påbörjas redan under 
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insamlandet av data, och vissa tankar som väcktes under det att jag utförde intervjuerna och 

observationerna antecknades redan då.  

 

3.2 Textanalys  

I analyserna har jag valt att utgå från det vidgade textbegreppet då man inte bara ser på text 

som skrift utan som något multimodalt där bilder och andra element med olika placeringar på 

ytan ingår. Webbsidor är förstås ett utmärkt exempel på text som innefattar skrift, bilder, 

loggor och rutor. Jag har valt att utgå ifrån den analysmetod som presenteras av Anders 

Björkvall i Den visuella texten (2009). Han benämner de olika enheterna som figurerar i en 

multimodal text för textelement. De kan innefatta skrift, visuella element eller en kombination 

av de båda (Björkvall 2009:24). Begreppet textelement används även inom webbdesign och 

det kan vara på sin plats att förtydliga att det som kallas textelement inom HTML och andra 

skriftspråk för att skriva kod, inte är helt synonymt med Björkvalls definition även om det i 

båda fallen handlar om att identifiera olika enheter
1
.  

 Björkvall (2009:25–26) poängterar att den läsning som presenteras är en modelläsning. 

Vi kan utforma multimodala texter genom att välja vissa visuella resurser som leder läsaren i 

en viss riktning, men samtidigt är det upp till läsaren själv att välja om hen vill följa den 

snitslade banan eller inte. Alla läsare har olika tekniker och mål med sin läsning men det finns 

forskning som stödjer hur människor normalt läser och identifierar olika textelement. 

 Tre olika sidor på Linköpings kommuns externa webbplats har analyserats – förstasidan, 

sidan om färdtjänst och biblioteksidan. Skärmdumpningarna som gjordes av sidorna finns i 

Bilaga 4, 5 och 6 och de olika delar av sidan som analyserats är markerade. Textelementen på 

startsidan benämns (s1), (s2) etc., textelementen på sidan om färdtjänst benämns (f1), (f2) etc. 

och textelementen på bibliotekssidan benämns (b1), ( b2) etc. Vid de tillfällen då jag 

diskuterar ett element som förekommer på flera sidor, exempelvis den horisontella länkmenyn 

överst på sidan, har dessa benämnts (sfb1). Dock kan det vara så att dessa element inte ser 

exakt likadana ut på varje sida, utan har något olika innehåll. Jag presenterar i det följande de 

funktioner som jag har valt att fokusera på i min analys av sidorna. Studiens syfte och det som 

många av de äldre kommenterade och hade problem med under intervjuerna har styrt mitt val 

av vilka funktioner som analyseras.  

 

                                                           
1
 För en definition av det som inom webbdesign kallas textelement hänvisas läsaren till Learning Web Design av 

Jennifer Niederst Robbins, se litteraturförteckningen.  
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3.2.1 Komposition 

Placeringen av textelement i en multimodal text och i det här fallet en webbsida har betydelse 

för hur den uppfattas (Björkvall 2009:84). Vidare kan olika textelements framskjutenhet eller 

hur de är integrerade med varandra bidra till upplevelsen av betydelse. 

 Tittar vi på textelements placering kan vi utgå från hög respektive låg och vänster 

respektive höger (Björkvall 2009:87–88). Det som anses vara mer idealiserad och generell 

information placeras oftast högre upp i en text medan mer konkret information hamnar längre 

ner. Vad gäller skalan vänster – höger hamnar ofta given information, det vill säga, det som 

förväntas vara känt, till vänster och ny information hamnar till höger. Man bör ta hänsyn till 

att avgränsningarna av det visuella rummet på en webbsida inte är lika självklara som en 

tryckt text. Skärmens storlek och val av webbläsare kan till exempel påverka hur mycket av 

texten som syns. Samtidigt kan vi även skrolla på en webbsida för att se information längre 

ner och då förskjuts placeringen av textelement.  

 Vidare kan vi titta på framskjutenhet (Björkvall 2009:100–104). Det finns olika visuella 

resurser som ger textelement en framskjuten position i texten som helhet. Storlek på element-

en, färganvändning, typsnittsvariation (till exempel att använda fet stil på vissa avsnitt), att 

jobba med överlappning och kulturella symboler (exempelvis saker som anses viktiga i vår 

kultur eller som är kända av läsaren), är resurser som lyfter fram ett element framför andra. Ju 

mer framskjutet ett element är, desto viktigare uppfattas det.  

 Det är också möjligt att avgränsa olika textelement eller skapa samband dem emellan 

genom att använda olika resurser (Björkvall 2009:105). Inramning är den starkaste formen av 

avgränsning och kan göras med hjälp av rutor eller linjer. Vidare kan vi skapa samhörighet 

mellan olika element genom att använda visuellt rim. Att använda samma färg eller form 

(eller båda) på flera element gör att dessa binds samman.  

 

3.2.2 Interaktion 

Interaktion i relation till multimodala texter handlar om hur bild och skrift samverkar för att 

skapa mänskliga relationer och kontakt till läsaren. Att använda olika språkhandlingar som att 

fråga, erbjuda, påstå eller uppmana genom skrift och bilder kan förstärka den attityd som man 

vill förmedla till läsaren (Björkvall 2009:29–33). En text vill förmedla något och läsaren 

måste förhålla sig till det som förmedlas. Huruvida hen reagerar på det sätt som skaparen av 

webbsidan avsåg är förstås inte helt säkert, vilket för oss tillbaka till diskussionen om hur alla 

läsare har olika mål med sin läsning som togs upp i 3.2.  
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 Vi börjar med att titta på vilka semiotiska resurser som bilder kan uppvisa och deras 

betydelse för interaktionen. Bilder med människor kan användas för att skapa närhet och 

intimitet eller avstånd. Om personen på bilden möter läsarens blick kräver bilden att läsaren 

förhåller sig till hen och budskapet, medan en frånvänd blick signalerar att läsaren kan 

betrakta bilden utan att behöva ta ställning till den i samma utsträckning (Björkvall 2009:31).  

 Hur nära den avbildade personen befinner sig har också betydelse för hur bilden upp-

fattas. En närbild på en person kan uppfattas som något intimt men det kan också kännas 

påtvingat och obehagligt. Ju längre bort personen befinner sig, desto svagare blir den sociala 

kopplingen. Vi kan sätta detta i relation till det Jonas Stier (2009:63) kallar personligt avstånd 

som handlar om vilken typ av relation två personer i den fysiska världen har beroende på hur 

långt ifrån varandra man står när man kommunicerar. Enligt Stier finns det ett samband 

mellan relationen och avståndet i alla kulturer och att kortare avstånd kännetecknar en nära 

relation medan längre avstånd innebär en mer distanserad relation (dock skiljer sig upp-

fattningen kring vad som är ett kort avstånd åt mellan olika kulturer).  

 Vinkeln på kameran är en annan semiotisk resurs som kan användas för att skapa en viss 

attityd till det avbildade. Är den avbildade på samma nivå som läsaren (ett så kallat öga-mot-

öga-perspektiv) signalerar bilden jämlikhet och det krav som ställs är närmast att läsaren ska 

identifiera sig den avbildade medan ett ovanifrån-perspektiv ger läsaren en upphöjd position i 

förhållanden till den avbildade och därmed makt till läsaren. En bild där man använder ett 

underifrån-perspektiv fungerar tvärtom – det är då den avbildade som får makt över läsaren 

(Björkvall 2009:52). Vad gäller identifiering kan också tilläggas att vi har lättare att identi-

fiera oss med bilder av människor som är individualiserade snarare än bilder av grupper där 

varje person är mer anonym (s. 82). 

 Ett exempel på skriftspråkliga resurser som kan användas för att skapa närhet eller distans 

är tilltal. Att vända sig direkt till läsaren och skriva du/din/dina skapar en personlig relation 

medan att använda passivformen av ett verb (exempel: Intyget ska insändas) ger en distans-

erad relation till läsaren (Björkvall 2009:46–47). Att använda slang, smeknamn samt att und-

vika fackspråk kan minska avståndet till läsaren (s. 48). 

 Generellt kan sägas att de skriftliga språkhandlingarna (fråga, erbjuda, påstå och upp-

mana) erbjuder fler möjligheter att vara specifik i sitt budskap än vid användning av bilder 

(Björkvall 2009:33–36). Särskilt när målet är att skapa interaktion. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att situationskontexten som språkhandlingen utförs i har betydelse för hur läsaren 

uppfattar den. Vi kan även utveckla resonemanget ytterligare och titta på funktioner som olika 

uttalanden har (Schiffrin 1994:85–87). En språkhandling kan ha en primärfunktion som inte 
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nödvändigtvis överensstämmer med hur den rent grammatiskt är utformad. Exemplet ”Kan du 

stänga fönstret?” är i första hand inte en fråga om subjektets förmåga att stänga fönstret utan 

snarare en uppmaning till hen att göra det. Utbytet vid en fråga är information medan en 

uppmaning snarare är ett krav på en tjänst (Björkvall 2009:33). I det sociala samspelet som 

alla som interagerar med varandra deltar i signalerar en direkt uppmaning (”Stäng fönstret!”) 

mindre benägenhet till samarbete än en uppmaning förklädd till en fråga.  

 

3.2.3 Typografi 

Ett typsnitt representerar enligt Björkvall (2009:126–129) en organisations kärnvärden och 

självbild. Val av typsnitt signalerar värden och egenskaper utifrån olika semiotiska konnota-

tioner, vilka är förankrade i den verklighet vi lever i, våra traditioner, vår natur och vår kultur. 

Till exempel kan ett typsnitt i fet stil konnotera stabilitet men även oflexibilitet, vilket enligt 

Björkvall kan jämföras med en pinne – en tjock pinne är stabil men förmodligen inte särskilt 

böjlig. Egenskaper i vår fysiska verklighet överförs således till texten. Viktigt att poängtera är 

att det handlar om kontraster. Ett typsnitt i fet stil på ett ord eller en mening upplevs bara som 

fet om skriften i övrigt är skriven i normal font (s. 136).  

 Ett annat exempel som är värt att ta upp är att raka linjer konnoterar funktionalism och 

effektivitet medan runda former konnoterar mänsklighet (Björkvall 2009:141–142). Tittar vi 

på den skrift som förekommer på webben är det mesta skrivet i typsnitt som tillhör sans-

seriff-familjen, det vill säga, typsnitt som saknar en ”klack” vid slutet av en linje. Times New 

Roman, som den här uppsatsen är skriven i, har seriffer medan typsnittet Arial saknar dessa 

klackar. Enligt Jennifer Niederst Robbins (2007:205) anses sans-seriffer vara mer lättlästa på 

bildskärmar. Ett sans-seriff-typsnitt har rakare linjer och kan därför ge ett mer funktionellt 

snarare än personligt intryck.  

 I resultatdelen analyseras typografin på Linköpings kommuns webbsidor under både 

avsnittet som rör komposition och det avsnitt som tar upp sidornas potentiella interaktion med 

läsaren.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Sven Hartman (2003:43–44) tar upp de aspekter av tillförlitlighet som gäller för alla typer av 

forskning. Det finns två krav som ska uppfyllas för att en studie ska anses vara tillförlitlig: 

validiteten och reliabiliteten. Reliabilitet innebär att den insamlade datan ska vara korrekt och 

gå att lita på. Validitet i sin tur säger något om huruvida det insamlade materialet är relevant 
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för studiens syfte. Datan kan vara korrekt och ge en klar bild över en del av verkligheten (det 

vill säga, ha hög reliabilitet), men det är samtidigt viktigt att det faktiskt säger något om just 

de problemformuleringar som ställts upp.  

 Vid kvalitativa metoder som använts i den här studien blir kraven på tillförlitlighet något 

mer komplexa än vid kvantitativa undersökningar (Holme & Solvang 1997:94). Materialet har 

tolkats och analyserats av mig, och mina förväntningar, förkunskaper och värderingar kan ha 

påverkat resultatet. För att förstärka studiens trovärdighet har flera metoder använts och 

resultaten kan då jämföras och relateras till varandra. Ett sådant tillvägagångssätt kallas för 

triangulering och innebär att en kombination av olika metoder används. Enligt Sharan B 

Merriam (1994:85) kan man som observatör ”genom att kombinera metoder [. . .] utnyttja alla 

fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över deras nackdelar”.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från den data som samlats in. Först behandlas resultatet 

från intervjuerna och observationerna och sedan presenteras textanalysen av webbsidorna från 

Linköpings kommuns webbplats. 

 

4.1 Intervjuer och observationer 

Jag har valt att analysera resultatet från intervjuerna och observationerna som en helhet då 

dessa delar är nära sammankopplade. Jag utgår från ett antal teman som framträdde under 

arbetet med att analysera materialet.  

 

4.1.1 Språk och betydelse 

När analysen av resultatet gjordes utmärkte sig två drag där språket hade betydelse för hur 

informanterna lyckades när de sökte informationen på Linköpings kommuns webbplats. Dels 

handlade det om att ha en vokabulär för de element som förekommer på webbplatsen och dels 

var det en fråga om definitioner av olika saker som skulle hittas. 

 Simon var den som stötte på minst problem när han utförde uppgifterna. Han var också 

den ende som visste vad en e-tjänst var och han kallade ett usb-minne för ”sticka”. Han visste 

även vad en pdf-fil innebar och han kände igen symbolen för pdf som till exempel går att hitta 

i listan under Dokument på sidan om färdtjänst. Simon gav intrycket av att ha en vokabulär 

för de saker som han använde och att det underlättade för honom. Alma kände inte igen 

symbolen för pdf och ansåg istället att den störde och förvirrade. Hon förstod å andra sidan 

skillnaden när muspekaren såg ut som en pil eller som en hand (det vill säga om texten som 

muspekaren stod över fungerade som en länk eller inte) och hon hade lätt för att hitta och 

klicka på länkarna. 

 Att sakna språket som används på en webbplats kan försvåra. När Maj tittade på biblio-

tekets sida påtalade hon att hon inte hittade själva bibliotekskatalogen och funktionerna för att 

gå in på sitt eget lånekonto. Dessa funktioner ligger på bibliotekets sida under e-tjänster (b2) 

och att hitta dit blir svårt om man inte vet vad en e-tjänst är, vilket endast en av mina fem 

informanter visste. Fanny påpekade även att mycket som står på internet är på engelska, vilket 

hon inte behärskar. Några sådana hinder påträffades dock inte när vi var inne på Linköpings 

kommuns webbplats.  
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 Ett annat problem som uppstod handlade om definitioner av det som skulle hittas. I 

uppgift 5 skulle informanterna hitta länken till Tinnerbäcksbadet. Många av informanterna 

hade problem med om det räknades som sjöbad eller bassäng: ”Det är ingen bassäng, det är en 

konstgjord sjö” hävdade Maj när hon till slut hittat Tinnerbäcksbadet under bassäng. Maj 

tyckte även att länken ”Buss, tåg, flyg” inte var en tillräckligt snäv beskrivning för att 

”kollektivtrafik” skulle finnas därunder (uppgift 6). Denna uppgift hade även Simon problem 

med och tittade inte under ”Buss, tåg, flyg” när han letade efter kollektivtrafik. Gustaf hade 

också han problem med definitioner. När han letade efter länken till Tinnerbäcksbadet tittade 

han först under Miljö och hälsa istället för Kultur och fritid.  

 Fanny tyckte att Linköpings kommuns webbplats var lite svårare än andra sidor hon 

brukade vara inne på och att det främst handlade om under vilka rubriker det hon skulle hitta 

fanns: ”Det är bara det där att man måste räkna ut liksom. Som det var när jag skulle till 

badet. Då måste jag tänka ’ja, det är ju Kultur och fritid’.” 

   

4.1.2 Fysiska svårigheter 

För många äldre innebär en nedsatt fysisk förmåga svårigheter med att använda datorer och 

internet. Bland mina informanter hade både Alma och Gustaf ögonsjukdomar som försvårade 

läsningen av sidorna. Alma sa att hon inte ville läsa för långa textstycken på datorn då ljuset 

från skärmen torkar ut ögonen. Gustaf satt med ansiktet väldigt nära skärmen under det att 

han löste uppgifterna, vilket rimligtvis gör det svårare för honom att få en överblick av 

sidorna. Han sa också att det är bättre med många länkar än att ha stora textsjok med informa-

tionen inbakad även om det innebär att man får gå många fler steg för att hitta det man söker.  

 Både Alma och Maj påpekade att texten på sidorna var väldigt liten och kompakt. Alma 

tyckte att textstyckena som var fetmarkerade var lättare att läsa och att typsnittet som stod i 

normal font var för svagt. Maj menade att det inte var något fel på hennes syn men att många 

äldre har problem med ögonen: ”Om man är så gammal att man behöver färdtjänst då är inte 

det här textmassivet något man läser.” Jag och Alma pratade även om lyssnafunktionen som 

finns på kommunens webbplats: ”Ja om man är synskadad är ju det bra. Men om man bara ser 

lite dåligt så behövs ju inte det.” 

 Förutom synen kan även försämrad koordination och motorik försvåra användandet av 

sidor på internet. Fanny berättade att hon hade problem med lederna i handen och handleden 

vilket gjorde att hon ofta klickade bredvid länkarna eller råkade klicka på länkarna över eller 

under den länk hon hade för avsikt att klicka på.  
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4.1.3 Förståelse för hierarki och layout 

Det märktes stor skillnad mellan informanterna när det kom till förståelse för hur hierarkin för 

olika länkar var upplagt på sidorna. Simon verkade mest van vid att bläddra mellan olika 

nivåer och tog sig framåt och bakåt på ett systematiskt sätt. När han skulle göra uppgift 3 

klickade han sig bara ett steg bakåt från färdtjänst så att han kom tillbaka till Stöd och omsorg 

för att sedan hitta äldreomsorg direkt, istället för att gå tillbaka till startsidan. Även Alma 

jobbade systematiskt med att först titta på länkmenyn högst upp, sedan letade hon bland 

länkarna i vänstermenyn och sedan tittade hon till höger på sidan.  

 Gustaf ville hellre använda Google för att leta fram informationen som efterfrågades. När 

han efter uppgift 1 kommit in på Linköpings kommuns webbplats och sedan skulle lösa upp-

gift 2, öppnade han ett nytt fönster och googlade ”Linköpings kommun färdtjänst” istället för 

att börja leta bland alternativen i länkmenyn. Ett flertal gånger fick jag be honom att leta efter 

svaren på Linköpings kommuns webbplats istället för att googla fram svaren.  

 Fanny var den som hade svårast med att förstå hur länkhierarkin var uppbyggd och att 

hon måste tillbaka med bakåtpilen eller byta ämne via länkmenyn högst upp mellan upp-

gifterna. Det verkade dock som att det blev lättare och lättare, när hon hade gjort uppgift 5 

och skulle fortsätta med uppgift 6 sa hon: ”Jag måste ju ur det här” och skrollade upp och 

började leta i länkmenyn.  

 När informanterna tillfrågades om var de började titta när de kom in på en ny sida 

svarade Maj, Alma och Gustaf att de först tittade till vänster och sedan till höger. Fanny och 

Simon hävdade att de först började med att läsa texten och sedan tittade på länkarna. När jag 

observerade informanterna noterade jag dock att samtliga började titta på vänstra delen av 

sidan och sedan fortsatte med högra för att skanna av vilka länkar de kunde hitta. De läste 

således sidan från vänster till höger som vi traditionellt läser en text i en bok eller i en uppsats 

som den här.  

 Det märktes även att de alternativ i den vänstra länkmenyn som låg högt upp var lättare 

att hitta än det som låg längre ner. Eftersom alternativen är ordnade i bokstavsordning hittades 

”Bad och simhallar” (under Kultur och fritid) väldigt snabbt av alla informanter, medan 

hyperlänken ”Äldreomsorg” (under Stöd och omsorg) tog längre tid för flera av dem då denna 

länk stod sist på listan. Det innebar att informanterna behövde skrolla ner på sidan för att hitta 

detta alternativ.  

 Länkmenyn som ligger horisontellt, högt upp på Linköpings kommuns webbplats och 

som följer med på alla sidor, hade de flesta informanter problem med att hitta till en början. 
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Simon var den ende som direkt när han kom in på förstasidan började orientera sig med hjälp 

av länkmenyn. Alma gick först in på Självservice som ligger till vänster (s2), mer centralt på 

skärmsidan och det tog cirka en minut innan hon uppmärksammade den övergripande 

länkmenyn när hon väl förstått att hon hade hamnat fel. För de andra tre tog det ytterligare 

några minuter. Särskilt svårt var det när de hade skrollat ner på en sida så att länkmenyn 

försvunnit från skärmbilden.  

 Alla informanterna var positiva till användningen av bilder på en webbsida. Gustaf var 

den som hade minst att säga kring användandet av bilder: ”Det är väl inte så dumt”. Övriga 

informanter hade mycket åsikter om de bilder som figurerade på webbplatsen. Det framgick 

tydligt att bilderna drog till sig uppmärksamhet som till exempel på bibliotekets sida där det 

fanns en bild på en trästaty föreställande Hans Brask, biskop i Linköpings stift under 1500-

talet. Både Simon, Maj och Alma kommenterade spontant denna bild och flyttade direkt fokus 

till bilden och texten nedanför när de kom in på denna sida.  

 Maj, Alma och Fanny hade alla åsikter om bilden på mannen och kvinnan som vi kan se 

på färdtjänstsidan (f4). De var ganska negativa i sina kommentarer men anmärkte på olika 

saker. När jag frågade Alma vad hon tänkte om bilden svarade hon att ”hon tar hand om 

honom. Det är väl oftast så men det skulle ju kunna vara tvärtom också.” Maj vände sig starkt 

åt att bilden förmedlade en känsla av att mannen behandlas som ett barn och att det sänker 

människovärdet. Fanny var inne på samma spår och sa att bilden kunde ha sett lite roligare ut 

”men det är väl så man är när man inte mår så bra”. Mannen och kvinnan på bilden kan båda 

tänkas vara i samma ålder som informanterna men de verkar inte vilja identifiera sig med vare 

sig kvinnan som omhändertagande eller med mannen som gammal och därmed i behov av 

omsorg.  

 Alla informanterna tyckte ändå att användningen av bilder var positivt. Simon tyckte att 

kommunen lyckats över lag med layouten av webbplatsen: ”Om du ska föra vidare till kom-

munen så kan du säga att de är duktiga.” Han sa att han har varit inne på många kommuners 

webbplatser och att det skiljer sig åt mycket, men att Linköpings kommuns webbplats impo-

nerar på honom, både i avseende av tillgänglighet och hur layouten är utformad med färgval, 

text och rutor.  

 

4.1.4 Inställning och självförtroende 

Vid första kontakten med två av mina informanter, Maj och Fanny, krävdes det lite över-

talning för att få dem att medverka i studien. Maj invände med att hon inte kunde något om 
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Linköpings kommuns webbplats och Fanny menade att hon var en nybörjare på datorer. Båda 

verkade ha inställningen att man lär sig en webbplats och när man använt en sida tillräckligt 

ofta så kan man den till slut.  

 Maj och Fanny var också de enda som på olika sätt hänvisade till hur de kunde få tag på 

informationen de eftersökte på andra sätt. Efter att Fanny hade hittat aktören som hon skulle 

vända sig till om hon hade synpunkter på kollektivtrafiken (uppgift 6) sa hon: ”Det kan jag ju 

gå ut och titta på listan på hållplatsen. Det hade nog nästan gått fortare för mig.” Maj reson-

erade på samma sätt när hon skulle hitta kontaktuppgifter till kommunpolitiker Claes Almén 

(uppgift 7) och hon frågade om hon inte bara kunde titta i sin adressbok för där hade hon 

numret till Claes fru som hon var bekant med. Även om dessa kommentarer var menade som 

skämt så gav de ändå intrycket av att informanterna inte alltid tyckte att man kunde använda 

internet för att underlätta vardagen. Det ska ändå sägas att både Maj och Fanny, liksom de 

övriga informanterna, hade en positiv inställning till internet och dess förtjänster. 

 Hur van man var vid att använda internet och därmed hur säker man kände sig verkade 

överensstämma med vilken inställning man också hade. Jag och Gustaf pratade om sidan 

”Färdtjänsten” och att det var väldigt mycket länkar: ”Ja, det är det som är det knepiga. Att 

hitta rätt . . . Ja men man får pröva sig fram litegrann”. Gustaf som använt internet under 

många år hade som inställning att man inte behöver hitta rätt från början och att det alltid går 

att gå tillbaka. Fanny däremot som inte använt internet särskilt länge, verkade mer osäker och 

pratade en del om att göra fel: ”Ja och så är jag inne och kollar på några olika [webbplatser] 

men så är jag inte så duktig så rätt var det är så kommer jag fel.”  

 Simon, som också var en van internetanvändare verkade känna sig säker när han bläd-

drade fram och tillbaka mellan länkarna och han funderade över de förändringar som gjorts på 

bibliotekets sida:  

Jag tycker nog att det var bättre innan, sen bytte de så det är en ny sida. Nu är jag van så nu är det 

bättre men varje gång de ändrar layouten så känns det lite jobbigt […]. I stort sett är det samma, men 

det var lite småsaker. Man var van vid att titta där och så var det inte där men om man bara lugnar ner 

sig så hittar man.  

När Alma pratade om sitt internetanvändande uppgav hon vad hon ansåg vara fördelar med 

internet. Bland annat nämnde hon att hon betalade alla sina räkningar på sin internetbank, 

vilket hon tyckte var bra. Hon berättade även att hon ibland kunde titta på lokaltidningens 

webbplats på söndagar då det inte delas ut någon papperstidning på just söndagar. Hon an-

vänder alltså internet för att få uppdaterade nyheter som hon inte skulle få ta del av om hon 
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bara höll sig till sin papperstidning. Även Simon verkade använda internet för att underlätta 

vardagen. Utöver att betala räkningar på sin internetbank så använde han även bibliotekets e-

tjänster för att sätta om lån på böcker och leta i katalogen.   

 

4.2 Kontrollgruppen 

Samtliga fem i min kontrollgrupp löste uppgifterna snabbare än alla de äldre deltagarna. Det 

tog cirka tio minuter för alla förutom för Anders som blev klar med alla svar på fyra minuter. 

Daniel var den ende som inte fullföljde uppgifterna utan gav upp på uppgift 6 och 7 (han hade 

då letat efter svaret till uppgift 6 i cirka två och en halv minut och uppgift 7 i fem minuter). 

Daniels kommentar till att han inte lyckades hitta svaren var: ”Webbplatsen är – ursäkta, jag 

är fortfarande lite arg – så sjukt jävla efterbliven. Varför envisas med att ha viktig information 

till höger?” 

 Att hitta svaret till uppgift 7 verkade generellt vara den uppgift som var svårast då länken 

till databasen med politiker (”Alla politiker A–Ö”) ligger till höger. Sofie kunde först inte 

hitta länken till höger: ”Tog kanske två minuter typ. Drygt.” Även Johan tyckte att uppgift sju 

var den som var klurigast.  

 Deltagarna i kontrollgruppen verkade ha mindre tålamod när de letade information 

jämfört med de äldre. Att Sofie tycker att två minuter var lång tid för att komma fram till 

svaret är en indikation på det, liksom att Daniel gav upp efter bara två och en halv minut på 

uppgift 6. Vi kan också se att självförtroendet i de här sammanhangen var större bland 

gruppen med yngre. Daniel hade inställningen att det var sidan det var fel på och inte hans 

förmåga, vilket det något färgstarka ordvalet exemplifierar. Frida tyckte också att det var 

sidan och inte hon själv som brast: ”Varför ligger det inte här?” frågade hon när hon efter tre 

minuter inte hade hittat svaret till uppgift 1.  

 

4.3 Textanalys 

Jag presenterar i det följande en analys som gjorts av tre sidor på Linköpings kommuns 

webbplats. Förutom startsidan har även två av de sidor som informanterna fick titta extra på 

efter observationsdelen, det vill säga sidorna om färdtjänst och biblioteket, analyserats. Jag 

har valt att lägga fokus på de textelement som jag anser vara mest relevanta på sidorna och 

som fick mest betydelse för hur lätt respektive hur svårt det var för informanterna att hitta 

svaren på uppgifterna som ingick i observationsdelen. Sidorna behandlas inte var och en för 

sig utan jag utgår ifrån några olika funktioner som multimodala texter kan sägas ha utifrån 
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Björkvalls analysmetod. Sidorna liknar nämligen varandra på flera sätt och flera textelement 

återkommer på de olika webbsidorna.  

 Linköpings kommuns webbplats uppdateras och ändras hela tiden, nyheter läggs upp och 

bilder byts ut. Webbplatsens layout hade ändrats något från det att jag hade genomfört alla 

intervjuer och observationer till dess att det var dags att utföra textanalysen. Skärm-

dumpningarna som ligger till grund för textanalysen (och som hittas i Bilaga 1, 2 och 3) 

gjordes den 8 april 2013 medan samtliga intervjuer utfördes mellan den 8 mars och 18 mars 

2013.  

 

4.3.1 Komposition 

Vi börjar med att titta på placeringen av de olika textelementen på Linköpings kommuns 

webbplats. Vi ser då att länkmenyn (sfb1) förekommer på alla tre sidorna men att bilden 

nedanför varierar beroende på vilken sida vi är inne på. Detta element är placerat högt upp 

och denna information kan därför antas vara mer generell och samtidigt idealiserad. Vi kan 

också säga att bilden under länkmenyn (sfb1) fungerar som en avgränsare mellan länkmenyn 

och resten av sidan. Det som placeras längre ned är mer specifik information, vilket kan 

exemplifieras med (b5) som ligger långt ner till höger och där vi hittar länkar till Biblioteks-

katalogen, Dina lån med mera och som kan anses vara väldigt specifik information.  

 Både förstasidan och bibliotekssidan har tre nyheter centralt placerade på sidan (sb4). 

Dessa element uppdateras ständigt och det nyaste inlägget placeras högst upp. Alla nyheterna 

består av en kort text samt en bild. Dessa element får då en central betydelse och hamnar lätt i 

blickfokus vid en första blick på sidan.  

 Kompositionen vänster – höger, där den givna information hamnar till vänster och den 

nya informationen till höger, kan exemplifieras på sidan om färdtjänst där den vertikala 

länkmenyn (f2) Trafik och resor kan anses ha känd information, det vill säga olika färdsätt 

som kan kategoriseras som kända av de flesta läsare. Till höger på sidan har vi (f3) Kontakt 

och Dokument som då kan ses som ny information.  

 Det finns även exempel på hur det tillämpas andra uppdelningar inom textelementen på 

webbsidorna. I länkmenyerna (sfb1) samt (fb2) är hyperlänkarna sorterade i bokstavsordning 

(exempelvis Arbete, Bygga & bo, Demokratik & politik etc.). Det givna till vänster och det 

nya till höger respektive det generella högst upp och det specifika längst ner gäller således 

inte inom dessa textelement.  



29 

 

 Vid en analys av framskjutenhet på webbsidorna kan vi se att man inte jobbat särskilt 

mycket med storlek vad gäller typsnitt. Tittar vi på Färdtjänst och Bibliotek är just dessa 

rubriker skrivna i ett större typsnitt och även några av rubriker på sidorna. Länkmenyn (sfb1) 

är utskriven i lika litet eller marginellt mycket större typsnitt än brödtexten och länkarna på 

sidorna (dock används fet text). Fet stil används även i (f2) för att visa att det är just Färdtjänst 

som är markerat och den sida vi är inne på).  

 Vi kan även se att färg används för att skjuta fram vissa element. I (fb1) är just Kultur & 

fritid samt Trafik & resor markerade så att texten är vit mot en mörk, nästan svart bakgrund, 

vilket urskiljer den från resten av länkarna i länkmenyn. Detta gäller även länkmenyerna (fb2) 

och Kontaktfliken (sfb3). Samtliga bilder på sidorna kan sägas hamna i en framskjuten posi-

tion då de i de flesta fall är väldigt färgglada jämfört med skrift och andra grafiska element 

som rutor som går i en gråskala.  

 De avlånga bilderna på varje sida under den horisontella länkmenyn (sfb1) fungerar som 

en avgränsare till resten av sidan. Det som finns över bilden förekommer på alla sidor, medan 

det som finns under varierar beroende på vilken sida läsaren är inne på. Som nämndes när 

positionering av olika element gicks igenom är information som är generell ofta högt placerad 

medan mer specifik information hamnar längre ner. I övrigt används inte särskilt många visu-

ella resurser för att skilja eller sammanbinda de olika delarna. En viss nyansskillnad kan ses i 

(f2) där länken Färdtjänst har en mörkare bakgrund och de länkar som ligger under har också 

en mörkare bakgrund men ändå ljusare än just Färdtjänst. Denna nyansskillnad visar på ett 

hierarkiskt förhållande med länkarna under Färdtjänstlänken och själva Färdtjänstlänken; det 

visar både att det finns ett samband dem emellan men att det ändå är skillnad. Placeringen av 

länkarna bidrar även till den betydelsepotential som kan utläsas – att de ligger under Färd-

tjänstlänken visar på att informationen är mer specifik och att de hamnar längre till höger 

indikerar att informationen inte är lika given som de länkar som ligger längre till vänster. 

 

4.3.2 Interaktion 

Vi börjar med att titta på de bilder som finns på webbsidorna för att analysera vilka semio-

tiska resurser som används för att skapa kontakt och en relation till läsaren. På sidan för 

färdtjänst kan vi identifiera två större bilder, dels bilden som vi tidigare benämnt som en 

avgränsare mellan länkmenyn (f1) och resten av sidan och dels bilden som finns i mitten av 

sidan (f4). Båda bilderna avbildar människor.  
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 Bilden (f4) föreställer ett äldre par och är tagen från ett öga-mot-öga-perspektiv. Det 

inbjuder läsaren till att identifiera sig med personerna på bilden. Deras blickar är inte riktade 

mot kameran och ställer därigenom inte några krav på läsaren utan vi inbjuds till att ifred 

betrakta bilden. Avståndet till personerna på bilden är kort; deras ansikten är nära oss som 

tittar vilket signalerar en personlig relation. Motivet i sig kan också tolkas som närhet och 

intimitet då kvinnan håller om mannen och tittar på honom. Vi kan också se att det finns ett 

staket i bakgrunden och gröna blad vilket tyder på att vi är utomhus, rimligtvis i en trädgård. 

Ljuset och kvinnans kortärmade tröja indikerar att det är soligt och varmt ute. Dessa faktorer 

tillsammans – omfamningen, trädgården och värmen ger en familjär och personlig känsla och 

dessa resurser kan bidra till att skapa en relation mellan avsändaren och läsaren. 

 Bilden under (f1) avbildar en större grupp människor och läsare ser dem på långt avstånd 

vilket skapar distans och färre möjligheter att identifiera sig med dem. Ingen av dem möter 

läsarens blick och vi kan inte heller urskilja någon individs ansiktsdrag. Personerna på bilden 

ser också ut att vara på väg någonstans, ut ur bilden, vilket inte heller skapar en känsla av 

samhörighet med läsaren. Som nämndes i 4.2.1 fungerar bilden som en avgränsare och dess 

primära funktion är förmodligen inte att skapa en relation till läsaren utan snarare att indikera 

vilket typ av innehåll man kan förvänta sig på sidan (bilden dyker upp och används så fort 

användaren klickat på länken Trafik & resor i länkmeny (f1) och är således inte specifik för 

just Färdtjänst). Vad som är intressant med bilden är att det är människor som är avbildade. 

Orden Trafik och Resor associeras gärna med olika typ av färdsätt (vilket kan stödjas av att de 

alternativ som dyker upp i länkmeny (f2) handlar om olika typer av färdsätt och fordons-

relaterade länkar som exempelvis Bilpool, Buss, tåg, flyg och Parkering), men här är det 

människor som befinner sig i en trafikmiljö som är i fokus. Många av dem har ryggsäckar 

eller väskor, vilket tillsammans med det faktum att de är i rörelse indikerar att de är resenärer.  

 Tittar vi på det textelement som är döpt till f5 hittar vi en kort text (skrift) som är upp-

delad i tre stycken. Användandet av du-tilltal ger ett personligt intryck och det finns även en 

avsändare i form av ett ”vi” (”Vi tar tacksamt emot…”). Två rubriker inleder de två sista 

styckena. Rubriken ”Vem kan få färdtjänst?” är en fråga som även den ger ett läsarfokuserat 

perspektiv. Avsändaren har formulerat den fråga som den som har sökt upp sidan kan tänkas 

ha och frågans funktion är inte att söka information utan snarare att informera om att här kan 

du som läsare hitta informationen du söker. Texten är framförallt utformad som påståenden 

vars funktion är att informera. Vi har även en uppmaning i rubriken ”Tyck till om färd-

tjänsten”. Även om språkhandlingen grammatiskt sett är utformad som en uppmaning ger den 

inget krävande intryck. Det uteblivna utropstecknet kan vara en bidragande orsak till detta 
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men även texten som följer där avsändaren uttrycker sin tacksamhet och beskriver vilket 

”stort värde” synpunkterna har för hen, gör att tonen är vädjande snarare än befallande.  

 Typsnittet som används på Linköpings kommuns webbplats är Arial. Dess raka linjer 

förmedlar en strikt och funktionell känsla samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Arial och 

andra sans-seriff-typsnitt är vanliga vid just webbtext.  
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5 Diskussion 

Under följande rubriker diskuteras först studiens resultat och därefter metod.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att de äldre informanterna upplevde vissa problem när de använde 

Linköpings kommuns externa webbplats. Begreppanvändning och definitioner som inte 

överensstämde med informanternas uppfattningar utgjorde ett hinder, liksom att hitta rätt 

länkar. Vana och inställning spelade stor roll för hur lättanvänd man upplevde att sidan var 

och dessa faktorer hängde ofta ihop. Den information som eftersöktes gick ändå att hitta av 

samtliga äldre informanter och de uppvisade mycket tålamod i jakten på svaren, vilket inte var 

fallet bland de yngre informanterna som blev märkbart irriterade när vägen till svaren inte var 

glasklar. Linköpings kommun lyfter fram att de vill ha en mottagaranpassad webbplats som 

fungerar som en informationskanal och tillhandahåller service till kommuninvånarna. 

Samtidigt är linkoping.se ett sätt att visa upp kommunen utåt och förmedla dess varumärke 

och identitet. Att sammanfoga dessa två delar är förstås en utmaning, särskilt när man som 

offentlig organisation måste ta hänsyn till alla typer av användare, både digitalt infödda och 

digitala immigranter.   

 När Sveriges kommuner och landsting utför sina undersökningar av hur lätt det är att hitta 

information på kommunernas webbplatser ger de informationsletandet två minuter per fråga. 

Har inte svaret hittats då jämställs det med att det inte finns alls. Informanterna i kontroll-

gruppen verkade tappa tålamodet efter bara ett par minuter och ifrågasatte webbplatsens 

upplägg om svaret inte gick att hitta snabbt. Som digitalt infödda förväntar de sig att inga 

hinder ska uppstå när de letar efter informationen, medan de äldre i större utsträckning 

verkade se sin egen förmåga som avgörande för om man kunde hitta svaret eller inte. Deras 

krav på att hitta informationen snabbt verkade vara lägre; samtidigt hade de åsikter kring 

storlek på typsnittet, användandet av exempelvis pdf-symboler och vilka definitioner som 

användes på webbsidorna.  

 Konflikten som uppstår när man ska skapa en webbplats där man måste väga ergo-

nomiska lösningar med ett spännande och interaktivt innehåll beskrivs av Bitterman och 

Shalev (2004:25) och enligt Vägledning för webbutveckling (hämtat 2013-04-22) ska en 

offentlig organisation prioritera tillgänglighet framför spännande grafik och multimodalitet. 

Detta blir särskilt viktigt när man utgår från en äldre målgrupp där ett ord som e-tjänst och en 
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pdf-symbol kan försvåra användandet. Alla informanter var dock positiva till användandet av 

bilder och i Eyetrack undersökningen från 1990 var det bilder som först hamnade i blickfokus 

bland användarna, något som hade ändrats tolv år senare. Vi kan rimligen anta att studien från 

1990 hade en högre andel immigranter än studien från 2002 och att dessa uppmärksammar 

och orienterar sig efter bilder i större utsträckning än de digitalt infödda.  

 Att göra en webbplats lättillgänglig för en äldre målgrupp gör sannolikt att användningen 

underlättar även för andra användare. Linköpings kommun har i Riktlinjer för externa 

webbplatsen (2010-2-4) fastslagit att linkoping.se ska vara en kommunikationskanal för 

information och service, och att den är lättillgänglig för alla känns som en viktig del av att 

kunna förmedla information. Samtidigt kan vi anta att yngre användare har högre krav på att 

webbsidor ska vara en upplevelse, och webbplatsen är inte bara en plats att söka information, 

utan fungerar även som en bild som ska spegla kommunen. Att sidan ska fungera som en 

marknadsföringskanal för kommunen finns formulerat i Riktlinjer för kommunens externa 

webbplats och om Linköpings kommun vill framstå från en modern, kreativ och innovativ 

kommun, måste även dess webbplats signalera detta.  

 Det finns en del grepp som kan användas för att underlätta användingen av webbplatsen 

för alla användare utan att behöva göra avkall på en tilltalande design eller kreativ layout. 

Genom att jobba med framskjutenhet, det vill säga att lyfta fram de textelement som har störst 

betydelse genom storlek och färg, kan man lättare guida läsaren (Björkvall 2009:100–104). 

Länkmenyn (sfb1) är exempelvis ett textelement som mina informanter hade svårt att hitta, 

särskilt de som var minst vana vid att surfa, och genom att öka storleken på länkarna kan man 

få fler att uppmärksamma dem och lättare orientera sig på sidan. 

 Vidare kan man ha som rutin att fundera över de definitioner och den vokabulär som 

används på sidorna. För vilka underlättar man användningen genom att använda ett begrepp 

som e-tjänster och för vilka utgör det ett hinder? Man bör även överväga om man bör lista 

länkar i alfabetisk ordning. I till exempel länkmenyerna fb2 är länkarna listade uppifrån och 

ner i alfabetisk ordning och mina observationer visade att länkar som förekom högt upp (som 

bibliotek och badhus) hittades snabbare än de som hamnat långt ner (exempelvis äldre-

omsorg). Detta gällde särskilt när länkmenyerna var något längre, eftersom de sista alterna-

tiven i vissa fall hamnade utanför skärmbilden och då endast gick att se om man var aktiv och 

skrollade nedåt. Förslagsvis bör man istället ordna länkarna efter relevans och mest besökta. 

På sidan om Stöd & omsorg (linkoping.se. Hämtat 2013-05-21) har sannolikt länken 

Äldreomsorg högre relevans för fler än länken Kvalitet och utveckling. Om vi dessutom ser 

det från ett textanalytiskt perspektiv så får även Äldreomsorg ses som mer generell informa-
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tion och bör därför hamna högt för att matcha våra föreställningar kring vad som bör komma 

först.  

 Den bild som ligger under länkmenyn på varje sida kan fungera som en guide för att tala 

om var på webbplatsen man befinner sig (bilden under länkmenyn f1 är ett exempel på detta). 

Dock kan det finnas en risk att användarna uppmärksammar bilden men inte länkmenyn och 

sedan läser vidare på sidan i riktningen neråt. Det faktum att just bilder uppmärksammades i 

stor utsträckning bland mina informanter och var det som först hamnade i blickfokus i 

Eyetrack-undersökningen från 1990 ger ytterligare stöd för detta.   

 Vad gäller de resurser som finns för interaktion på sidorna har jag i resultatet tittat på det 

tilltal och de bilder som finns och möjligheten för användaren att identifiera sig med det som 

förmedlas (Björkvall 2009:46–47). Att använda ett du-tilltal, vilket man gör på till exempel 

färdtjänstsidan, minskar avståndet mellan avsändare och mottagare och går i linje med 

kommunens riktlinjer om att använda ett enkelt och okomplicerat språk på den externa 

webbplatsen. Att dessutom använda språkhandlingar som frågor ställer högre krav på 

interaktion från läsarens sida och signalerar en önskan om dialog snarare än enkelriktad 

information. På det hela taget utnyttjar Linköpings kommun dessa skriftliga resurser på ett bra 

sätt för att skapa interaktion med läsaren.  

 Att använda bilder som föreställer människor är en resurs som kan utnyttjas för att få 

läsaren att identifiera sig med innehållet (Björkvall 2009:82). Bilden under länkmenyn f1 

visar människor i kontexten Trafik & resor, som man kanske i första hand förknippar med 

färdmedel av olika slag. Att sätta människor i fokus minskar avståndet mellan innehållet och 

läsaren – alla kan säkerligen identifiera sig som resenärer av något slag, men inte alla kan 

identifiera sig som bilister eller tågresenärer som bilden skulle kunna föreställa.  

 Den andra bilden som finns på samma sida och som föreställer ett äldre par (f4) uppvisar 

många semiotiska resurser som möjliggör ett kontaktskapande och identifikation, vilket på-

visades i textanalysen. Dock reagerade alla de kvinnliga informanterna negativt på bilden och 

ville inte alls identifiera sig med den. Man vände sig mer eller mindre mot det faktum att det 

var en kvinna som tog hand om en man och att den äldre mannen såg så hjälplös ut och i 

behov av omvårdnad. Informanterna ville varken identifiera sig som omhändertagande kvinna 

eller i behov av att bli omhändertagen. Vi kan dra slutsatsen att i just den här kontexten, på en 

sida som informerar om färdtjänst, fungerar inte bilden såsom var avsett.  
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5.2 Metoddiskussion 

Antalet informanter i studien är förhållandevis få, men informationen från dem är å andra 

sidan mer djupgående än om jag exempelvis hade delat ut enkäter till ett flertal. Resultatet 

från observationerna och intervjuerna kring dessa visar inte bara vad informanterna säger att 

de gör, utan även vad de faktiskt gör vilket Bryman (2002:171) tar upp som en av fördelarna  

vid användandet av observation som metod. Kontrollgruppen som också utförde uppgifterna 

ger dessutom en slags resonans till resultatet från de äldre informanterna, särskilt vad gäller 

inställning och självsäkerhet kring användandet av internet. Textanalysen ger även den en 

kompletterande bild av webbsidornas användbarhet samtidigt som den inte bara utgår från den 

specifika målgruppen äldre, utan användbarheten i allmänhet. 

 Genom att använda en metodtriangulering kan mitt resultat stärkas och belysa fråge-

ställningarna från flera olika håll (Merriam 1994:85). Textanalysen visar, som Björkvall 

(2009:25–26) skriver, en modelläsning av en multimodal text och den ensam skulle inte ge en 

fullständig bild av det studien försöker påvisa. På samma sätt skulle intervjuerna och observa-

tionerna kunna sägas vara otillräckliga för att säga något mer om webbplatsen utöver just 

informanternas upplevelser av denna. Med textanalysen som komplement och med 

forskningsgenomgången som fond, kan vi dra slutsatser kring webbplatsens användbarhet, 

vilket i förlängningen kan vara en utgångspunkt för att förbättra Linköpings kommuns externa 

webbplats för många användare, inte bara äldre. 

 När jag gick igenom resultatet från de yngre deltagarna i kontrollgruppen förstod jag att 

en djupare jämförelse mellan de båda grupperna hade varit väldigt intressant och gett 

undersökningen ytterligare en dimension. Dock hade det behövts en utförligare undersökning 

av deras uppgiftslösande med intervjuer och observationer, såsom utfördes med de äldre 

informanterna. Att jämföra äldres och yngres internetanvändning, kanske framförallt vad 

gäller inställning och självsäkerhet, kan vara ett intressant ämne för framtida studier.  
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Bilaga 1 

Frågor/stödord som intervjun innan observationsdelen utgick ifrån 

 Namn 

 Ålder 

 Utbildning 

 Arbetsliv 

 Hur länge har du använt datorer? 

 Hur länge har du använt internet? 

 Hur ofta använder du internet? 

 Vad använder du internet till? 

 Har du använt Linköpings kommuns webbplats tidigare? 

 Hur tycker du att det är att läsa texter på Internet generellt? 

 Vet du vad en e-tjänst är? 
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Bilaga 2  

Frågor/stödord som intervjun efter observationsdelen utgick ifrån 

Vi går till sidan ”färdtjänst”.  

 Hur läser du den här sidan? Var börjar du titta? 

 Läser du hela texten som står på sidan? 

 Tittar du på länkarna? 

 Vad tycker du om bilden som de använder? 

 

Vi tar sidan ”biblioteket” som exempel 

 Vad är ditt första intryck av den här sidan? 

 Känns det här som en sida som det är lätt att hitta information på? 

 Hittar du den kontaktflik som finns på sidan? 
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Bilaga 3 

Informationssökning på Linköpings kommuns webbplats 

1. Öppna webbläsaren. Hur går du till väga för att hitta Linköpings kommuns webbplats? 

I följande uppgifter ska du utgå från Linköpings kommuns webbplats för att hitta 

informationen som efterfrågas. Du ska alltså inte använda google.com eller någon annan 

sökmotor. I vissa av uppgifterna kan det dock vara så att du blir hänvisad till en annan 

webbplats för att hitta informationen. 

2. Hitta formuläret som kan användas för att kontakta kommunen angående synpunkter på 

färdtjänsten. 

3. Hitta sidan där du kan söka efter information om olika äldreboenden. 

4. Du vill boka en datorhandledningstid på ett av biblioteken i kommunen. Hitta blanketten 

som du ska fylla i för att få en tid. 

5. Hitta länken till Tinnerbäcksbadets webbplats. 

6. Du har synpunkter på kollektivtrafiken. Hitta information kring vart du ska vända dig då 

(vilken aktör och telefonnumret).  

7. Hitta kontaktuppgifter till kommunpolitikern Claes Almén.  
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 


