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Abstrakt 
I den här uppsatsen undersöks tre trafikbolags webbplatser utifrån en utvald mottagargrupps 

upplevelser. Mottagargruppen utgörs av studerande på universitet eller högskola och 

undersökningarna genomfördes med hjälp av att personer ur denna mottagargrupp agerade 

informanter. Syftet var att ta reda på i vilken mån mottagarna upplevde webbplatserna som 

användarvänliga och begripliga och hur detta påverkade deras helhetsintryck av 

webbplatserna. Detta gjordes genom två separata undersökningar; dels ett experiment som 

utfördes genom en kombination av metoderna observation och intervju, och dels en digital 

enkätundersökning. I experimentet deltog 15 informanter som fick testa webbplatsernas 

användarvänlighet genom att svara på frågor om struktur och visuellt utseende samt göra ett 

praktiskt test där de skulle hitta specifika webbsidor. I enkätundersökningen ställdes 

webbplatsernas begriplighet i fokus genom att 29 informanter fick svara på frågor om 

textinnehållet på utvalda webbsidor. I båda undersökningarna ingick även en jämförelse av 

informanternas helhetsintryck av de tre webbplatserna. Resultaten visade att mottagarna 

upplevde alla tre webbplatser som mer eller mindre begripliga, men däremot uppstod tydliga 

problem med användarvänligheten och det framkom kritik mot innehållets 

mottagaranpassning. I båda undersökningarna värderade mottagarna sina intryck av de tre 

webbplatserna på ett liknande sätt, vilket påvisar en framträdande skillnad mellan hur 

webbplatserna upplevdes.  



 

1 

1. Inledning 
För de flesta myndigheter, företag och organisationer sker en stor del av kommunikationen till 

mottagare via webben, där verksamheternas webbplats spelar en central roll. Men att kunna 

kommunicera effektivt till sina mottagare är långt ifrån en enkel uppgift, då det finns många 

olika aspekter att beakta. För myndigheter eller företag med myndighetsutövning är det av 

största vikt att kommunikationen förstås av mottagarna, men detta är samtidigt en utmaning 

eftersom de ofta riktar sig till många olika grupper av mottagare. 

Från mottagarnas perspektiv är det på samma sätt viktigt att snabbt och enkelt kunna få tag 

på relevant information. Webben är en naturlig källa för information där många människor 

förväntar sig att kunna hitta det de söker. Om informationen inte finns på en viss webbplats, 

tar det inte många sekunder att klicka sig vidare någon annanstans. Det är på så vis 

mottagarna själva som väljer väg på webben, men ”[f]riheten att välja vägar på nätet är 

förenad med faran att få problem med orienteringen” (Holsanova 2010:133). 

Internets flyktighet innebär att webbplatser behöver ha en tydlig och användarvänlig 

struktur så att mottagarna kan hitta det de söker utan att tappa tålamodet. Eftersom det är 

svårare att överblicka innehållet på en webbplats än till exempel en tidning eller tryckt 

material, krävs en navigering som är lätt att uppfatta och en logisk struktur av de olika 

webbsidorna (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012). Men även att språkligt framställa 

innehållet så att mottagarna uppfattar det som tydligt och begripligt är avgörande för att 

informationen förstås. Det faktiska informationsinnehållet är ju i grunden det som mottagarna 

vill ta del av. Att kommunicera på webben är således komplext, vilket Holsanovas (2010) 

citat nedan tydliggör: 

 
Problemen med överblick och navigering vid läsning på nätet gör det extra viktigt att man 

anpassar informationen till mediet och väljer ett användarvänligt format, både språkligt, textuellt 

och grafiskt (Holsanova 2010:132–133). 

 

Webbens förutsättningar med en nära sammankoppling mellan struktur, visuell utformning 

och språkligt innehåll utgör kärnan i denna uppsats. I uppsatsen analyseras webbplatser som 

tillhör trafikbolag, på grund av att dessa verksamheter har en viktig funktion i samhället och 

därmed måste kunna förmedla information på ett sätt som är lätt för mottagarna att ta del av. 

Den konkreta kopplingen till samhället gör att uppsatsen och dess resultat kan uppfylla 

verkliga behov. Förhoppningsvis kan kunskaper om hur mottagare upplever denna sorts 

webbplatser ge förståelse som även är användbar i andra sammanhang. Uppsatsen är på vis 

relevant ur ett samhälleligt perspektiv. 

Från ett vetenskapligt perspektiv är denna uppsats intressant eftersom den strävar efter att 

skapa kännedom om ett område som är relativt outforskat. Kombinationen av att studera 

myndigheters digitala kommunikation och att utgå från verkliga mottagares upplevelser av 

detta bidrar med en ny infallsvinkel (Josephson 2009, Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 

2012). 

Idén till uppsatsen har växt fram genom mitt personliga intresse för webben och den 

digitala kommunikationen mellan myndigheter och mottagare. Enligt mina egna upplevelser 

tycks webbplatser ofta fokusera på den tekniska nivån och ett visuellt tilltalande utseende, 

vilka naturligtvis är viktiga delar av en webbplats. Men det finns även andra aspekter som 

inverkar på hur en webbplats upplevs, vilket gör att ett språkvetenskapligt perspektiv kan 

bidra med intressanta insikter. Min uppfattning är därmed att detta är ett område där det finns 

potential för utveckling, vilket jag strävar efter att visa med denna uppsats. 
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1.1 Syfte 

I den här uppsatsen kommer jag att utgå från en utvald mottagargrupp, nämligen studerande 

på högskole- eller universitetsnivå, och analysera hur de upplever och värderar tre 

trafikbolags webbplatser. Jag strävar efter att se på webbplatserna utifrån ett 

mottagarperspektiv för att skapa förståelse för hur webbplatserna fungerar i en så autentisk 

situation som möjligt. 

Det övergripande syftet är att undersöka i vilken mån de tre webbplatserna upplevs som 

användarvänliga och begripliga av den specifika mottagargruppen samt att se hur dessa två 

aspekter påverkar mottagarnas intryck av webbplatserna. Detta görs för var och en av 

webbplatserna, men det görs också en jämförelse mellan webbplatserna för att skapa 

förståelse för vad mottagarna värderar i ett större perspektiv. 

Begreppen användarvänlighet och begriplighet på webben kan innefatta en rad olika delar 

som behöver integreras och samverka med varandra för att skapa en komplett och funktionell 

helhet. Jag har dock behövt begränsa mig i denna uppsats. En undersökning av 

webbplatsernas struktur och visuella utseende strävar främst efter att pröva deras 

användarvänlighet och en granskning av några textuella aspekter syftar framförallt till att ta 

reda på webbplatsernas begriplighet. Eftersom mottagarnas egna upplevelser av 

webbplatserna står i centrum utförs undersökningarna med hjälp av verkliga personer ur den 

valda mottagargruppen. 

1.2 Avgränsningar 

På grund av förutsättningarna för uppsatsen är det tyvärr inte möjligt att undersöka 

webbplatserna som helhet. Analysen kommer istället att utgå från vissa utvalda webbsidor 

som är tänkta att representera webbplatserna. Jag kommer således att analysera delar av 

webbplatserna med förhoppningen om att detta kan ge en generell bild för innehållet på 

webbplatserna i stort. 

Undersökningen är tvärvetenskaplig, men eftersom detta är en uppsats i ämnet svenska 

språket kommer jag att anlägga ett språkvetenskapligt perspektiv i alla delar av analysen. Det 

finns andra studier som exempelvis handlar om den tekniska uppbyggnaden för att uppnå 

användarvänlighet på webben, men detta kommer jag inte att gå in på. 

Jag har även avgränsat uppsatsen till att granska webbplatserna med hjälp av en dator som 

redskap. Det hade varit möjligt att istället undersöka webbplatserna utifrån en mobiltelefons 

förutsättningar, men i denna uppsats har jag valt att utgå från datorn. Detta på grund av att det 

helt enkelt finns mer forskningsunderlag och riktlinjer kring kommunikation via dator än 

mobil, vilket är nödvändigt att ha som grund till uppsatsen. 

1.3 Definitioner 

Nedan definierar jag några begrepp som frekvent används i uppsatsen och därför kan vara bra 

att känna till. Jag har utgått från Datatermgruppens (2016) rekommendationer. 

En webbplats består av ett stort antal sammanlänkade webbsidor som har samma utgivare 

och som alla berör en viss organisations verksamhet. Ett exempel på en webbplats i denna 

uppsats är vasttrafik.se, där begreppet webbplats syftar till hela organisationen och alla 

webbsidor som finns inom denna webbadress. Ordet hemsida kan i andra sammanhang 

användas för ett liknande syfte, men enligt Datatermgruppen (2016) bör detta ord undvikas. 

Hemsida bäddar för begreppsförvirring då ordets form gör att fokus hamnar på en specifik 

webbsida trots att en webbplats i regel är uppbyggd av ett mycket stort antal sidor. 

Begreppet webbsida innebär den mängd information som kan ses på skärmen utan att 

klicka vidare via en länk. Informationen på en webbsida går att se på skärmen samtidigt eller 

genom att scrolla. 
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Startsida syftar till den webbsida som är tänkt att vara huvudingång till en viss webbplats. 

Startsidan fungerar ofta som en sorts anslagstavla för webbplatsen och därifrån kan man gå 

vidare till övriga webbsidor inom webbplatsen. Till detta kan man även använda de likvärdiga 

begreppen förstasida eller ingångssida, men jag kommer konsekvent att använda ordet 

startsida för att undvika förvirring. 
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2. Teoretisk bakgrund 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för några språkvetenskapliga teorier och definiera 

viktiga begrepp som ligger till grund för denna uppsats. För att kunna förstå uppsatsen till 

fullo är det bra att känna till dessa. 

2.1 Multimodalitet och vidgade texter 

Att betrakta texter som multimodala är grundläggande för denna uppsats, eftersom det 

förklarar hur texter kan tolkas och på så vis skapar förståelse för mottagarnas perspektiv. 

Multimodalitet innebär att begreppet text inte enbart innefattar själva språkbruket i sig, utan 

istället står för en större helhet som kan bestå av flera kommunikationsformer, såsom skrift, 

bild, layout, tal, musik eller rörliga bilder. Dessa olika former för kommunikation kan även 

benämnas semiotiska resurser och de samverkar för att tillsammans skapa textens mening. 

”[S]emiotiska resurser [är] meningsskapande material som kan användas för kommunikation” 

(Björkvall 2009:14). De semiotiska resurserna har inte statiska betydelser utan 

betydelsepotentialer som kan utnyttjas för olika syften. Vilka betydelsepotentialer en viss 

semiotisk resurs kan ha begränsas av sociala och kulturella konventioner, vilket innebär att 

användandet av dem förändras över tid i samband med att samhällets sociala och kulturella 

förutsättningar ändras (Björkvall 2009). 

Detta synsätt att texter är multimodala och innehåller flera semiotiska resurser är en central 

del av begreppet vidgade texter. Det utvidgade textbegreppet innebär att utgå från en texts 

samtliga betydelsebärande delar för att analysera och tolka textens mening (Björkvall 2009). 

Textbegreppet har på så sätt vidgats ur ett semiotiskt perspektiv, vilket kan illustreras genom 

Karlssons (2007:21) figur 1: 
 

Figur 1. Ett semiotiskt utvidgat textbegrepp           Figur 2. Ett interaktionellt vidgat textbegrepp 

 

Begreppet semiotiskt rum är användbart för att beteckna den potential för textens mening som 

finns på exempelvis en webbsida (Karlsson 2007). En sådan här multimodal text är inte 

bunden till en viss läsordning utan det blir istället upp till mottagaren själv att bestämma hur 

textens betydelsebärande delar ska läsas och tolkas. På grund av att textens mening bestäms i 

situationen förankras den i interaktionssituationen och kan ses som vidgad ut mot den 

närmaste kontexten. Detta kan kallas för en interaktionell vidgning, vilket visas i figur 2 

(Karlsson 2007:22) ovan. Det här innebär att texten måste ses som dynamisk och förstås i 

relation till sitt sammanhang: ”Även om en texts ytliga struktur är densamma i en situation 

och nästa, har kontexten och textens funktion förändrats” (Karlsson 2007:23). 
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2.2 Läsbarhet och struktur på webben  

Det finns skillnader i hur det går till när människor läser på papper respektive på skärm. 

Pappersläsning kännetecknas av linjärt läsande, medan ett cirkulärt läsmönster används för att 

läsa på webben. Det här innebär att blicken sveper runt på webbsidan i en slags F-form 

oavsett textens struktur. Läsare på webben skannar av texten efter relevant information och 

skumläser istället för att läsa ord för ord (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012). Läsning 

på webben ger således större frihet för läsaren att själv välja olika läsmönster och hen får på 

så sätt en mera aktiv roll (Nyström Höög, 2009b). 

På webben är det svårt för läsare att få överblick och därför behövs tydlig vägledning och 

markörer som underlättar textens läsbarhet. Layout och grafiska avgränsningar kan användas 

som verktyg för att strukturera information och vägledningar i form av exempelvis rubriker, 

underrubriker och typografiska markeringar hjälper läsaren att orientera sig på sidan. Även 

element såsom punktlistor och faktarutor särskiljer information och underlättar för läsaren 

(Holsanova 2010, Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012). 

På webben har läsarna bråttom och kan snabbt navigera sig vidare till andra webbsidor 

genom att klicka på länkar och menyer. ”Läsningen kännetecknas av flyktighet och frihet att 

röra sig tvärs igenom det virtuella rummet” (Holsanova 2010:126). Men dessa valmöjligheter 

medför samtidigt en risk att tappa bort sig i webbens struktur. Webbens multisekventiella 

struktur skiljer sig väsentligt från monosekventiell struktur, som exempelvis används i en 

traditionell roman och innebär en fast läsordning som läsaren förväntas ta. I multisekventiella 

strukturer finns flera vägar genom texten och läsaren måste därför göra egna val. Det finns tre 

huvudtyper av multisekventiella strukturer: axial struktur, lateral struktur och 

nätverksstruktur, där den sistnämnda är vanligast på webbplatser. Nätverksstrukturen, som 

visas i figur 3 (Gunder 2007:77), är uppbyggd som ett stort nät och det finns inget tydligt 

huvudspår. Strukturen kännetecknas av en ständig framåtrörelse där läsaren via länkar kan 

navigera sig vidare (Gunder 2007). 

 
Figur 3. Nätverksstruktur 

 

Dessa teorier om struktur och läsbarhet på webben tydliggör att det finns många aspekter som 

kan inverka på kommunikationen mellan avsändare och mottagare och att potentiella problem 

kan uppstå i webben som medium. Denna komplexitet har inspirerat till syftet med denna 

uppsats, vilket innebär att kunskaper om dessa teorier utgör en viktig teoretisk grund. 
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2.3 Klarspråk, mottagaranpassning och attityd 

I Sverige finns det en språklag som reglerar språkens ställning i Sverige och i paragraf 11 står 

det att språket i offentliga verksamheter ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” (Sveriges 

riksdag 2017: Språklag 2009:600). Detta innebär att alla myndigheter och andra organ som 

bedriver offentlig verksamhet har skyldighet enligt lag att uttrycka sig på ett sätt som 

människor förstår. Den här paragrafen kallas även för klarspråksparagrafen, eftersom arbetet 

kring klarspråk syftar till att göra det offentliga språket mer tillgängligt för allmänheten (Nord 

2011:16). Från allmänhetens perspektiv är det en demokratisk rättighet att begripa 

information och språket ska inte utgöra ett hinder från att exempelvis kunna ta del av 

samhällslivet eller engagera sig politiskt. Det språk som en verksamhet använder kan även 

påverka människors uppfattning och förtroende för dem, där ett krångligt språk riskerar att 

skapa misstro och ett minskat förtroende (Hedlund 2013). 

Klarspråk är ett brett begrepp och riktlinjerna för att skriva klarspråk omfattar flera nivåer, 

såväl kring kommunikationssituationen i stort men också på konkreta språkdrag. Några 

klarspråksråd enligt Hedlund (2013) är att: 

 

• Vägleda läsaren genom en tydlig och överskådlig struktur och tydliga 

sambandsmarkörer i texten. 

• Skriva det viktigaste först och utgå från vad läsaren vill veta. 

• Skriva kort och undvika onödig information. 

• Undvika ålderdomliga och svårbegripliga ord eftersom det gör språket stelt och kan 

upplevas krångligt av läsaren. 

• Använda ett aktivt språk som underlättar förståelsen av texten, medan ett passivt 

språk istället kan vara svårt och skapar distans mellan läsare och avsändare. 

• Tänka på textens utseende eftersom även detta har betydelse för textens läsbarhet. 

 

En av de viktigaste utgångspunkterna inom klarspråk är begreppet mottagaranpassning, som 

innebär en medvetenhet om den tänkta målgruppen. ”Mottagarperspektiv handlar i grund och 

botten om att försöka sätta sig in i mottagarens situation” (Nyström Höög 2002:27–28). En 

förutsättning för mottagaranpassning är på så vis att utforma kommunikationen, och därmed 

språket, beroende på vem mottagaren är och vilka behov hen har av kommunikationen (Nord 

2011). 

Begreppet mottagaranpassning är grundläggande för denna uppsats då undersökningarna 

baseras på kommunikationen till en specifik grupp av mottagare. Dessa mottagares egna 

upplevelser är centralt för uppsatsen, vilket gör att även en kännedom om begreppet attityd är 

en viktig förutsättning. 

Attityder kan fylla olika funktioner och har en komplex struktur som består av de tre 

komponenterna kognitiv, affektiv och konativ (Bijvoet 2013). Med den kognitiva 

komponenten menas en individs föreställningar om ett attitydobjekt, den affektiva 

komponenten handlar om individens känslomässiga värderingar och den konativa 

komponenten står för individens benägenhet att handla efter sina föreställningar och 

värderingar. Dessa tre komponenter är oftast i balans med varandra, men det kan hända att det 

uppstår en konflikt mellan dem. I denna uppsats är framförallt de två komponenterna affektiv 

och konativ aktuella och den eventuella konflikten mellan mottagarnas värderingar och 

handlingar. 
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3. Tidigare forskning 
Eftersom denna undersökning är tvärvetenskaplig har den beröringspunkter med flera 

forskningsområden. Inom den språkvetenskapliga sfären kan man säga att undersökningen tar 

stöd av två ben; dels forskning om myndigheters kommunikation och dels forskning om hur 

kommunikation via webben går till. I det här avsnittet kommer jag att redogöra för dessa två 

områden och ta upp några betydande studier inom respektive område. 

3.1 Studier om myndigheters kommunikation 

Det finns en hel del språkvetenskapliga studier som handlar om myndigheters kommunikation 

och klarspråk. Med tanke på att internet i ett historiskt perspektiv fortfarande är ett relativt 

nytt medium, har dessa tidigare studier till största delen analyserat kommunikation via 

exempelvis broschyrer och andra tryckta utskick. Det finns studier som har gjorts med hjälp 

av informanter, men till största delen är studierna baserade på analyserat material av 

språkforskarna själva. Det finns viss forskning som handlar om produktion av myndighetstext 

och förutsättningarna för detta, ett par exempel är Söderlundh (2012) och Nord (2011). Mest 

omfattande är dock studier kring det rent språkliga innehållet i myndigheters kommunikation. 

Studier har gjorts med grund i olika språkvetenskapliga teorier och perspektiv. Ofta läggs 

fokus på specifika textdrag eller inomspråkliga fenomen och vad dessa innebär för 

kommunikationens relation med avseende på avsändare och mottagare. Detta har bidragit till 

att det finns goda kunskaper om hur texter fungerar och betydelsen av klarspråk i 

myndigheters kommunikation (Nyström Höög 2009b). Jämfört med andra länder är idéer 

kring klarspråk och språkvård av offentliga texter mycket väl utvecklade i Sverige (se t. ex. 

Ohlson & Rahm 2009, Josephson 2009). Det här innebär att det till största delen är just 

inhemsk forskning som har haft störst betydelse för denna forskningsinriktning. 

Nyström Höög (2009a) skrev 2001 en rapport om begriplighet i myndighetstext i samband 

med att hon utvärderade texter på Statskontoret. Detta var en av de första större 

klarspråksinsatserna på en myndighet och det resulterade bland annat i första versionen av 

Klarspråkstestet (finns på Språkrådets webbplats). I utvärderingen undersöktes tre 

beslutstexter från Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Riksförsäkringsverket (numera 

Försäkringskassan) och tre informerande broschyrer från Naturvårdsverket, 

Försäkringskassan och Statens pensionsverk. Metoden var kvantitativ genom att analysera 

texternas läsbarhetsindex (LIX), meningslängd och fundamentlängd (Nyström Höög 2012). 

Utvärderingen bidrog med viktiga kunskaper till klarspråksarbetet genom att dra slutsatser 

kring vilka språkliga beståndsdelar på ord- och meningsnivå som fungerade väl i 

myndighetstexter men också genom att problematisera texternas mottagaranpassning på 

språknivå (Nyström Höög 2009a). 

Tio år senare genomförde Nyström Höög (2012) en studie där hon jämförde texterna från 

2001 med tre beslutstexter och tre informationstexter från 2011 som var tänkta att motsvara 

det tidigare materialet. Syftet med jämförelsen var att undersöka vilka skillnader som fanns i 

myndighetstexterna och i vilken utsträckning klarspråksarbetets genomslag hade påverkat de 

senare texterna. Nyström Höög kan konstatera att de flesta av de senare texterna är längre än 

de tidigare, vilket inte går hand-i-hand med klarspråksråden, men de verkar däremot ha blivit 

mer begripliga ur läsbarhetssynpunkt. I 2011 års texter finns en tydligare relation mellan 

avsändare och mottagare genom att ordet du används mycket flitigt. De senare 

informationstexterna är också multimodala i högre utsträckning än tidigare och stor omsorg 

tycks ha lagts ner på den grafiska utformningen (Nyström Höög 2012). 

Ohlson & Rahm (2009) har skrivit en artikel med syftet att kritiskt diskutera förhållandet 

mellan klarspråksideal, myndighetstext och mottagare genom att utgå från 

kommunikationssituationen mellan myndighet och mottagare. Innehåll, funktion och 
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förpackningsformat är viktiga utgångspunkter i deras analys av en broschyr om Malmös 

äldreomsorg. Resultatet visade att broschyren, i enlighet med klarspråksråden om enkelhet 

och begriplighet, lyckas informera utan att använda svåra ord eller krångliga formuleringar. 

De olika texterna som ryms i broschyren verkar dock ha olika syften och vända sig till olika 

mottagare och därför uppstår problem med mottagaranpassningen. Ohlson & Rahm menar att 

problemet med mottagaranpassning inte finns i den ytspråkliga utformningen, utan har att 

göra med att myndigheters mottagargrupper ofta är vida och heterogena vilket innebär 

svårigheter i att skriva mottagarorienterade texter. 

Även Lind Palicki (2010) har funnit att mottagaranpassning är svårt att lyckas med i 

myndighetskommunikation. Hon undersöker informationsbroschyrer som Försäkringskassan 

skickade ut till nyblivna eller blivande föräldrar under åren 1974 till 2007. Syftet är att 

analysera och problematisera föreställningar om föräldrar, vilka som normaliseras och vilka 

funktioner de tillskrivs. Lind Palicki gör detta med tanke på Försäkringskassans 

jämställdhetspolitiska uppdrag och anlägger ett feministiskt perspektiv på undersökningen. I 

de tidiga broschyrerna användes omtal som en mottagaranpassningsstrategi, vilket gjorde att 

referenterna blev könsneutrala och på så sätt inkluderade. Under senare år har normer om 

tilltal förändrats och i de senare broschyrerna används istället du-tilltal. Men enligt Lind 

Palicki skapar du-tilltalet hierarkier av mottagare som både inkluderar och exkluderar, vilket 

medför att biologiska mammor framträder som den primära mottagargruppen i broschyrerna. 

Denna undersökning visar att mottagaranpassning innebär mer än ett förändrat tilltal och 

påtalar konsekvenser av du-tilltalets användning. 

Något som det finns mindre forskning om är däremot hur myndighetstexter verkligen 

uppfattas och förstås av verkliga mottagare (Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012). En 

tidig studie på detta ämne är Gunnarssons doktorsavhandling från 1982, som fick kraftigt 

genomslag och fortfarande är av stor betydelse. Gunnarssons (1982) avhandling handlar om 

begripligheten i Medbestämmandelagen där hon strävade efter att ta reda på om lagspråket 

kunde göras mer begripligt för vanliga medborgare. Som ett led i detta utvecklade hon en 

teori där hon pekade ut olika läsmål: 

 

1. Memorering av textytan 

2. Registrering av textens ytstruktur 

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 

4. Integrering i egen omvärldsuppfattning 

5. Tillämpning på egen situation 

 

Läsmålet har betydelse för en persons läsprocess, och detta innebär att olika nivåer i texten 

blir relevanta för att begripa texten beroende på vilket läsmålet är. Utifrån detta omarbetade 

Gunnarsson lagtexten och hon genomförde sedan ett begriplighetstest med verkliga mottagare 

som fick använda både originaltexten och hennes alternativtext. Resultatet visade att samtliga 

undersökta mottagare ansåg att alternativtexten var lättare att begripa. Gunnarsson menar att 

omskrivningar av textens ytspråkliga syntax inte gjorde texten lättare utan istället att bearbeta 

texten med tanke på dess funktion och det situationella begripandet. 

Trots Gunnarssons grundliga genomgång behövs det ny och modern forskning som 

fokuserar på mottagares perspektiv. Det har gjorts några mindre studier, varav Sörlins (2012) 

undersökning om brevutskick från Skatteverket är en av dem. Materialet i Sörlins studie 

består av 54 enkätsvar och syftet är att analysera dessa mottagares upplevelse av ett konkret 

exempel på myndighetskommunikation. Det visade sig att utskicket på en språklig nivå hade 

fungerat väl och varit lätt för mottagarna att förstå, men däremot fanns det problem i 

informationsurvalet och anpassningen till kommunikationssituationen. 
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3.2 Studier om kommunikation på webben 

Internets framväxt har gjort att människors möte med myndigheter numera ofta sker via en 

skärm. Att kommunicera via webben medför andra förutsättningar än de som gäller vid tryckt, 

skriftlig kommunikation, men forskning om hur kommunikationen på bästa sätt ska ske i detta 

”nya” medium finns det fortfarande mycket lite av. 

Enligt Josephson (2009) har intresset för läsbarhet på webben främst legat på tekniska 

aspekter. Inom detta område har Nielsen haft stort inflytande då han har skrivit flera böcker 

och artiklar om användarvänlighet och läsbarhet på webben. Nielsens studier med verkliga 

användare har främst koncentrerats på faktorer såsom webbplatsers struktur, navigering, 

sökbarhet och layout, men studierna har även kunnat visa på hur användare läser och 

uppfattar texter på webben (Nielsen & Morkes 1997). Denna forskning har på så sätt även 

viss betydelse för språkvetenskapen. Josephson (2009) menar dock att det behövs mer 

kunskap om språkliga perspektiv på läsbarhet och begriplighet på webben. 

Det finns begränsad forskning som handlar om hur läsning på webben går till (Karlsson 

2011), men en betydande forskare inom detta ämne är Holsanova. Holsanova är en 

kognitionsforskare som bland annat har intresserat sig för hur människor interagerar i olika 

medier och hon har genomfört studier med hjälp av ögonrörelsemätare (Filosofiska 

institutionen 2017). Redan 1997 gjorde Holsánová & de Léon en studie om hur användare går 

till väga för att söka och läsa information på webben. I studien ingick åtta personer som blev 

filmade under tiden de sökte information om ett valfritt ämne på internet. Holsánová & de 

Léon noterade personernas rörelser och vilka länkar de tryckte på för att ta sig vidare, men 

också deras spontana kommentarer och svar på frågor kring hur de tänkte under tiden. Studien 

kunde visa på flera intressanta beteenden, här nämner jag endast några resultat. Bland annat 

saknade användarna strategi för hur de skulle hitta informationen och de hade inte i förväg 

planerat sitt sätt att handla. De valde ofta alternativ som var lättillgängliga i den visuella 

strukturen och föredrog alternativ som de kände igen sedan tidigare. Ytterligare uppträdde 

användarna motvilligt till tidskrävande moment och undvek exempelvis att ladda ner 

dokument. Dessa tidiga resultat gav viktig insikt i hur användare beter sig på webben. 

Även Karlsson har bidragit med forskning om hur kommunikation på webben går till. I 

hennes avhandling från 2002 analyserar hon innehåll och textnormer på 26 personliga 

hemsidor samt beskriver vilka föreställningar som användarna själva har om denna typ av 

hemsida. När avhandlingen skrevs hade internet bara funnits under något decennium och 

Karlssons syfte var att redogöra för den personliga hemsidan som skriftprodukt och dess 

betydelse i en större kontext. Att undersöka text skriven av privatpersoner i ett offentligt 

medium innebar nya perspektiv inom forskningen. Resultaten visade att de personliga 

hemsidorna innehöll sidor som föll under olika kategorier och användarna själva hade flera 

olika syften med att använda personliga hemsidor. Karlsson menar att texten på dessa 

hemsidor i grunden måste ses som multimodal och den tycks svara mot rådande tendenser att 

använda layout som meningsskapande medel. 

Inom området kommunikation på webben finns det en del språkvetenskaplig forskning 

som riktar in sig på information till specifika målgrupper. Domeij & Spetz (2012) har 

undersökt några myndigheters webbplatser utifrån ett flerspråkigt perspektiv och deras 

målgrupp är personer som arbetar med att ta fram innehållet på webbplatserna. Även Hanell 

(2009) intresserar sig i sin kandidatuppsats för myndigheters kommunikation till flerspråkiga 

personer, men hon riktar sig istället direkt till mottagarna. Hanell har genomfört en 

enkätstudie och en intervjustudie med personer som har ett annat modersmål än svenska där 

syftet var att ta reda på hur väl personerna kan tillgodogöra sig informationen på tre 

myndigheters webbplatser och hur de ställer sig till genren lättläst. Resultaten visar att det 

finns problem med myndigheternas information till denna målgrupp, och det handlar främst 

om problem med terminologi och kunskap om vad som kan orsaka begriplighetsproblem. 
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Ytterligare en kandidatuppsats som handlar om mottagaranpassad samhällsinformation på 

webbplatser är Salö (2009). Han undersöker tre kommuners webbplatser med avseende på 

struktur och språk genom ett videoinspelat experiment med tre informanter. I uppsatsen är 

begreppet klarspråk en viktig utgångspunkt, men även att utgå från användarnas eget 

perspektiv. Salös resultat bekräftar teorier om läsbarhet på webben, exempelvis genom att 

visa på menyernas viktiga roll som hjälpmedel för att kunna orientera sig i webbstrukturen 

och användares lässtrategi att snabbt skanna av texten efter information. 

3.3 Behov av ytterligare studier 

Med bakgrund i denna forskningsgenomgång kan man fastställa att det finns vissa 

kunskapsluckor som behöver fyllas i med ny forskning. Framförallt har det framkommit att 

det saknas kännedom om hur autentiska mottagare uppfattar och förstår texter i verkligheten 

genom att i forskning utgå från mottagarnas perspektiv (Nord 2011, Nyström Höög, 

Söderlundh & Sörlin 2012). Även inom området kommunikation via webben finns det mycket 

kunskap att inhämta och undersöka behovet av nya språkvetenskapliga teorier (Josephson 

2009, Nyström Höög 2009b). Som Nyström Höög formulerar det: ”för 

myndighetsspråkvården är kanske den största utmaningen … att klara omställningen från 

pappers- till nätkommunikation” (Nyström Höög 2009:12b). Målet med min undersökning är 

att bidra med kunskap som förhoppningsvis kan börja fylla ut dessa luckor och utöka 

förståelsen för myndigheters kommunikation via webben sett från mottagarnas perspektiv. 

Sådan kunskap uppfyller ett behov för att kunna tillmötesgå framtidens förutsättningar för 

lyckad kommunikation. 

De tidigare nämnda kandidatuppsatserna (Hanell 2009, Salö 2009) tycks ha identifierat ett 

liknande behov. Syftet med Salös undersökning är likartat med syftet för denna uppsats, men 

eftersom hans material är relativt litet behöver hans slutsatser ytterligare prövas. Min 

undersökning har även beröringspunkter med Holsánovás och de Léons (1997) undersökning 

genom metodvalet att observera och ställa frågor om användares beteenden på webben. 

Gemensamt för många av ovan nämnda studier är att de ofta utgår från stora, nationella 

myndigheter som till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan. Man kan tänka sig att 

dessa är viktiga och tacksamma studieobjekt på grund av deras tunga samhällsansvar. Men 

dessa myndigheter har troligtvis förutsättningar både kunskapsmässigt och ekonomiskt för att 

driva diverse kommunikationsinsatser, vilket inte nödvändigtvis är representativt för landets 

alla myndigheter eller företag med myndighetsutövning. I denna uppsats riktas istället 

uppmärksamheten mot bolag inom kollektivtrafikmyndigheter som verkar inom lokala 

områden. På så vis bidrar undersökningen med ett intressant perspektiv på hur denna typ av 

verksamheter tycks beakta begriplig kommunikation via webben. 
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4. Metod och material 
I det här kapitlet kommer jag först redogöra för analysens bakgrund genom att gå igenom 

några viktiga utgångspunkter. I avsnitt 4.2 och 4.3 gör jag sedan en grundlig beskrivning av 

de material och metoder som jag har använt mig av. Sedan diskuterar jag vilka etiska 

betänkanden som jag har tagit hänsyn till. 

4.1 Inledande metodval 

För att kunna studera det valda ämnet använde jag mig av två metoder; dels ett praktiskt 

experiment som inriktades på webbplatsernas struktur och visuella utseende och dels en 

digital enkätundersökning som fokuserade på webbplatsernas språkanvändning. De två 

undersökningarna riktade på så sätt in sig på två olika problemområden. Målet med att göra 

två separata undersökningar var att få fördjupade svar eftersom informanterna då hade 

möjlighet att koncentrera sig på ett och samma område. Båda undersökningarna gjordes med 

hjälp av informanter ur den valda mottagargruppen studerande. I det praktiska experimentet 

deltog 15 informanter och i enkätundersökningen deltog 29 informanter. Vissa av 

informanterna genomförde båda undersökningarna, medan andra endast gjorde en av dem. 

I de båda undersökningarna använde jag mig av en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Dessa två inriktningar kan betraktas som två yttersta punkter och det är 

vanligt att forskning befinner sig någonstans emellan dessa två (Davidson & Patel 2011:14). 

Till viss del analyserade jag resultaten genom att räkna och sammanställa rent kvantitativt, 

men i huvudsak använde jag mig av en kvalitativ metod genom att göra tolkningar av svaren 

för att på så vis kunna ge en djupare förståelse. Tillsammans kan man säga att de två 

undersökningarna dessutom är explorativa eftersom de utforskar kunskapsluckor och syftar 

till att inhämta ny kunskap inom ett visst område (jfr Davidson & Patel 2011). 

4.1.1 Val av webbplatser och webbsidor 

Undersökningarna utgår från trafikbolagen Västtrafiks, Hallandstrafikens och Skånetrafikens 

webbplatser. De här bolagen valdes med tanke på att de har en viktig samhällsfunktion att ge 

korrekt och tillgänglig information till allmänheten. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det 

intressant att analysera just trafikbolag eftersom de utgör en typ av verksamhet som tidigare 

språkvetenskaplig forskning inte har berört. Men det finns även en samhällelig nytta med att 

undersöka denna typ av myndighet. Trafikbolagens uppdrag är att främja resandet med 

kollektivtrafik, vilket är viktigt för samhället genom att kollektivtrafik exempelvis minskar 

miljöutsläpp, skapar jämnare förutsättningar för människor och ökar säkerheten i trafiken. 

Resultaten av dessa undersökningar kan bidra med att skapa en förståelse för hur mottagare 

upplever kommunikationen på trafikbolagens webbplatser, vilket skulle kunna användas till 

verkliga ändamål. 

Västtrafik är ett trafikbolag som verkar i hela Västra Götaland. De har hand om all 

kollektivtrafik i regionen och med sina 39 000 körda mil per dygn är de Sveriges näst största 

kollektivtrafikföretag (Västtrafik 2017). Hallandstrafiken är ansvariga för kollektivtrafiken i 

Hallands län och varje dag görs det runt 50 000 resor med Hallandstrafikens bussar och tåg 

(Hallandstrafiken 2017a). Med Skånetrafikens trafik reser ca. 250 000 människor varje dag 

och Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken inom Skåne (Skånetrafiken 2017a). De tre 

trafikbolagen ägs av respektive regioner, Västra Götalandsregionen, Region Halland och 

Region Skåne, vilka är så kallade kollektivtrafikmyndigheter som är ytterst ansvariga för 

länens kollektivtrafik (Sveriges kommuner och landsting 2017). Bolagen har det operativa 

ansvaret för kollektivtrafiken i sitt län och de bedriver på så sätt myndighetsutövning. 
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Dessa tre trafikbolag är som sagt av olika storlek och har därför delvis olika 

förutsättningar. Västra Götaland och Skåne är två storstadsregioner där ett mycket stort antal 

människor regelbundet använder sig av kollektivtrafik. Halland ligger geografiskt mittemellan 

dessa två regioner och ger möjligheter att resa såväl inom Halland som till någon av de två 

storstadsregionerna. På grund av den geografiska närheten samverkar dessa tre trafikbolag 

med varandra och resenärer kan resa mellan bolagens respektive områden utan att behöva 

byta trafikslag. Man kan därför anta att det finns likvärdig information på deras webbplatser 

och detta antagande ligger till grund för en intressant jämförelse av hur de tre har valt att 

presentera och språkligt framställa sin information. 

I båda undersökningarna blev informanterna instruerade att besöka en webbplats i taget. 

Först fick de gå in på Västtrafiks webbplats, sedan Hallandstrafikens och till sist 

Skånetrafikens webbplats. Det var nödvändigt att bestämma en fast ordning för att minska 

antalet variabler i analysen, men det är möjligt att ordningen i viss mån kan ha påverkat 

resultatet. 

De undersökta webbsidorna på respektive webbplats valdes främst ut med tanke på att de 

skulle vara relevanta för mottagargruppen studenter. Det här för att skapa en så autentisk och 

intressant situation som möjligt för informanterna och på så sätt få ett trovärdigt resultat. Jag 

är medveten om att materialurvalet till stor del kan påverka hur resultatet skulle falla ut och 

med tanke på det har jag försökt göra ett väl genomtänkt och objektivt urval. Målet är att de 

utvalda webbsidorna ska kunna representera webbplatserna som helhet, men det går inte att 

garantera detta med tanke på att varje webbplats innehåller ett mycket stort antal webbsidor 

som har varierande innehåll och placering i strukturen. Jag kommer att motivera och diskutera 

de utvalda webbsidorna närmare i respektive undersöknings metodbeskrivning. 

4.1.2 En utvald mottagargrupp 

De tre webbplatserna har ett brett spektrum av möjliga mottagare då informationen riktar sig 

till allt från lokala skolungdomar till arbetspendlare och turister. För att avgränsa analysen har 

jag dock valt att endast inrikta mig på en mottagargrupp, nämligen studerande på högskole- 

eller universitetsnivå. Anledningen till att jag valde just studerande är att de torde vara en 

intressant och attraktiv målgrupp för trafikbolagen. Många studenter använder kollektivtrafik 

för att ta sig till studieplatsen och kollektivtrafik är ofta ett mer ekonomiskt alternativt än att 

till exempel ha en egen bil. Studenter är även i regel vana vid att använda webben som 

verktyg och kan tänkas ha kännedom om konventioner för webben, vilket betyder att de kan 

ha relevanta synpunkter och kritik. 

Mottagargruppen studenter är inte på något sätt en homogen grupp, utan kan bestå av 

personer med blandade åldrar, kön, bakgrunder och tidigare erfarenheter. Dessa aspekter 

kommer jag inte lägga någon vikt vid i analysen eftersom jag strävar efter att få fram en 

generell bild för gruppen studenter. Med tanke på resultatets generaliserbarhet försökte jag 

däremot ta hänsyn till att det skulle finnas en spridning avseende dessa faktorer när jag 

samlade in informanter. I vilken omfattning eller på vilket lärosäte som studenterna studerar 

har jag inte tagit i beaktning. 

4.2 Praktiskt experiment 

Det praktiska experimentet syftade till att se hur informanterna använde och upplevde 

webbplatsernas struktur samt att ta reda på deras uppfattning om webbplatsernas visuella 

utformning såsom layout, bilder och färger. Målet med den här undersökningen handlade 

därmed främst om att pröva webbplatsernas användarvänlighet genom att informanterna 

själva fick använda dem. Experimentet syftade även till att se vilken betydelse struktur och 

visuellt utseende hade för informanternas intryck av webbplatserna som helhet. 
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Metoden för detta experiment var en kombination av observation och intervju. Med hjälp 

av observationsmomentet kunde jag se hur informanterna praktiskt gick tillväga, medan 

intervjuliknande frågor hjälpte mig att förstå varför de gjorde på det valda sättet. Mitt mål 

med experimentet var inte att få veta fakta, utan att ta del av informanternas egna upplevelser. 

Med tanke på detta var metoden passande eftersom ett personligt möte ger ”de bästa 

förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och känner” (Kylén 2004:9). 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Under det praktiska experimentet fick informanten själv använda en dator medan jag satt 

bredvid och observerade. Informanten blev instruerad att gå in på en webbplats i taget. Först 

fick hen göra sig hemmastadd på webbplatsens startsida och svara på frågor om det visuella 

utseendet på denna, för att sedan få i uppgift att hitta en webbsida om ett specifikt ämne på 

webbplatsen. Informanten fick ta sig fram till den efterfrågade sidan genom att använda sig av 

menyer och länkar och det enda kravet var att inte använda webbplatsens sökfunktion. Syftet 

med detta var att ta reda på hur sidorna var strukturerade på webbplatsen och se hur 

informanten gick till väga för att navigera sig fram. Medan informanten gjorde detta 

antecknade jag tillvägagångssättet och eventuella speciella rörelser eller kommentarer under 

tiden. När informanten hade kommit fram till den efterfrågade webbsidan ställde jag frågor 

om upplevelserna av att hitta sidan. Informanten fick sedan i uppgift att hitta ytterligare en 

sida på samma webbplats och samma procedur gjordes alltså två gånger. Därefter fick 

informanten sammanfatta sitt intryck av webbplatsen och sedan gå vidare till nästa webbplats 

där metoden upprepades. När informanten hade besökt alla tre webbplatser och utfört alla 

uppgifter på dem fick hen jämföra sina upplevelser av de olika webbplatserna. 

Jag ställde därmed frågor vid flera tillfällen under experimentet. För varje webbplats fick 

informanten först frågor om startsidan och sedan efter var och en av de hittade webbsidorna. 

Därefter fick informanten en fråga rörande webbplatsen som helhet och till sist ställde jag 

frågor när alla tre webbplatser hade besökts. Dessa frågor var utformade med tanke på att 

informanten själv skulle få uttrycka sina åsikter utan att bli styrd. Jag hade förberett vissa 

frågeområden och jag försökte få informanten att berätta om sina upplevelser genom att ställa 

relevanta följdfrågor. Intervjumetoden var på så sätt relativt öppen (Kylén 2004:19). 

När experimentet var över gick jag igenom mina anteckningar och skrev direkt ner 

eventuella kompletteringar. Anledningen till att jag valde att anteckna under experimentet 

istället för att exempelvis spela in ljudklipp eller film, var att få informanterna att känna sig 

bekväma och återskapa en så naturlig situation som möjligt. Inspelningar kan upplevas 

hämmande och det hade dessutom inneburit att jag hade behövt gå igenom materialet en gång 

till (Kylén 2004:40). 

De webbsidor som användes i experimentet hade jag bestämt på förhand och 

informanterna fick hitta sidor om samma ämnen på alla tre webbplatser. Detta för att kunna 

göra en objektiv jämförelse av strukturen på de olika webbplatserna. De sidor som besöktes 

var startsidan, följt av en sida om att resa med studentrabatt och till sist en sida om att ta med 

sig cykel på resan. Dessa webbsidor hade jag främst valt ut med tanke på deras relevans för 

mottagargruppen studenter, men jag strävade även efter att de två utvalda webbsidorna skulle 

finnas på skilda delar av webbplatsen för att informanterna skulle få testa olika menyval. 

Detta för att kunna ge ett mer tillförlitligt resultat av webbplatsernas uppbyggnad. 

4.2.2 Insamlat material 

I experimentet deltog 15 informanter. Jag fick tag i dem genom att utgå från mina personliga 

kontakter och genom dem fick jag sedan tips om ytterligare personer. Av praktiska skäl var 

detta mest genomförbart, men det betyder däremot inte att det finns en personlig förbindelse 

mellan mig och alla deltagande. Experimenten utfördes i studiemiljö, antingen vid 
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informanternas studieplats eller på ett bibliotek. Tiden som experimenten varade varierade 

mellan informanterna, men ett uppskattat genomsnitt är ca. 30 minuter per informant. 

Inför experimenten utformade jag ett så kallat observationsprotokoll. I protokollet hade jag 

formulerat frågor som jag skulle ställa och utrymme att skriva ner informanternas svar, men 

också möjlighet för mig att anteckna observationer av hur de gick till väga under 

experimentet. Jag använde protokollet som guide under experimentsituationen men anpassade 

mig efter situationen och försökte föra ett samtal med informanterna utefter de frågor som 

fanns i protokollet. På grund av detta är materialet inte likvärdigt för alla informanter då vissa 

har svarat mer eller mindre än andra. 

Materialet i denna undersökning består av totalt 15 observationsprotokoll med handskrivna 

anteckningar, vilket motsvarar ett protokoll för varje informant. Varje protokoll innehåller en 

sida med svar och anteckningar för var och en av de tre webbplatserna samt en sida där 

informanten fick jämföra de tre webbplatserna. Utöver detta innehåller protokollet kort 

bakgrundsinformation om informanten och ett skriftligt godkännande för att använda 

materialet. 

4.2.3 Reflektioner kring denna metod 

Något som man behöver vara medveten om är att sådana här experiment påverkas av 

situationen som de utförs i (Kylén 2004). Experimenten utfördes parvis där jag var intervjuare 

och informanten blev intervjuad. Vi hade därmed olika roller men där båda parter hade ett 

gemensamt ansvar för situationen, vilket kan skapa en nervositet eller osäkerhet hos den som 

blir intervjuad. Vem jag som intervjuare är spelar stor roll för vilka svar som den intervjuade 

ger, och faktorer som kan påverka är skillnad i ålder eller kön mellan mig som intervjuare och 

den som blir intervjuad (Kylén 2004:24). Jag kommer inte reflektera över informanternas 

ålder eller kön i analysen av materialet och det var inte heller något som jag frågade efter i 

experimentsituationen, men jag har beaktat en viss spridning bland informanterna. 

Eftersom jag i experimentet även observerade informanternas beteende måste man ta i 

beaktning att observationer kan påverkas av värderingar och tolkningar. Kylén menar att ”all 

mänsklig observation är subjektiv” (Kylén 2004:98) och detta är något som är svårt att 

ignorera. Jag antecknade inte allt som informanterna gjorde eller sa, utan endast det som jag 

bedömde var intressant för undersökningen och jag gjorde därmed en egen tolkning i 

situationen. 

4.3 Digital enkät 

I den digitala enkäten fick informanterna fokusera på det textuella innehållet på en utvald 

webbsida för varje webbplats. Tanken med detta var att ta reda på informanternas upplevelser 

av texternas begriplighet och hur detta påverkade deras intryck av webbplatserna. 

Eftersom enkäten var digital kunde informanterna utföra den vid en valfri plats och 

tidpunkt. Jag valde detta tillvägagångssätt för att försöka återskapa en så autentisk situation 

som möjligt då informanterna kunde besöka webbplatserna i en situation som de själva valde 

och samtidigt ge dem möjligheten att ha god tid på sig att svara. Denna metod skapar 

möjligheter att samla in ett större antal svar och är mindre tidskrävande än till exempel 

intervjuer och dessutom oberoende av informanternas geografiska position (Kylén 2004:10). 

På så vis var detta en tacksam metod för att kunna få in många svar. 

 

 

 



 

15 

4.3.1 Tillvägagångssätt 

Enkäten var utformad så att informanten fick se en sektion i taget och behövde svara på 

frågorna innan hen kunde gå vidare till nästa sektion. För varje webbplats blev informanten 

instruerad att klicka på en länk i enkäten för att besöka en specifik webbsida och ombads att 

läsa texten på den utvalda sidan. Därefter fick informanten frågor som berörde textens 

begriplighet genom ordval och informationsurval, tilltal, ton samt vilket övergripande intryck 

hen fick av texten. Informanten fick göra om samma procedur och svara på samma frågor för 

alla tre webbplatser. Till sist fick informanten jämföra sina intryck av texterna på de olika 

sidorna. 

Enkäten innehåller till största delen öppna frågor där informanterna fick obegränsat 

utrymme att skriva sina svar med egna ord. Öppna frågor kan ge svar som är svåra att tolka 

och bearbeta, men de är samtidigt användbara eftersom informanterna inte styrs in i en viss 

tankebana. Öppna frågor är även ett bra sätt att ta reda på informanters attityder (Kylén 

2004:61). Till varje webbplats fanns även en fråga där informanten fick ge en bedömning på 

en skala från 1 till 5. Med fem steg fanns en möjlighet att svara mittenvärdet 3, som kan vara 

svårt att tolka, men jag bedömde att informanterna skulle ha alternativet att inte behöva välja 

sida. Just fem steg gör att risken för slumpfel är relativt litet (Kylén 2004:83). I sektionen om 

jämförelse ombads informanten att välja och motivera vilken webbplats hen upplevde som 

bäst respektive sämst. Detta användes sedan för att kunna jämföra de tre webbplatserna. 

När informanterna hade skickat in sina svar sammanställdes de i diagram och listor i det 

enkätprogram som jag använde mig av. På så sätt kunde jag sedan överblicka såväl 

individuella svar som en sammanställning av alla informanters svar samt sortera dessa på 

olika sätt. 

I enkätundersökningen användes en webbsida per webbplats. I detta urval hade jag, utöver 

sidornas relevans, ytterligare aspekter i åtanke: textinnehållet på den utvalda sidan skulle vara 

representativt för webbplatsen som helhet, textinnehållet skulle vara kort och gå snabbt att 

läsa men samtidigt vara av tillräcklig omfattning för att informanterna skulle kunna bilda sig 

en uppfattning om texten och sidorna på de olika webbplatserna skulle helst behandla samma 

ämne. Det krävdes noga övervägande av flera olika alternativ innan jag kom fram till att 

använda webbsidor som handlade om att ta med cykel på resan på samtliga webbplatser. 

Dessa utvalda webbsidor tillgodoser aspekterna. Jag fick dock göra en kompromiss för att 

uppfylla målet om att alla sidor skulle handla om samma ämne, eftersom Hallandstrafikens 

text om cykel är betydligt kortare än de andra två. Min bedömning var att sidans innehåll 

stämde överens med andra sidor på Hallandstrafikens webbplats och att det ändå gick att få 

fram relevanta åsikter om texten för att kunna göra en rättvis analys och jämförelse. 

4.3.2 Insamlat material 

Materialet i den här undersökningen består av enkätsvar från 29 deltagande informanter. 

Enkäten lades först upp på min privata Facebook-profil och den spreds sedan vidare i olika 

grupper på sociala medier. Jag skickade även enkäten via mejl till några klasser på en 

högskola och till personer som tidigare hade deltagit i experimentet. Eftersom deltagarna i 

enkäten inte behövde fylla i några personliga uppgifter går det inte att veta vilket 

spridningssätt som genererade flest svarande. Det är heller inte möjligt att veta hur lång tid 

enkäten tog att fylla i för informanterna, men min gissning är minst 15 minuter. 

Enkäten var uppdelad i olika sektioner och behandlade en webbplats i taget. Informanterna 

fick svara på 8 frågor om varje webbplats och sedan 3 frågor angående jämförelse mellan 

webbplatserna. Antalet svar varierar dock mellan frågorna eftersom alla informanter inte har 

besvarat alla frågor. I enkäten finns även några bakgrundsfrågor om informanten och 

godkännande att svaren får användas som material till min analys. 
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4.3.3 Reflektioner kring denna metod 

En av anledningarna till att jag valde just enkät som metod orsakade även en negativ 

konsekvens; nämligen att informanterna kunde göra den vid valfri tid och plats. Vissa svar 

förefaller vara skrivna hastigt vilket gör dem svåra att tolka, medan andra svar är formulerade 

på ett sätt som närmast tycks vara skämtsamt eller ironiskt. En nackdel av denna metod är 

således att det inte går att ställa följdfrågor för att säkerställa vad informanten menar (jfr 

Kylén 2004:10). 

En annan konsekvens är antalet obesvarade frågor. Detta var dock förväntat eftersom de 

flesta frågor inte var obligatoriska. När man riktar sig till personer måste man räkna med ett 

visst bortfall och obesvarade frågor är vanligt i enkäter. Ett allt för stort bortfall kan innebära 

problem med tillförlitligheten, men det kan samtidigt vara intressant att undersöka vilka 

frågor som inte har besvarats eftersom det också kan tolkas som en åsikt (Kylén 2004). I mitt 

material finns ett visst bortfall, men eftersom antalet bortfall per fråga är litet kan detta inte 

sägas påverka resultatets tillförlitlighet nämnvärt. Jag kommer därför att inkludera alla 

enkäter, även de som innehåller obesvarade frågor, i analysen. 

4.4 Etiska betänkanden 

Eftersom mitt analysmaterial bygger på undersökningar med personer, har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De etiska principerna består av de fyra 

kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

I enlighet om kravet om information gav jag information till informanterna innan 

undersökningens början om exempelvis bakgrunden till undersökningen, deras uppgift och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag gav dem också kontaktuppgifter till mig så 

att de enkelt skulle kunna nå mig i efterhand. Informanterna informerades om att 

undersökningarna genomfördes för ett vetenskapligt syfte, vilket följer kravet för nyttjande. 

Informanterna behövde inte uppge några personliga uppgifter så att de skulle kunna 

identifieras och jag informerade om att deras svar kommer behandlas konfidentiellt. Detta var 

i enlighet med konfidentialitetskravet. För att fullfölja samtyckeskravet fick informanterna i 

slutet av undersökningarna ge sitt skriftliga godkännande att jag fick använda deras svar som 

material till min analys. 

Undersökningarna innehöll inga frågor av etiskt känslig eller personlig karaktär, vilket 

gjorde att jag bedömde att ingen informant behövde ta del av uppsatsen innan den 

publicerades. Däremot informerade jag informanterna om var uppsatsen kommer att 

publiceras när den är klar och gav dem möjligheten att få den mejlad till sig. 
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5. Resultatredovisning 
I det här kapitlet kommer undersökningarnas resultat att redovisas. I avsnitt 5.1 presenteras 

experimentet och i avsnitt 5.2 den digitala enkäten. I de båda avsnitten redogör jag för 

resultaten för en webbplats i taget och slutligen görs en jämförelse mellan de tre 

webbplatserna. Detta för att kunna få en god överblick över informanternas upplevelser av var 

och en av webbplatserna och vilka slutsatser som kan dras av detta. 

5.1 Redovisning av praktiskt experiment 

Målet med det praktiska experimentet var att främst undersöka webbplatsernas 

användarvänlighet genom att testa strukturen och det visuella utseendet. De 15 informanterna 

fick i uppgift att hitta två bestämda sidor på varje webbplats: först en sida om vad som gäller 

för att få studentrabatt och sedan en sida om att ta med cykel på resan. Dessa två sidor är 

placerade på olika delar av webbplatserna, vilket gjorde att informanterna behövde testa olika 

menyval. Informanterna fick svara på frågor om processen att hitta dessa två sidor, men även 

om deras upplevelse av strukturen som helhet och utseendet på startsidan. 

5.1.1. Västtrafiks webbplats 

På Västtrafiks webbplats är innehållet främst ordnat genom några huvudkategorier i en fast 

meny på sidans topp, i den så kallade headern, och menyn syns alltid oavsett vilken sida inom 

webbplatsen som man befinner sig på. Beroende på vilken huvudkategori som väljs kommer 

en sidomeny fram på den vänstra sidan, som kan expandera för att visa underkategorier. De 

olika menyvalen är namngivna med ett eller några ord, som exempelvis Trafikläge eller Att 

resa. Ibland finns även en meny mitt på sidan där några utvalda menyval från sidomenyn 

presenteras tillsammans med en kort förklarande text. 

 

 

 
Bild 1. Västtrafiks startsida, övre delen.                        Bild 2. Västtrafiks startsida, nedre delen. 

 

När det gäller layouten på Västtrafiks startsida beskrev några av informanterna den med ord 

som fin, trevlig och tydlig. Drygt hälften av informanterna upplevde dock sidan som rörig och 

hoptryckt och menade att det är många intryck att ta in samtidigt. Några tyckte att den var 

tråkig och hade typisk myndighetsstil. Annan kritik som framkom var att relevanta funktioner, 

som att söka resa, fick för liten plats på startsidan. Informanterna var generellt sett positivt 

inställda till bilderna och färgerna på sidan och menade att de gav ett enhetligt och 

professionellt intryck. Däremot anmärkte flera informanter på att färgkontrasterna är otydliga 

framförallt i sidomenyn där den blå texten är svår att se mot den ljusblå bakgrundsfärgen. 

Webbsidan om studentrabatt finns placerad under huvudkategorin Biljetter och Priser och 

sedan finns valet Studentrabatt en bit ner i sidomenyn till vänster. Majoriteten av 

informanterna hittade denna sida relativt lätt, eftersom de allra flesta klickade direkt på 

Biljetter och Priser och hittade den rätta sidan i sidomenyn. Några informanter klickade först 
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på Reseinformation i toppmenyn, men letade sig snabbt vidare tills de fann rätt sida. 

Informanterna upplevde uppgiften som lätt och tyckte att webbsidan hade en logisk placering 

i strukturen. 

Några av informanterna stötte dock på problem genom att de under huvudkategorin 

Biljetter och Priser missade de olika valen i sidomenyn och istället fokuserade på den meny 

som visades i mitten av sidan. I mittenmenyn presenteras endast några av de val som finns i 

sidomenyn, varav Studentrabatt inte är en av dem. Däremot finns valen Skolkort och Övriga 

kort, som informanterna klickade på. Här finns information om vad som gäller för bland annat 

grundskolelever och studerande vid Chalmers, men inte generell information för studenter. 

Det tog en stund innan informanterna hittade rätt sida om studentrabatt och de upplevde 

uppgiften som svår. De kommenterade att menyn i mitten verkade visa de största kategorierna 

och tyckte att ett alternativ för studenter borde ha funnits där. De ansåg även att termen 

Skolkort var oklar, vilket gjorde att de fick gå in och läsa för att ta reda på om ordet också 

syftade till studerande på högskola och universitet. Även menyvalet Övriga kort skapade 

förvirring eftersom detta uppfattades som en slags samlingskategori för olika kort, men trots 

detta fanns ingen information om att resa med studentrabatt. 

I nästa uppgift skulle informanterna hitta en sida med information om att ta med cykel på 

resan. Denna sida finns placerad under huvudkategorin Reseinformation. I sidomenyn måste 

man sedan klicka på Att resa för att visa underkategorier till denna och då kommer valet Resa 

med cykel fram både i sidomenyn och i menyn på sidans mitt. Huvudparten av informanterna 

fann direkt denna väg fram till sidan. De tyckte att processen gick lätt och snabbt samt att 

sidan var placerad där de hade förväntat sig. Några påpekade dock att sidomenyn var lite väl 

lång och man behövde scrolla för att se alla alternativ, vilket försvårade något. 

Två informanter gick däremot först in på huvudkategorin Biljetter och Priser. De 

motiverade detta med att de visste att cykeln måste ha en biljett och därför kan det tyckas 

relevant att ha denna information under just Biljetter och Priser. En av dessa informanter 

letade sig sedan vidare fram till rätt sida, men den andra informanten valde istället att ge upp. 

Informanten menade att fakta om att ta med cykel hade varit mest relevant under denna 

kategori och visste därför inte var det annars kunde tänkas finnas. Ytterligare en informant 

upplevde att sidan var svår att hitta och fick klicka sig igenom flera menyval innan hen hittade 

rätt. 

Majoriteten tyckte att Västtrafiks webbplats som helhet var bra och enkel att använda. 

Flera av dem nämnde att det finns många underkategorier och alternativ att klicka på, vilket 

gör det lättare att hitta det man söker. Någon menade dock att de många kategorierna gjorde 

att det blir mycket för ögat att läsa igenom, men upplevde ändå att det underlättade 

navigeringen. Faktumet att webbplatsen var uppbyggd genom flera menyer mötte blandade 

reaktioner. Vissa tyckte att det var positivt med både en sidomeny och en meny i mitten av 

sidan, men vissa upplevde detta som förvirrande eftersom menyn i mitten inte innehöll lika 

många alternativ. Däremot påpekade några informanter att de uppskattade den korta 

förklarande texten under menyvalen i mittenmenyn. 

Sammanfattningsvis fungerade webbplatsens struktur väl och de allra flesta informanter 

hade lätt för att lösa uppgifterna med att hitta de två efterfrågade webbsidorna. Endast några 

få stötte på något slags problem och en informant lyckades inte hitta sidan om cykel. Överlag 

var de olika alternativen i menyerna formulerade på ett sådant sätt att informanterna tydligt 

uppfattade vilken information som fanns där. De många menyvalen på webbplatsen delade in 

informationen på ett tydligt och vägledande vis, men en lång meny innebär samtidigt en risk 

för att inte alla alternativ uppfattas. Utifrån studenternas perspektiv var ordningen i menyerna 

på vänstersidan och i mitten inte alltid logisk och relevant, vilket gjorde att de fick scrolla 

förbi många andra alternativ innan de hittade rätt. Med tanke på att studenter är en stor 

målgrupp kunde information som är riktad till dem ha fått en mer framträdande plats. Några 
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visuella aspekter, såsom otydlig kontrast i sidomenyn, och vissa oklara ordval kan sägas ha 

viss negativ inverkan på webbplatsens användarvänlighet. 

5.1.2 Hallandstrafikens webbplats 

På Hallandstrafikens webbplats finns en menyknapp med ordet Meny i översta vänstra hörnet 

som expanderar när den klickas på. Knappen finns alltid tillgänglig från alla webbsidor. I 

menyn presenteras de övergripande kategorierna, som exempelvis Biljetter och priser och Om 

Hallandstrafiken. Varje menyval leder till en samlingssida med information om kategorin där 

det finns klickbara rubriker som öppnar text om en avgränsad del, såsom Här köper du din 

biljett. I övre mitten på webbplatsens startsida under rubriken Jag söker… finns genvägar till 

några olika menyval och även denna del fungerar som en slags meny. 

 

 

Bild 3. Hallandstrafikens startsida, övre delen.                 Bild 4. Hallandstrafikens startsida, övre mittendelen. 

 

 

 

Bild 5. Hallandstrafikens startsida, nedre mittendelen.      Bild 6. Hallandstrafikens startsida, nedre delen. 

 

De flesta informanter uttryckte att första intrycket av Hallandstrafikens webbplats var positivt 

och de beskrev utseendet som modernt, snyggt och fräscht. Flera stycken framhävde att de 

gillar att de viktigaste funktionerna såsom reseplaneraren syns direkt och att mindre relevant 

information är placerad längre ned på sidan. De flesta tyckte också att bilderna på sidan 

kändes relevanta och passade in på temat resande. Däremot framkom många negativa 

kommentarer om bakgrundsbilden. Flera informanter upplevde bilden som distraherande och 

störande eftersom den tar allt fokus och gör det svårt att se texten. Bakgrundsbilden 

tillsammans med den vita färgen på texten skapar dåliga kontraster vilket försvårar 

läsbarheten. I övrigt var informanterna positiva till färgerna på sidan, som uppfattades som 

behagliga och enhetliga. 

Den första uppgiften gick ut på att hitta en webbsida som förklarar villkoren för att få 

studentrabatt. Denna sida är placerad under kategorin Biljetter och priser, som kan nås 

antingen genom genvägen på startsidan eller genom att expandera menyn. Där är 

informationen uppdelad efter mottagare och man behöver välja mellan rubrikerna För dig som 

reser då och då, För dig som reser ofta eller För er som är många. Genom att klicka på 
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rubriken som heter För dig som reser ofta öppnas en text och en bit ner i den finns kort 

information och priser med studentrabatt tillsammans med en länk för att läsa mer utförlig 

information om detta. 

I stort sett alla informanter valde att direkt gå in på kategorin Biljetter och priser. Därifrån 

hade de dock svårt att ta sig vidare och många informanter förstod inte vilken rubrik de skulle 

trycka på. Några informanter gick igenom flera rubriker medan andra istället testade ett annat 

menyval. Tre informanter hittade snabbt rätt sida, men de resterande hade problem med att 

navigera sig fram och tre av dem lyckades inte hitta sidan överhuvudtaget. En av de 

informanter som snabbt hittade rätt sida berättade att det var en slump att hen klickade på 

rubriken För dig som reser ofta och att det egentligen inte kändes som en logisk placering. 

Informanterna uppfattade denna uppgift som krånglig och irriterande och tyckte att 

strukturen var dålig och ologisk. Många uttryckte att de kände frustration, suckade och 

uppgav spontana kommentarer som till exempel ”det borde ju vara här”, ”fan vad svårt” och 

”måste man ringa dom?”. 

Det största problemet med den här uppgiften var att välja rubrik att klicka på i kategorin 

Biljetter och priser. Majoriteten av informanterna kommenterade just detta. De ansåg att 

uppdelningen mellan att resa ofta eller att resa ibland inte var relevant för studenter, eftersom 

man kan vilja veta vad som gäller för att få rabatt oavsett hur frekvent man reser. Indelningen 

av resenärer som reser ofta respektive då och då kan tyckas utgå från mottagarens perspektiv, 

men i det här fallet har mottagarperspektivet inte lyckats. Grupperingen tycks istället ha gjorts 

utifrån organisationens eget perspektiv, som inte erbjuder studentrabatt på enkelresor utan 

endast på periodkort. Att dela in information beroende på antal resor kan tänkas vara 

betydelsefullt för den egna organisationen, men för den enskilde resenären har detta inte lika 

stor betydelse. Denna indelning skulle därför kunna uppfattas som irrelevant även av personer 

ur andra mottagargrupper än just studenter. Begreppen ofta och då och då är också 

problematiska eftersom de är subjektiva. I hur stor omfattning resande ska ske för att räknas 

som ofta kan uppfattas olika av olika människor, vilket kan skapa en osäkerhet inför att 

behöva identifiera sig till någon av grupperna. 

För att hitta webbsidan om cykel behöver man välja kategorin Bra att veta inför din resa 

som finns i den expanderbara menyn. Kategorin leder till en sida som innehåller en lång A-Ö-

lista med klickbara rubriker. Vid bokstaven C finns rubriken Cykel med på resan och genom 

att klicka på rubriken kommer informationen fram. Det går också att hitta likvärdig 

information genom att läsa lagtexten under rubriken Hallandstrafikens resevillkor, som finns 

under kategorin Reseinformation på startsidan eller Tidtabeller och resinformation i menyn i 

vänstra hörnet. Eftersom detta är en lagtext som är uppbyggd genom paragrafer kan man anta 

att den inte är avsedd som den primära källan för att få information om att ta med cykel. Det 

var heller inte den sida som jag hade syftat till att informanterna skulle hitta, men eftersom 

den innehöll likvärdig information kan den sägas lösa uppgiften och därför avslutades 

uppgiften om informanten hittade denna sida. 

Informanterna i experimentet navigerade sig fram på flera olika sätt för att hitta 

information om att ta med cykel. Ett par informanter hittade sidan Cykel med på resan direkt 

genom att klicka på Bra att veta inför din resa och sedan scrolla nedåt, och de upplevde detta 

som lätt. Majoriteten valde dock att klicka på Reseinformation eller Tidtabeller och 

resinformation, vilka leder till samma sida. En tredjedel av informanterna klickade sedan på 

Hallandstrafikens resevillkor och hittade informationen om cykel i lagtexten. De här 

informanterna upplevde uppgiften som medelsvår och tyckte att informationen borde ha varit 

tydligare och lättare att hitta. Resterande informanter testade flera kategorier och rubriker och 

de upplevde webbplatsens struktur som förvirrande. Någon gick in på kategorin Biljetter och 

priser medan några testade kategorin Tillgänglighet. En informant uttryckte att hen var nära 



 

21 

att ge upp efter att ha letat länge på webbplatsen och en annan informant lyckades inte hitta 

informationen alls utan gav upp. 

Flera informanter tyckte att det var svårt att förstå vilken information som fanns att hitta 

under kategorierna Bra att veta inför din resa respektive Reseinformation. De ansåg att 

ordvalen var förvirrande och menade samtidigt att informationen under dessa två kategorier 

kunde ha strukturerats på ett mer logiskt sätt så att det passade bättre under respektive 

kategori. En informant kommenterade att ordet inför fick hen att tänka på förberedelser inför 

resan och inte information som behövs under själva resan. Att det råder begreppsförvirring 

mellan dessa två kategorier och vilken information som bör höra dit framträdde tydligt i 

uppgiften, eftersom nästan alla valde alternativet Reseinformation framför Bra att veta inför 

din resa. Faktumet att flera informanter hade lättare för att hitta information genom lagtexten 

och inte genom den avsedda informationssidan om att ta med cykel kan också ses som en 

allvarlig anmärkning på strukturen. 

Överlag hade informanterna en del kritik mot menyerna på Hallandstrafikens webbplats. 

Ett par informanter tyckte att menyknappen i det översta vänstra hörnet var svår att se, vilket 

skulle innebära förödande konsekvenser för att kunna navigera sig runt på webbplatsen. 

Några informanter anmärkte även på ordningen som de olika kategorierna presenteras i på 

denna meny. Kategorierna är inte sorterade i bokstavsordning och tycks heller inte visa de 

viktigaste valen ur mottagares perspektiv överst. En informant förklarade att ordningen inte 

var relevant för hen som mottagare och uppfattade den som gjord för internt bruk. Några 

informanter kritiserade även vilka genvägar som visades på startsidan och menade att det 

fanns andra kategorier från vänstermenyn som hade varit mer relevanta att framhäva. 

En annan åsikt som framkom rörande webbplatsens struktur var att det fanns för mycket 

text under varje rubrik, vilket gjorde informationen svår att överblicka. Några informanter 

anmärkte på att man måste scrolla mycket för att hitta det de sökte. Detta hade kunnat lösas 

genom att strukturera om informationen och skapa fler sidor. Ett par informanter påpekade 

även att det var något otydligt att rubrikerna var länkar som gick att klicka på, vilket synliggör 

den grafiska utformningens betydelse för användarvänligheten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att majoriteten av informanterna fick ett positivt 

första intryck av utseendet på webbplatsen, men de stötte sedan på svårigheter när de skulle 

navigera genom webbplatsen. Tre informanter kunde inte hitta sidan om studentrabatt och en 

informant kunde inte hitta sidan om cykel, vilket tydligt visar på problem med strukturen. I 

situationen för experimentet kan man även anta att informanternas tålamod och vilja att lösa 

uppgifterna var större än den hade varit i en verklig situation, då fler antagligen hade gett upp 

och sökt information på annat sätt. Detta antagande förstärks genom informanternas 

frustrerade kommentarer under den första uppgiften. En av informanterna sammanfattade sitt 

intryck av webbplatsen genom att förklara att fokus tycktes ligga på layout och inte 

användbarhet, vilket gjorde att hen kände sig frustrerad. 

 En bidragande orsak till problemen var oklara formuleringar i menyn och i rubriker. 

Rubrikerna För dig som reser ofta och För dig som reser då och då skapade förvirring bland 

informanterna och det framkom även att ordvalen i kategorierna Bra att veta inför din resa, 

Reseinformation och Tillgänglighet var svåra att tolka. Det här visar på vikten av 

genomtänkta och tydliga formuleringar med relevant informationsurval för att visa 

mottagarna vägen genom webbplatsens struktur. Att menyerna inte fungerade som önskat och 

strukturen uppfattades som ologisk hade stor inverkan på webbplatsens användarvänlighet. 
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5.1.3 Skånetrafikens webbplats 

På Skånetrafikens webbplats finns, precis som på Västtrafiks webbplats, en fast meny i 

headern i toppen av sidan som alltid är synlig. På startsidans övre och nedre mitt finns även en 

meny med överskriften Så reser du med oss som innehåller sex olika kategorier. Kategorierna 

presenteras med en varsin rubrik, en kort beskrivande text och en tillhörande bild. Även i den 

övre menyn finns valet Så reser du med oss och denna leder till en likadan meny som den som 

presenteras på startsidan. Kategorierna i denna kan på så sätt ses som de huvudsakliga 

navigationsvägarna på webbplatsen. Utöver detta finns en kompletterande meny allra längst 

ner på startsidan. 

 

 

Bild 7. Skånetrafikens startsida, övre delen.                     Bild 8. Skånetrafikens startsida, övre mittendelen. 
 

 

 

Bild 9. Skånetrafikens startsida, nedre mittendelen.           Bild 9. Skånetrafikens startsida, nedre delen. 
 

Majoriteten av informanterna uppfattade Skånetrafikens startsida som fin, trevlig och tydlig. 

Många uppskattade att funktionerna Sök resa och E-tjänster framkommer tydligt eftersom de 

är relevanta funktioner för många besökare. Andra kommentarer som framkom var att 

startsidan upplevdes som lätt att titta på tack vare tydliga rubriker och bra textstorlek. Nästan 

alla informanter upplevde att bilderna på startsidan var trevliga och relevanta. Bilderna med 

glada människor uppfattades som inbjudande och väckte associationer till att det är kul att 

resa. Däremot påpekade några informanter att bakgrundsbilden inte syns så väl. De flesta 

tyckte att detta var positivt eftersom den inte tar uppmärksamhet från texten, men några 

menade att bilden var tråkig och hade dålig kvalitét vilket uppfattades som negativt. Alla 

informanter var positiva till färgvalet och ansåg att de gav tydliga kontraster. Vissa 

associerade den röda färgen till Skånetrafiken eller Skåne, medan andra menade att färgen gav 

ett varmt och trevligt intryck.  

Webbsidan om studentrabatt är placerad under menyvalet Så reser du med oss, som finns 

både i den övre menyn och på startsidan, och sedan under Vilket Jojo-kort passar dig? En bit 

ner på sidan finns rubriken Jojo Student med en kort ingress. Genom att klicka på en flik som 

heter Visa mer kommer den tillhörande texten fram. 
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Endast en informant hittade dock den snabbaste vägen direkt. Av de övriga informanterna 

valde nästan alla att klicka på Välj rätt biljett under kategorin Så reser du med oss. De 

motiverade valet av Välj rätt biljett genom att de uppfattade det som en slags 

samlingskategori där det skulle finnas information om alla sorters biljetter, vilket även den 

beskrivande texten under rubriken tycks mena. Trots detta finns ingen information om 

studentrabatt där. Några informanter tog sig sedan vidare relativt snabbt inom webbplatsen, 

men många informanter tyckte att den här uppgiften var svår och förvirrande. Två 

informanter gav upp utan att hitta den rätta sidan. Några yttrade även frustrerade kommentarer 

såsom ”det måste vara här” och ”tror inte jag kommer hitta det” under tiden. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det skulle ha varit mer logiskt att ha informationen 

under Välj rätt biljett eftersom de menade att det var svårt för dem att i förväg veta att det 

krävs ett resekort för att kunna resa med studentrabatt. Flera informanter berättade att de inte 

visste vad ett Jojo-kort är, vilket gjorde att de inte klickade på menyvalet Vilket Jojo-kort 

passar dig? Även informanten som hittade rätt sida på första försöket kommenterade att 

termen Jojo-kort kan vara svår för andra att förstå. I det här fallet skapade ordvalet Jojo-kort 

förvirring för de som inte hade förkunskaper om Skånetrafikens terminologi, vilket kan sägas 

utesluta vissa mottagare. Detta ordval innebar också en negativ konsekvens för möjligheterna 

att hitta information på webbplatsen. Precis som Hallandstrafiken tycks Skånetrafiken på så 

vis ha utgått från den egna organisationen snarare än från mottagarnas perspektiv vid 

indelningen av webbplatsens innehåll och formuleringen av rubriker. 

Även webbsidan med information om att ta med cykel finns under kategorin Så reser du 

med oss och genom att därefter klicka på menyvalet Så funkar det ombord. I den korta 

beskrivande texten under rubriken nämns ordet cykel. Ungefär hälften av informanterna 

hittade rätt sida direkt och de tyckte att den beskrivande texten var till stor hjälp för att hitta 

informationen. De flesta andra informanter klickade först på menyvalet Bra att veta inför 

resan, men trots detta navigerade de sig relativt snabbt vidare och hittade rätt sida. 

Ingen informant gav upp i den här uppgiften och de flesta upplevde den som lätt. Många 

påpekade däremot att informationsurvalet under Så funkar det ombord respektive Bra att veta 

inför resan var otydlig. Flera informanter menade att informationen om cykel lika gärna 

kunde ha funnits under Bra att veta inför resan, eftersom det är något man som resenär 

behöver veta i förväg och inte först när man kliver ombord. Indelningen skiljer sig även från 

Hallandstrafikens webbplats, där information om cykel finns under Bra att veta inför din resa, 

vilket kan ha påverkat informanterna till att välja motsvarande kategori även på 

Skånetrafikens webbplats. 

Åsikterna om Skånetrafikens webbplats som helhet är blandade. Några informanter 

upplevde strukturen som tydlig och praktisk, medan några tvärtom beskrev den som krånglig. 

Flera informanter upplevde att någonting fattades i menyerna och menade att det inte finns 

tillräckligt många val. De saknade en sidomeny eller någon form av kompletterande meny 

med mer omfattande information och flera påpekade att det inte finns något menyval som 

heter Priser eller liknande. 

Andra kommentarer som framkom var att den korta texten under menyvalen i kategorin Så 

reser du med oss uppskattades. Någon kommenterade också att texten var lättläst och tydlig 

med punktform. Flera informanter var även positiva till att det fanns korta videoklipp på vissa 

sidor som gör det möjligt att få samma information genom att lyssna och titta istället för att 

läsa. 

Sammanfattningsvis fick webbplatsen nästan enbart positiv respons på startsidans 

utseende. Startsidan tycktes väcka känslor hos informanterna som beskrev den med ord som 

trevlig, inbjudande och varm. Även under tiden som uppgifterna utfördes framkom positiva 

kommentarer om grafiska aspekter. Däremot uppstod vissa problem när informanterna skulle 

navigera sig fram på webbplatsen. Majoriteten av informanterna klickade på minst ett 
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felaktigt menyval innan de hittade rätt sida i de båda uppgifterna och två informanter lyckades 

inte hitta sidan om studentrabatt. Detta tyder på att det finns problem med att förstå hur 

informationen är strukturerad på webbplatsen. Informanterna upplevde även menyerna som 

bristfälliga och saknade kompletterande menyval. 

Även på Skånetrafikens webbplats upplevdes vissa ordval och formuleringar som 

vilseledande, vilket påverkade användarvänligheten på ett negativt vis. I den första uppgiften 

klickade många informanter på menyvalet Välj rätt biljett där det i den tillhörande texten står: 

”Läs allt om våra olika biljetter.” Eftersom det inte finns någon information om resor med 

studentrabatt i denna kategori stämmer inte texten och den blir istället missvisande. 

Ytterligare ordval som skapade förvirring var Jojo-kort och orden ombord och inför i 

kategorierna Så funkar det ombord och Bra att veta inför resan. 

5.1.4 Jämförelse av de tre webbplatserna 

När informanterna hade genomfört uppgifterna på de tre webbplatserna fick de sammanfatta 

sina intryck genom att berätta vilken webbplats de upplevde som bäst respektive sämst. 

Resultatet av informanternas bedömning kommer att diskuteras i relation till deras faktiska 

beteenden, som jag har redogjort för ovan i avsnitt 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3. 

 

 
 
Diagram 1. Jämförelse mellan de tre webbplatserna avseende bäst helhetsintryck. 

 

Som visas i diagram 1 ansåg de flesta informanter att Skånetrafikens webbplats gjorde bäst 

intryck, då 7 av 15 informanter valde detta alternativ. Västtrafiks webbplats följer dock tätt 

efter med 6 informanter. Endast 2 informanter upplevde Hallandstrafikens webbplats som den 

bästa. Några av informanterna som ansåg att Skånetrafikens webbplats gav bäst intryck 

förklarade detta med formuleringar såsom ”den kändes bäst och lättast” och ”kändes lättast att 

använda”. De tycks på så vis motivera bedömningen utifrån sina känsloupplevelser. Andra 

förklaringar som framkom var att Skånetrafikens webbplats uppfattades som tydlig och lätt att 

använda. De informanter som tyckte bäst om Västtrafiks webbplats menade att den var 

användarvänlig, överskådlig och framförallt lätt att navigera. 

Informanternas värderingar av webbplatserna kan framstå som anmärkningsvärd med 

tanke på resultatet i analyserna av respektive webbplats. På Västtrafiks webbplats hade endast 

ett fåtal informanter svårigheter med att navigera sig genom webbplatsen och alla utom en 

informant kunde lösa uppgifterna. Jämfört med de två andra webbplatserna hade 

informanterna få klagomål och kommentarer om webbplatsen. På Skånetrafikens webbplats 
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hade däremot ett flertal informanter problem med att hitta information, främst i den första 

uppgiften. Två informanter gav upp och det framkom flera negativa kommentarer om 

webbplatsens användarvänlighet. Trots detta menade alltså fler informanter att Skånetrafikens 

webbplats gav ett bättre helhetsintryck än Västtrafiks webbplats. 

En möjlig anledning till att informanterna föredrog Skånetrafikens webbplats över 

Västtrafiks kan ha att göra med det visuella utseendet. Utseendet på Skånetrafikens webbplats 

fick överväldigande positiv respons medan Västtrafiks webbplats uppfattades som rörig och 

tråkig av flera informanter. Skånetrafikens webbplats tycktes dessutom väcka positiva känslor 

hos informanterna, vilket även framkom i deras motiveringar. Detta kan vara en orsak till att 

informanterna förblev positivt inställda trots att de hade vissa svårigheter med att använda 

webbplatsen. Det tycks på så vis vara flera faktorer som påverkar hur en webbplats upplevs 

och informanternas bedömningar förefaller vara grundade på en kombination av logisk 

struktur och tilltalande visuellt utseende. 

Värt att notera är att två informanter hade svårt att utnämna en webbplats som bäst överlag. 

De ansåg istället att Västtrafiks webbplats var bäst med avseende på struktur medan 

Hallandstrafikens webbplats gav bäst intryck rent visuellt. Med tanke på att denna 

undersökning lägger mer tyngd på att undersöka strukturen, har jag räknat dessa två 

informanter under Västtrafik i diagrammet ovan. Om större fokus hade legat på det visuella 

och de två informanternas val istället hade lagts till Hallandstrafiken, hade både Västtrafik 

och Hallandstrafiken fått 26.5 % vardera. Därmed hade Skånetrafikens webbplats ansetts ha 

gjort bäst helhetsintryck med större marginal. Av detta kan man konstatera att webbplatsernas 

visuella utseende har stor betydelse för hur de tas emot av mottagarna. 

När det gäller vilken webbplats informanterna upplevde som sämst framträder ett tydligt 

resultat, vilket visas i diagram 2 nedan. De allra flesta informanter, nämligen 10 av 15 

stycken, ansåg att Hallandstrafikens webbplats gav sämst helhetsintryck. Informanterna 

motiverade detta med att de upplevde det som svårt att navigera, att menyerna var svåra att 

förstå och att det saknades en överskådlighet. Informanterna bedömde därmed 

användarvänligheten på Hallandstrafikens webbplats som markant sämre än de andra två, 

vilket stämmer väl överens med slutsatserna man kan dra från de tidigare analyserna av 

respektive webbplats. Av de resterande 5 informanterna ansåg 3 att Västtrafiks webbplats gav 

sämst intryck, medan 2 valde Skånetrafikens webbplats. 

 

 
 
Diagram 2. Jämförelse mellan de tre webbplatserna avseende sämst helhetsintryck. 
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Även i denna jämförelse valde dock några informanter att skilja på upplevelsen av 

webbplatsernas struktur och visuella utseende. I diagrammet ovan har jag utgått från 

informanternas upplevelser av webbplatsernas struktur. Om resultatet istället hade fokuserat 

på utseendet, hade skillnaden mellan Hallandstrafiken och Västtrafik minskat. Det 

övergripande resultatet hade dock varit detsamma. 

Något som skulle kunna ha påverkat resultatet av ovan jämförelser, såväl angående bäst 

som sämst intryck, är ordningen som informanterna fick besöka de tre webbplatserna. 

Västtrafiks webbplats besöktes först och informanterna hade överlag minst synpunkter på 

denna webbplats. Det är möjligt att informanterna blev mer avslappnade med själva 

experimentsituationen under tiden och därför uttryckte fler kommentarer senare under 

experimentet. Det är även tänkbart att informanterna hade lättare för att ge synpunkter på de 

följande två webbplatserna eftersom de då hade något konkret att jämföra med. Således kan 

det vara så att den första webbplatsen potentiellt lämnade mindre avtryck på informanterna 

just på grund av det faktum att den besöktes först. 

5.2 Redovisning av digital enkät 

I den digitala enkäten riktades fokus på textinnehållet på en utvald webbsida för varje 

webbplats. Syftet med denna undersökning var främst att ta reda på texternas begriplighet 

utifrån mottagarnas perspektiv genom att ställa frågor om textens innehåll och vilket intryck 

detta gav. De sidor som besöktes var Resa med cykel på Västtrafiks webbplats, Cykel med på 

resan på Hallandstrafikens webbplats och sidan Cykel på Skånetrafikens webbplats. 29 

informanter deltog i denna undersökning. 

5.2.1 Västtrafiks webbplats 

Det övergripande intrycket av texten på Västtrafiks webbplats upplevdes av majoriteten 

informanter som tydlig, informativ och lätt att läsa och förstå. De flesta verkade tycka att 

informationen som fanns var tillräcklig och täckte det mesta. Några kommenterade även att 

texten var välstrukturerad och lätt att överskåda. Några informanter upplevde dock texten 

som något upprepande och krånglig. Överlag tycktes textens begriplighet uppfattas som god, 

vilket visas nedan i diagram 3: 

 

 
 

Diagram 3: Textens begriplighet på sidan Resa med cykel på Västtrafiks webbplats. 
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I diagrammet redovisas resultatet av en fråga där informanterna fick gradera textens 

begriplighet på en skala mellan 1 och 5. Siffran 1 betydde att de uppfattade texten som 

mycket lätt, medan siffran 5 stod för mycket svår. 16 av 29 informanter valde siffran 1 och 8 

informanter gav texten siffran 2. Det neutrala mittenvärdet 3, vilket kan tolkas som att texten 

uppfattades som varken lätt eller svår alternativt att informanten inte ville ta ställning, valdes 

av 3 informanter. 2 stycken gav texten siffran 4 medan ingen uppfattade den som mycket 

svår. Medelvärdet av informanternas bedömning är 1,69, vilket visar att texten överlag 

uppfattades som mycket lätt eller ganska lätt att förstå. 

På frågan om det finns några svåra eller krångliga ord svarade mer än hälften av 

informanterna nej. Av de resterande informanternas svar framkom att orden baxa och 

godstaxa uppfattades som konstiga och krångliga. Även urvalet av information uppfattades av 

majoriteten informanter som tydlig, men det framkom några negativa kommentarer om 

information som var svår att förstå. Några informanter ansåg att definitionen av olika 

trafikslag, såsom skillnaden mellan stadsbuss eller regionbuss, var oklar. Detta kan innebära 

problem eftersom reglerna för vad som gäller varierar mellan olika trafikslag och resenärer 

behöver därför förstå vilket trafikslag som de ska resa med. Ett par informanter tyckte även att 

information om att köpa biljett ombord var något otydlig. 

Drygt hälften av informanterna uppfattade att texten hade ett personligt tilltal genom att 

den använder sig av du-tilltal och ordet vi används för att omtala den egna organisationen. 

Flera informanter tyckte att tilltalet gjorde texten lättsam och personlig. En informant tyckte 

dock att texten, trots du-tilltalet, inte skapade närhet till mottagarna. De informanter som inte 

upplevde att texten hade ett personligt tilltal uppfattade den istället som steril och formell och 

en informant beskrev texten som läskig. 

Angående textens ton framkom flera skilda åsikter. Några informanter beskrev tonen som 

god och bra, medan några uppfattade den som informativ, neutral och saklig. Ytterligare 

andra informanter beskrev textens ton på ett mer emotionellt sätt då de använde ord som 

vänlig och trevlig. Av detta kan man konstatera att de flesta informanter fick ett positivt 

intryck av textens ton, men däremot verkar relationen som skapas mellan text och mottagare 

vara relativt neutral då texten inte tycktes engagera till några större känsloyttringar hos de 

flesta informanter. Andra upplevelser som framkom var att ett par informanter uppfattade 

tonen som ungdomlig, medan ett par menade att tonen var myndig och formell. 

Sammantaget kan man säga att de allra flesta informanter upplevde texten på denna sida 

som begriplig och tydlig med välstrukturerad information. Ingen informant upplevde 

begripligheten som mycket svår utan de flesta tycktes finna det relativt lätt att förstå 

informationen på sidan. Det fanns ett par ord som kunde uppfattas som krångliga och vissa 

informanter ansåg också att en del information skulle behöva förtydligas något, men överlag 

tycktes inte texten innehålla ord eller information som var särskilt svår att förstå. Det 

framkom blandade reaktioner på textens tilltal och ton, men de flesta informanter verkade 

ställa sig positiva till texten som helhet. 

5.2.2 Hallandstrafikens webbplats 

Texten på Hallandstrafikens webbplats beskrevs av många informanter som kort, koncis och 

kompakt. Det är inte helt tydligt om detta ska tolkas som positivt eller negativt. Några 

påpekade dock att information tycktes saknas och ansåg att det finns för lite text på sidan, 

vilket gör att man kan dra slutsatsen att den korta formen inte enbart upplevdes som något 

positivt. I övrigt beskrev några informanter texten som bra och tydlig, medan andra 

uppfattade den som tung eller okej. Ett par informanter menade att texten innehöll syftningsfel 

och krävde en del tankeförmåga för att kunna förstå. 
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Angående hur lätt texten var att begripa framkom ett resultat som tyder på att alla 

informanter inte upplevde texten som entydigt enkel. Som diagram 4 nedan visar, var 

resultatet mellan de informanter som graderade begripligheten med alternativ 1, 2 och 3 

mycket jämn. 9 informanter valde alternativ 1, som står för mycket lätt, och 8 informanter 

värderade texten med siffran 2 respektive 3. 2 informanter valde siffran 4 och 1 informant 

tyckte att texten var mycket svår och gav den därför siffran 5. Detta visar att de flesta 

informanter inte ansåg att texten var svår att förstå, men den jämna fördelningen mellan 

skalstegen 1, 2 och 3 visar samtidigt att den inte uppfattades som helt klar och tydlig och 

texten fick medelvärdet 2,21. 

 

 
 

Diagram 4. Textens begriplighet på sidan Cykel med på resan på Hallandstrafikens webbplats. 

 

Majoriteten av informanterna, nämligen 22 av 29, tyckte att texten innehöll information som 

var svår att förstå. Några menade att det saknades en del information och undrade till exempel 

var cykeln ska placeras och vad som gäller ombord på stadsbussar, vilket inte nämns i texten. 

Många informanter hade anmärkningar på meningen: ”I mån av plats kan du ta med dig din 

cykel … på Krösatågen, Västtågen och på regionbussarna, så länge de är utrustade med 

särskild upphängningsanordning” (Hallandstrafiken 2017b). Informanterna uppfattade detta 

som rörigt och svårt att förstå. De hade svårt att uppfatta vad en upphängningsanordning är 

och hur de som resenärer ska kunna veta om det kommer att finnas tillgängligt. Det framkom 

även en förvirring över om anordningen är något som ska finnas på tågen, bussarna eller 

cykeln och vems ansvar detta är. Flera informanter påpekade också att informationen om 

cykelns biljett var svårt att tolka. De ansåg att ”[c]ykeln måste alltid ha en egen biljett och för 

motsvarande ungdomspris” (Hallandstrafiken 2017b) var en krånglig formulering som skulle 

behöva förtydligas för att underlätta förståelsen. Dessa exempel visar att det finns problem 

med mottagaranpassningen och begripligheten i informationsinnehållet. 

Förutom ordet upphängningsanordning hade några informanter synpunkter på ordet 

tågsätt. En informant menade att tågsätt var ett svårt ord som skulle kunna vara problematiskt 

för människor med andra modersmål än svenska att förstå. Ett par informanter påpekade 

också att det finns en inkonsekvens av stavningen på detta ord, som skrivs både tågsätt och 

tågset. I övrigt uppfattade inte informanterna att det fanns några svåra eller krångliga ord. 

På frågan om tilltal påpekade många informanter att texten har ett du-tilltal som skapar en 

relation till mottagaren. Några informanter menade dock att texten trots detta kändes formell 

och något distanserad, medan några andra inte uppfattade att texten hade ett personligt tilltal. 
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Upplevelsen av textens ton fick blandade reaktioner hos informanterna. Tonen tyckes inte 

göra något större intryck på många av dem, som beskrev den med ord som okej, neutral och 

informativ. Några informanter använde däremot mer emotionellt laddade ord för att beskriva 

textens ton. 3 informanter uppfattade tonen som trevlig och vänlig, medan 5 informanter 

istället upplevde den som kall, byråkratisk och formell. En informant tyckte till och med att 

tonen var aggressiv. Det går således inte att sammanfatta informanternas upplevelse av 

textens ton på ett enhetligt sätt, men man kan konstatera att den möttes av både positiva och 

negativa reaktioner. 

Andra kommentarer som informanterna hade på denna sida var att den skulle behöva 

struktureras bättre för att underlätta läsbarheten. Flera informanter upplevde texten som tung 

och kompakt. De saknade en tydlig uppdelning med underrubriker och önskade även 

punktlistor och kortare rader. En informant ansåg att texten skulle behöva skrivas om helt 

med en tydligare målgrupp. 

Sammanfattningsvis upplevde informanterna en del problem med texten på 

Hallandstrafikens webbplats. Framförallt fanns det otydliga formuleringar som skapade 

förvirring och osäkerhet, vilket kan vara en bidragande orsak till att begripligheten inte 

uppfattades som alltigenom enkel. Svårigheterna tycktes inte finnas på textens yta eftersom de 

flesta informanter inte uppfattade mer än ett par svåra ord, utan snarare i informationsurvalet 

och hur detta presenterades till mottagarna. Det framkom blandade åsikter om textens ton, 

men den beskrevs av många med neutrala eller negativt laddade ord. Sammantaget kan man 

säga att informanternas synpunkter visar att det finns vissa problem med textens anpassning 

till mottagarna och kommunikationssituationen. Informanterna kritiserade även sidans layout 

och menade att texten kunde struktureras bättre för att göra den lättare att läsa. 

Som jag beskrev i avsnitt 4.3.1 är texten på denna sida betydligt kortare än motsvarande 

texter på de två andra webbplatserna. Trots detta visade det sig att informanterna hade en hel 

del synpunkter på innehållet. Detta visar att det kan uppstå problem med begripligheten om 

texten är alltför kort, vilket även några informanter påpekade i undersökningen. 

5.2.3 Skånetrafikens webbplats 

Den övervägande delen av informanterna fick ett positivt helhetsintryck av texten på 

Skånetrafikens webbplats. De upplevde den som tydlig, informativ och lättläst. Flera 

informanter menade att sidan var överskådlig och användarvänlig på grund av textens 

struktur. Några få informanter menade dock att sidan innehöll för mycket text som kunde ha 

sammanfattats på ett bättre sätt. Att de flesta informanter uppfattade texten som lätt att 

begripa tydliggörs i diagrammet nedan: 

 
 

Diagram 5: Textens begriplighet på sidan Cykel på Skånetrafikens webbplats. 
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Som diagrammet visar ansåg hela 19 av 29 informanter att texten var mycket lätt att förstå. 5 

informanter graderade textens begriplighet med siffran 2 medan 2 informanter valde 

mittenvärdet 3. 2 informanter valde siffran 4 medan 1 informant gav textens begriplighet 

betyget mycket svår. Därmed hade ett fåtal informanter svårigheter med begripligheten, men 

den övervägande majoriteten uppfattade texten som lätt och textens medelvärde är 1,66. 

De allra flesta informanter tyckte inte att det fanns några svåra eller krångliga ord i texten 

och inte heller att den innehöll information som var otydlig. Det framkom dock några 

negativa synpunkter. Två informanter menade att ordet tågsätt och olika sammanslagningar 

av ordet biljett kunde uppfattas som krångliga. Ett par informanter visste inte vad termen 

Snurringen betydde, vilket tycks vara en beteckning för något. I ett avsnitt finns 

formuleringen ”[d]et går endast att ta med cyklar under lördag och söndag klockan 04.00-

23.00” (Skånetrafiken 2017b), som några informanter ansåg var otydlig och svår att tolka. De 

menade att det var oklart om cyklar får tas med under övriga veckodagar eller om det då 

gäller under andra tider, vilket skulle behöva förtydligas. 

Angående textens tilltal valde 4 informanter att inte svara på frågan. Av de resterande 

informanterna menade hälften att texten hade ett personligt tilltal eftersom den använde sig av 

du-tilltal. Den andra hälften uppfattade inte att det fanns ett personligt tilltal, utan beskrev den 

med ord som formell eller myndig. Några informanter förklarade vidare att tilltalet var lagom 

neutralt eller lagom personligt, och ett par informanter menade att texten trots detta inte 

uppfattades som otrevlig. 

Många av informanterna upplevde textens ton som informativ, saklig och tydlig medan 

andra använde ord som okej och bra. Några informanter beskrev att tonen uppfattades som 

vänlig, varm och lättsam. Majoriteten informanter tycktes få ett positivt intryck av textens 

ton, där vissa beskrev den på ett känslomässigt vis medan andra inte gjorde det. Endast två 

informanter beskrev tonen med uppenbart negativa ord såsom auktoritär och nästan 

avskräckande. 

I övrigt hade många informanter kommentarer om det visuella utseendet på sidan, där de 

flesta var positiva. Många informanter uppskattade att texten delades upp genom 

underrubriker och punktlistor och menade att detta underlättade läsningen. Några framhävde 

att textens struktur var tydlig och bra upplagd. Ett par informanter tyckte dock att vissa 

punkter i punktlistorna uppfattades som onödiga och att vissa punkter innehöll för mycket 

information på samma ställe. 

Sammanfattningsvis verkade texten på Skånetrafikens webbplats ge ett gott intryck med 

tanke på att informanterna beskrev den som tydlig, lättläst och överskådlig. De allra flesta 

uppfattade texten som mycket lätt att förstå och fick ett positivt intryck av textens ton.  

Textens struktur med underrubriker och punktlistor fick många positiva kommentarer av 

informanterna. Det framkom några synpunkter på ord och formuleringar som kan vara svåra 

att förstå och som skulle kunna förtydligas, men i sin helhet tycktes det finnas få problem med 

textens begriplighet. 

5.2.4 Jämförelse av de tre webbplatserna 

När informanterna hade svarat på frågor om respektive webbplats fick de välja vilken de 

tyckte bäst respektive sämst om och motivera sina val. I diagrammet nedan redovisas 

resultatet av vilken webbplats informanterna uppfattade som bäst: 
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Diagram 6. Jämförelse mellan texterna på de tre webbplatserna avseende bäst intryck. 

 

Diagrammet visar ett tydligt resultat där 52%, vilket motsvarar 15 av 29 informanter, ansåg 

att Skånetrafikens webbplats gav bäst intryck. Informanterna motiverade detta val med att de 

upplevde webbplatsen som tydlig, trevlig och användarvänlig. Många menade att texten var 

välstrukturerad vilket gjorde den lättläst. 2 informanter uppfattade Skånetrafikens och 

Västtrafiks webbplatser som relativt likvärdiga i tydlighet, men menade att Skånetrafiken 

hade en trevligare webbplats som innehöll bättre information. Detta resultat stämmer väl 

överens med informanternas tidigare svar om upplevelserna av denna webbplats, vilket 

redovisades i avsnitt 5.2.1. 

En något mindre andel fick Västtrafiks webbplats då 10 informanter ansåg att den gav bäst 

intryck. Informanterna tyckte att denna sida hade ett enkelt och bra upplägg och att texten var 

konkret och tydlig. 

Endast 4 informanter valde Hallandstrafikens webbplats som den bästa, vilket kan tolkas 

som att resterande informanter istället fick ett negativt intryck av webbplatsen. Detta 

bekräftas genom nedan diagram, där informanternas val av vilken webbplats som gav sämst 

intryck redovisas: 

 
Diagram 7. Jämförelse mellan texterna på de tre webbplatserna avseende sämst intryck. 
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Detta visar att texten på Hallandstrafikens webbplats gav ett markant sämre intryck än de 

båda andra eftersom 66 %, vilket motsvarar 19 av 29 informanter, valde detta alternativ. 

Informanterna menade att texten på Hallandstrafikens webbplats var rörig, dåligt strukturerad 

och att det saknades information. Flera informanter påpekade även att sidan kändes ofärdig 

och inte uppfattades som särskilt genomarbetad, vilket en informant beskrev med orden ”det 

märktes att man inte hade lagt ner tillräckligt med tid på att skapa den”. Informanternas 

värdering av Hallandstrafikens webbplats reflekterar resultatet av deras tidigare svar på 

frågorna om webbplatsen. 

Av de resterande 10 informanterna ansåg 7 stycken att Skånetrafikens webbplats gav sämst 

intryck medan 3 informanter valde Västtrafik. Att färre informanter uppfattade Västtrafiks 

webbplats än Skånetrafikens webbplats som sämst kan tyckas anmärkningsvärt, eftersom det i 

diagram 6 framkom att Skånetrafiken gjorde det bästa intrycket. Följaktligen tycks det finnas 

en viss splittring av värderingarna mellan webbplatserna, där 5 fler informanter ansåg att 

Skånetrafikens webbplats var bäst men samtidigt bedömde 4 färre informanter att Västtrafiks 

webbplats var sämst. Skånetrafikens webbplats har på så vis upplevts som något bättre än 

Västtrafiks, men de två kan sägas vara relativt likvärdiga. Det är däremot tydligt att 

informanternas intryck av Hallandstrafikens webbplats uppfattades som betydligt sämre än de 

båda andra. 
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6. Diskussion och slutsatser 
De två undersökningarna som redovisas i den här uppsatsen gjordes med tanke på att det 

behövs mer kunskap om hur mottagare upplever myndigheters kommunikation på webben. I 

syftesformuleringen specificerades att uppsatsen utgår från en utvald mottagargrupp, 

studerande på högskole- eller universitetsnivå, och på grund av detta har undersökningarna 

gjorts genom att personer ur denna mottagargrupp har agerat informanter. Informanterna fick 

besöka webbplatser för de tre trafikbolagen Västtrafik, Hallandstrafiken och Skånetrafiken. 

Undersökningarna syftade till att svara på i vilken mån mottagarna upplevde de tre 

trafikbolagens webbplatser som användarvänliga och begripliga, samt hur detta påverkade 

mottagarnas intryck av webbplatserna som helhet. Undersökningarna har visat på flera 

intressanta resultat och i det här kapitlet kommer jag att diskutera resultaten och relatera dem 

till tidigare nämnda teorier och studier, vilka redovisades i kapitel 2 och 3. 

En övergripande slutsats är att mottagarna upplevde alla tre webbplatser som relativt 

begripliga, men dock med vissa skillnader mellan webbplatserna. Vad gäller webbplatsernas 

användarvänlighet framkom dock mer påfallande problem och skillnader mellan de tre 

webbplatserna. Mottagarnas sammanfattande helhetsintryck visade i båda undersökningarna 

på ett samlat resultat av att Skånetrafikens webbplats upplevdes som något bättre än 

Västtrafiks samtidigt som Hallandstrafikens webbplats gav sämst intryck hos mottagarna. 

6.1 Problem med anpassning till mottagarna 

Begreppet mottagaranpassning är centralt eftersom uppsatsen strävar efter att betrakta 

webbplatserna utifrån mottagarnas perspektiv. Som Nyström Höög (2002) beskrev handlar 

mottagaranpassning om att försöka förstå mottagarens situation och anpassa 

kommunikationen efter detta. Tidigare forskning av Gunnarsson (1982) och Sörlin (2012) 

visade att problem med mottagaranpassning inte fanns på den ytspråkliga nivån utan främst i 

förståelsen för textens kommunikationssituation och informationsurvalet. Detta är en slutsats 

som även stämmer in på mina undersökningar. 

I enkätundersökningen framkom några få synpunkter på ord som uppfattades som svåra 

eller krångliga att förstå, men de allra flesta informanter tycktes inte ha problem med 

texternas ordval. Däremot fanns vissa problem på andra språkliga nivåer, där främst texten på 

Hallandstrafikens webbplats pekades ut som svår att förstå men till viss del fanns problemen 

även på de andra två. Informanterna upplevde att viss information var formulerad på ett sätt 

som inte var tillräckligt tydligt för att kunna förstå, vilket skapade osäkerhet och förvirring. 

Några informanter saknade också en del information på Hallandstrafikens webbplats. Detta 

kan man tolka som att informationsurvalet inte är anpassat efter mottagarna och att det på så 

vis tycks saknas en förståelse för mottagarnas situation. 

Även i det praktiska experimentet framkom en del problem med webbplatsernas 

mottagaranpassning. Några informanter upplevde vissa ordval som svåra att förstå vilket 

försvårade navigationen på webbplatserna, vilket jag kommer att diskutera vidare i avsnitt 6.2 

nedan. Det framfördes också synpunkter på att information tycktes grundas på ett internt 

perspektiv snarare än mottagarnas, vilket bör ses som allvarlig kritik. Både på 

Hallandstrafikens och Skånetrafikens webbplatser fanns information om att ha rätt till 

studentrabatt i anslutning till information om att inneha ett resekort, vilket innebär att det 

förutsätts att mottagarna sedan tidigare känner till att det krävs ett resekort för att kunna få 

studentrabatt. Skånetrafiken använde sig även av ett eget namn för resekort, Jojo-kort, vilket 

försvårade för personer som inte var bekanta med termen sedan tidigare. På Hallandstrafikens 

webbplats skapade indelningen av information under rubrikerna För dig som reser ofta och 

För dig som reser då och då problem då detta inte uppfattades som en relevant gruppering 

och det framkom även kritik mot att menyerna på Hallandstrafikens webbplats inte tycktes 
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utgå från mottagarnas intressen. Dessa resultat visar att både Hallandstrafiken och 

Skånetrafiken tycks ha svårigheter att förstå mottagarnas situation och anpassa informationen 

till mottagarnas perspektiv. På Västtrafiks webbplats kunde information riktad till 

mottagargruppen studerande ha lyfts fram på ett tydligare sätt, men i övrigt framkom inga 

tydliga anmärkningar som rör mottagaranpassningen. 

Myndigheter har ofta vida och heterogena mottagargrupper vilket innebär svårigheter med 

mottagaranpassning (Ohlson & Rahm 2009). Dessa tre trafikbolag riktar sig till många olika 

mottagare vilket gör att informationen på webbplatserna måste passa för flera 

mottagargrupper. Men den kritik som har framkommit skulle även kunna appliceras på flera 

andra mottagargrupper, eftersom informanterna inte har påpekat sådant som enbart är aktuellt 

för den specifika gruppen studerande. Deras synpunkter ger betydelsefulla insikter om hur 

informationen skulle kunna förbättras generellt och kan därför sägas vara relevanta även ur ett 

större perspektiv på webbplatsernas mottagaranpassning. 

6.2 Svårigheter med struktur och vägledning 

Den multisekventiella nätverksstrukturen som webbplatserna är uppbyggda genom erbjuder 

flera vägar för mottagarna att navigera sig vidare (Gunder 2007). Holsanova (2010) menar att 

mottagarna har bråttom att ta sig framåt och att läsning på webben kännetecknas av flyktighet 

och frihet. I det praktiska experimentet fick informanterna testa webbplatsernas struktur 

genom att navigera sig fram till utvalda webbsidor. Ett resultat som experimentet visade var 

att informanterna försökte ta olika vägar för att komma fram till samma webbsida och de hade 

olika motiveringar till sina val. Holsánová & de Léon (1997) fann i sin studie att användare 

saknade strategi för att hitta information på webben och inte planerade sitt handlingssätt i 

förväg. I min undersökning tycktes informanterna till en början navigera sig fram på 

respektive webbplats på ett strategiskt sätt när de sökte efter webbsidorna. Om sidan däremot 

inte fanns där informanterna hade förväntat sig uppstod problem och handlingssättet verkade 

bli mer chansartat. Några informanter valde till och med att ge upp utan att hitta de 

efterfrågade sidorna, vilket är ett intressant beteende som vittnar om webbens flyktighet och 

mottagares ovilja till tidskrävande moment (jfr Holsánová & de Léon 1997). I de två 

uppgifterna valde 1 informant att ge upp på Västtrafiks webbplats medan totalt 4 informanter 

gav upp på Hallandstrafikens webbplats och 2 informanter på Skånetrafikens webbplats. Flera 

informanter yttrade även frustrerade kommentarer under tiden för experimentet på både 

Hallandstrafikens och Skånetrafikens webbplatser, vilket man kan tolka som att ytterligare 

informanter hade gett upp sökandet i en verklig situation. Med tanke på informanternas 

beteenden kan man dra slutsatsen att Hallandstrafikens webbplats var svårast att använda och 

att inte heller Skånetrafikens webbplats var alltigenom lätt, medan Västtrafiks webbplats 

lyckades bättre med användarvänligheten. 

Det krävs tydlig vägledning för att hjälpa mottagare att inte tappa bort sig i strukturen på 

webben. Vägledningar kan exempelvis vara menyer, rubriker och grafiska markeringar 

(Holsanova 2010, Guldbrand & Englund Hjalmarsson 2012). I experimentet framkom brister i 

webbplatsernas vägledningar och något som skapade problem på alla tre webbplatser var 

formuleringar i menyval och rubriker som informanterna uppfattade som otydliga. 

Formuleringarna innebar att informanterna inte förstod hur informationen var strukturerad, 

vilket i sin tur ledde till svårigheter att hitta den information som de sökte. På Skånetrafikens 

webbplats delades information upp mellan menyvalen Så funkar det ombord och Bra att veta 

inför resan medan det på Hallandstrafikens webbplats fanns alternativen Reseinformation och 

Bra att veta inför din resa. Denna uppdelning av information gällande inför och under resan 

upplevde många informanter som svår att förstå. Det uppstod även förvirring gällande 

Hallandstrafikens formuleringar av rubrikerna För dig som reser ofta och För dig som reser 

då och då samt Skånetrafikens menyval Välj rätt biljett och Vilket Jojo-kort passar dig? På 
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Västtrafiks webbplats framkom kommentarer på formuleringarna Övriga kort och Skolkort. 

Sammantaget visar detta att oklara formuleringar i menyer och rubriker som inte ger en tydlig 

sammanfattning av vilken information som finns där, hade en negativ inverkan på 

webbplatsernas användarvänlighet. Av detta kan man samtidigt konstatera att det finns vissa 

problem med klarspråksanpassningen av språket på webbplatserna (jfr Hedlund 2013). 

6.3 Vikten av layout som meningsskapande resurs 

En viktig utgångspunkt i denna uppsats är att se texter som multimodala som är uppbyggda av 

flera samverkande semiotiska resurser. Karlsson (2007) använde begreppet semiotiskt rum för 

att beskriva de potentialer för meningsskapande som finns på en webbsida. En webbsida, och 

även en hel webbplats, består av flera semiotiska resurser som kan skapa mening. Det finns 

ingen given läsordning på en webbsida eller webbplats, utan mottagaren får själv bestämma 

hur texten ska läsas och tolkas. Björkvall (2009) menade att de betydelsepotentialer som en 

viss semiotisk resurs har begränsas av sociala och kulturella konventioner och förändras 

därför över tid. Detta bekräftades av Nystöm Höögs (2012) jämförelse av informationstexter 

från 2001 och 2011 där grafiska medel användes i högre utsträckning i de senare texterna. 

Även Karlssons (2002) undersökning visade att layout som semiotisk resurs användes för 

meningsskapande, vilket överensstämde med rådande tendenser i samhället. Också i denna 

uppsats visade det sig att webbplatsernas layout hade stor betydelse för mottagarnas 

upplevelser. 

I det praktiska experimentet prövades främst webbplatsernas användarvänlighet genom att 

undersöka mottagarnas upplevelser av webbplatsernas struktur och visuella utseende. Det 

framkom kritik mot exempelvis svag färgkontrast på Västtrafiks webbplats och dåligt 

markerade menyer på Hallandstrafikens webbplats, vilka är visuella aspekter som inverkade 

negativt på webbplatsernas användarvänlighet. För Skånetrafikens webbplats framkom inga 

negativa kommentarer på layouten som kan sägas påverka webbplatsens användarvänlighet. 

Vissa informanter valde i experimentet att inte sammanfatta sina helhetsintryck av 

webbplatserna, utan de skiljde istället på sina upplevelser av webbplatsernas struktur 

respektive visuella utseende. På så vis gjorde Hallandstrafikens webbplats ett något bättre 

intryck med avseende på det visuella utseendet än dess struktur, medan motsatsen gällde för 

Västtrafiks webbplats. För Skånetrafikens webbplats framkom dock inga skillnader mellan 

upplevelsen av struktur och visuellt utseende. Denna uppdelning som några informanter 

gjorde visar att den visuella layouten har en viktig roll som meningsskapande resurs och har 

potential att påverka mottagarnas intryck, såväl på ett negativt som på ett positivt sätt. 

I den digitala enkäten handlade frågorna främst om textens begriplighet utifrån några 

textuella aspekter och det fanns ingen fråga som uttryckligen syftade på det visuella 

utseendet. Trots detta hade flera informanter synpunkter på texternas layout. Texten på 

Skånetrafikens webbplats fick positiva kommentarer om dess struktur genom underrubriker 

och punktlistor, medan Hallandstrafikens webbplats fick kritik för att avsaknaden av tydlig 

visuell struktur gjorde texten svårare att läsa. Av det här kan man konstatera att grafiska 

aspekter av textens utformning påverkade begripligheten och mottagarnas övergripande 

intryck. Denna slutsats överensstämmer med Holsanovas (2010) och Guldbrand & Englund 

Hjalmarssons (2012) teorier om att layout och grafiska avgränsningar hjälper mottagare att 

orientera sig i texten och underlättar läsbarheten på webben. Att ha textens visuella utseende i 

beaktning framhävs också som ett av råden om att skriva klarspråk (Hedlund 2013). 
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6.4 Konflikt i attityder 

Eftersom de två undersökningarna utgår från mottagares egna upplevelser är deras attityder 

till webbplatserna intressant att diskutera. Attityder består av de tre komponenterna kognitiv 

(föreställningar), affektiv (värderingar) och konativ (handlande), vilka oftast står i balans med 

varandra men ibland uppstår konflikter mellan de olika komponenterna (Bijvoet 2013). I den 

digitala enkäten efterfrågades informanternas värderingar av textinnehållet på vissa utvalda 

webbsidor, vilket motsvarar den affektiva komponenten i attitydbegreppet. Eftersom endast en 

komponent av attityden undersöktes går det inte att uppfatta någon konflikt, utan 

informanternas bedömning av var och en av webbplatserna stämmer väl överens med deras 

jämförelse och sammanlagda bedömning av webbplatsernas intryck. Även i det praktiska 

experimentet fick informanterna svara på frågor om värderingar, men det gjordes dessutom 

observationer av det faktiska beteendet. Detta gör att både den affektiva och den konativa 

komponenten realiserades och det visade sig finnas en viss konflikt mellan dessa två. 

Genom att observera informanterna när de fick i uppgift att hitta två specifika webbsidor 

kunde jag konstatera att den övervägande majoriteten fann det relativt enkelt att hitta rätt sidor 

på Västtrafiks webbplats. Endast ett fåtal informanter tyckte att uppgifterna var svåra att lösa 

och det framkom få kritiska synpunkter på webbplatsens användarvänlighet. I samma 

undersökning av Skånetrafikens webbplats upplevde flera informanter problem med att hitta 

rätt sidor och förstå webbplatsens struktur. Några informanter påpekade brister i webbplatsens 

menyer såsom förvirrande formuleringar och avsaknaden av fler menyval. När informanterna 

senare fick värdera sina upplevelser av webbplatserna framkom att fler informanter fick ett 

bättre helhetsintryck av Skånetrafikens webbplats än Västtrafiks. Detta visar att 

informanternas beteende och värderingar inte är i balans med varandra och att det därmed 

finns en konflikt i deras attityder. Vad detta kan tänkas bero på är svårt att veta, men min 

tolkning är att flera faktorer påverkade informanternas helhetsintryck av webbplatserna. De 

verkade inte enbart göra sina bedömningar utifrån hur lätt det var att hitta information, utan 

även webbplatsernas visuella utseende och förmåga att framkalla känslor tycktes vara av 

betydelse. Detta bekräftas genom informanternas bedömning av Hallandstrafikens webbplats, 

som de flesta ansåg gjorde sämst helhetsintryck. På Hallandstrafikens webbplats framkom 

framförallt att strukturen upplevdes som problematisk av flera skäl, men informanterna hade 

även kritik på visuella aspekter av webbplatsen trots att startsidan gav ett positivt första 

intryck. Angående Hallandstrafikens webbplats var informanternas attityder därmed i balans, 

då deras handlingar och värderingar stämde överens. 

6.5 Avslutande reflektioner 

En hel del av slutsatserna stämmer väl överens med teorier och tidigare studier. Men eftersom 

forskning inom detta område till viss del saknas, är min förhoppning att resultaten kan skapa 

en fördjupad förståelse för hur mottagare upplever kommunikationen på myndigheters 

webbplatser. Det finns fortfarande mycket kunskap att inhämta inom det här området och stort 

utrymme för vidare undersökningar. Min känsla är att den här uppsatsen endast har skrapat på 

ytan av ett brett ämne och att det skulle vara möjligt att gå vidare på många olika sätt. Det 

skulle till exempel vara intressant att sätta större fokus på mottagarnas attityder och 

förtroende för webbplatserna och dess avsändare, eller att mer djupgående diskutera och följa 

upp enskilda informanters kommentarer och upplevelser. Mina undersökningar har utmynnat i 

ett gediget material och i den här uppsatsen har det inte varit möjligt att analysera allt så djupt 

som jag hade önskat. Med en djupare analys skulle man kunna få fram fler intressanta 

tolkningar och nyanser i resultatet, exempelvis angående hur uppfattningen av webbplatsernas 

ton och tilltal påverkade informanternas intryck. Med det här vill jag säga att jag är medveten 

om att det hade varit möjligt att utveckla resonemang och slutsatser ytterligare, men detta 

hoppas jag kan fungera som en motivation till att genomföra vidare undersökningar.  
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För att en undersökning ska bedömas ha god reliabilitet krävs att den är korrekt genomförd 

med tillförlitligt material (Thurén 2007). Materialet i denna uppsats är baserat på ett antal 

informanters upplevelser. Det hade varit möjligt att få fram fler upplevelser genom att 

använda sig av fler informanter, men min bedömning är att antalet informanter i dessa två 

undersökningar är tillräckligt för att kunna se mönster och dra relevanta slutsatser. 

Mottagargruppen studerande valdes delvis på grund av att de sannolikt har kunskaper om och 

vana av att använda sig av webben, vilket gör att deras synpunkter kan bedömas vara 

relevanta och hållbara. Eftersom informanterna i undersökningarna består av personer med 

olika åldrar, kön och bakgrunder är det möjligt att deras upplevelser kan representera många 

andra mottagare, men däremot kan dessa informanters upplevelser inte sägas vara 

generaliserbara för alla mottagare. 

Eftersom de två undersökningarna fokuserades på ett fåtal utvalda webbsidor per 

webbplats kan man inte med säkerhet säga att resultaten skulle ha varit desamma om andra 

webbsidor hade studerats. Men jag strävade efter att använda webbsidor som var 

representativa för webbplatserna som helhet för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Faktumet att de två skilda undersökningarna pekar åt samma håll vad gäller mottagarnas 

helhetsintryck av de studerade webbplatserna ger ett tydligt och betydelsefullt resultat. 

Resultaten som har framkommit i den här uppsatsen skulle kunna vara användbara för 

många andra samhällsbärande organisationer. Det är inte rimligt att hävda att resultaten är av 

betydelse för alla webbplatser, men de kan mycket väl bedömas vara relevanta för andra 

trafikbolag i Sverige. Även andra myndigheter och företag med samhällsfunktion skulle 

kunna ha nytta av kännedom om mottagares upplevelser av användarvänlighet och 

begriplighet på webben. 
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7. Sammanfattning 
Idag sker en stor del av kommunikationen mellan myndigheter och mottagare via webben, 

vilket gör att myndigheternas webbplatser är av stor betydelse. Eftersom det är svårt att få 

överblick över innehållet på en webbplats, krävs en god och användarvänlig struktur och att 

det visuella utseendet hjälper mottagarna att orientera sig (Guldbrand & Englund Hjalmarsson 

2012). Men för att innehållet ska förstås av mottagarna är det även viktigt att den språkliga 

framställningen är begriplig. Denna problematik utgör grunden för denna uppsats, som utgår 

från tre trafikbolags webbplatser. 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på i vilken mån en utvald mottagargrupp upplevde 

webbplatserna som användarvänliga och begripliga och hur detta påverkade helhetsintrycket 

av webbplatserna. Den valda mottagargruppen utgörs av studerande på universitet eller 

högskola och undersökningarna genomfördes med hjälp av informanter ur denna 

mottagargrupp. En central utgångspunkt var således att utgå från informanternas egna 

upplevelser. 

Teorin om multimodalitet och att betrakta texter som vidgade och bestående av flera 

semiotiska resurser är grundläggande för uppsatsen (Björkvall 2009, Karlsson 2007). Men 

även begreppet mottagaranpassning är en viktig utgångspunkt. Kommunikation via webben 

som medium skiljer sig från kommunikation i tryckta medier, bland annat genom webbens 

multisekventiella struktur och mottagares flyktiga beteende (Gunder 2007, Holsanova 2010), 

vilket gör att teorier om läsbarhet och struktur på webben är en viktig teoretisk grund. 

Tidigare forskning inom dels myndigheters kommunikation och dels kommunikation via 

webben är relevant för denna uppsats. Det finns en hel del språkvetenskaplig forskning om 

myndigheters kommunikation, men dessa studier har främst fokuserat på det språkliga 

innehållet och inte mottagares faktiska upplevelser av detsamma. Det behövs på så vis fler 

studier som utgår från mottagarnas perspektiv (Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012). 

Inom området kommunikation via webben behövs mer forskning med en språkvetenskaplig 

vinkel, då forskning om läsbarhet och begriplighet ofta handlar om tekniska aspekter 

(Josephson 2009). Ur ett vetenskapligt perspektiv är uppsatsen således intressant eftersom den 

syftar till att skapa kännedom om områden där det finns luckor i forskningen. Men 

kopplingen till konkreta verksamheter och tanken att studiens resultat kan resultera i verklig 

nytta, gör att uppsatsen även är relevant ur ett samhälleligt perspektiv. 

Uppsatsen utgår från webbplatserna för de tre trafikbolagen Västtrafik, Hallandstrafiken 

och Skånetrafiken. Ett urval av några webbsidor för varje webbplats har gjorts med målet att 

de utvalda sidorna ska kunna representera innehållet på webbplatserna som helhet. I 

uppsatsen redogörs för två undersökningar; dels ett praktiskt experiment och dels en digital 

enkätundersökning. Det praktiska experimentet genomfördes genom att kombinera de två 

metoderna observation och intervju och 15 informanter deltog i denna undersökning. Syftet 

var främst att undersöka webbplatsernas användarvänlighet genom att testa deras struktur och 

visuella utseende. I den digitala enkäten deltog 29 informanter och denna undersökning 

syftade framförallt till att undersöka webbplatsernas begriplighet genom att fokusera på några 

textuella aspekter. I båda undersökningarna fick informanterna även jämföra sina 

helhetsintryck av webbplatserna. 

Resultaten som framkom i experimentet visade att informanterna upplevde en del problem 

med webbplatsernas användarvänlighet. Främst Hallandstrafikens webbplats tycktes vara svår 

att använda, medan få informanter stötte på problem på Västtrafiks webbplats. Det framkom 

även en del kritik mot innehållets mottagaranpassning främst på Hallandstrafikens och 

Skånetrafikens webbplatser. Trots detta bedömde fler informanter att Skånetrafikens 

webbplats gav ett bättre helhetsintryck än Västtrafiks webbplats. Detta är ett intressant 

resultat som visar på att det finns en viss konflikt i informanternas attityder eftersom deras 
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värderingar och handlingar inte överensstämde. Resultaten visade även på vikten av layout 

som meningsskapande resurs, exempelvis genom att några informanter skiljde på upplevelsen 

av webbplatsernas struktur och visuella utseende. 

Den digitala enkätundersökningen visade att det språkliga innehållet på alla tre 

webbplatser upplevdes som förhållandevis lätt att begripa, dock med vissa skillnader. Texten 

på Hallandstrafikens webbplats upplevdes som något svårare än de båda andra och bedömdes 

ge sämst helhetsintryck. Även i denna undersökning framkom att det visuella utseendet 

tycktes ha betydelse för mottagarnas upplevelser. 

I båda undersökningarna upplevde informanterna att Skånetrafikens webbplats gav det 

bästa helhetsintrycket och Västtrafiks webbplats fick en något lägre värdering. 

Hallandstrafikens webbplats gav däremot ett markant sämre intryck än de två andra. Det 

framkom således skillnader i informanternas upplevelser av webbplatsernas 

användarvänlighet och begriplighet, där det samlade helhetsintrycket av webbplatserna gav ett 

liknande resultat i båda undersökningarna. 
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