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Inledning
Malmö stad på webben

Webben är ett nytt medium som sedan det uppfanns 1990 av Tim Berners-
Lee (Nørretranders 1998:75) har vuxit från ingenting till att bli ett av
världens största och viktigaste medier. Det är i dag självklart att företag och
andra institutioner ska finnas representerade med en webbplats. Den
institution som saknar en webbplats förlorar på nolltid sin trovärdighet. Det
gäller också den institution vars webbplats inte ger ett professionellt intryck.
Således har byggandet av webbplatser blivit en miljardindustri.

Det är dock inte helt enkelt att anamma ett nytt medium. Tidigare var
information till stor del mediespecifik. En broschyr såg ut på ett visst sätt,
ett protokoll på ett annat och en förteckning över gymnasieskolor på ett
tredje. Det fungerade bra eftersom de användes i specifika sammanhang och
riktade sig till skilda mottagare. Men vad händer när alla dessa
informationstyper ska samlas på en och samma webbplats?

Kommunwebbplatsers uppdrag är att ge kommunens invånare och andra
intresserade den information som innan webben uppfanns distribuerades på
annat sätt. Det är ett svårt uppdrag. Inte minst eftersom det på grund av
mediets färskhet inte finns några klara riktlinjer eller mallar för hur man
lyckas med detta uppdrag på bästa sätt. Men framförallt förstås för att det är
så mycket information av så olika typ som ska in på en enda webbplats.

Att Malmö stad har en webbplats är alltså självklart. Som Sveriges tredje
största kommun är det också viktigt att Malmö stad har en professionell
webbplats – skulle den fungera dåligt skulle det beröra alltför många för att
vara ett förbisebart problem. Den nuvarande webbplatsen lanserades i
oktober 2001. Före dess hade förvaltningarna sina egna webbplatser som
alla såg ut på olika sätt. Målet med den nya webbplatsen var att allt
webbinnehåll som går ut från Malmö stad ska ha samma form och ligga
under samma domän (malmo.se). Det går i linje med Malmö stads
informationspolicy i stort: ”Alla företrädare för Malmö stad ska använda
den gemensamma profilen.” ”Det gäller brev, trycksaker, webbsidor,
marknadsföring, informationsmaterial; allt.” (Profilbok med grafisk manual,
22)

Som kommun är Malmö stad representativ för andra kommuner. Framförallt
för andra i samma storlek, men i förlängningen för alla svenska kommuner,
eftersom de alla har ansvaret för ungefär samma ämnen, som till exempel
kultur, skolor och avfallshantering. En undersökning av Malmö stads
webbplats är därför relevant för alla svenska kommuners webbplatser, i
större eller mindre utsträckning.

Ambitionen att vara ämnesorienterad
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Malmö stads webbplats har en huvudredaktör, Sven Sennevall, och en
”webbstrateg” som utvecklar nya idéer, Cristian Hillbom. (I uppsatsen kallar
jag dem ibland av praktiska skäl för ”webbplatsens två huvudredaktörer”.)
Därutöver finns ett hundratal ”infomastrar” utspridda i kommunen. Deras
uppgift är att lägga ut information som de själva (om de är informatörer)
eller andra (om de endast är tekniskt kunniga) har producerat. Infomastrarna
kan endast uppdatera den del av webbplatsen som de har ansvar för. Figur 1
visar hur webbplatsens startsida ser ut.

Figur 1: Malmö stads webbplats (startsidan). Skärmdump oktober 2002.

När man utformade den nuvarande webbplatsen var en av grundidéerna att
den skulle vara ”ämnesorienterad”, dvs strukturerad efter olika ämnen, i
stället för efter olika förvaltningar. Detta eftersom det ibland kan verka
nästintill godtyckligt vilken förvaltning som ansvarar för vad, till exempel
att det är serviceförvaltningen som ansvarar för skolmaten.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur strukturen för Malmö stads
webbplats ser ut, utifrån målet att den ska vara ämnesorienterad. I syftet
ingår också att undersöka om strukturen verkligen bör vara
ämnesorienterad, med avseende på hur webbplatsen används. Ett delsyfte är
därför att, om resultatet visar att strukturen inte bör vara ämnesorienterad,
föreslå en alternativ struktur.

Bakgrund till syftet
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Det är ämnesorienteringen som jag har valt att fokusera denna uppsats på.
Här har en kommun ansträngt sig för att frångå den mest avsändarvänliga
principen, att sortera efter kommunens egen organisation, och i stället
sorterat efter vad man tror att användaren uppskattar.

Utifrån detta kan man fråga sig främst två saker. För det första: Är
webbplatsen ämnesorienterad, som Malmö stad säger (eller som de
åtminstone haft som mål)? För det andra: Är ämnesorientering
eftersträvansvärt med avseende på hur webbplatsen används?

Om den första frågan är relativt lättbesvarad genom en makrostrukturanalys
så är den andra desto knepigare. Vi måste börja med att se vilka möjligheter
det finns att strukturera information. Det kan ske på en mängd olika sätt:
Musikaffärer kan sorteras efter genre, uppslagsverk efter bokstav, reklam
efter mottagare, telefonkataloger typ Gula Sidorna efter ämne, osv.

Varför ska man då strukturera en kommunwebbplats efter just ämne? Det
enklaste svaret är förstås ”Varför inte?”, eftersom det inte råder någon
konsensus för hur informationen på en kommuns webbplats ska
struktureras. Ett annat svar är att en ämnesstruktur kan göras mycket logisk,
där varje ämne utgör ett tema som förgrenar sig i tydliga, ämnesorienterade
mikroteman. Så fungerar det till exempel på bibliotek, där ämnena
symboliseras av bokstavskombinationer. F står för språkvetenskap, ett ämne
som sedan förgrenar sig i mikroteman där Fc står för svenska, Fd något
annat språk osv. Ett sådant system lämpar sig mycket bra när det inte finns
något speciellt kännetecknande för dem som är intresserade av olika ämnen
– fanns det det hade man ju kunnat ta fasta på det.

Det är också där som en kommuns webbplats skiljer sig från ett bibliotek.
Medan alla möjliga typer av människor använder ett bibliotek, har en
kommuns webbplats mer eller mindre distinkta mottagargrupper. En bra idé
skulle då ganska naturligt vara att strukturera informationen efter dessa
mottagargrupper. Säg att de två stora mottagargrupperna på en kommuns
webbplats är kommuninvånare och besökare. Information om hotellbokning
är då bara intressant för besökaren, medan information om avfallshantering
bara är av intresse för kommuninvånaren.

Problemet med en sådan mottagaranpassad struktur är att det finns så
mycket information som har flera mottagargrupper. Men principen är ändå:
När man vet vilka som använder webbplatsen och hur kan man bestämma
efter vilka principer man ska strukturera informationen.

Definitioner

Webben (webb, webb-) är det svenska namn jag använder för Internets
grafiska gränssnitt World Wide Web. Ett annat ord som använts för World
Wide Web är nätet, till exempel i Englund & Guldbrand 2001. Detta ord är
dock dubbeltydigt, eftersom det också kan antas syfta på hela Internet, dvs
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det världsomspännande nätverk av datorer som även till exempel e-post, ftp,
nyhetsgrupper och fildelning är delar av.

En webbplats blir således namnet på en institutions representation på
webben. Ordet täcker hela det nätverk av sidor som ingår i en helhet. Ett
annat ord som har använts för detta är hemsida. Detta är dock dubbeltydigt,
då det i litteraturen innebär dels det som jag menar med webbplats, till
exempel i Karlsson 2002, dels en webbplats förstasida, till exempel i
Nielsen 2002.

Den första sidan på varje webbplats kallar jag för startsida. Ordvalet
baserar jag främst på att Malmös webbplats använder ordet i sina
positionsrader. Det är också det ord som mest genomgående används på
språkkonsultlinjens delkurs Språk & IT. Ett annat ord som används för
denna typ av sida är hemsida (Nielsen 2002). Som jag förklarat ovan är
detta ord dubbeltydigt.

Meny är en lista med länkar. När jag refererar till menyer i denna uppsats
avser jag alltid den meny som ligger längst till vänster på sidan.

I min uppsats kommer jag att kalla länkarna för rubriker och länkar.
Rubriker syftar då på länkarna i startsidans meny, medan länkarna är
länkarna i respektive rubriks meny.

Teori

Att förankra min analys i en teoretisk begreppsvärld är inte helt enkelt. Det
finns ännu inte mycket forskning om strukturen på webbplatser. Detta gör
nu ingenting, eftersom även en analys av en webbplats kan förankras i
traditionell textanalys.

Den konstruktivistiska språksynen menar att det är genom språket som vi
skapar vårt tänkande och handlande. Ett av uttrycken för denna språksyn är
Sapir/Whorf-hypotesen, vars mindre radikala tolkning innebär att språket
”påverkar, och delvis styr, vårt tänkande och vår verklighetsuppfattning”
(Linell 57).

Sociosemiotikern Michael Hallidays språksyn kan anses vara
konstruktivistisk. Enligt hans synsätt är språket ett av många semiotiska
system i vår kultur, och därför alltid inbäddat i en social kontext. Även om
detta synsätt kan omfatta Sapir/Whorf-hypotesen, så går det också åt andra
hållet – vi påverkas av språket och vi påverkar språket. Det finns alltså en
nära relation mellan språket och vårt tänkande. Det är därför textanalys är
intressant, för att en text säger mer än vad som faktiskt står där svart på vitt,
den säger något om hur vi tänker och lever.

En textanalys kan göras på många nivåer, allt från den textuella nivå där
man räknar LIX och nominalkvot, till den ideationella nivå där man
analyserar vad texten säger mellan raderna. En text behöver dock inte
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nödvändigtvis vara en mängd meningar som hänger ihop på något sätt,
vilket väl är definitionen på en ordinär text. En text kan också vara en
inköpslista eller, som är fallet i den här uppsatsen, en länkstruktur på en
webbplats. Därför kan, enligt ett sociosemiotiskt synsätt, en analys av denna
struktur säga något om vår verklighetsuppfattning.

Det finns många sätt att analysera en webbplats på. De längre texterna kan
analyseras på textuell, interpersonell och ideationell nivå på samma sätt som
andra texttyper. Den som är intresserad av det visuella kan göra en analys av
var på skärmen olika delar av informationen ligger. Och den struktur som
den här uppsatsen handlar om kan analyseras enligt idén om en
makrostruktur som utgörs av makroteman och mikroteman med olika slags
relationer till varandra.

Teorin om texter uppbyggda av mikro- och makropropositioner lanserades
av Teun van Dijk och beskrivs i Hellspong & Ledin (1997:115 ff). Länkarna
i den här uppsatsen handlar dock om teman och inte propositioner. Ett tema
är enligt Hellspong & Ledin (1997:117) ”... vad framställningen rör sig
kring, genom hela texten eller på något särskilt ställe i den.” Teman kan
delas upp i makroteman och mikroteman. Makrotemat är då ett slags
”huvudämne”, som förgrenar sig i mindre delar av detta, mikroteman.
Hellspong & Ledin påpekar att dessa begrepp ”är ord med en relativ
betydelse” (1997:118). Det innebär att ett makrotemas mikrotema i sin tur
kan bli makrotema åt sina mikroteman. Tillsammans utgör alla dessa teman
en makrostruktur.

Horton & Lynch (2002) delar in webbplatsers strukturer i tre typer:
Sequences, Hierarchies och Webs, eller sekvenser, hierarkier och nätverk i
min egen översättning. Sekvenser innebär att en sida går vidare till nästa i
ett slags narrativ struktur. Hierarkier är när en sida förgrenar sig i flera
undersidor som behandlar olika områden, och när dessa undersidor i sin tur
fortsätter att förgrena sig. Nätverk betyder förenklat att alla sidor länkar till
alla sidor. Den webbplats som den här uppsatsen handlar om är typiskt
hierarkisk, se figur 2.

Figur 2: Strukturen för en hierarkisk webbplats. (Horton & Lynch)

Denna struktur passar enligt Horton & Lynch särskilt bra för stora,
informationstunga webbplatser: ”Information hierarchies are the best way to
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organize most complex bodies of information.” Detta eftersom användarna
är vana vid hierarkiska scheman från andra delar av vardagen, och därför
lätt förstår en sådan struktur. Men den hierarkiska strukturen lämpar sig
också särskilt väl för en makrostrukturanalys, då den hierarkiska strukturen
så tydligt utgör en makrostruktur med redan namngivna teman och
propositioner.

Material

Med vetenskapliga begrepp är den ämnesorienterade webbplatsen hierarkisk
(Horton & Lynch, 2002) och har därmed en tydlig makrostruktur (Hellspong
& Ledin, 1997). Det innebär att varje rubrik på startsidan är mikrotema till
webbplatsens stora makrotema: Malmö stad. Rubrikerna på startsidan utgör
i sin tur makroteman åt länkarna i deras respektive menyer, länkar som
fungerar som mikroteman.

Webbplatsen är alltså hierarkisk. Den direkta symbolen för hierarkiska
webbplatser är menyn, där varje menyval förgrenar sig till fler menyval
inom just det ämnet, och där dessa menyval i sin tur kan förgrena sig i
princip hur långt som helst ner i hierarkin. För att renodla den hierarkiska
aspekten av webbplatsen har jag därför valt att fokusera helt på den del av
webbplatsen som tydligast representerar dess hierarki: Menyn. Det finns
bara en och den ligger längst till vänster på startsidan, så som den ser ut i
figur 1 ovan.

De 14 rubrikerna i denna meny har tillsammans 168 länkar. Eftersom en så
hög andel av länkarna som ungefär 90 procent är nominalfraser kan man
tänka sig att det här rör sig om en strikt tematisk struktur, där Malmö stad
verkligen har lyckats i sin strävan att göra sin webbplats ”ämnesorienterad”,
dvs där varje rubrik är ett ämne som i sin tur förgrenar sig i olika delar av
det ämnet.

Materialet för denna uppsats är därför dessa 168 länkar och deras respektive
rubriker. En fullständig förteckning över detta material finns i bilaga 1.

Att jag begränsar mig till startsidans meny innebär att jag lämnar därhän alla
andra länkar, som till exempel nyhetsflashar, språkflaggor och den
horisontella genvägsraden överst på varje sida. Jag lämnar också därhän
texterna som länkarna leder till. Detta eftersom principen för en hierarkisk
webbplats är att man bara ser namnen på länkarna när man väljer sin väg i
hierarkin. Makrostrukturen är därmed redan namngiven för användaren, och
det är denna namngivning som är intressant att analysera.

Detta val av material är dock inte helt okontroversiellt. Att enbart analysera
namnen på länkarna i strukturen begränsar givetvis resultatet, som skulle bli
ännu intressantare genom en djupare analys som också tog hänsyn till
innehållet på de sidor som länkarna leder till. Å andra sidan är detta en
begränsad uppsats, och analysen ska ses som en delanalys av en webbplats
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som måste analyseras på flera nivåer innan man kan dra några större
slutsatser om den.

Metod

Jag börjar med att analysera hur strikt tematiska länkarnas relationer är, dvs
hur ämnesorienterade de är, i en makrostrukturanalys. Det handlar här alltså
inte om rubrikernas förhållande till makrotemat Malmö, utan enbart om
länkarnas förhållande till varandra och till sina respektive rubriker. För varje
rubrik försöker jag att ringa in de mikroteman som har en ämnesorienterad
relation till makrotemat i rubriken, för att sedan se vilka principer som styr
de länkar som avviker.

Hellspong & Ledins ”texter” motsvarar i min uppsats länkarna och deras
förhållande till rubriken. Länkarna kan precis som mer normala texttyper
innehålla ”en förirring bort från textens huvudlinje” (Hellspong & Ledin,
118) om det brister i makrostrukturen.

Jag presenterar resultatet i detalj under de fem rubrikerna Kultur, Sport &
fritid, Bostad & bygge, Parker & stränder samt Gator, torg & trafik. Dessa
fem rubriker ska ses som detaljerade exemplifieringar av det som gäller i
stort. Jag har valt just dessa fem rubriker för att jag tyckte att de bäst
representerar det huvudsakliga resultatet. (Dvs, det hade varit ointressant att
analysera exempelvis rubriken Stadsdelar detaljerat, eftersom den till mer
än 90 procent utgörs av mikroteman med just en ämnesrelation till rubriken,
nämligen just de 10 stadsdelarna. Denna rubrik är därmed inte representativ
för resten av materialet.)

Därpå följer det resultat som gäller övergripande för hela webbplatsen, dvs
alla de 168 länkarna. Denna analys har en sammanfattande karaktär, där jag
inte går igenom vad som gäller för samtliga 168 länkar. Dock har varje länk
blivit unikt karaktäriserad.

Därefter gör jag en användningsanalys av vem som använder webbplatsen –
och hur. Jag för här en diskussion med webbplatsens två huvudredaktörer
om vilka som är de huvudsakliga mottagarna och hur dessa använder
webbplatsen. Utifrån vad de vet om detta generaliserar jag fram en modell
för hur webbplatsen används.

I användningsanalysen undersöker jag också hur användaren måste gå
tillväga för att hitta fyra godtyckliga tjänster på webbplatsen. Slutligen
frågar jag mig: Är en ämnesorienterad webbplats den bästa med avseende på
hur webbplatsen används?

I ett försök att få fram en alternativ struktur tar jag upp olika länkar som
skulle kunna fungera som typiska fakta- eller tjänstelänkar (kategorier från
användningsanalysen). Inte heller på detta stadium är det viktiga om sidan
bakom länken är fakta eller tjänst. Förslaget på denna alternativa struktur
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ska i stället ses som ett förslag på vilka principer som bör råda om man gör
om webbplatsen.
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Makrostrukturanalys
Detaljerade analyser

Kultur

Makrotemat Kultur förgrenar sig på olika sätt i menyvalen, men det
dominerande är ämnesprincipen, där olika kulturformer utgör
ämnesorienterade mikroteman till rubriken. Dessa länkar är följande: Dans,
Musik, Teater, Barn & ungdom, Film & bio, Litteratur & serier samt Konst,
Design & Foto. Även Museer, Museer – övriga, Malmö Museer samt Arkiv
– övriga kan räknas som ämnen, trots att de är mer konkreta i sin textuella
utforming. Varken musei- eller  arkivbesök utgör ju något stort ämne av
samma dignitet som till exempel teater, men principen är densamma i denna
lista. Museer och Arkiv kan också få bilda den textuella övergång som
tillåter Bildningsförbund att fungera som ämne. Bildningsförbund är en del
av Kultur och listar förmodligen olika bildningsförbund som sina
mikroteman, på samma sätt som Museer – övriga och Musik listar olika
museer respektive olika musikrelaterade länkar som sina mikroteman.
Därmed öppnas också dörren för Övriga kulturorganisationer att vara ett
ämne.

Under vart och ett av ämnena förväntar man sig nu att institutioner
tillhörande de olika ämnena ska listas. I stället ligger åtminstone vissa av
dessa institutioner på samma nivå som själva ämnena. Det gäller Malmö
Konsthall och Malmö Konstmuseum som är ämnesorienterade mikroteman
till ämnet Konst, Design & Foto samt Malmö Stadsbibliotek som är ett
ämnesorienterat mikrotema till Litteratur & serier – för vad ska man annars
hitta under den ämnesrubriken?

Det finns även andra länkar som i sin höga konkretionsgrad är uppenbara
ämnesorienterade mikroteman till ett visst ämne. Att dessa ändå har hamnat
i menyn bland ämnena, trots att de hör hemma ytterligare en nivå nedåt i
hierarkin, kan bero på att de inte passar in under något av de listade ämnena.
Stadsarkivet underordnas inte gärna Arkiv – övriga, en länk som väl
förövrigt fått sitt namn av att Stadsarkivet listas i menyn. Därför kan man
säga att Stadsarkivet faktiskt är ett mikrotema till den ämnesorienterade länk
som skulle hetat enbart Arkiv om Stadsarkivet från början hade sorterats in
under den.

Precis på samma sätt förhåller det sig med Övriga kulturorganisationer,
som med det förkortade namnet Kulturorganisationer skulle svälja flera av
menyns länkar. Exakt vilka är svårt att avgöra genom att bara titta på
länknamnen, men Malmö Kulturkompani, Malmö Kulturmiljö och i
synnerhet Kulturkoncernen kan alla vara kulturorganisationer som hör
hemma under detta makrotema. Att åtminstone någon av dem är en
kulturorganisation är i vilket fall uppenbart, för annars skulle man inte
behövt använda ordet övriga i Övriga kulturorganisationer.
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Om den ämnesorienterade indelningen är den huvudsakliga relationen
mellan makrotemat Kultur och dess mikroteman, så är den andra ett slags
administrativ relation. Detta gäller framförallt länkarna Kulturkansliet och
Kulturkoncernen, men också diffusa egennamn som Malmö Kulturkompani
och Malmö Kulturmiljö. Därmed eventuellt även hela Övriga
kulturorganisationer, som jag tar upp som ett ämne ovan. Just denna länk
och dess mikroteman är såpass flytande att de passar under bägge
temarelationerna.

En länk som sticker ut är Biljetter & information. Här har vi plötsligt –
mittemellan Bildningsförbund och Film & bio, förövrigt ett slags sortering i
bokstavsordning som inte är tillämpad fullt ut i menyn – en möjlighet att
boka biljetter. Vad ordet information innefattar är oklart, för vad är det
under de andra länkarna om inte just information? Men oavsett denna
språkfråga kan man konstatera att detta är en typisk tjänst, en länk som
användaren har direkt användning av när han inte (längre) är intresserad av
att läsa mer om olika saker, utan verkligen bara vill ha en biljett.

Sammanfattningsvis har Kulturs mikroteman tre olika slags relationer till
sitt makrotema (Kultur): Ämne, administration eller tjänst. 11 av 21 länkar
har den ämnesorienterade relationen till rubriken. Strukturen är skev på så
sätt att mikroteman samsas med sina makroteman på samma nivå, när de
egentligen borde listas en nivå ned i hierarkin under sina respektive
makroteman.

Sport & fritid

Precis som under Kultur har de ämnesorienterade länkarna – de olika ämnen
som Sport & fritid består av – framförallt två former: Substantiv i obestämd
form singular för de mer abstrakta länkarna (Motion och Rekreation) och
substantiv i obestämd form plural för de mer konkreta (Byggprojekt,
Föreningar, Anläggningar, Kolonier, Båtplatser).

Det tydligaste avsteget från en strikt tematisk struktur är, precis som under
Kultur, att vissa länkars ämnesorienterade mikroteman flyttats upp till
samma nivå som makrotemalänken. Således återfinner vi Stadionområdet,
Aq-va-kul och Hyllie Vattentorn bland länkarna, trots att de alla tre är
ämnesorienterade mikroteman till Anläggningar. Oavsett exakt vad Malmö
Kogg är, så är det inte ett ämne. Det kan höra hemma under Anläggningar
eller Föreningar beroende på vad det är, men helt klart är att det hör hemma
en nivå ned i hierarkien.

Länken Hundar i staden kan visserligen vara ett mikrotema till Rekreation,
men mer troligt är att länken representerar en annan sorteringsprincip, som
går på tvären genom den tematiska strukturen; motion och kolonier skiljer
sig helt från varandra, men Hundar i staden överlappar flera av de andra.
Länken utmärker sig också genom sin form, då dess nominalfras innehåller
en prepositionsfras. Man kan därför inte säga att Hundar i staden är ett av
flera ämnen som tillsammans utgör begreppet och rubriken Sport & fritid.
Förutom allt detta så fattar Hundar i staden om ett mycket snävare område,
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vilket förmodligen beror på att den ligger för högt upp i hierarkin.
Föreningar omfattar förmodligen såväl fotbolls- som ridsportsföreningar,
medan Hundar i staden direkt utesluter den som har något annat djur.

Sammanfattningsvis består rubriken Sport & fritid av sju ämnesorienterade
länkar, fyra uppenbara mikroteman som hör hemma längre ned i hierarkin
och en svårdefinierad länk (Hundar i staden).

Bostad & bygge

Mikrotemana till rubriken Bostad & bygge i en ämnesorienterad struktur är
Byggprojekt, Brandskydd, Stadsbyggnadsvisioner, Bostadsmiljö och den
mastiga Utställningar, stadsmiljö, arrangemang & arkitektur. Även om den
sista länken är katastrofal på så sätt att den skiljer ut sig för mycket
formmässigt, så fungerar den ändå som ett av rubrikens fem huvudsakliga
ämnen, vilket ju är vad denna analys handlar om.

Tydligaste brottet mot en strikt tematisk struktur är återigen att alltför
konkreta mikroteman kommer upp på en alltför hög nivå i hierarkin. Detta
gäller Västra hamnen in English och Western Harbour in English –
förövrigt två länkar som går till samma ställe – som är ämnesorienterade
mikroteman till antingen Stadsbyggnadsvisioner eller Byggprojekt.
Detsamma gäller Byggbrand Malmö, ett slags egennamn som rimligtvis är
ett ämnesorienterat mikrotema till Brandskydd och därmed borde sorteras in
bland denna länks mikroteman.

Vatten & avlopp liksom Avfall hade kunnat fungera som ämnesorienterade
mikroteman till rubriken Bostad & bygge, men den stora skiftningen i
länkarnas konkretiongrad gör det inte så självklart. Eftersom de mer
övergripande länkarna Brandskydd, Byggprojekt och Bostadsmiljö är i
majoritet som mikrotematyp till rubriken saknas det en länk med samma typ
av övergripande namn, en länk som Vatten & avlopp samt Avfall kan
sorteras in under (om de nu inte passar under Bostadsmiljö). Då skulle man
också kunna fylla på med andra konkreta ämnen på samma nivå som Vatten
& avlopp etc, för det bör rimligen finnas många sådana.

Länken Bo i Malmö kan tolkas som en uppmaning, men eftersom nästa länk
i listan heter Bygga i Malmö får man anta att båda länkarna är tänkta som
infinitiv. Oavsett detta utmärker sig dessa två länkar: Här har vi plötsligt två
verbfraser, som dessutom fokuserar på två helt olika grupper: Den som
bygger i Malmö (rimligtvis en företagare) och den som bor i Malmö (alla
malmöbor). Detta är ett helt annat sorteringssystem och bryter helt av mot
den ämnesindelning som ska vara webbplatsens ledstjärna. Såväl Bo i
Malmö som Bygga i Malmö täcker ju in även de andra områdena under
rubriken. Bor man i Malmö behöver man information om Vatten & Avlopp,
bygger man i Malmö vill man läsa om Brandskydd osv.

En annan länk som bryter av är Blanketter. Den är av samma typ som
Biljetter & information under rubriken Kultur, en tjänst alltså. Oavsett hur
bra en sådan tjänst fungerar hör den inte hemma i en strikt ämnesorienterad
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struktur. Länken är ju relevant för alla de fem ämnen som rubriken förgrenar
sig i.

Sammanfattningsvis består rubriken Bostad & bygge av fem
ämnesorienterade länkar. Fem av länkarna hör hemma som mikroteman
under befintliga eller i nuläget ännu inte existerande länkar. Två länkar
använder ett helt annat, mottagaranpassat sorteringssystem medan en länk är
en konkret tjänst.

Gator, torg & trafik

De mest uppenbara ämnena under rubriken Gator, torg & trafik är
Markupplåtelser, Drift & underhåll, Offentliga byggnader, Kollektivtrafik,
Arrangemang, Om- & nybyggnader samt Gatu- & adressbestämning. Till
dessa kommer de mer abstrakta Trafiksäkerhet och Stadsmiljö, den senare
med viss tvekan då länken är väldigt abstrakt.

Liksom under de andra rubrikerna finns även här länkar som i själva verket
är mikroteman till andra länkar, och därför borde sorteras in under dem
(minst) en nivå ner i hierarkin. Det finns tre sådana länkar under denna
rubrik: Citytunneln, Översiktsplan 2000 och Strategisk trafikplan. Exakt
vilken länk de ska sorteras in under är oklart, men också oviktigt. Poängen
är att de är för konkreta för att utgöra de ämnesorienterade mikroteman som
tillsammans och på ett jämbördigt sätt utgör rubriken. En länk som också får
räknas till denna kategori är Trafikens miljöpåverkan, som genom såväl
form (bestämd form singular) som innehåll uppenbarligen bara handlar om
en enda sak, nämligen just trafikens miljöpåverkan. I en tematisk struktur är
en av principerna att makrotemats mikroteman ska förgrena sig i ytterligare
mikroteman tills det tar slut. Först då kommer rimligtvis de bestämda
formerna. Tidigare kan man säga att obestämd form singular (för abstrakta
ord) och obestämd form plural (för de konkreta) är själva signalen för att
länken innehåller flera förgreningar. Därför hör Trafikens miljöpåverkan
inte hemma på samma höga nivå i hierarkin som exempelvis Offentliga
byggnader och Trafiksäkerhet.

De riktiga normbrytarna under denna rubrik är dock Cykla i Malmö och
Parkera i Malmö. Verbfraserna är ett stilbrott, och här antyds att man riktar
sig till speciella mottagargrupper, cyklister respektive bilister, vilket är ett
brott mot den ämnesindelade tematiska strukturen. Hade länkarna i stället
hetat Cykelbanor och Parkeringsplatser hade de varit på samma nivå som
Kollektivtrafik och Offentliga byggnader, vilket förövrigt är rimligt i en
ämnesbaserad struktur.

Slutligen är länken Mobilitetskontoret av samma administrativa karaktär
som Kulturkansliet under rubriken Kultur. Här används alltså inte en
ämnesindelning, utan en indelning utifrån Malmö stads organisation.

Sammanfattningsvis finns under rubriken Gator, torg & trafik nio
ämnesorienterade länkar, två länkar som använder ett mottagaranpassat
indelningssystem (Cykla i Malmö och Parkera i Malmö) samt en länk som
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använder ett administrativt indelningssystem (Mobilitetskontoret).
Dessutom finns det fyra länkar som hör hemma längre ned i hierarkin.

Parker & stränder

Denna rubrik och dess länkar skiljer sig från de övriga exemplen i det att det
här är rubriken som är mest malplacerad. En rubrik som Parker & stränder
diskvalificerar ämnesorienterade mikroteman som Lekplatser, Offentliga
byggnader och Ombyggnader när de resterande två mikrotemana heter
Parker samt Stränder och kanaler. Rubriken omfattar alltså exakt 1,5
ämnesorienterade länkar.

Med en annan rubrik skulle dessa fem länkar utgöra de fem jämbördiga,
ämnesorienterade mikroteman. Som webbplatsen ser ut i dag blir det bara
två: Parker samt Stränder och kanaler. Resterande tre hör i en strikt
tematisk struktur hemma under båda dessa.

Resultat för hela webbplatsen

Om man analyserar länkarna under alla de 14 rubrikerna på samma sätt som
de detaljerade analyserna ovan får man följande resultat, som alltså gäller
för hela webbplatsen.

Tematiska relationer

Av de 168 länkarna har endast 87 stycken (52 procent) en ämnesorienterad
relation till sin rubrik. I princip hälften alltså, vilket får anses lite med tanke
på att en ämnesorienterad struktur har varit målet vid utformningen av
webbplatsen. Alla av de 87 ämnesorienterade länkarna består av en
nominalfras i form av ett eller flera substantiv i obestämd eller bestämd
form. Av alla 168 länkar är 151 stycken nominalfraser, dvs hela 90 procent
av samtliga länkar.

Det ser ungefär likadant ut under varje rubrik, dvs de ämnesorienterade
relationerna är genomförda ungefär till hälften under samtliga rubriker.
Endast rubriken Stadsdelar skiljer ut sig, då tio av de elva länkarna räknar
upp just tio stadsdelar, vilka är de mest naturliga ämnesorienterade
relationer till rubriken Stadsdelar man kan tänka sig. Förutom denna rubrik
finns inga samlingar av ämnesorienterade relationer eller dess motsats under
någon rubrik.

Konkurrerande principer

Vilken princip är då den styrande för resten av länkarna? Framförallt är det
tre principer.

1. Temaförvirring. Detta är inte en princip i egentlig mening, men likväl
lider de allra flesta av de länkar som inte är ämnesorienterade av något
som vi kan kalla temaförvirring. Det innebär att en länk som egentligen
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är ett ämnesorienterat mikrotema till någon annan av länkarna ligger
jämsides med denna, när den i själva verket borde ligga en nivå ned i
hierarkin. Temaförvirring råder mer eller mindre under samtliga
rubriker.

2. Mottagaranpassning. Mitt bland alla ämnesorienterade relationer, dvs
ämnen som utvecklar sig till finare och finare delämnen, finns det länkar
som riktar sig till en viss mottagargrupp. Denna princip går helt på
tvären med hela idén om ämnesorientering, då mottagargruppen
fortfarande är intresserad av de olika ämnena. Att sortera efter mottagare
mitt i ämnessorteringen blir därför förvirrande: Vad missar jag om jag
väljer att navigera efter mottagare i stället för efter ämne? Förmodligen
mycket, eftersom webbplatsen i stort har ämnet som ledstjärna.

3. Administration. Enligt den här principen sorteras länkarna inte efter
ämne, utan efter var i kommunens organisation länken ligger. Konkret
visar sig detta i att länkarna har namn efter avdelningar, till exempel
Mobilitetskontoret och Kulturkansliet. Det var förmodligen denna typ av
administrativa princip som man ville undvika när man bestämde att
webbplatsen skulle vara ämnesorienterad. Som användare av en
ämnesorienterad webbplats är man inte intresserad av vem som sköter
vad, man är intresserad av vad som finns under vilket ämne.

Det finns alltså en klar splittring mellan visionen om den ämnesorienterade
webbplatsen och verklighetens makrostruktur. Malmö stad har sagt sig vilja
sortera innehållet på webbplatsen efter ämne. Det har man lyckats göra till
hälften, men resten av innehållet har döpts och inordnats efter andra
principer. Detta gör strukturen svår att förstå för användaren, eftersom ”ett
mikrotema som inte alls får plats under makrotemat framstår ... som en
förirring bort från textens huvudlinje” (Hellspong & Ledin, 1997:118). Det
logiska systemet fallerar.

Såväl en mottagaranpassad som en administrativ struktur har sin poäng och
används flitigt både på webbplatser och i andra informationstyper. Det är
alltså knappast konstigt att dessa två principer smyger sig in på Malmö stads
webbplats, trots den uttalade visionen om ämnesorientering. Inte minst när
man försöker sätta sig in i hur webbplatsen används, vilket vi ska göra nu.
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Användningsanalys
För att kunna göra en bedömning av hur väl en ämnesorienterad struktur
skulle fungera (strikt genomförd) på Malmö stads webbplats, måste vi ha
det klart för oss hur webbplatsen används i stora drag.

Webbplatsens syfte och mottagare

Det finns inget uttalat syfte med webbplatsen. En webbspecifik
kommunikationspolicy är under planering, men inga råd eller riktlinjer för
detta finns i dag.

Inte heller finns något skrivet om webbplatsens mottagare. Häftet ”Profilbok
med grafisk manual” (2000) gör följande grova konstaterande: ”Malmö stad
har oändligt många målgrupper. Staden vänder sig till ’alla’.” På en direkt
fråga räknar dock huvudredaktören upp följande ”målgrupper”, i fallande
viktighetsordning:

Malmöborna
Turister och besökare
Näringslivet
Journalister
Stadens medarbetare och förtroendevalda
Politiker i kommunen, landstinget och på riksplanet
Övriga målgrupper är t.ex. utbildnings- och
forskarvärlden, studenter och potentiella medarbetare
eller medborgare. (Mejl, Sven Sennevall 2002-11-07)

Detta är alltså de målgrupper som Malmö stad vill rikta sig till, formulerade
av huvudredaktören. Under 2002 genomför man en enkätstudie bland
besökarna på webbplatsen. Det preliminära resultatet av denna studie
bekräftar att de verkliga mottagargrupperna åtminstone delvis är desamma
som Malmö stads målgrupper. De två största mottagargrupperna var enligt
denna undersökning ”Malmöbor”, 27 %, och ”Turist eller besökare”, 17 %.

Webbplatsens huvudredaktörer sorterar in mottagare under följande tre
”behov”:

1) Malmöbor som söker information som invånare. Till exempel om
avfallshantering, vägarbeten eller annat som berör dem i deras vardag.
Hit hör den första mottagargruppen, Malmöborna.

2) Besökare som söker generell information om Malmö stad. Till exempel
turister eller andra besökare som vill veta mer om Malmö. Hit hör den
andra mottagargruppen, Turister och besökare.

3) De som letar efter något specifikt. Det kan röra sig om såväl skolelever
som söker information till ett skolarbete, som företagare som söker
information inför en eventuell etablering i Malmö. Det kan vara
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forskare, studenter, arbetssökande eller utlänningar som förväntar sig
viss information på en stads hemsida. Till denna behovstyp hör alla de
återstående mottagartyperna ovan, men också, vilket komplicerar saken,
malmöbor och besökare.

Webbplatsens användning

Frågan är då hur man kan beskriva och kategorisera typen av information
som finns på Malmö stads webbplats. Utifrån Malmö stads tre behovstyper
har jag fått fram två informationstyper, där en av dem riktar sig till tre olika
mottagare.

Informationstyp Fakta
Den största delen av webbplatsens innehåll kan läsas av de flesta människor
med behållning, oavsett i vilken roll de besöker webbplatsen. Den här typen
av information behöver inte mottagaranpassas, eftersom användaren vet vad
han vill ha. Mottagaranpassning är heller inte önskvärt, eftersom mottagaren
vill veta mer än vad som gäller för just honom. Användaren söker fakta och
därför har jag valt att kalla denna informationstyp, som helt täcker in
behovstyp 3 ovan, för just fakta. Behovstyp 3 innefattar alla typer av
mottagare, och tanken är att alla dessa mottagare kan få samma innehåll när
det är av informationstypen fakta.

Typiska faktalänkar är Stadsbyggnadsvisioner, Malmö stads organisation
och Offentliga byggnader. Kort sagt all information vars poäng inte på
något sätt framhävs av en mottagaranpassning. Under faktalänkarna får
användaren veta hur det går till: Så funkar stadens olika delar, detta sköter
den här förvaltningen, så ser miljöarbetet ut i Malmö, etc.

Informationstyp Tjänst
Det finns en väsentlig skillnad mellan dessa faktalänkar och den
informationstyp som jag har valt att kalla tjänst. En tjänst är, precis som
man hör på namnet, något som användaren kan använda sig av direkt.
Typiska tjänstelänkar är Biljetter & information, Skolmat och
Kollektivtrafik. Vi ska dock inte stirra oss blinda på länknamnen, för vad
som avgör om en länk är av tjänste- eller faktakaraktär är givetvis innehållet
den leder till. För ovanstående tjänstelänkar gäller därför att de är
tjänstelänkar enbart om Biljetter & information leder till en sida där man
kan boka biljetter, om Skolmat tillåter att man kollar dagens meny i
skolmatsalarna och om Kollektivtrafik erbjuder tidtabellssökningar etc.

Informationstypen tjänst täcker in behovstyp 1, malmöbor som söker
vardagsnära information, och delvis behovstyp 2, besökare som vill veta
mer (fast de kan vara intresserade av fakta också). Men det finns även andra
mottagartyper som är intresserade av tjänster. De viktigaste är de två
grupper som kommer efter ”malmöbor” i Malmö stads egen lista ovan,
nämligen ”Turister & besökare” samt ”Näringslivet”. Jag har valt att kalla
dessa tre mottagargrupper för malmöbor, besökare respektive företagare.
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Den typ av tjänster som dessa tre mottagargrupper vill använda skiljer sig så
mycket åt att det inte finns någon anledning att sammanblanda dem. En
tjänst som är intressant för en mottagargrupp är sällan intressant för den
andra. Hotellbokning är bara intressant för besökare medan Upphandlingar,
som är en söktjänst som listar olika upphandlingar, bara är relevant för
företagare. På samma sätt är Kollektivtrafik knappast intressant för andra än
malmöbor (förutsatt att det handlar om att kolla tider för avgångar inom
Malmö).

Även då en tjänstelänk är intressant för två mottagargrupper missas målet
när den inte mottagaranpassas för var och en av grupperna. Ett bra exempel
är tjänstelänken Praktikservice under rubriken Skolor & utbildning. Under
den länken kan företagare hitta en praktikant och elever (malmöbor) en
praktikplats. Frågan är dock om någon av dessa mottagare hittar länken i
den nuvarande strukturen – och med det nuvarande namnet. Länken skulle
fungera mycket bättre om den blev två tydliga tjänstelänkar riktade till
malmöbor respektive företagare.

Genom ovanstående analys kan vi göra en schematisk bild över hur Malmö
stads webbplats används (figur 3).
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Figur 3: Schematisk bild över hur webbplatsen används.

Användartyp vs ämne

Låt oss titta på fyra godtyckliga tjänster, påhittade och namngivna av mig:

1. Ta reda på tider för kollektivtrafiken
2. Hämta blanketter för bostadsbidrag
3. Boka biljetter till ett evenemang
4. Kolla vad det är för skolmat

Den första av dessa tjänster motsvaras på Malmö stads webbplats av länken
Kollektivtrafik under rubriken Gator, torg & trafik. I en ämnesorienterad
struktur är det naturligt att leta efter denna tjänst just där. Men vad man
sedan måste fråga sig är hur viktig en typisk faktalänk är för någon som
letar efter en typisk tjänst. Den som enbart vill ha tidtabellen till en viss
busslinje är förmodligen inte intresserad av att läsa om Trafikmiljö och
Stadsmiljö – två typiska faktalänkar. Det samma gäller förstås även åt andra
hållet. Den minsta gemensamma nämnaren är ämnet Gator, torg & trafik,
men där slutar likheterna mellan den som vill kolla busstiderna och den som
vill läsa mer om Malmös stadsmiljö. Ämnet är här inte relevant.

Än tydligare blir detta i exemplet med att hämta blanketter. Jag föreslog
blanketter för bostadsbidrag eftersom vi då kan hitta den motsvarande
länken Blanketter under rubriken Bostad & bygge, men återigen är ämnet
mindre relevant. Den som är i färd med att söka bostadsbidrag är knappast
intresserad av Stadsbyggnadsvisioner och Utställningar, stadsmiljö,
arrangemang & arkitektur. I stället ligger Budget- & hyresrådgivning
närmare till hands, men denna länk återfinns under ämnet och därmed
rubriken Individ & familj. Och vill man söka bostadsbidrag så kanske man
vill veta vilka andra blanketter som ska användas för andra möjligheter till
bidrag. Det får man i en ämnesorienterad struktur leta efter under respektive
ämne.

Ett liknande resultat får vi för tjänsten att boka biljetter till ett evenemang.
Nog är det logiskt att leta under Kultur i en ämnesorienterad struktur, där
man hittar länken Biljetter & information. Men det kan också vara så att
man inte är helt säker på vilket ämne rubriken ska sorteras in under. Och
den som är i färd med att boka en biljett till ett evenemang är nog snarare
intresserad av andra biljetter till andra evenemang som i den

Fakta Tjänster

Malmöbo FöretagareBesökare

Malmö
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ämnesorienterade strukturen kanske skulle hamna under Sport & fritid, än
av faktalänkarna Övriga kulturorganisationer och Bildningsförbund.

Slutligen är den som vill kolla skolmaten inte nödvändigtvis intresserad av
faktalänken Europeiska språkåret 2001. Användaren som vill kolla
skolmaten är snarare intresserad av andra, liknande vardagsnära tjänster – i
samma ämne eller i ett annat ämne.

Med dessa exempel vill jag visa att en ämnesorienterad webbplats inte
matchar användningen perfekt. Att principen om mottagaranpassning
smyger sig in under flera rubriker tar jag som bevis på att Malmö stad har
svårt att rikta in sig i ämnesledet och i stället, där det passar, riktar
informationen direkt till den användare den avser.
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Alternativ struktur
Vi har i makrostrukturanalysen konstaterat att webbplatsen endast till
hälften har en tematisk makrostruktur. I användningsanalysen har vi sedan
konstaterat att den ämnesorienterade strukturen inte matchar hur
webbplatsen används. Vi ska nu titta på hur en alternativ struktur skulle
kunna se ut.

Förslag på ny struktur

En alternativ struktur bör ta avstamp i hur webbplatsen används. Figur 4,
som visar den alternativa strukturen, har exakt samma utseende som den
figur som illustrerade webbplatsens användning (figur 3), eftersom det är
denna som ligger till grund för den alternativa strukturen.

Figur 4: En alternativ struktur. (Samma som webbplatsens användning.)

Faktadelen

Eftersom de allra flesta länkar är faktalänkar, skulle faktadelen utgöra den
största delen av den alternativa webbplatsen. Hur man väljer att strukturera
informationen i faktadelen behöver inte ha något att göra med hur den är
strukturerad i webbplatsens andra delar. Då hela webbplatsen i dag aspirerar
på att vara ämnesorienterad, finns det dock anledning att prova detta grepp,
fullt ut denna gång, i faktadelen.

För att illustrera hur en ämnesorienterad faktadel skulle kunna se ut ska vi ta
samma exempel som vi analyserade i makrostrukturanalysen. (Förutom
Parker & stränder, då det var rubriken som stod för temaförvirringen i det
fallet.) En ungefärlig ämnesorienterad struktur baserad på de länkar som
hade en tematisk relation till rubriken skulle se ut som i tabellen nedan.

Kultur Sport & fritid Bostad & bygge Gator, torg & ...
Dans
Film
Konst
Litteratur
Museer
Teater

Anläggningar
Byggprojekt
Båtplatser
Föreningar
Kolonier
Motion
Rekreation

Bostadsmiljö
Brandskydd
Byggprojekt
Stadsbyggnadsv.
Utställningar etc.

Arrangemang
Drift & underhåll
Gatu- & adressb.
Kollektivtrafik
Markupplåtelser
Offentliga byggn.
Om- & nybyggn.

Fakta Tjänster

Malmöbo FöretagareBesökare

Malmö



23

Stadsmiljö
Trafiksäkerhet

Det är dock inte självklart att faktadelen skulle vara ämnesorienterad. När
de mer specifika användarna, olika mottagargrupper som vill nyttja tjänster,
får sina egna avdelningar är det inte omöjligt att faktadelen skulle kunna
vara till exempel administrativt indelad.

Tjänstedelen

Tjänstelänkarna har alltså tre mottagare: Malmöbor, besökare och
företagare. Dessa grupper ska få var sin avdelning, låt oss kalla dem
snabbguider. Principen för dessa snabbguider är att de överskådligt ska lista
de allra viktigaste tjänsterna, så att den som till exempel vill kolla
öppettiderna för stadsbiblioteket inte ska behöva leta sig fram under olika
rubriker på resten av webbplatsen.

För att exemplifiera hur en snabbguide skulle kunna se ut gör jag här en
skiss på snabbguiden för malmöbor. Observera att det är principen som är
den viktiga, inte det exakta förslaget.

Hämta blanketter kunde man tidigare göra under vissa rubriker – under
andra inte. I snabbguiden för malmöbor hämtas alla blanketter på samma
ställe. Den som vill söka bostadsbidrag kan då lätt hitta andra biljetter som
är relaterade till hans situation.

Samma princip gäller för Sök evenemang och Boka biljetter, som gör det
möjligt att hoppa över genreindelningen och gå direkt till allt som är
bokningsbart. På så sätt slipper man ha dessa val under flera olika rubriker,
något som ändå inte fungerade då Kultur var den enda rubrik som erbjöd
biljettbokning. (Något som man hade kunnat vänta sig även av Sport &
fritid.)

Praktikservice var tidigare en länk under Skolor & utbildning. Under den
kunde elever hitta en praktikplats och företagare hitta en praktikant.
Tjänsten fungerade alltså som en sorts databas som matchade elevers
önskemål mot företags. Frågan är dock hur många elever som gick in på
Skolor & utbildning och blev intresserade av länken (eller över huvud taget
förstod vad den betydde). En ännu bättre fråga är förstås hur många
företagare som gick in under Skolor & utbildning och därmed fick chansen
att över huvud taget se länken. Genom att mottagaranpassa denna tjänst till
malmöborna som Hitta en praktikplats och till företagarna som Hitta en
praktikant och placera denna tjänst i dessa mottagargruppers respektive
snabbguider ökar chansen att de blir intresserade.

Språklig utformning
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Den här uppsatsen innefattar inte att ge förslag på hur alla de 168 länkarna
ska utformas språkligt – just dessa 168 länkar är ju inte nödvändigtvis
aktuella i den alternativa strukturen. Jag ska däremot redogöra för vilka
språkliga principer som bör gälla för länkarnas utforming.

Som vi har sett i makrostrukturanalysen finns det ett nära samband mellan
länkord som nominalfraser och en tematisk struktur. Detta trots att Malmö
stads webbplats bara är tematisk till hälften.

Det som karaktäriserar en tjänst är att det är något som man kan göra, och
att den riktar sig direkt till något. Utifrån detta blir det naturligt att göra den
språkliga utformningen i form av en verbfras och/eller i form av ett direkt
tilltal av mottagaren. Detta behöver dock inte gälla för alla länkar. Om alla
tjänstelänkarna till en viss mottagare är samlade i samma avdelning räcker
det att principen om verbfraser och direkt tilltal gäller i stort, så att det för
användaren inte råder något tvivel om att han befinner sig i en avdelning
med tjänster riktade till en viss mottagargrupp.

Jag vill avsluta detta förslag till en alternativ webbplats med att ge några
konkreta exempel på hur dessa tjänstelänkar kan se ut, i det här fallet
tjänster till malmöbor. Jag har också delat upp dem i sektioner inom vilka
länkarna hör mer ihop med varandra. Så här kan det se ut:

Sök jobb
Sök vidareutbildning

Hitta din skola
Dagens skolmat
Hitta en praktikplats

De viktigaste öppettiderna
Sök evenemang
Boka biljetter
Kollektivtrafiken – tidtabeller och priser

Anmäl trasiga gatlyktor

Sök bostadsbidrag

Bra att veta om...
  sophämtning & källsortering
  vatten & avlopp
  brandsäkerhet
  att ha djur

Hämta blanketter
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Slutsats
Mitt huvudresultat är att Malmö stads webbplats inte har en
ämnesorienterad struktur, vilket var ambitionen. Jag har också ifrågasatt om
en ämnesorienterad webbplats är önskvärd med avseende på hur
webbplatsen används, och föreslagit en struktur baserad på informationstyp.

Diskussion
Malmö stads webbplats är bara ämnesorienterad till hälften. Det vore naivt
att se detta som ett misslyckande. Tvärtom är det tydligt att man har urskiljt
olika mottagargrupper, främst de tre som jag själv urskiljer i
användningsanalysen, och riktar viss information direkt till dem. Därmed
var ambitionen om ämnesorientering kanske främst något teoretiskt, medan
intuitionen drev fram en viss mottagaranpassning. I så fall är problemet
omedvetenheten om dessa konkurrerande principer.

När man väljer sorteringsprincip är det förstås mer än de analysresultat en c-
uppsats kommer fram till som spelar in. Ju mer raffinerad strukturen är,
desto mer arbete krävs med den. Man kan se de olika strukturerna som
punkter på en skala, där den administrativa strukturen ligger vid noll, dvs
kräver inget arbete alls, och den mottagaranpassade som jag föreslår i denna
uppsats mycket högre upp på skalan. En administrativ struktur kräver
mindre arbete eftersom avsändaren bara har att lägga ut kommunen med
dess organisation på webben utan att förändra något alls. En
mottagaranpassad struktur är på samma sätt krävande eftersom den skär
genom hela organisationen och suger upp tjänster till olika mottagargrupper
ur varje del av organisationen.

Det är därför inte förvånande att Malmö stad har valt den ämnesorienterade
strukturen som ett slags gyllene medelväg. Jag har i den här uppsatsen inte
heller avfärdat den som dålig, utan bara konstaterat att den inte är fullt
genomförd. Dessutom har jag föreslagit en struktur som jag tycker att bättre
matchar hur webbplatsen används. Det är dock ganska självklart att en väl
fungerande webbplats av den typ som jag föreslår kräver mer resurser än de
två redaktörer som är ansvariga för dagens webbplats, redan den
underbemannad. Det största intresset för att behålla status quo är därför
ekonomiskt. Men när det är dags att utveckla webbplatsen bör man ha den
alternativa struktur som jag föreslår i den här uppsatsen i bakhuvudet. Få
webbplatser använder den, och det är inte självskrivet att den skulle fungera.
Men hellre lyssna till den sträng som brast, än aldrig spänna en båge.
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