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Sammandrag 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie 
tydliggöra webbredaktörens roll i arbetet med 
stockholm.se. Med hjälp av analyser kan jag förstå hur 
personerna arbetar och belysa gemensamma problem. 
    Materialet består av tio intervjuer, och det teore-
tiska ramverket baseras på forskning om sändarroller. 
Sändarrollerna används som analysmetod, tillsam-
mans med olika jämförelser. 
    Resultaten visar bland annat att webbredaktörerna 
har några gemensamma svårigheter, t.ex. att få tiden 
att räcka till och att få in den information de behöver. 
Arbetet kan delas upp i fyra roller, som delvis skiljer 
sig från de i det teoretiska ramverket, nämligen: 
huvudman, textproducent, uppdaterare och livgivare. 
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1. Bakgrund 
 
Under utbildningen på språkkonsultlinjen har vi på olika sätt synliggjort faktorer 
som påverkar skribenter och kommunikationsprocesser. Faktorerna har varit 
både psykologiska, variationslingvistiska och samhälleliga. De har berört både 
den enskilda skribenten och hela textproduktionskedjor, bestående av många 
personer. Så även om mycket av det arbete vi som språkkonsulter kommer att 
utföra i våra yrkesverksamma liv kommer att handla om textyta, vet vi att det 
alltid finns bakomliggande orsaker till att en text ser ut som den gör. Förhopp-
ningsvis kommer vi också kunna tydliggöra dessa orsaker för att få till en lång-
siktig förändring av synen på språk och språkanvändning.  
 
På en arbetsplats spelar organisationen och arbetssättet en avgörande roll för 
slutresultatet. Hur skrivarbete och annat arbete fördelas, vilka skribentens för-
utsättningar är och vilka krav som finns hos personer runt omkring, har förstås 
stor inverkan på vad man lyckas producera. 
 
I den här uppsatsen står därför den skrivande medarbetarens roll i centrum. Jag 
undersöker webbarbetet i Stockholms stad1. Ett arbete som utförs av många 
personer utspridda i hela organisationen. Genom fallstudier av några av dessa 
personers situation, hoppas jag kunna visa på en del av de faktorer som påver-
kar skrivandet på stockholm.se. 
 

1.1 Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivare för mitt examensarbete är Stockholms stad. Närmare bestämt 
är det webbredaktören Thomas Lenneblad på Information Stadshuset som har 
gett mig uppdraget. I detta avsnitt presenterar jag Stockholm stad och Informa-
tion Stadshuset.  

1.1.2 Stockholms stad 
Stockholm har varit en egen kommun sedan 1860-talet, då staden fick ett eget 
lokalt styre. De kommunala befogenheterna som staden har idag fastslogs i 
1991 års kommunallag. Under 1997 skedde stadsdelsnämndsreformen, och i 
och med den fick stadsdelsnämnderna en större del av beslutanderätten i sina 
frågor. 1999 slogs de då 24 stadsdelarna ihop och blev dagens 18.  
 
Staden består idag alltså av 18 stadsdelsförvaltningar. Dessutom består den av 
16 fackförvaltningar och 15 kommunalt helägda bolag. Stadsdelsförvaltningarna 
sköter en viss del av servicen, främst omsorgen, i sina respektive stadsdelar. 
Fackförvaltningarna, å sin sida, har hand om sådan verksamhet som är över-
gripande för hela staden.  
 
Stockholm är den största av Sveriges 290 kommuner, och har närmare 760 000 
invånare. Stockholms stad är också kommunens största arbetsgivare med ca 
46 000 anställda. För tillfället styrs Stockholm av en koalition bestående av 

                                                 
1 Stockholms stad är namnet på kommunen. Jag åsyftar samma sak med Stockholms stad, 
staden och kommunen.  
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Boken om Stockholm 
2003). 

1.1.3 Information Stadshuset 
Information Stadshuset är en stab under stadsledningskontoret, som är 
kommunstyrelsens förvaltning. Där arbetar man dels med interninformation, 
dels med övergripande medborgarinformation, som t.ex. demokrati- och 
budgetfrågor. Man ansvarar för styrning, samordning och utveckling av hela 
stadens informationsverksamhet, och där ingår förstås webbplatsen.  
 
Information Stadshuset har tagit fram en informationsplattform som hela 
Stockholms stad arbetar efter. Man har också tagit fram rekommendationer för 
hur kommunikationen på stadens webbplatser ska bedrivas. 
 

1.2 Stockholm.se 
Min uppdragsgivare Thomas Lenneblad leder det övergripande redaktionella 
arbetet med stockholm.se, kommunens webbplats. Webbplatsen är en portal till 
de förvaltningar som har anslutit sig till den. Av stadsdelsförvaltningarna har alla 
18 anslutit sig. 12 av 16 facknämnder är med, och även Skönhetsrådet och Val-
nämnden, som inte är egna förvaltningar. De förvaltningar som inte har anslutit 
sig till portalen har egna, fristående webbplatser, och dessa är inte med i min 
undersökning över huvud taget.  

1.2.1 Målgrupper 
I en konceptbeskrivning från Information Stadshuset specificeras webbplatsens 
målgrupper. Primära målgrupper är invånare i Stockholm, besökare och närings-
liv, och sekundära är medarbetare och massmedia. Stockholm.se är en av de tre 
prioriterade kanalerna för kommunikation med dessa målgrupper. De andra två 
är telefon och personligt möte. 
 
Under kvartalet november 2003–januari 2004 hade webbplatsen drygt 353 000 
unika besökare och det är den mest välbesökta kommunala webbplatsen i Sve-
rige (Statskontoret 2004). Detta är i och för sig inte så konstigt eftersom Stock-
holm också är den största kommunen i Sverige. Men det visar ändå att webben 
är ett välutnyttjat medium. 
 
I en enkätundersökning som Statskontoret låtit utföra under hösten 2003 
(Statskontoret 2003) framkom att det som besökarna främst gjorde på offentliga 
webbplatser var att utnyttja informationstjänster (som t.ex. beräkna skatt, leta 
jobb, få väderprognos). Efter det kom i tur och ordning: söka kontaktuppgifter, 
söka informationsmaterial, utföra ärenden och framföra synpunkter/klagomål. 

1.2.2 Organisering av webbarbetet 
I Stockholms stad är informationsansvaret starkt decentraliserat. En princip 
man arbetar efter är att informationsansvaret ska följa med verksamhets-
ansvaret, vilket innebär att varje förvaltning informerar medborgarna om vad 
förvaltningen sysslar med. För att fullfölja det ansvaret har själva skrivandet och 
publicerandet på webbplatsen lagts ut på de sakkunniga på de olika förvalt-
ningarna, och de kallas webbredaktörer. Till exempel kan en barnomsorgshand-
läggare på Bromma stadsdel vara ansvarig för att informera om Brommas 
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barnomsorg på deras sidor. Den personen har då det som en av sina 
arbetsuppgifter, men det tar en mycket liten del av arbetstiden, eftersom 
handläggandet av barnomsorgen förstås är den primära uppgiften. Webb-
platsens organisering kan beskrivas med hjälp av figur 1 nedan. 
 
 

 
Figur 1: Organisering av webbarbetet. 
 
Hela figuren motsvarar alla områden som det informeras om på stockholm.se. I 
mitten av figuren finns kärnan, de 5–6 personer som arbetar på Information 
Stadshuset och har ansvar för styrning, samordning och utveckling av webb-
platsen. De kallas i Stockholms stad för superadministratörer. Varje tårtbit mot-
svarar sedan en förvaltning, där det inre fältet är den eller de få administratörer 
som arbetar på respektive förvaltning. Dessa administratörer har i sin tur ansvar 
för att det finns webbredaktörer på förvaltningen som kan informera om sitt om-
råde. Det är redaktörerna som sköter själva uppdateringen och skrivandet på 
webben. Organiseringen av webbarbetet är en central del i min undersökning 
och den återkommer jag till i bland annat avsnitt 8.  

1.2.3 Centrala och lokala texter 
Mycket av kommunens arbete är övergripande för alla stadsdelar, t.ex. miljö, 
stadsbyggnad och utbildning. Dessa verksamheter har ofta en fackförvaltning 
hand om, men informationen kan behöva specificeras på stadsdelsförvaltningar-
nas sidor, för att passa deras medborgare och i stadsdelens sammanhang. Man 
använder därför centrala texter för att informera om hur de övergripande verk-
samheterna fungerar i Stockholm i stort. Sedan har stadsdelarna egna lokala 
texter som innehåller specifik information om just deras stadsdel. I figur 2 nedan 
ser vi Brommas första sida om barnomsorg. Om vi bortser från länkar osv. och 
tittar på den vita ytan i mitten av sidan ser vi att den lokala informationen finns 
högst upp, i form av en bild och länk. Under den finns den centrala texten som 
handlar om hur barnomsorg fungerar.  
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Figur 2: Stockholm.se (Bromma, barnomsorg). December 2004. 
 
De centrala texterna skrivs och underhålls av webbredaktörerna på fackförvalt-
ningarna, och webbredaktörerna på stadsdelarna kan inte påverka dessa. De 
lokala texterna däremot, har de mer frihet med. Utseendet på sidorna är styrt 
vad gäller typsnitt, grad, färger osv. Alla verksamheter som är med i portalen 
följer stadens grafiska profil. 

1.2.4 Publiceringsverktyget Nuevo 
Webbredaktörerna arbetar i ett publiceringsverktyg2 som heter Nuevo. I det har 
man olika behörigheter. Superadministratörerna har full behörighet och kan 
ändra i alla texter på hela webbplatsen, medan en webbredaktör bara har behö-
righet att ändra i de sidor den har ansvar för. När man ska lägga in en text eller 
ändra en befintlig text kan man välja olika format, placeringar och tillägg (t.ex. 
bilder eller pdf-filer) i Nuevo. Man gör sina olika val, sparar det man vill lägga ut 
och publicerar det.  
 
 

2. Syfte 
 
I mitt examensarbete utgår jag från en uppdragsgivares problembild. Uppdrags-
givaren är medveten om att något i verksamheten inte fungerar helt tillfreds-
ställande, och jag har fått i uppgift att undersöka detta. En uppsats akademiska 
syfte skiljer sig dock något från en sådan problembild och för tydlighetens skull 
formulerar jag dessa två utgångspunkter separat.  
 
 
 

                                                 
2 Ett publiceringsverktyg är ett system för att publicera och underhålla webbsidor.  
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2.1 Uppdragsgivarens problem 
På stockholm.se finns både text som ser likadan ut på flera sidor (central text) 
och text som är specifik för de olika stadsdelsförvaltningarna (lokal text). Upp-
dragsgivaren är medveten om att detta skapar dissonans, att de två nivåerna är 
svåra att samordna. Och eftersom staden har ett starkt decentraliserat informa-
tionsansvar, som följer med verksamhetsansvaret, är det svårt att överblicka 
hela kommunikationsprocessen.  
 
Uppdragsgivaren har tidigare anlitat en språkkonsult som genom textanalys har 
visat att det finns problem med texterna på webbplatsen (Hass 2004). Proble-
men rörde i synnerhet samordning av centrala och lokala texter, men även dis-
position, struktur och perspektiv. 
 
Uppdragsgivarens vision är att hela webbplatsen ska drivas utifrån en publi-
cistisk idé och att det ska finnas tydliga ramar och verktyg för de som arbetar 
med den. Han vill att webbredaktörerna ska gå från en reaktiv modell till en 
aktiv, dvs. själva se till att den information som finns på webbplatsen är korrekt, 
i stället för att få höra från någon annan att den inte är det. Uppdragsgivarens 
idealbild av verksamheten utvecklar jag vidare i avsnitt 8.4. 
 
Min och uppdragsgivarens tanke är att jag ska undersöka hur webbredaktörerna 
arbetar, för att det ska bli lättare att kunna ge dem den hjälp och de verktyg som 
de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Frågor jag ställer mig är 
bland annat: Hur arbetar webbredaktörerna? Hur tänker de kring arbetet med 
webben? Vad har de för förväntningar på sig och vilka förutsättningar har de att 
göra ett bra jobb? 
 

2.2 Akademiskt syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie tydliggöra webbredaktörens 
situation, utifrån uppdragsgivarens problembild. Genom att jämföra mina infor-
manters beskrivning av arbetet och verksamheten kan jag förstå hur de olika 
personerna arbetar och belysa gemensamma problem.  
 
Jag utgår från roller för textproduktion på en nyhetsredaktion (Bell 1991), men 
genom att titta närmare på en sorts textframställning som kan tänkas bli mer 
och mer vanlig, utvecklar jag modellen som ett av mina resultat. Med det hopp-
as jag kunna bidra med ett sätt att se på webbarbete i stora organisationer, som 
skulle kunna leda till en ökad kunskap om skribenters situation i verksamheter 
med starkt decentraliserat informationsansvar.  
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3. Definitioner 
 
Det finns några begrepp som jag använder ofta i den här uppsatsen, och dessa 
bör redovisas i ett eget avsnitt för att göra oredan mer redig. 
 
Med begreppet webben menar jag Internet. Intranät eller andra nätverk räknas 
inte in här. Jag anser att detta begrepp är så pass etablerat att det går bra att 
använda, och att det är smidigare än Internet. 
 
Webbarbete skiljer jag från ordinarie arbete, eftersom det för webbredaktö-
rerna rör sig om bara en del av deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 
 
Det finns tre olika behörigheter i publiceringsverktyget som Stockholms stad 
arbetar med: superadministratör, administratör och webbredaktör (jfr figur 
1). Detta är alltså kommunens egna termer. 
 
Med uppdragsgivare menar jag Thomas Lenneblad på Information 
Stadshuset. Han refereras även till som superadministratör, vilket då syftar på hans 
behörighet och utbildning i webbarbetet. Formellt är det förstås Stockholms 
stad som är min uppdragsgivare, eftersom Thomas arbetar där, men det blir 
aldrig relevant i den betydelsen.  
 
Med begreppet informanter åsyftar jag de personer som jag har intervjuat, alla 
kategorier. Om sammanhanget kräver att jag specificerar huruvida det handlar 
om webbredaktörer, administratörer eller superadministratören så gör jag det.  
 
Jag använder i vissa fall begreppet information om saker som kommer in från 
verksamheter eller saker som läggs ut på webben. Jag använder information i 
stället för text, eftersom det kan vara statistik, tider m.m. Ibland är det heller 
inte skrivet material utan framfört, eller bearbetat muntligen, vilket är ett ytter-
ligare steg från text. Med ett sociosemiotiskt synsätt kan visserligen mycket, 
förutom skrivna ord och meningar, ses som text. Den distinktionen gör jag 
dock inte i min undersökning. 
 
 

4. Teoretiskt ramverk 
 
I den här uppsatsen fokuseras skribenternas situation. Jag utgår från textpro-
duktionens aktörer, men granskar inte texterna, utan medarbetarnas insatser och 
deras syn på arbetet med webben. Inom språkforskningens sociala gren finns 
flera riktningar, både med och utan förankring i själva texterna. Det interak-
tionistiska synsättet tar fasta på relationen mellan skribent och läsare på nära 
håll, medan det sociokulturella tar in den samhälleliga kontexten.  
 
Inom kommunikationsetnografin studeras bland annat skrivprocess, genre-
påverkan och attityder och det görs ofta i miljöer med mycket kollektivt skri-
vande, t.ex. företag eller myndigheter. (Se även avsnitt 5.1) 
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Min studie baseras dock inte på renodlad etnografisk metod med långvarigt 
deltagande. I stället utgår jag från min uppdragsgivares problem och utför inter-
vjuer för att skapa mig en bild av hur arbetet med webbplatsen går till. Men 
oavsett metod sorterar min undersökning under sociolingvistisk forskning om 
kollektivt skrivande. Och även om en webbplats förstås har läsare, som påver-
kar sändaren, är min undersökning begränsad till sändarens situation. 
 

4.1 Sändarens roller enligt Goffman 
Om vi föreställer oss ett samtal mellan två personer som står ansikte mot an-
sikte med varandra och uttrycker sina egna tankar på sina egna vis är sändar-
rollen enkel. I verkligheten och speciellt i det offentliga rummet är det däremot 
sällan så enkelt. Goffman (1981), socialantropolog och etnograf, delar upp 
sändarrollen i tre delar:  
 
Principal – ”someone whose position is established by the words that are 
spoken, someone whose beliefs have been told, someone who is committed to 
what the words say.” (1981:144) 
 
Author –”someone who has selected the sentiments that are being expressed 
and the words in which they are encoded.” (1981:144) 
 
Animator –”In short, he is the talking machine, a body engaged in acoustic 
activity, or, if you will, an individual active in the role of utterance production.” 
(1981:144) 
 
Ibland kan dessa roller sammanfalla hos en och samma person, men samman-
tagna, menar Goffman (1981), kan de ge oss en bild av hur ett yttrande produ-
ceras.  
 
Goffmans roller har använts på svenska i flera sammanhang3 och då kallats för 
huvudman, författare och livgivare. I fortsättningen använder jag dessa termer i 
stället för de engelska.  
 

4.2 Sändarens roller enligt Bell 
Mediaforskaren Bell (1991) utvecklar Goffmans teori och använder den för att 
beskriva skrivandets villkor i redaktionsmiljöer. Med hjälp av dessa sändarroller, 
och en ytterligare roll, reder han ut hur ansvaret fördelar sig på nyhetsredak-
tionen: 
 
Huvudman – enligt Bell (1991) kan huvudmannen vara både en ägare till mediet 
och en chef på nyhetsredaktionen. Ägaren har sällan någon direkt påverkan på 
form eller innehåll. Däremot har ägaren olika värderingar som kan spela in och 
deras definitioner av vad som är nyheter och hur olika grupper i samhället ska 
etiketteras påverkar redaktionens arbete.  
 

                                                 
3 Först introducerade av Adelswärd (1991:78f).  
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Redaktionscheferna å sin sida har stort inflytande på både urval och presen-
tation. De sätter upp grundprinciper för hur arbetet ska skötas och presenteras.  
 
Författare – ofta journalisten, men inte heller den rollen är helt enkel. Journalister 
återanvänder en stor del av sitt material. Det kan vara något en person sagt i en 
intervju eller något som står skrivet i en pressrelease, alltså skrivet med ett un-
derlag som inte journalisten själv författat.   
 
Granskare – (editor) den roll som Bell (1991) lägger till Goffmans tre.4 Eftersom 
granskaren har en annan relation till texten och tar stort ansvar för att utveckla 
den, går det inte att bortse från denna roll, menar Bell.  
 
Livgivare – den på en nyhetsredaktion som ger en nyhet sin slutliga form och 
kommunicera den till mottagaren. Dessa kan enligt Bell vara exempelvis nyhets-
uppläsare, sättare eller tekniker.   
 
Webbredaktörerna i min undersökning har fått i uppgift av sin arbetsgivare att 
skriva på den utåtriktade webben. Den uppgiften kommer utöver deras ordina-
rie arbete och innebär att de ingår i ett nytt sammanhang – i en redaktion. I min 
analys utvecklar jag därför Bells modell för redaktionsarbete och anpassar den 
till webbredaktionen på stockholm.se. Hur jag gör detta framgår i avsnitt 8.3. 
 
Goffmans och Bells roller finns sammanfattade här i tabell 1: 
 
Tabell 1: Sändarens roller enligt Goffman och Bell.  

Goffman Bell 
Huvudman Huvudman 

Författare Författare Granskare 
Livgivare Livgivare 

 
Dessa olika roller hos sändaren har använts med olika syften i den tidigare 
forskningen. Goffman (1981) är inriktad på att komma ifrån en sändar–
mottagarmodell som bara består av två personer. I hans resonemang, som 
mestadels berör samtal, menar han att rollerna inte är sociala roller, utan analy-
tiska. I hans forskning används de för att kunna analysera något han kallar footing 
(ungefär fotfäste). Detta begrepp innefattar både kodväxling och de sociala ramar 
inom vilka en person deltar i en konversation. 
 
Bell (1991) använder sina kategorier för att förena forskning om massmedia 
med etnografisk forskning. Han sätter in rollerna i ett sammanhang där det 
kommer att handla om en roll på arbetet specifikt. Goffman (1981) använder 
alltså rollerna för att analysera produktion av ett yttrande, Bell (1991) för att 
analysera produktion av massmedia. Trots denna uppdelning kan man förstås 
även se massmedia som ett yttrande, och i båda sammanhangen handlar det om 
en sändare och vem eller vilka som står bakom denna sändares mening. 
 
 

                                                 
4 Denna fjärde roll har fått sin svenska term av Oestreicher (2000).  
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5. Tidigare forskning 
 
Det är tre områden inom den tidigare forskningen som jag finner relevanta att 
ta upp i min översikt:  
 
 Skrivande på arbetsplatser  
 Skrivande på webben 
 Skrivande på redaktioner 

 

5.1 Forskning om skrivande på arbetsplatser 
Att villkor på arbetsplatsen styr skrivandet är fastslaget. Gunnarsson (1997) 
behandlar skrivande på ett kommundelskontor. Precis som jag är hon inriktad 
på organisatoriska strukturer. Men syftet med hennes undersökning är i stället 
bl.a. att klargöra vem som har kontroll över skrivandet och hur normer för 
skrivande uppstår. Resultaten visar att personer i höga positioner har mer 
kontroll, och att både relationer inom gruppen och med omvärlden påverkar 
texterna. Hon beskriver också hur text och tal samverkar och hur samarbete 
inom skrivandet ser ut.  
 
Jämtelid (2002) sätter tydligare fokus på att fastställa textproduktionskedjor, och 
undersöker ett privat företag med flerspråkig kultur. Bl.a. beskriver hon råmate-
rialets olika vägar till sluttext med hjälp av parallellskrivningsmodellen. Med den 
visar hon att texter med samma ursprung kan bli helt olika i slutändan, t.o.m. 
tillhöra olika genrer. 
 
Båda dessa undersökningar visar på hur företagskultur och gemenskap på arbe-
tet påverkar texter och skrivande, och vice versa. För skribenterna i min under-
sökning är målet med skrivandet gemensamt – nämligen att informera om sin 
verksamhet på stadens webbplats. Men skribenterna är utspridda på så olika 
håll, att företagskultur och gemenskap inom gruppen är svårfångat. Förvaltning-
arna har olika storlek och arbetsuppgifter och de är utplacerade över ett stort 
geografiskt område, i stadsdelar med olika karaktär. Dessa faktorer tror jag på-
verkar skrivandet så mycket att det inte går att tala om en gemensam kultur för 
hela kommunen.  
 
Som jag tidigare har nämnt har Stockholms stad ett starkt decentraliserat 
informationsansvar. En annan miljö med liknande ansvarsfördelning undersöks 
i ett arbete från en närliggande disciplin, medie- och kommunikationsvetenska-
pen (Ekman 2003). Där gör författaren en fallstudie av Arbetsmarknadsstyrel-
sens intranät och diskuterar för- och nackdelar med decentraliseringen jämfört 
med en centraliserad struktur. I denna undersökning står ju inte språket och 
skrivandet i fokus, utan kommunikation och information i stort. Jag anser dock 
att författaren ibland tangerar ekonomiska slutsatser, som är svåra att dra av en 
undersökning av kommunikationen. 
 

5.2 Forskning om skrivande på webben 
Mycket av den tidigare forskningen om webben är annars inriktad på antingen 
strukturen eller läsbarheten. Hur man läser på webben, vad hypertext är och hur 
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man skapar textbindning har varit centrala frågeställningar. Flera språkkonsulter 
har skrivit om webben i sina examensarbeten, med utgångspunkt från dessa 
frågeställningar, bland andra Hass (1998). Hon visar vilka språkliga faktorer som 
gör en webbplats ändamålsenlig och effektiv, genom en fallstudie av Stockholm 
vattens webbplats.  
 
När webben var ny och började etableras som en viktig informationskanal 
handlade det mest om att synas och finnas där – att presentera sig på webben. 
Bland annat har Karlsson (2002) kartlagt de personliga hemsidorna som feno-
men och deras användning. I resultatet framkommer bl.a. att de är heterogena 
och att både traditionella och nya, multimodala textkulturer finns på sidorna.  
 
Nu när mediet börjat bli en del av vår vardag, frågar man sig i stället vad det kan 
användas till. Vad vill läsaren ha ut av en webbplats? Läsarnas reaktioner blir allt 
viktigare, speciellt på offentliga webbplatser eftersom myndigheternas uppdrag 
faktiskt är att serva medborgarna. Att möta medborgarnas behov och intressen 
är en svår utmaning, och i Stockholms stad har man börjat försöka att överföra 
välbeprövade journalistiska metoder till webbarbetet. Denna uppsats ska vara 
ett led i den utvecklingen och därför är förstås forskning om redaktioner mycket 
relevant.  
 

5.3 Forskning om redaktionsarbete 
Som framgår i avsnitt 4.2 har jag byggt en del av min metod på Bells forskning 
om redaktionsarbete (Bell 1991).  
 
Även svenska forskare undersöker redaktionsmiljön och dess påverkan på 
skribent och text. Oestreicher (2000) skriver om bearbetning i olika tidnings-
redaktioner, men hon är mer inriktad på normer och strukturer som kan 
komma fram genom analys av redigeringen. Hon tar fasta på att redigerings-
arbetet är något som görs i alla textdelar och framställningsformer, och att det 
representerar en central del av det kollektiva textskapandet (2000:182).  
 
Van Dijk (1988), en nederländsk medieforskare som är inriktad på kritisk 
diskursanalys, intresserar sig också för produktion av nyhetstext. Han har dock 
ett annat perspektiv, nämligen kognitiva och sociala processer. Van Dijks arbete 
är ofta citerat hos Bell (1991), bland annat vad gäller journalisters källor och 
råmaterial. Detta har jag anledning att återkomma till i avsnitt 8.3.2. 
 
 

6. Material  
 
Mitt material består av två delar. Det är dels material som jag analyserar, dels 
kringmaterial som jag har tagit till mig för att få en bild av uppdragsgivaren och 
problemet.  
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6.1 Analysmaterial 
Jag har genomfört intervjuer med sju webbredaktörer, två administratörer och 
en superadministratör (jfr figur 1), som alla arbetar med stockholm.se.  

6.1.1 Urval 
Urvalet gjordes genom att min uppdragsgivare tog fram namn på administra-
törer som fanns på fack- och stadsdelsförvaltningar, både stora och små. Uti-
från vilka namn dessa administratörer sedan gav till mig bokade jag upp inter-
vjuer. En grundtanke var att det skulle vara personer med varierande erfarenhet 
av webbarbetet.  
 
Mitt sätt att göra urvalet kan ses som problematiskt. Man hade i stället kunnat 
välja ut slumpvis eller utgå från texter på webben och sedan sökt upp de som 
arbetat med dem. Men hur man än hade gjort urvalet, hade det handlat om en 
fallstudie och jag anser det underordnat hur urvalet sker när inte undersökning-
en är hypotesstyrd. Vilka man intervjuar påverkar till stor grad slutresultatet och 
det hade de gjort även om de var slumpvis utvalda.  
 
I tabell 2–4 nedan redovisar jag mina informanter. Uppställningen är gjord efter 
i vilken ordning jag gjorde intervjuerna, alltså kronologiskt. 
 
Tabell 2: Intervjuade webbredaktörer 
Webbredaktörer Storlek på förv. Sorts förv.  Titel  
W1 (även admin) Stor Fack Informatör 
W2 Stor Stadsdel Verksamhetsplanerare 
W3 (även admin) Liten Fack Informationssekreterare 
W4 Liten Fack Handläggare 
W5 (även admin) Liten Stadsdel Samhällsvägledare 
W6 Stor Fack Sekreterare 
W7 Stor Stadsdel Ingenjör 
 
Tabell 3: Intervjuade administratörer 
Administratörer Storlek på förv. Sorts förv. Titel 
A1 Stor Stadsdel Informatör 
A2 Liten  Fack Informationschef 
 
Tabell 4: Intervjuad superadministratör 
Superadministratör  Uppdrag Arbetsplats Titel 
S1 Redaktionell utveckling Stab Webbredaktör
 
 
Som framgår av tabell 2–4 ovan är alltså tre av webbredaktörerna även admi-
nistratörer. Det innebär att de har flera behörigheter i publiceringsverktyget och 
även mer utbildning på det än de andra. I de två första fallen, W1 och W3, 
arbetar personerna med informationsarbete i sitt ordinarie arbete. I fallet W5 
vikarierar personen som administratör när den ordinarie administratören är 
borta. Dock arbetar de alla med webbredaktörsuppgifter och kom på tal när jag 
frågade deras administratörer om vilka webbredaktörer jag kunde intervjua. Det 
är bara de informanter som är placerade i administratörstabellen ovan, som jag 
kallar för administratörer. 
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Vissa av informanterna har lite mer erfarenhet av webbredaktörsarbetet, och 
vissa är nybörjare. Jag gör ingen skillnad med tanke på kvalitet på arbetet, och 
det är inget konstigt att de som har mer erfarenhet svarar annorlunda på vissa 
frågor. Trots det vill jag inte skriva ut i tabellen vem som är erfaren eller nybör-
jare.  
 
Av webbredaktörerna är fyra män och tre kvinnor, av administratörerna är en 
man och en kvinna. Superadministratören är man och han är ju även namn-
given. Vilket kön informanterna har är dock inte relevant i min undersökning, 
därför är inte det specificerat i tabellen. Jag anger informanternas kön (med han 
eller hon) där det behövs för läsbarheten, men undviker att ange personligt 
pronomen där det är möjligt. 

6.1.2 Anonymitet 
Alla som jag har intervjuat (förutom min uppdragsgivare – superadministra-
tören) har blivit lovade att jag inte ska ta med deras namn i uppsatsen. Däremot 
har de blivit informerade om att vissa uppgifter om t.ex. vilken titel de har eller 
hur deras arbetsplats fungerar, kan göra att någon som känner till verksamheten 
kan lista ut vilka de är. Ingen av informanterna såg detta som något problem.  
 

6.2 Kringmaterial 
För att få en inblick i hur stockholm.se fungerar och hur Stockholms kommun 
är organiserad har jag tagit del av kringmaterial. Detta har förstås påverkat min 
syn på staden och min tolkning av resultaten, men det var också en förutsätt-
ning för att jag skulle kunna genomföra arbetet.  
 
Jag har varit med på två möten på Information Stadshuset, s.k. webbredaktions-
möten. Till de mötena bjuds administratörerna från hela stadens förvaltningar in 
och man diskuterar nyheter och strategi för webbarbetet. Mötena innehåller 
även utbildningsmoment.  
 
Jag har under arbetets gång haft regelbundna möten med min uppdragsgivare. 
Jag har också haft e-postkontakt med honom för att få svar på spontana frågor 
och hjälp med urval av informanter.  
 
Förutom möten och e-postkontakt har jag även läst informationsmaterial, 
underlag från tidigare presentationer, policydokument osv. Självklart har jag 
också surfat runt på stockholm.se, dels för att söka information, dels för att se 
hur webbplatsen ser ut.  
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7. Metod 
 
Även mina metoder kan delas upp i två delar: en undersökningsmetod och flera 
metoder för att analysera materialet.  
 

7.1 Undersökningsmetod 
Min undersökningsmetod är alltså intervjuer. Jag har genomfört intervjuerna på 
informanternas egna arbetsplatser, vilket anses vara det bästa sättet för att skapa 
en naturlig situation. Doheny-Farina & Odell (1985) hävdar:  
 

If researchers assume that they want to understand the significance of 
a given action in a given social context, they will have to do their 
research in a naturalistic rather than an experimental setting. That is, 
researchers will need to investigate phenomena in the social contexts 
in which these phenomena routinely occur. (1985:506)  

 
Det är också lättare att få personer att ställa upp på en intervju om de inte 
behöver åka iväg från arbetsplatsen. Det var dock inte alltid som vi var i 
personernas arbetsrum, ibland satt vi i något närliggande fikarum eller kon-
ferensrum.  
 
Jag använde inte bandspelare vid intervjuerna. Eftersom jag var ute efter de 
stora dragen i personernas arbete, bedömde jag att det skulle störa mer än 
hjälpa. Jag förde i stället anteckningar under intervjuns gång. Detta har också 
medfört att jag inte kan citera informanterna. Dock lyfter jag på vissa ställen 
fram deras olika specifika synpunkter genom att återberätta vad de har sagt till 
mig.   
 
Jag förklarade varför jag genomförde studien innan vi satte igång och även när 
jag bokade tiden per telefon. Detta kan möjligtvis ha påverkat informanternas 
svar, men eftersom jag varit ute efter att kartlägga tror jag inte att det har haft 
någon nämnvärd inverkan.  

7.1.1 Frågor 
Jag hade färdigformulerade frågor som jag följde under intervjun, men jag var 
samtidigt öppen för att svaren kunde skilja sig åt, och jag riktade in mig på att 
fånga upp det som informanten ville få fram. Ibland uppkom stickspår och då 
lät jag informanten prata om detta, även om jag sedan inte bedömde det som 
tillräckligt relevant för att vara med i analysen. Några frågor ställdes också i 
efterhand till webbredaktörerna. Det gjorde jag då per e-post eller telefon.  
  
Frågorna skiljde sig något åt beroende på om jag intervjuade webbredaktörer 
eller administratörer. Frågorna till min uppdragsgivare redovisas separat i bilaga 
3, eftersom de skiljer sig avsevärt från de andra. Frågorna till webbredaktörerna 
och administratörerna var i båda fallen 20 stycken och kan delas upp i ett antal 
områden enligt tabell 5–6 (fullständiga frågeformulär finns i bilaga 1 och 2):  
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Tabell 5: Frågor till webbredaktörerna 

Typ av frågor Frågorna rörde 
Allmänna Bakgrund, erfarenhet, ålder, arbete 
Uppdraget Vad webbarbetet innebär, ansvar, process, 

skrivandet 
Tid & kollegor Tidsåtgång, chefens och kollegornas 

inställningar 
Kunskap & 
utbyte 

Önskan om kurser, arbetets stimulans  

Utmaningar Problem, lösningar, önskade förändringar 
Information Information Stadshusets ambitioner 

 
 
Tabell 6: Frågor till administratörerna 

Typ av frågor Frågorna rörde 
Allmänna Bakgrund, erfarenhet, ålder, arbete 
Uppdraget Vad administratörsarbetet innebär, 

ansvarsområde, process 
Webbredaktörernas 
arbete 

Förväntningar, styrkor/svagheter, stöttning 

Samarbete Kontakt, möten, samarbete 
Utmaningar Svårigheter, insamling, önskade 

förändringar 
Information Information Stadshusets ambitioner 

 
När jag formulerade frågorna visste jag inte vad i mitt material som skulle vara 
intressant att undersöka. Det har visat sig att jag inte har lagt någon tonvikt på 
vissa av de allmänna parametrarna i min analys, som ålder och bakgrund. Däre-
mot har jag använt uppgifter om tidigare erfarenhet av webbarbete och ordi-
narie arbetsuppgifter för att bedöma resultaten. 
 

7.2 Analysmetoder  
Analysen består av tre delmetoder som jag använder för att på olika sätt tydlig-
göra webbredaktörens roll.  

7.2.1 Vilka är svårigheterna och vad sätter igång arbetet?  
För att få syn på saker som är gemensamma och saker som skiljer sig åt i 
intervjuerna jämför jag dem horisontellt. Vad har tagits upp som problem av 
många informanter? Vad skulle de vilja ändra på? Jag använder också denna 
jämförelse för att se vilka faktorer som sätter igång en webbredaktörs arbete: 
Vad kan göra att man sätter sig ner och arbetar med webben?  
 
Administratörernas svar använder jag för att komplettera den bild jag fått från 
webbredaktörerna eftersom de till stor del behandlar webbredaktörernas roll, 
om än i relation till sin egen. 
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7.2.2 Vilka roller finns på webbredaktionen? 
För att visa vilka roller som finns på en webbredaktion använder jag mig av det 
teoretiska ramverk som jag beskriver i avsnitt 4. På vilket sätt produceras webb-
en av olika personer? Vem är huvudman, författare, granskare och livgivare? Jag 
använder de kriterier för språklig funktion som Bell (1991:39) ställer upp för 
sina fyra roller. Dessa kriterier är för respektive roll (min fria översättning):  
 
 Huvudman. Den kommersiella huvudmannen har inget direkt infly-

tande över språket. Den ansvariga för nyhetsredaktionen kan ha ett 
generellt inflytande.  

 Författare. Genererar nyhetsspråk. Är ansvarig för diskurs och syntak-
tisk form i originalet.  

 Granskare. Har generellt och specifikt inflytande på språket. Förändrar 
språket och är ansvarig för den slutliga formen. Är ansvarig för vilken 
information som blir framhävd och hur informationen presenteras.  

 Livgivare. Har ansvar för att överföringen av informationen blir rätt, 
fonologiskt eller grafiskt. Har inget ansvar för texten. Ser till att kanalen 
är störningsfri.   

 
Jag har applicerat dessa kriterier på mitt material för att se vilka roller 
informanterna tar och hur rollerna kan vara fördelade på olika sorters 
förvaltningar.  

7.2.3 Stämmer min bild med uppdragsgivarens bild? 
Slutligen jämför jag situationen i de fall jag har studerat, med uppdragsgivarens 
förväntade eller önskade bild. I den delen åskådliggör jag uppdragsgivarens bild 
av webbarbetet, som har kommit fram i min intervju med honom, och även 
genom kringmaterialet. Jag applicerar resultaten från de första två analysmeto-
derna på min tolkning av hans bild och ser hur väl de överensstämmer.  
 
De ovan presenterade analysmetoderna tillsammans anser jag ge en bild över 
webbredaktörernas situation och roll i arbetet med stockholm.se. Jag får en 
förståelse för hur det kan gå till, och jag belyser det mina informanter har lyft 
fram som svårigheter. I avsnitt 9.2.1 diskuterar jag mina metoder mer ingående.  
 
 

8. Resultat 
 
Resultaten från mina intervjuer beskrivs här på ett generellt sätt. I en kvalitativ 
undersökning som denna blir det sällan intressant att se hur stor andel av infor-
manterna som svarat det ena eller det andra, eftersom det är en fallstudie. I stäl-
let får man se till det som informanterna har lyft fram och dra slutsatser från 
det. De slutsatserna beskriver då hur det ser ut i de olika situationer jag har stu-
derat, och det ger samtidigt en bild av hur det skulle kunna se ut på andra 
ställen. Jag använder både webbredaktörernas och administratörernas svar i 
avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3, medan detta material ställs mot uppdragsgivarens svar i 
avsnitt 8.4.  
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Först har jag valt att lyfta fram dels de svårigheter som finns för webbredaktör-
erna, dels faktorer som sätter igång arbete med webben. Sedan gör jag en roll-
beskrivning baserad på mitt teoretiska ramverk och slutligen jämför jag situa-
tionen för mina informanter med min uppdragsgivares önskade bild.  
 

8.1 Svårigheter för webbredaktörerna 
Det finns flera problem som informanterna har lyft fram. Jag har tagit fasta på 
de som förekommer hos flera personer för att kunna bedöma vad som är ge-
mensamt. Svårigheterna för webbredaktörerna kan delas upp i fem teman:  
 
 Problem med tekniken 
 Man får inte in information 
 Tiden räcker inte till 
 Horisontell kontakt saknas 
 Man är styrd av ramar och direktiv 

 

8.1.1 Problem med tekniken 
Att publiceringsverktyget5 inte alltid fungerar som det ska är ett stort bekymmer 
för webbredaktörerna. Det gör att arbetet inte blir lika stimulerande och det är 
också ett stressmoment. När man tar sig tid att sitta ner och arbeta med webb-
en, upplevs det som irriterande när det inte fungerar att cacha ur (dvs. spara och 
lägga upp). De tekniska problemen kan hindra en från att göra klart något man 
påbörjat, eller göra att man skjuter upp webbarbetet för att det känns olustigt.  

8.1.2 Man får inte in information 
Att få in information från de verksamheter som ingår i det ansvarsområde 
webbredaktören bevakar är ibland problematiskt. Det är speciellt svårt att få in 
information från verksamheter som inte har datorer och IT som en naturlig del 
av det dagliga arbetet, t.ex. förskolor och äldreboenden. Information som man 
vill ha in kan vara både textunderlag som är mer beskrivande (t.ex. om en ny 
avdelning som har öppnat) och specifika ändringar (t.ex. öppettider, kontakt-
uppgifter).  
 
Speciellt tydligt blir detta problem för de webbredaktörer som arbetar på stads-
delsförvaltningar. På fackförvaltningarna däremot, framförallt de mindre, är inte 
verksamheten så utspridd. I stället sitter de som håller på med just det arbetet på 
förvaltningen, och ofta är det webbredaktören själv eller en kollega. Då är det 
betydligt lättare att få fram den information man behöver för att hålla sina sidor 
aktuella.  
 
I de fall jag har undersökt finns det inga riktlinjer för hur verksamheterna ska 
lämna sin information till webbredaktörerna. Däremot har några webbredak-
törer satt upp tider för sig själva när de ska gå ut och efterfråga information, och 
det kan vara någon gång per termin eller år.  

                                                 
5 Publiceringsverktyget Nuevo beskrivs i avsnitt 1.2.4 
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8.1.3 Tiden räcker inte till 
Även om det inte rör sig om speciellt mycket tid varje webbredaktör lägger ner 
på webbarbetet (i genomsnitt ca 2,5 timmar/vecka), upplevs det som ett prob-
lem att tiden ibland inte räcker till. Webbarbetet prioriteras inte framför det 
ordinarie arbetet, och då går det inte att ta så mycket tid som man skulle önska 
till det. Det är ingen som har ett i förväg bestämt timantal, eller en viss tid avsatt 
för webbarbetet. Hur mycket tid arbetet egentligen tar verkar inte vara något 
man har funderat så mycket på generellt. 
 
Saker som att arbeta tillsammans med andra webbredaktörer, eller att ha regel-
bundna möten, kan också lätt prioriteras bort på grund av tidsbrist. Något som 
en av administratörerna tar upp som ett problem, är att cheferna ibland tar lite 
lätt på tidsåtgången för arbetet, och de kan ha invändningar mot för många 
möten.  

8.1.4 Horisontell kontakt saknas 
Det är inte på alla förvaltningar som man har regelbundna möten med andra 
webbredaktörer, eller har webben som en stående punkt på något möte. Att inte 
ha kontakt med andra webbredaktörer ser många informanter som ett problem.  
 
En av informanterna berättar att man på hennes förvaltning tidigare hade dator-
salen bokad en dag i veckan, och då satt alla webbredaktörerna där och jobbade. 
Man kanske inte var där hela dagen men när man än kom upp satt det någon 
annan där och man kunde diskutera arbetet och hjälpas åt. Detta saknar hon.  

8.1.5 Man är styrd av ramar och direktiv 
Att få ha större ramar och göra mer eget är något webbredaktörerna önskar, 
även om de vet om att stockholm.se måste vara sammanhållen för att fungera. 
Man vill gärna göra det så tydligt och lättförståeligt för besökaren som det bara 
går, och samtidigt upplever man stockholm.se som för stor, svår att hitta i och 
varken intuitiv eller enkel. Det ses dock av flera informanter som en utmaning 
att få till något bra inom de relativt strikta ramarna. 
 
Att gå med i portalen stockholm.se innebär att man blir tvungen att göra an-
passningar, men flera av webbredaktörerna ser det ändå som något negativt att 
få propåer uppifrån eller bli tvungna att lägga in all information ytterligare en 
gång när man bestämt att byta publiceringsverktyg.  
 
Man ser sitt uppdrag som webbredaktör som tydligt på den lokala nivån, men 
vilken del man har i det övergripande webbarbetet är inte lika tydligt. Att få mer 
information från Information Stadshuset och att stärka nätverken mellan de 
som arbetar med webben kan vara något som avhjälper detta. 
 

8.2 Vilka faktorer sätter igång arbetet?  
Uppdraget att vara webbredaktör beskrivs av webbredaktörerna själva som att 
hålla reda på vilka uppgifter som presenteras på webbplatsen och att uppdatera 
dem. Några av informanterna har även med uppgifter som ”ha kontakt med 
enhetschefer”, ”mata in text” och ”byta ut text och bild”.  
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Uppdraget är mer eller mindre ett underhållsarbete, något som är ständigt 
pågående. Det finns ingen tydlig start- eller slutpunkt på processen. Däremot 
visar intervjuerna på ett antal olika faktorer som sätter igång arbete med 
webben. Dessa faktorer kan i sin tur delas in i fyra olika sfärer:  
 

 
Figur 3: Sfärer för igångsättande av arbete. 
 
Faktorer i den innersta sfären, hos webbredaktören: 
 Själv saknar information 
 Själv har upptäckt ett fel 

 
Faktorer i sfären arbetsplatsen:  
 Information har kommit upp på möten 
 En kollega talar om att det saknar information 
 En kollega påpekar ett fel 
 Förhållanden förändras på arbetsplatsen, t.ex. en ny person anställs 

 
Faktorer i verksamheterna som hör till förvaltningen:  
 En förväntade förändring äger rum, t.ex. vid nya terminer/år 
 Webbredaktören efterfrågar information och får den 
 Verksamheten lämnar information på eget initiativ  

 
Faktorer som kommer från medborgarna:  
 En medborgare har efterfrågat information, och det har fångats upp i 

förvaltningen och förts vidare till webbredaktören 
 En medborgare har påpekat ett fel på webbplatsen 

 
De faktorer som ligger utanför webbredaktören själv kan den inte påverka i 
någon högre grad. Därför är det viktigt att minska de tre yttersta sfärerna och 
öka den inre. På så sätt kan webbredaktörerna få mer kontroll över informa-
tionen och se till att de får in det de behöver för att hålla sina sidor uppdaterade. 
Se även avsnitt 8.4.1 för vidare diskussion av detta. 
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8.3 Rollbeskrivning  
Här applicerar jag Bells (1991) roller för redaktionsarbete på medarbetarna i 
redaktionen för stockholm.se. Mitt material har gett mig en bild av hur infor-
manterna placerar sig i förhållande till varandra och hur arbetet fördelar sig 
mellan dem. 

8.3.1 Huvudmannaskapet delat 
Enligt Bell (1991) är huvudmannen den som är ansvarig för det som produceras. 
När det gäller stockholm.se följer informationsansvaret med verksamhets-
ansvaret, och det är alltså den som är ansvarig för att sköta verksamheten som 
också är ansvarig för att informera om den.  
 
Konkret innebär detta att varje förvaltningschef är ansvarig, t.ex. socialtjänst-
direktören för socialtjänstförvaltningen. Men precis som Bell (1991) delar upp 
huvudmannen i två institutioner, kan man göra på samma sätt med förvaltning-
arna. Ofta finns det nämligen även en informationschef som har det övergrip-
ande ansvaret för informationen på förvaltningen. I och med att en myndighet 
inte är ett vinstdrivande företag, såsom exempelvis en tidning, finns dock inte 
samma uppdelning mellan ägare och chef. En förvaltningschef är förstås an-
svarig för att budget hålls och personalresurserna är tillräckliga, men förvalt-
ningschefen är troligtvis närmare själva arbetet än vad en ägare till en tidning är.  
 
Information Stadshuset är inte ansvariga för innehållet på webbplatsen, på så 
sätt att de skulle kunna ställas till svars för innehållet. Däremot är de ansvariga 
för styrning, samordning och utveckling av webbplatsen på lång sikt. 

8.3.2 Författare blir textproducent 
Den som författar texterna är i vissa fall webbredaktören, i andra fall adminis-
tratören. Detta beror ofta på vilken erfarenhet den enskilda webbredaktören 
har, och om administratören har delegerat skrivarbetet eller inte. 
 
Men frågan är om man kan kalla textframställningen för författande? Det är 
sällsynt att den som skriver texterna, oavsett om det är webbredaktören eller 
administratören, startar från noll och skriver en helt ny text. I stället utgår man 
från en äldre text med samma funktion, eller andra texttyper som handlar om 
samma ämne. Ofta får webbredaktörerna in material från verksamheterna, men 
detta måste då arbetas om för att passa in på webbplatsen. Detta är i och för sig 
inte någon ny företeelse, utan något som Bell (1991) också för ett resonemang 
om. Han reserverar sig för att kalla journalister för författare och skriver:  
 

Much news comprises updates and rewrites of previous stories. In 
some media the basic news-gathering practice is following up stories 
diaried ahead the last time they were covered. (1991:41, författarens 
kursivering) 

 
När man tänker på författande av text är väl den traditionella bilden en person 
som börjar med ett blankt papper och där formulerar sina tankar. Den sortens 
författare skulle jag vilja säga är mycket sällsynta i redaktionsarbetet i Stock-
holms stad. Det är inte den kreativa processen hos den enskilda individen som 
är viktig, utan vad man bygger sin text på och vilka ändringar man gör, möjligt-
vis ännu mer än hos Bells journalister. Van Dijk (1988) skriver:  
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By the phrase ”text processing” we not only mean that a news text is 
being processed, i.e., written in various stages or phrases. The phrase 
also implies that most of the information used to write a news text 
comes in discourse form: reports, declarations, interviews […] 
(1988:96, författarens kursivering).  

 
Det här är en glidning som gör författaren till mer av en redigerare än något 
annat. Att granskarens roll dessutom är förändrad i min modell gör att jag har 
ersatt rollen författare med rollen textproducent.  
 
Textproducenten är också oftast den person som lägger ut texten på webb-
platsen med hjälp av publiceringsverktyget.  

8.3.3 Granskare blir uppdaterare 
Även granskarrollen skiljer sig åt i den redaktion jag undersökt. Det traditionella 
granskningsarbetet beskriver Bell (1991) som tredelat. En roll som innebär upp-
sikt över det dagliga arbetet och att ge retrospektiv kritik, en roll som innebär 
att klippa och ändra i journalistens text och en roll som innebär ansvar för hur 
texten presenteras med rubriker, bilder osv.  
 
Eftersom min roll textproducent innehåller stora delar granskning och redigering 
av text har mycket av detta tredelade ansvar hamnat där. I stället tillkommer en 
roll som jag kallar uppdaterare. Uppdateraren gör ändringar när den har fått reda 
på att något inte stämmer eller själv upptäcker ett fel. Det kan vara exempelvis 
ett stavfel, en text som ligger på fel plats, eller ett schema som har fått ändrade 
tider. 
 
När man framställer tryckta medier är det oerhört viktigt att allt ändrings- och 
granskningsarbete är färdigt när pressarna startar. Om tidningen redan är tryckt 
när man upptäcker ett stavfel, kan man inte gärna trycka om hela upplagan. 
 
När det gäller webben är förhållandena annorlunda. En granskare har inte lika 
stor ansvarsbörda vid publicering eftersom det går lätt att ändra i efterhand. 
Den förändrade tekniken gör dessutom att en deadline inte blir så viktig – hela 
webbplatsen måste inte bli klar på samma gång. Det växer lite här och lite där 
hela tiden.  
 
När en text väl lagts ut på webbplatsen blir det sedan uppdaterarens roll att se 
efter den texten. 

8.3.4 Livgivaren publicerar  
Bell (1991:43 f) beskriver livgivaren som den som ger budskapet sin slutliga form. 
Men när det sker har någon redan bestämt hur det ska formuleras. Webb-
platsens slutliga form är gränssnittet som besökaren ser på sin dator. Besökarna 
kan visserligen använda olika webbläsare och ställa in texten till olika storlek, 
men mycket mer än så kan man inte påverka som besökare6. Hur informationen 
ska presenteras på stockholm.se är delvis styrt av mallar, eftersom portalen ska 
                                                 
6 Mycket av informationen som finns på stockholm.se finns också för döva med svenska som 
andraspråk, då på teckenspråk. Denna aspekt av livgivning har jag inte tagit hänsyn till i min 
undersökning.  
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ha en enhetlig profil. Men utöver det är det den som publicerar i publicerings-
verktyget som bestämmer hur informationen ska presenteras. Ofta är den 
samma person som har producerat texten, men ibland är det någon annan. 
Exempelvis kan webbredaktören ha producerat texten, men administratören är 
den som lägger ut den. I redaktionen som jag undersöker är det alltså den som 
publicerar informationen som är livgivare.  

8.3.5 De nya rollernas fördelning 
Efter att ha applicerat Bells roller på mitt material gör jag alltså en ny indelning 
som skiljer sig något från den tidigare:  
 
Tabell 7: Nya redaktionella roller 
Bell Min undersökning 
Huvudman Huvudman 
Författare  Textproducent 
Granskare  Uppdaterare 
Livgivare Livgivare 
 
När Goffman (1981) sätter upp sina olika sändarroller tänker han sig att en och 
samma person kan ha flera roller beroende på situation och kontext. I Bells 
(1991) beskrivning används rollerna för att beskriva en specifik verksamhet, där 
olika personer har olika uppgifter i nyhetsproduktionskedjan. Men även han 
tänker sig att alla rollerna kan innehas av en och samma person: ”In principal all 
the roles can be united in one person, in news production as in other 
situations.” (Bell 1991:38). Kontentan är att ansvaret och inflytandet – 
funktionen – är det som avgör vilken roll en person tar. I mitt material visar sig 
just detta. Ju mer självständigt en webbredaktör arbetar, desto fler roller tar hon 
eller han på sig. Den roll som varken webbredaktören eller administratören får 
speciellt ofta är dock huvudmannaskapet.  
 
I avsnitt 8.4.2 utvecklar jag resonemanget kring hur dessa roller fördelar sig 
mellan de som arbetar med stockholm.se, jämfört med hur uppdragsgivaren 
skulle önska att arbetet fördelades. 
 

8.4 Hur är det tänkt att fungera?  
I det här avsnittet jämför jag min uppdragsgivares bild, och önskade bild, med 
vad mina resultat har visat. Hans syn är tolkad av mig när jag bearbetat materia-
let från min intervju med honom och även kringmaterial, uppdragsbeskrivning 
osv.  

8.4.1 Svårigheter för webbredaktörerna  
Att det är problem med publiceringsverktyget är uppdragsgivaren väl medveten 
om. Information Stadshuset upphandlar just nu ett nytt publiceringsverktyg för 
portalen. 
 
Hur insamling av information fungerar är ett problem som inte kan lösas lika 
snabbt. I figur 3 åskådliggörs de många faktorer som kan leda till att informan-
terna sätter igång att arbeta med webben. När situationen ser ut så, är det inte 
skribenten som har kontroll över inkommande information, och det är något 
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som uppdragsgivaren vill ändra på. Han vill se ett aktivt informationssökande i 
stället för ett reaktivt. I min modell skulle det beskrivas genom att ta bort alla de 
yttre sfärerna och bara behålla rutan för webbredaktören. Allt arbete med webb-
en skulle utgå från att webbredaktören upptäckte att det behövdes. I verklig-
heten skulle den modellen nog vara svår att följa strikt. Som enskild webbredak-
tör kan man förstås inte tänka på alla möjliga uppslag. Men en strävan mot en 
sådan modell skulle motsvara önskan om aktivt informationssökande.  
 
Ett annat problem för webbredaktörerna som uppdragsgivaren är medveten om 
är bristen på tid. En idé som nämnts av både honom och en av de administra-
törer7 jag intervjuat är att ha en matris där webbredaktörens ansvarsområden, 
sidor, är specificerade. Där kan man fylla i hur lång tid dessa sidor tar att hålla 
efter och hur ofta man ska göra det. På det sättet åskådliggör man tydligt tids-
åtgången för webbarbetet. Blir det tydligt underlättar det både för webbredak-
tören själv och för chefer som vill veta hur mycket tid som används till webb-
arbete.  
 
Det saknas horisontell kontakt mellan webbredaktörerna, och det är något 
uppdragsgivaren önskade att det fanns mer av. Han tänker sig ett samarbete 
som innehåller både informatörsperspektivet och sakkunnigperspektivet, och 
som är på både strategisk och operativ nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Samarbete på alla nivåer. 
 
I varje fält hamnar en person med en specifik kompetens. En arbetsgrupp skulle 
då bestå fyra personer, en från varje fält:  
 
 En informatör på strategisk nivå, dvs. någon från Information 

Stadshuset.  
 En informatör på operativ nivå, dvs. en administratör på en förvaltning.  
 En sakkunnig på strategisk nivå, dvs. någon från en fackförvaltning, t.ex. 

utbildningsförvaltningen.  
 En sakkunnig på operativ nivå, dvs. någon från sakområdet på stads-

delen, t.ex. barn och ungdom i Bromma. 
 
På så sätt skulle man kunna täcka in alla aspekter av informationen och direkt se 
vad som fungerar och inte.  
 

                                                 
7 Hon använder redan detta i sitt arbete. 

informatör sakkunnig

strategisk

operativ
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Webbredaktörerna känner sig ofta styrda av ramar och direktiv. I den bild som 
uppdragsgivaren ger är det snarare så att dessa ramar och direktiv skulle behöva 
vara ännu mer styrande. Som det ser ut idag anser han att inte alla förvaltningar 
når upp till en lägsta gemensamma nivå. Om texter och annat material på webb-
platsen inte håller samma standard överallt förlorar alla förvaltningar förtroen-
de. Det kan gälla både textparametrar som tilltal, disposition osv. och rena 
faktafel som t.ex. ett schema som inte är uppdaterat. Utan ramar och direktiv 
tror han inte att denna lägsta gemensam nivå kan uppnås.  

8.4.2 Rollfördelning  
I avsnitt 8.2 modifierade jag de tidigare redaktionella rollerna (Bell 1991) för att 
passa på en webbredaktion. I min utvecklade modell finns fyra roller: huvudman, 
textproducent, uppdaterare och livgivare. Vem i organisationen som ska ha vilken roll 
beror i Stockholm på hur förvaltningen ser ut, men oftast är i alla fall huvud-
mannaskapet skilt från de andra tre rollerna. Vem som är ansvarig för informa-
tionen på webbplatsen är dock inte helt klart för alla. Ofta får Information 
Stadshuset stå till svars för innehållet på webben, trots att det är verksamheterna 
som är ansvariga för sin respektive information.  
 
Man kan se det som att en självständig webbredaktör tar alla tre rollerna utöver 
huvudman. Den personen är då textproducent, uppdaterare och livgivare, dvs. tar fram 
texterna, lägger ut dem på webben och håller dem uppdaterade. Administra-
tören är inte direkt inblandad, men kan förstås ligga bakom en del av de texter 
som webbredaktören tar in som underlag eller kan få texterna för granskning 
innan de publiceras.  
 
Uppdragsgivaren skulle gärna se en kommunikation som fungerade enligt figur 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Administratören övervakar kommunikationen.  
 
Webbredaktören som är sakkunnig kommunicerar direkt med allmänheten. 
Administratören som inte är sakkunnig på det området övervakar i stället 
kommunikationen, dennes sakområde. Uppdragsgivaren tänker sig dock en 
skillnad mellan stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. I en stadsdel är 
många fler sakkunnigområden representerade, och det är nästintill omöjligt för 
en administratör att vara väl insatt i alla dessa områden. En fackförvaltning 
däremot är ofta mindre, och området de har hand om är mer homogent. Det 
kan förstås finnas delområden även inom en fackförvaltning, men de har ändå 
med varandra att göra.  
 
I min undersökning visade det sig att en webbredaktör sällan har alla tre rollerna 
textproducent, uppdaterare och livgivare. I själva verket tar ofta administratörerna 

Administratör

AllmänhetWebbredaktör 
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mer ansvar än bara ett övervakande. I vissa fall var webbredaktören bara upp-
daterare och sa till administratören om ändringar som den sedan ”gav liv” i 
publiceringsverktyget. På andra ställen producerade man texter tillsammans och 
webbredaktören publicerade. Det går dock inte att dra generella slutsatser om 
hur rollerna fördelar sig mellan webbredaktör och administratör i hela organisa-
tionen, utifrån min fallstudie.  
 

8.5 Råd till uppdragsgivaren 
Här sammanfattar jag mina råd till uppdragsgivaren. 
 
Mina råd är att se över webbredaktörernas fem största gemensamma svårigheter 
(se avsnitt 8.1) och arbeta utifrån dem för att skapa förändring. Vad gäller in-
samlandet av information från verksamheterna vore en bra lösning, som både 
en administratör och uppdragsgivaren nämnt, att använda en matris för att 
kunna se när man behöver gå igenom varje sida. Jag tror att det är viktigt att 
informera cheferna på förvaltningen om arbetet och hur lång tid det tar, enga-
gera dem i webbarbetet och introducera dem till rollen huvudman. Att skapa 
möjligheter för horisontellt samarbete är också viktigt.  
 
Igångsättande faktorer av arbetet (se avsnitt 8.2) är troligtvis något som de flesta 
webbredaktörer känner igen sig i. Om man kan åskådliggöra för dem hur det ser 
ut idag och hur det är tänkt att fungera tror jag att man kan komma en bit på 
väg mot att de själva söker upp information i större utsträckning. Det är också 
viktigt att strukturera kontakten med verksamheterna, t.ex. genom att skriva in i 
matrisen hur ofta, på vilket sätt, och från vem man ska få kontinuerlig informa-
tion från  respektive verksamhet. Man bör även informera verksamheterna om 
detta arbetssätt. 
 
På liknande sätt tror jag att man behöver tydliggöra rollerna för redaktions-
arbetet och vad de innebär. Sedan kan det vara upp till varje förvaltning att 
fördela arbetet, men man behöver vara medveten om vad fördelningen innebär. 
Ansvarsfrågan är viktig här, och även webbredaktörernas möjligheter att själva 
ha kontroll över sitt webbarbete. 
 
 

9. Slutsatser och diskussion 
 
I det här avsnittet sammanfattar jag mina resultat, och diskuterar dem och 
uppsatsen i stort.  
 

9.1 Resultaten i korthet 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att tydliggöra webbredaktörernas roll och 
situation i arbetet med stockholm.se. Jag ville förstå hur personerna arbetar och 
belysa gemensamma problem.  
 
Mina resultat visar på flera gemensamma problem för webbredaktörerna. Det 
handlar om teknik som sätter gränser, både för kreativiteten och för det faktiska 
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arbetet. Det handlar också om möjligheter att få den information de behöver 
och tid att bearbeta den. Dessutom saknas ett horisontellt samarbete mellan 
webbredaktörer på olika förvaltningar.  
 
Genom att applicera Bells (1991) roller för nyhetsredaktioner på en webbredak-
tion, har jag modifierat den rollindelningen. De rollerna jag använder är: 
huvudman, textproducent, uppdaterare och livgivare. Av dessa är huvudman och livgivare 
kvar från tidigare modell.  
 
Uppdragsgivarens bild, tolkad av mig, stämmer relativt bra överens med verklig-
heten. De flesta problem som webbredaktörerna upplever tycker han också är 
problem, och han är medveten om att de finns. Insamlingen av material går inte 
till som han skulle önska, men även det är han medveten om. Däremot är för-
delningen av rollerna svår att få syn på, även om hans önskan om fördelning går 
lätt att applicera på min utvecklade modell.  
 

9.2 Diskussion om resultaten 
Min nya rollfördelning visar att man som webbredaktör kan ta ett relativt litet 
ansvar, om man bara är uppdaterare. Tar man däremot på sig fler roller, kan man 
själv ha kontroll över stora delar av produktionskedjan, och administratören kan 
vara i bakgrunden för att stötta och hjälpa till när det uppstår problem. Det är 
dock sällan som en webbredaktör kan ta på sig rollen som huvudman. Därför be-
höver cheferna bli mer medvetna om denna roll, och att de har ett ansvar för 
webben och webbredaktörernas roller. Gunnarsson (1997) skriver:  
 

Writing in an organisation is not only a matter of knowing how to 
write a certain document for a specific audience but also a matter of 
how to fit into the organizational structure and how to adapt to the 
organizational subculture and its norms, attitudes, and values. 
(1997:141)  

 
Mina resultat tyder också på att författarens roll när en text på webben blir till 
minskar. I stället tar man över andra texter och modifierar dem. Dessutom finns 
alla möjligheter att ändra i efterhand. Detta i kombination med att informations-
ansvaret är starkt decentraliserat i redaktionen för stockholm.se gör att textprodu-
centen är mer ensam i sitt ansvar över textframställningen.  
 
Oestreicher (2000:185 ff) beskriver hur hon i sin undersökning sett att redi-
geringsingreppen minskar i antal när granskningsprocessen kortas ner. Ju färre 
led som granskar desto mer ytliga rättningar. Med det kan man jämföra en 
rollfördelning som kan innebära att webbredaktören både producerar texten 
och har ansvar för uppdatering. I slutändan leder det kanske till mer ytliga 
ändringar och sämre överblick över helheten. Påverkar detta texterna och det 
intryck som en besökare av webbplatsen får? Vilken status man har som skri-
bent och ansvarig kan också komma att påverkas av hur mycket man själv 
skriver.  
 
Några webbredaktörer i min undersökning beskriver en motvilja inför mallar 
och styrning från Information Stadshuset. Enligt uppdragsgivaren kan denna 
motvilja göra att helheten brister. Jag tror att det skulle vara värdefullt för 
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skribenter i decentraliserade redaktioner att få ökad kontroll över sitt arbete, 
genom insamlingsrutiner, tidsmatriser osv. på liknande sätt som mina resultat 
visar. Om de kan ha den kontrollen blir de självständiga och fria i sitt arbete och 
behöver då förhoppningsvis inte gå utanför ramarna för att känna att arbetet är 
utmanande och kreativt. I stället kan de då arbeta för att tillsammans skapa ett 
bra helhetsintryck på webbplatsen. 

9.2.1 Värdering av metoden 
En fallstudie begränsar möjligheten att dra generella slutsatser om hela redak-
tionen på stockholm.se eller webbredaktionsarbete i allmänhet. Däremot ger 
metoden en djupare insyn än vad en kvantitativ metod hade gjort.  
 
När man genomför en intervju är man alltid med och skapar en social situation, 
ett möte. Olika reaktioner på det som sägs, gemensamma intressen och berö-
ringspunkter skapar stämning i mötet. Man kommer långt ifrån en experimentell 
situation och får antagligen ut olika resultat beroende på hur väl man kommer 
överens. Man är också tvungen att formulera frågorna så att ingen informant 
ska ta illa upp, för att undvika en låsning i intervjun. Ibland kan vissa saker vara 
känsliga att fråga om, och då kanske man formulerar om sig något för att det 
inte ska bli obehagligt för en själv eller informanten.  
 
Trots att detta gör att intervjuerna ser olika ut och att man själv påverkar ut-
gången, tycker jag att intervjuer är mycket värdefulla som både material och 
metod för en undersökning. En god stämning för ofta med sig att man får fram 
saker som antagligen aldrig skulle ha kommit fram i t.ex. en enkätundersökning. 
Den sociala kontexten gör också att man lär sig mer om informanternas vardag, 
man kanske ser deras arbetsrum eller hälsar på någon kollega. All denna kring-
information gör att man får en uppfattning om det man undersöker, och man 
får också nya uppslag för vad som kan vara intressant att fokusera på i sin 
undersökning, eller i kommande forskning. 

9.2.2 Uppslag för framtiden 
Jag tycker att det vore mycket intressant att komma längre i den här typen av 
forskning och sätta starkare band mellan organisatoriska faktorer och faktiska 
texter. Med en utvecklad modell med något förändrade roller, jämfört med Bells 
(1991) modell för en traditionell nyhetsproduktion, öppnar jag förhoppningsvis 
också för möjligheten att göra detta. Med hjälp av textanalys, och kategorier i 
den speciellt utformade för att upptäcka de redaktionella rollerna, skulle man 
kunna se hur de förhållandena påverkar texten.  
 
En kvantitativ metod för att undersöka precis hur rollerna fördelar sig på de 
personer som arbetar med webben skulle också vara värdefull, dels för att 
kunna testa modellen, dels för att kunna jämföra med webbtextproduktion i 
andra organisationer för att se skillnader. 
 
Detta att det författas mindre och klipps ihop mer, skulle också vara intressant 
att undersöka närmare. Hur påverkar det rekursiva inslaget i texter genredrag 
och normer? Hur medvetna är skribenter om en ursprungstexts påverkan av 
slutresultatet?  
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Frågor till webbredaktörerna 
 

Del 1 Allmänna frågor 
1. Vad har du för utbildning/bakgrund (speciellt webbmässigt)? 
2. Vad arbetar du med? 
3. Hur länge har du jobbat här? 
4. Hur gammal är du? 

 
 

Del 2 Webben 
1. Du är webbredaktör – vad innebär det? 
2. Vilka frågor/områden ansvarar du för? 
3. Är det tydligt för dig vad uppdraget innebär?  
4. Kan du beskriva din arbetsprocess? 
5. Hur mycket tid lägger du ner på webbarbetet? 
6. Kan du själv styra din tidsåtgång? 
7. Hur ställer sig din chef till ditt webbarbete?  
8. Och hur ställer sig dina arbetskamrater till ditt webbarbete? 
9. Vad skulle du vilja ha för kompetenshöjande kurser etc.? 
10. Tycker du att det är stimulerande?  
11. Vilka problem kan du stöta på? 
12. Vad gör du om du kör fast i ditt arbete? Får du stöd från admin.?  
13. Om du fick ändra på något i ditt arbete med webben – vad skulle det 

vara? 
14. Om du fick ändra på något med hela stockholm.se – vad skulle det vara? 
15. Känner du till Information Stadshusets ambitioner med webbarbetet i 

stort?  
16. Vad tycker du om dem i så fall?  
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Frågor till administratörerna 
 

Del 1 Allmänna frågor 
1. Vad har du för utbildning/bakgrund (speciellt webbmässigt)? 
2. Vad arbetar du med? 
3. Hur länge har du jobbat här? 
4. Hur gammal är du? 

 
 

Del 2 Webben 
1. Du är administratör – vad innebär det? 
2. Vad ansvarar du för? 
3. Är det tydligt för dig vad uppdraget innebär?  
4. Kan du beskriva din arbetsprocess? 
5. Vad har du för förväntningar på webbredaktören? 
6. Vem är din chef? Har du någon kontakt med webbredaktörernas 

verksamhetschefer?  
7. Hur fungerar samarbetet med webbredaktörerna?  
8. Har ni webbredaktionsmöten lokalt? 
9. Vid vilka tillfällen har ni kontakt? 
10. Vilka styrkor respektive svagheter ser du hos din webbredaktör eller 

andra webbredaktörer?  
11. Vilken är den största utmaningen i arbetet med stockholm.se? 
12. Finns det tillfällen då dina kunskaper inte räcker till för att stötta 

webbredaktören? När i så fall?  
13. Hur fungerar det med informationssökande och informationslämnande 

från verksamheterna? 
14. Om du fick ändra på något med ditt webbarbete – vad skulle det vara? 
15. Om du fick ändra på något med hela stockholm.se – vad skulle det vara? 
16. Känner du till Information Stadshusets ambitioner med webbarbetet i 

stort och vad tycker du om dem i så fall?  
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Frågor till superadministratören 
(uppdragsgivaren)  
 

1. Vem skriver oftast texterna som ligger ute, både på central, och lokal 
nivå?  

2. Vem är ansvarig för själva innehållet?  
3. Om du skulle tänka dig ett idealfall vad gäller arbetsfördelning mellan 

webbredaktör och administratör (och ev. andra inblandade), hur skulle 
det då se ut? Här bör alltså dina förväntningar också komma in.  

4. Vad innebär superadministratörsroller med utförligt?  
5. Har du någon kontakt med verksamhetscheferna?  
6. Hur fungerar samarbetet med administratörerna och webbredaktörerna?  
7. Vilka styrkor respektive svagheter ser du hos administratörerna och 

webbredaktörerna?  
8. Vilken är den största utmaningen i arbetet med stockholm.se?  
9. Hur upplever du att informationssökande och informationslämnande 

från verksamheterna fungerar?  
 

 


