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FÖRORD 

Arbetet med att utvärdera Västerbottens länsstyrelses webbplats har varit mycket roligt 
och lärorikt och jag vill tacka Christer Abrahamsson, webbredaktör, Elisabeth Berglund - 
Andersson, informationschef samt Stefan Lööf, personaladministratör vid Länsstyrelsen 
i Västerbotten för det stöd och den hjälp som jag fått. Utan er hade denna uppsats 
aldrig blivit verklighet.   
 
Jag vill poängtera att det är jag som är ytterst ansvarig för undersökningen som sådan, 
alla tolkningar och slutsatser är helt och hållet mina egna. Om det är så att jag har 
missuppfattat något angående Länsstyrelsens uppdrag eller samordningsprojekt ber jag 
om ursäkt för detta.  
 
 
Marléne Lindberg 
Umeå, den 27 februari 2009 
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SAMMANFATTNING 

Sveriges Länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att samordna sina webbplatser. 

Dessa ska vara utformade med hänsyn till medborgarnas behov och förutsättningar 

vilket innebär att de måste vara tillgängliga, tekniskt funktionella samt 

användaranpassade. Mitt uppdrag har varit ge Länsstyrelsen i Västerbotten kunskap 

om vem deras webbplatsbesökare är, vad besökarna tycker om webbplatsens 

utformning och innehåll samt ta reda på vad som besökarna är mest nöjda med på 

webbplatsen. Resultatet av utvärderingen kommer att användas i diskussionen med de 

övriga Länsstyrelserna när de ska enas om de nya webbplatsernas gemensamma 

innehåll och struktur. 

 
Undersökning genomfördes i form av en webbenkät på Västerbottens Länsstyrelses 

webbplats. Enkäten har besvarat frågorna om vem som besöker denna webbplats och 

vad de tyckte om den. I syfte att jämföra besöksprofilerna och ta reda på vilka styrkor 

respektive svagheter Västerbottens Länsstyrelses webbplats har i förhållande till andra 

webbplatser har jag jämfört den med Jämtlands och Värmlands Länsstyrelsers 

webbplatser samt webbportalen www.lst.se.  

 

I denna utvärdering är det respondenterna som står för själva bedömningen av 

webbplatsen och utifrån den har jag formulerat mina rekommendationer. Dessa är att; 

Länsstyrelsen i Västerbotten bör behålla den information som tillhandahålls på 

webbplatsen och det språkbruk som används. De bör dock förbättra webbplatsens 

design/utseende, uppdelningen informationen samt sökruta. 
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1. INLEDNING 

Mitt uppdrag har varit att besvara nedanstående frågeställningar genom att utvärdera 

Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats, www.ac.lst.se. Uppdragsgivare var 

informationsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västerbotten.  

 
Frågeställningar: 

 – Vem besöker Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats? 

 – Vad tycker besökarna om webbplatsens struktur/utformning och innehåll? 

 – Vad är besökarna mest nöjda med på webbplatsen? 
 

Resultatet av utvärderingen kommer informationsavdelningen att använda i 

diskussionen med de övriga Länsstyrelserna när de, i det pågående 

webbsamordningsprojektet, ska enas om webbplatsernas gemensamma innehåll och 

struktur. 

 

Vidare har jag jämfört Västerbottens Länsstyrelses webbplats med Jämtlands och 

Värmlands Länsstyrelsers samt webbportalen www.lst.se i syfte att ta reda på om 

besöksprofilerna skiljer sig åt och att undersöka vilka styrkor respektive svagheter 

Västerbottens webbplats har i förhållande till de dessa webbplatser.  

 

Bedömningskriterierna var att det som respondenterna är mest nöjda med 

 på webbplatsen bör behållas, under det att det som de är mindre nöjda med kan 

”förhandlas bort”. 
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1.1 Problemkontext 

I Sverige finns det 21 länsstyrelser, en i varje län, vilka alla är enskilda myndigheter som 

leds av en landshövding. Länsstyrelsernas huvuduppgift är att företräda staten ute i 

länen, detta innebär bland annat att de utövar tillsyn, följer upp samt utvärderar.  

Därutöver innebär det att de sköter allmänna förvaltningsuppgifter som att handlägga 

ansökningar om bidrag, körkort och stöd till jordbruket.1 Länsstyrelsen är en del av 

Sveriges demokratiska system, därför har myndigheten och dess personal ett 

informationsansvar gentemot medborgarna. Den viktigaste informationskanalen i detta 

arbete är webbplatserna, vilka ska ha ett medborgarperspektiv samt presentera 

verksamheten på ett lättfattligt sätt. Webbplatserna används i syfte att öka såväl 

tillgängligheten som att ge bättre service till medborgarna.2 Respektive Länsstyrelse har 

sin egen webbplats där de presenterar såväl allmän som lokal information om 

myndigheten samt tillhandahåller olika service och tjänster. Dessutom finns det en 

gemensam webbportal, www.lst.se vilken bland annat innehåller allmän information om 

myndigheterna men även länkar till alla Länsstyrelsers webbplatser.  

 

Anledningen till att Länsstyrelsen i Västerbotten vill ha denna utvärdering utförd är att 

Sveriges Länsstyrelser fått i uppdrag av regeringen att samordna sina webbplatser. Det 

så kallade webbförvaltningsuppdraget omfattar samordning av Länsstyrelsernas interna 

och externa webbplatser inom en rad områden exempelvis funktionsutveckling, 

användarstöd samt struktur och innehåll. Tidigare nationella webbsamordningar har 

resulterat i bland annat ökad effektivitet och utvecklingstakt samt ekonomiska vinster. I 

uppdraget ingår även frågor rörande den så kallade 24-timmarsmyndigheten.3  Av 

Länsstyrelsernas strategi för information och kommunikation framgår det bland annat att 

införandet av 24-timmarsmyndigheten är tänkt att öka medborgarnas insyn, underlätta 

det interna arbetet samt bidra till att myndigheten blir rättsäker och effektiv.4 

Länsstyrelsernas nya webbplatser planeras att sjösättas hösten 2009.5 

                                            
1
 Regeringen: Om länsstyrelser. http://www.regeringen.se/sb/d/1892/a/28959 [2008-10-23] 

2
 Informationspolicy för Länsstyrelsen i Västerbotten (2007) 

3
 Ibid. 

4
 Länsstyrelsernas strategi för information och kommunikation (2002) 

5
 Abrahamsson, Christer: personligt besök 2008-11-11 

http://www.regeringen.se/sb/d/1892/a/28959
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 Användbarhet 

Det finns olika definitioner på användbarhet men det de har gemensamt är att 

webbplatsen ska kunna användas av de tilltänkta ”kunderna” på det sätt som den är 

avsedd att användas utan några större besvär. Informationsarkitekten Tommy 

Sundström använder sig av Jonas Söderbergs modell6 när han förklarar en användares 

”resa” till målet, det vill säga användandet av webbplatsen.7 För att nå målet måste 

användaren passera genom fyra dörrar, utseendet, språket, strukturen samt 

interaktionen. Utseendet är det första som bedöms, därför är det viktigt att det tilltalar 

användaren och får den att stanna kvar på webbplatsen. När det gäller språket ligger 

även det till grund för det första intrycket av webbplatsen, dessutom är det ofta 

avgörande för om användaren kan förstå sig på webbplatsens funktioner och 

möjligheter eller ej. Den tredje dörren som måste passeras är webbplatsens struktur, 

vilket innebär att användaren måste förstå hur innehållet är organiserat, benämnt samt 

sorterat. Den fjärde och sista dörren är interaktionen som exempelvis att skicka e-post, 

chatta eller redovisa arbetstid. För att kunna nyttja dessa tjänster/funktioner måste 

användaren dels förstå hur webbplatsen fungerar dels ha kunskap om vilka ”handgrepp” 

som krävs.8  

 

Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) betraktar användbarhet som en 

kvalitetsegenskap och för att kunna ge användarna det stöd de behöver men även för 

att nå så många medborgare som möjligt anses det viktigt att webbplatsutvecklarna har 

”verklig kunskap”9 om användarna, deras behov och förväntningar på webbplatsen.10  

                                            
6
 Söderberg, Johan, En sajt kräver tre sorters design. http://kornet.nu/3xdesign.shtml/ [2008-12-02] 

7
 Sundström, Tommy (2005) Användbarhetsboken - bästa sätten att göra fungerande webb s.13-14 

8
 Ibid. s.13-15 

9
 Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben - Effektivare och bättre 

service på webbplatser i offentlig sektor s.19 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf  
[2008-11-13] 
10

 Ibid s.17-19  

http://kornet.nu/3xdesign.shtml/
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
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VERVA anser att det är kvalitén på webbplatsen som är avgörande om den kommer att 

användas eller ej. De vill att användarna ska känna att de har nytta av såväl innehåll 

som tjänster. Vidare anser de att en bra webbplats kan bidra till delaktighet och insyn i 

en myndighets verksamhet.11 I VERVAS skrift 2006:5, Vägledningen 24-

timmarswebben - Effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor 

återfinns följande definition av användbarhet (ISO 9241-1112) 

 […] den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.13 

 

2.2 Användarvänlighet 

”Don´t make me think!” är användarvänlighetskonsulten Steven Krugs första lag när det 

gäller användarvänlighet. Med det menar han att när en användare ”går in” på en 

webbplats ska det vara lika självklart som uppenbart hur den ska användas. Dessutom 

bör den vara självförklarande så till den grad att den mest okunnige personen ska 

kunna förstå vad webbplatsen handlar om.14 En väl utformad webbplats ska vara 

lättanvänd och spara både tid och energi för användaren.15  

 

Krug konstaterar att det finns en skillnad mellan hur webbplatser/-sidor konstrueras för 

att läsas och hur de egentligen läses. Enligt honom är det så att de inte läses utan 

endast skummas igenom, vilket innebär att användaren inte gör de optimala valen när 

den ska använda webbplatsen utan nöjer sig med att dess behov blir tillfredställt på en 

acceptabel nivå. Dessutom är det sällan så att användare räknar ut hur saker och ting 

fungerar på webbplatsen utan de chansar och ofta räcker det.16   

                                            
11

 Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben - Effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor s.75 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf  
[2008-11-13]  
12

 Detta är en internationell standard.  
13

 Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben: Effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor. s.17 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf  
[2008-11-13] 
14

 Krug, Steve (2006) Don´t make me think! s.11 
15

 Ibid. s.19 
16

 Ibid. s.21-29 

http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
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Vidare anser Krug att en webbplats ska vara designad för att just skannas vilket innebär 

att det ska finnas en tydlig hierarki på varje webbsida, att standarder används, att varje 

sida är uppdelad i tydliga områden, att det är tydligt vad som är klickbart samt att allt 

överflödigt ”brus” på webbplatsen minimeras.17 

 

Dr Jacob Nielsen, användarvänlighetskonsult, delar upp användarvänligheten (usability) 

i fem delar: Learnability, Efficiency, Memorability, Errors samt Satisfaction.18 Detta 

innebär att det ska vara lätt för användaren att lära sig hur systemet/webbplatsen är 

tänkt att användas. Det är även viktigt att användaren, när den väl kan systemet, kan 

arbeta effektivt och på så sätt nå en hög produktivitet. Detta kan dock ta tid, år till och 

med. Vidare bör det vara enkelt för den som använder webbplatsen sällan men 

återkommande att från gång till gång minnas hur den fungerar. Det anses även viktigt 

att användarna begår så få fel som möjligt vid användningen av en webbplats. En 

definition av fel är; varje handling som inte får önskat resultat. Nielsen anser dock att 

det finns ”grader i helvetet” det vill säga vissa fel är så små att de knappast påverkar 

användaren under det att de mer katastrofala felen kan resultera i att användarens 

arbete förstörs eller att slutprodukten blir felaktig. Slutligen bör en webbplats vara trevlig 

att använda, med vilket han menar att användarna bör vara nöjda dess funktioner och 

utformning samt tycka om att använda den.19  

 

2.3 Tillgänglighet 

Ordet tillgänglighet kan användas i olika betydelser, exempelvis hur tillgänglig en 

webbplats är för personer med funktionshinder eller -nedsättning eller hur tillgänglig den 

är beroende på internetuppkoppling. Enligt VERVA ska alla webbplatsbesökare ha 

samma möjlighet att komma åt och använda webbplatsens information, service och 

tjänster.20 

                                            
17

 Krug, Steve (2006) Don´t make me think!  s.31 
18

 Nielsen, Jacob (1993) Usability Engineering. s.26-37 
19

 Ibid. s.26 
20 Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben: Effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor. s.56 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf  
[2008-11-13] 

http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
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År 2000 publicerades propositionen 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla i 

vilken det framgår att den dåvarande regeringen ville att Sverige ska bli ett  

”informationssamhälle för alla”21. För att detta skulle kunna ske var tanken att den nya 

informationstekniken skulle användas till att stödja medborgare med särskilda behov 

som till exempel funktionshindrade och äldre. Stödet skulle bland annat kunna göra det 

lättare för äldre att bo hemma längre och underlätta för personer med funktionshinder 

på arbetsmarknaden.22  

 

Projektet Räckvidd konstaterar i sin förundersökning, som genomfördes av Nationellt IT-

användarcentrum, att det saknas en gemensam metod som driver marknaden framåt 

när det gäller ”tillgängligt utformade system”23 och som hjälper till att bedöma om en 

tjänst eller organisation når regeringens mål om ett informationssamhälle för alla. 

Därutöver menar utredarna att ordet tillgänglighet lägger bördan att interagera på 

användaren, de såg hellre att ordet räckvidd användes eftersom det lägger 

bördan/ansvaret på leverantören av webbplatsen att nå ut till så många som möjligt.24  

 

När det gäller tillgänglighet använder sig Tommy Sundström av uttrycket ”design för 

alla” med vilket han menar att webbplatserna bör ta hänsyn till såväl olika typer av 

funktionshinder som olika tekniska lösningar.25 För att besökarna ska kunna öppna de 

tidigare nämnda fyra dörrarna måste webbplatsen vara tillgänglig oavsett om besökaren 

har dålig syn, inte kan använda musen eller har en annan webbläsare än vad 

konstruktören tänkt sig.26 Tillgänglighet för Jacob Nielsen är att personer med någon 

form av funktionshinder exempelvis syn- eller hörselnedsättning, motoriskt- eller 

förståndshandikapp som hindar dem att använda datorer på ett traditionellt sätt ska ha 

samma möjligheter att använda en webbplats som alla andra.27  

                                            
21

 Regeringens proposition: 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla. s.24 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2180 [2008-12-05] 
22

 Ibid. s.29  
23

 24-timmarsdelegationen: Räckvidd - Om ansvar och tillgänglighet i informationssamhället. s.3 
http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-
och-tillganglighet-i-informationssamhallet/ [2008-12-05] 
24

 Ibid. s.4   
25

 Sundström, Tommy (2005) Användbarhetsboken. s.345-348 
26

 Ibid. s.15 
27

 Nielsen, Jacob (2001) Användbar webbdesign. s.298-309 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2180
http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-och-tillganglighet-i-informationssamhallet/
http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-och-tillganglighet-i-informationssamhallet/
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World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där såväl 

medlemsorganisationer som anställd personal och allmänheten tillsammans bidrar till 

att utveckla standarder för webben.28 Det svenska W3C-kontoret har representanter i 

den styrgrupp hos VERVA som skriver den så kallade 24-timmarsvägledningen.29 W3C 

använder ordet tillgänglighet i betydelsen ”[…] att människor med funktionshinder kan 

uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben”30. 

Vidare poängteras att denna anpassning av webbplatsen även kommer andra 

användare till godo som till exempel gamla, personer med långsam internetuppkoppling 

samt de med så kallade temporära funktionshinder som en bruten arm. W3C anser att 

ett av de huvudsakliga målen måste vara att människor med funktionshinder ska ha 

samma tillgång till och samma möjligheter på webben som de utan funktionshinder 

eftersom webben används allt mer i det dagliga livet, till exempel i arbetet, utbildning 

eller som underhållning. Även företag, sjukvården och staten använder sig allt mer av 

webben i sin kommunikation med medborgarna.31 

 

 

 

                                            
28

 World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/Consortium/ [2008-10-23] 
29

 Verket för förvaltningsutveckling: Vägledningens utveckling och pågående arbete. 
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/vl24/utveckling/ [2008-10-29] 
30

 World Wide Web Consortium: Introduktion till tillgänglighet på webben. 
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html [2008-12-03] 
31

 Ibid. 

http://www.w3.org/Consortium/
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/vl24/utveckling/
http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html
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 3. KRAV PÅ OFFENTLIGA WEBBPLATSER 

3.1 Bakgrund 

I slutet av år 1999 gavs Statskontoret i uppdrag av regeringen att:  

[…] ta fram ett förslag till kriterier som skall ligga till grund för 
begreppet 24-timmarsmyndighet. Kriterierna skall vara enkla att 
mäta uppfyllelsen av samt avspegla regeringens mål vad gäller 
myndigheters tillgänglighet.32 

 

Målet med 24-timmarsmyndigheten var att:  

[...] enskilda medborgare och företag ska kunna få information, 
ställa frågor och uträtta ärenden när det passar dem oberoende 
av kontorstider och geografisk belägenhet. Som ett 
komplement till manuella tjänster bör det finnas elektroniska 
tjänster för självbetjäning.33 

 

I uppdraget betonas det även att myndigheterna ska tillgodose de särskilda behov som 

till exempel personer med funktionshinder kan ha.34  

 

Bakgrunden till detta uppdrag var regeringens strävan att såväl utöka som förbättra 

myndigheternas service till företag och enskilda. 24-timmarsmyndigheten hade kommit 

att bli ett vägledande begrepp i arbetet med att öka de svenska myndigheternas 

tillgänglighet. Vidare skulle begreppet 24- timmarsmyndighet tjäna som ”ett tydligt 

kvalitetsbegrepp”
35

 när det gällde regeringens styrning och kvalitetsbedömning av 

myndigheterna. Dåvarande demokrati- och förvaltningsministern Britta Lejon ansåg 

bland annat att den moderna informationstekniken öppnade för möjligheten att skapa 

myndigheter som alltid hade öppet för medborgarna och därigenom skulle förvaltningen 

bli än mer inriktad på medborgarna och deras behov.36 

                                            
32

 Statskontoret: 2000:21, 24-timmarsmyndighet - Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i 
medborgarnas tjänst. s. 55-56  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200021.pdf  
[2008-11-12]  
33

 Ibid. s. 55-56  
34

 Ibid. s. 55  
35

 Ibid. s. 57  
36

 Ibid. 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200021.pdf
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3.2 Utformning av en offentlig webbplats 

Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) är en statlig myndighet som har till uppgift att 

ge andra myndigheter, kommuner och landsting ”möjlighet att utveckla sin verksamhet 

och kompetens” (åtminstone fram till årsskiftet 2008-2009 då myndigheten läggs ned37). 

Syftet är att medborgare och företag ska uppfatta kontakten med förvaltningen som 

”enkel, effektiv och ändamålsenlig”38. Detta sker bland annat genom att verket tar fram 

föreskrifter, vägledningar och metodstöd.39 
 VERVAs skrift Vägledningen 24-

timmarswebben: Effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor  

innehåller riktlinjer för hur webbplatser ska utvecklas inom den offentliga sektorn. 

Därutöver innehåller den stöd och råd rörande bland annat planering, uppföljning, 

innehåll samt struktur på en webbplats. Varje halvår genomför VERVA en 

stickprovsmätning av kodkvalitén på de offentliga webbplatsernas startsidor. Mätningen 

sker utifrån de riktlinjer som återfinns i vägledningen och har till syfte att ge en 

uppfattning om hur utvecklingen av den offentliga sektorns tillgänglighet ser ut i stort. En 

bra kodkvalité underlättar tillgängligheten av webbplatsen men den är ingen garanti för 

att webbplatsen är användbar. För att ta reda på detta krävs ett användbarhetstest med 

verksamhetens målgrupp. Verket betonar att de inte godkänner en webbplats, det är 

något som görs av dess användare.40 

 

Ytterligare stöd gällande utformning av en offentlig webbplats finns att hämta hos W3C 

som bidrar till att utveckla standarder för webben som exempelvis WCAG41 och WAI42.43  

EUs medlemsländer har enats om att de nationella offentliga webbplatserna ska följa 

W3Cs riktlinjer.44 

                                            
37

 Verket för förvaltningsutveckling: Avveckling av Verva  
http://www.verva.se/om-verva/avveckling-av-verva/ [2008-1219] 
38

 Verket för förvaltningsutveckling: Om Verva http://www.verva.se/om-verva/ [2008-12-22] 
39

 Verket för förvaltningsutveckling: Verva gör en enklare förvaltning möjlig  
http://www.verva.se/om-verva/verksamhet/ [2008-10-23] 
40

 Verket för förvaltningsutveckling: Halvårsmätning av offentliga webbplatser. 
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/matningar/webbplatser/ [2008-12-03] 
41

 Web Content Accessibility Guidelines. 
42

 Web Accessibility Initiative. 
43

 World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/Consortium/ [2008-10-23] 
44

 Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben: Effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor. s.12 
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf [2008-11-04] 

http://www.verva.se/om-verva/avveckling-av-verva/
http://www.verva.se/om-verva/
http://www.verva.se/om-verva/verksamhet/
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/matningar/webbplatser/
http://www.w3.org/Consortium/
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
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3.3 Länsstyrelsens webbplatser 

När det gäller utformningen av Länsstyrelsernas webbplatser är det, i dagsläget, upp till 

respektive Länsstyrelse att själva formge den eftersom det inte finns några 

gemensamma riktlinjer. Till sin hjälp har de bland annat tidigare nämnda vägledningar 

och riktlinjer.  

 

När det gäller Länsstyrelsen i Västerbotten har den som målsättning med sin webbplats 

att den ska vara såväl användarvänlig som tillgänglig för alla typer av besökare. Vilket 

innebär att även personer med synnedsättning, förståndshandikapp eller med en dålig 

internetuppkoppling ska kunna använda webbplatsen på ett enkelt och effektivt sätt. Då 

det är användarnas behov som står i centrum ska webbplatsens typografi/utformning, 

navigation samt hastighet vara användarvänliga.45  

 

 

                                            
45

 Länsstyrelsen i Västerbotten: Hur webbplatsen är uppbyggd. http://www.ac.lst.se/default.asp?P=1618 
[2008-10-23] 

http://www.ac.lst.se/default.asp?P=1618
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4. METOD 

I denna utvärdering användes en kvantitativ analysmetod i syfte att genom ett statistiskt 

underlag besvara frågeställningarna. Undersökningen genomfördes genom en 

webbenkät i pop-up format som var tillgänglig på Länsstyrelsen i Västerbottens 

webbplats. 

 

När det gäller redovisningen av en enkätundersöknings resultat tillhör det praxis att det, 

när det är frågan om en stickprovsundersökning, görs en så kallad punktskattning. 

Denna skattning har till syfte att ”tala om” med vilken säkerhet det går att uttala sig om 

totalpopulationen utifrån stickprovet.46 Denna typ av skattning kräver dock att urvalet är 

ett slumpmässigt obundet urval47 vilket jag inte har i denna undersökning. Här består 

urvalet av den del av totalpopulationen (de som besöker www.ac.lst.se) som besökt 

Länsstyrelsens webbplats under mätperioden och som själva valt att delta i 

undersökningen. Det går alltså inte att göra några generella uttalanden om 

totalpopulationen utifrån denna undersökning.  

 

Datamaterialet kom mig tillhanda i formen av summerade värden, det vill säga resultatet 

har inte redovisats respondent för respondent. Detta har begränsat mina möjligheter 

göra såväl bivariata som multivariata analyser och att på så sätt undersöka, förklara och 

tolka resultatet.   

                                            
46

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning.  
s.231-232 
47

 Obundet slumpmässigt urval är en grundläggande urvalsmetod vid statistiska urvalsundersökningar. 
Den innebär att varje möjlig individ/enhet i populationen har samma chans att bli utvald. 
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4.1 Datainsamling 

 Jag valde att använda mig av en webbenkät eftersom de individer som var intressanta 

för undersökningen var de som använde sig av Länsstyrelsen i Västerbottens 

webbplats, www.ac.lst.se. Det var de som besökt webbplatsen mellan den 8 december 

2008 och 7 januari 2009 som hade möjlighet att delta i undersökningen. Enkäten ”dök 

upp” efter att besökaren varit inne på webbplatsen i 45 sekunder, motivet till denna 

fördröjning var att jag önskade ge besökaren möjlighet att orientera sig på webbplatsen 

och tänka efter vad den har för syfte med besöket innan den fick förfrågan om att delta i 

undersökningen. Det första som mötte respondenten var ett så kallat introduktionsbrev 

där syftet med undersökningen klargjordes och personen gavs möjlighet att välja mellan 

att besvara enkäten på en gång, svara när webbplatsen lämnades eller inte svara alls.  

 

En viktig aspekt att ta i beaktande vid användandet av webbenkäter är att 

respondentens integritet skyddas samt att, eftersom resultatet skickas via internet, 

säkerheten vid överföringen kan garanteras.48 Det har inte gått att identifiera enskilda 

respondenter i denna undersökning och Länsstyrelsen i Västerbotten anser att 

säkerheten är hög eftersom det endast är en handfull anställda och leverantören som 

har tillgång till materialet.49 Den digitala överföringen var kodad enligt SSL 128 bitars 

kryptering vilket anses vara en bra säkerhetsnivå.50  

 

4.2 Utformning av webbenkät 

Det är enkätens utformning som avgör om resultatet av undersökningen besvarar 

frågeställningarna, dessutom är den viktig för att webbplatsbesökarna ska vilja delta i 

undersökningen överhuvudtaget.51  

 

Som stöd vid utformningen av enkätfrågorna använde jag mig bland annat av Web 

Service Awards52 undersökningar: Web Service Index 2007 - Information & Service 

                                            
48

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning s.82 
49

 Abrahamsson, Christer: kontakt via e-post 2008-11-24 
50

 Wikipedia: SSL http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL [2009-01-09] 
51

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning s.123 
52

 Web Service Award är ett professionellt företag som genomför webbplatsundersökningar. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL
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Länsstyrelsen Värmland, Web service index Våren 2007 - Länsstyrelsen Jämtland och 

Värmland, Web service index 2007 - Information & Service www.lst.se, SCBs skrift 

Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter, Jan Trosts´ Enkätboken 

samt Karin Dahmströms bok Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 

undersökning. Jag har även formulerat egna frågor utifrån frågeställningarna. Den 

slutgiltiga utformningen av enkätfrågorna skedde i samarbete med 

informationsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. I syfte att minimera bortfall på 

grund av enkätens utformning ”testkörde” jag både frågorna som sådana men även den 

färdigdesignade enkäten. Totalt bestod enkäten av 27 frågor men beroende på vad 

respondenten svarat har den slussats förbi, för den, icke relevanta frågor. Enkäten var 

skriven på svenska och det fanns varken möjligheter att anpassa texten eller få frågorna 

upplästa via talsyntes. 

 
Enkätens design var enkel och ren, med svart typsnitt, Verdana, på ljus bakgrund. 

Endast en fråga i taget visades. Vid ifyllandet av själva enkäten hade respondenterna 

möjlighet att backa i frågorna, hoppa över frågor samt att se hur långt de hunnit i 

formuläret via en indikator, se bilaga 2. Vidare innehöll det kontaktuppgifter samt 

uppgifter om anonymitetsskydd, se bilaga 1. När det gäller den tekniska delen 

konstaterade jag att enkäten fungerade med Mac och PC, webbläsarna Internet 

Explorer och Fire Fox samt med både bredbands- och modemuppkoppling (var något 

segt men det gick).  

 

4.3 Urval 

Eftersom en av frågeställningarna var att ta reda på vem webbplatsbesökaren var 

ansåg jag att det var olämpligt att göra något urval. Det har istället varit frågan om ett 

”självurval”53 där besökarna haft möjlighet att välja om de ville delta i undersökningen 

eller inte. Ytterligare en anledning till att jag inte ville göra något urval var att jag 

önskade få så många respondenter som möjligt, eftersom fler respondenter ger ett mer 

tillförlitligt resultat.  

 

                                            
53

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. s.83 
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4.4 Bortfall 

När det gäller bortfall54 vid webbaserade undersökningar som genomförts genom 

webbenkäter och som rekryterar deltagare från webben finns det forskning som visar på 

att det kan vara så pass stort bortfall som 30  - 80 %.55 När det gäller bortfall i denna 

undersökning går det inte att beräkna eftersom Länsstyrelsen i Västerbotten inte kan 

säga exakt hur många som besökt webbplatsen under mätperioden, men enligt deras 

egna beräkningar har dock drygt 15 000 unika sidbesökare, vilka inte ska förväxlas med 

unika personer, haft möjlighet att besvara enkäten.56 Hädanefter när jag talar om bortfall 

avser jag såväl de som påbörjat undersökningen men inte avslutat den (internt bortfall) 

som de som inte påbörjat den alls (externt bortfall).  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är särskilt viktig att beakta vid kvantitativa enkätundersökningar eftersom 

det är frågan om tillförlitlighet, det vill säga att en ny mätning med samma element ska 

ge samma resultat.57 Metoden jag valt innebar, som tidigare nämnts, att det har varit 

frågan om ett självurval. Som enkätkonstruktör har jag inte haft någon möjlighet att 

påverka eller ta reda på vilka respondenterna var. Jag har heller inte haft någon 

kännedom om vilken situation som de befunnits sig i, till exempel om de haft bråttom 

eller om de har haft någon tidigare kännedom om webbplatsen. Ytterligare en faktor 

som kan påverka reliabiliteten är vilken årstid/säsong som mätningen genomförs. Alla 

dessa faktorer bidrar till att en ny mätning troligtvis skulle få ett annat resultat.  

 

De svar som inkommit är dock giltiga eftersom webbplatsbesökarens upplevelse av 

webbplatsen är sann; ett problem är ett problem och en positiv upplevelse är en positiv 

upplevelse. Det är av intresse för Länsstyrelsen att känna respondenternas åsikter i 

syfte att kunna ta med sig dessa till den nya ”samordnade” webbplatsen. 

 

                                            
54

 Här i betydelsen; respondenter som avbryter undersökningen innan den är slutförd. 
55

 Galesic, Mirta (2006) Dropouts on the Web: Effects of Interest and Burden Experienced During an 
Online Survey. http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=222313 [2008-11-04] 
56

 Abrahamsson, Christer: kontakt via e-post 2009-01-12 
57

 Trost, Jan (2007) Enkätboken. s.64-66 

http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=222313
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När det gäller validitet är det frågan om att enkätfrågorna verkligen mäter det som de är 

avsedda att mäta.58 Till min hjälp med utformningen av frågorna har jag, som nämnts 

under 4.2 Utformning av webbenkät, bland annat använt mig av tidigare gjorda 

webbplatsundersökningar. Jag försökte hålla nere antalet frågor men därigenom finns 

det en risk att inte alla aspekter av ett område täckts in. För att kompensera denna brist 

var den sista frågan i enkäten en öppen fråga där respondenten fritt kunde kommentera 

webbplatsen eller undersökningen som sådan. 

 

4.6 Metodkritik 

Att genomföra undersökningar via en webbenkät är en tämligen ny och oprövad 

undersökningsmetod. Därmed är metoden som sådan inte särskilt väl utvärderad och 

det finns en pågående debatt om den.59, 60 Jag anser dock att det var rätt metod för 

denna undersökning. Genom den har jag, så att säga, mött respondenterna i ett för 

undersökningen relevant sammanhang, det vill säga på www.ac.lst.se.  

 

Som tidigare nämnts kan resultatet inte generaliseras till att representera alla 

Länsstyrelsen i Västerbottens webbplatsbesökare. Självurvalet gör att bilden av 

besökaren kan bli snedvriden/missvisande på grund av att det kan finnas vissa 

systematiska bortfall som till exempel icke svensktalande/-läsande besökare eller 

personer som behöver olika hjälpmedel som till exempel talsyntes för att kunna besvara 

enkäten. Det går dock inte med säkerhet att säga vilken typ av besökare som fallit bort, 

bara att det finns ett bortfall. Vidare använder Länsstyrelsen i Västerbotten så kallade 

”sessionscookiesar” vilka slutar gälla efter 30 min.61 Detta innebär att samma person 

kan besvara enkäten flera gånger och därigenom sedvrida resultatet. Även tidpunkten 

för när enkäten varit tillgänglig kan vara en bidragande faktor till att resultatet riskerar att 

inte bli representativt för populationen.  

                                            
58

 Trost, Jan (2007) Enkätboken. s.64-66 
59

 Couper, Mick P (2000) Web surveys - a review of issues and approaches.  
60

 Manfreda Lozar, Katja et al (2008) Web surveys versus other survey modes - A meta-analysis 
comparing response rates International. 
61

 Abrahamsson, Christer: kontakt via e-post 2008-11-24 
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När det gäller besök på Länsstyrelsens webbplats finns det anledning att tro att vissa 

säsongsbetonade aktiviteter som till exempel besök i naturreservat, jakt och 

skoterkörning gör att vissa webbplatsbesökare periodvis blir överrepresenterade i 

besöksstatistiken. Användning av blanketter och dylikt är mindre säsongsbetonat och 

därmed, troligen, jämnare fördelat över året.62 Det finns även en risk för så kallat 

partiellt bortfall vilket innebär att vissa frågor inte besvaras.63 Ytterligare orsaker till 

bortfall, och därmed ett missvisande resultat, är tekniska problem som dålig 

uppkoppling/långsam nedladdning samt eventuella spärrar för så kallade pop-ups.  

 

4.7 Rollen som utvärderare 

När en verksamhet utvärderas är utvärderarens roll/påverkan inte att förglömma. En 

utvärderare kan anta olika roller vilket Ove Karlsson tar upp i sin skrift Utvärdering - mer 

än metod. Exempel på roller är traditionell, intern, demokratisk och deltagande.64  

 

Den traditionella utvärderarrollen är att vara oberoende och ”utifrånkommande” 65, en 

fristående expert. Detta innebär att utvärderaren beskriver verksamheten utifrån 

vetenskaplig metod, helt frikopplad från intressenterna. En intern utvärderare är någon 

som framförallt har tekniskkunskap i form av forskningsmetodik och som redan har 

kännedom om verksamheten. Detta gör dock att dess lojalitet kan ifrågasättas; är 

utvärderaren lojal mot resultatet eller mot sin arbetsgivare? Den demokratiske 

utvärderaren är någon som vill belysa problemet ur andra synvinklar än de som 

uppdragsgivaren har. Den kan ses som en förhandlare mellan två parter. Huruvida 

denna roll faktiskt existerar i verkligheten är svårt att uttala sig om. Slutligen finns det 

deltagande utvärderare som kan vara antingen en enskild eller en hel grupp 

yrkesutövare. Rollen innebär att personen/ -erna själva är aktiva och deltar i och 

granskar den verksamhet som de berörs av.66  

 

                                            
62

 Abrahamsson, Christer: kontakt via e-post 2008-11-24 
63

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. s.321 
64

 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. s.66 
65

 Ibid. 
66

 Ibid. s.66-67 
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Jag anser att mitt primära uppdrag har varit att utföra en trovärdig och relevant 

utvärdering där det är respondenterna som står för själva bedömningen och jag 

formulerar mina rekommendationer utifrån deras bedömningar. Vidare har jag varken 

någon tidigare relation till Länsstyrelsen i Västerbotten eller några personliga intressen 

som är avhängiga resultatet av utvärderingen. Dessa förutsättningar gör att jag anser 

mig har haft rollen som den traditionella utvärderaren. 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

Kapitlet börjar med en närmare genomgång av Länsstyrelsen i Västerbottens 

webbplats, www.ac.lst.se. Därefter jämförs och diskuteras besöksprofilerna på 

www.lst.se, Värmlands-, Jämtlands- samt Västerbottens Länsstyrelsers webbplatser. 

Slutligen jämförs och diskuteras resultatet av de frågeställningar som denna och Web 

Service Awards undersökningar har gemensamt.  

 

Totalt var det 202 personer som påbörjade enkäten och 120 av dem slutförde den. 

Statistiken från de som avbrutit enkäten är dock med vilket tillsammans med 

möjligheten att hoppa över frågor gör att antalet respondenter varierar mellan frågorna. 

Presentationen sker i form av stapeldiagram där de två ”nöjda” svarsalternativen, 4 och 

5 har grupperats samman och redovisas som en stapel, detsamma gäller de 

”missnöjda” svarsalternativen 1 och 2. ”Neutrala” är de respondenter som markerat 

svarsalternativ 3, det vill säga de var varken uttalat nöjda eller missnöjda. Resultatet 

presenteras i sin helhet i bilaga 3. 

 

5.1 Länsstyrelsen i Västerbotten  

Besöksprofil 

Webbplatsens genomsnittlige besökare var en man i 45-årsåldern som var bosatt i 

Umeå kommun. Han hade inget funktionshinder som hindrade honom att använda 

webbplatsen på ett vanligt sätt och hans modersmål var svenska. Vidare hittade han till 

webbplatsen genom att han kände till adressen sedan tidigare och han besökte den i 

egenskap av privatperson. Huvudanledningen till besöket var att söka information om 

exempelvis jakt, fiske och natur, bidrag till solvärme eller e-postadresser till personalen 

på Länsstyrelsen. Han var en ”sällsynt” men regelbunden besökare med en månad eller 

längre mellan besöken på webbplatsen. (Se bilaga 3 och 4) 
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Tillgänglighet 

När det gäller tillgängligheten för personer med funktionshinder som hindrar dem att 

använda webbplatsen på ett traditionellt sätt ger denna undersökning inte mycket hjälp 

eftersom enkäten inte har gått att anpassa, läs mer under 4.6 Metodkritik. De som trots 

denna begränsning besvarat enkäten har svarat att de använder sig av de möjligheter 

som webbplatsen i dag erbjuder vilket framgår av fråga 4 och 5 i bilaga 3. De önskar 

dock att det fanns möjlighet att använda bland annat talhjälp/ -syntes, ändra kontrast 

och teckensnitt. (Se bilaga 4) För att veta hur bäst nå ut till denna målgrupp anser jag 

att det bör genomföras en särskild undersökning med en testgrupp bestående av 

personer med olika typer av funktionshinder. En sådan undersökning ligger helt i linje 

med VERVAs idé om att webbplatsutvecklarna ska känna till webbplatsanvändarnas 

behov och förväntningar av och på webbplatsen. 

 

Webbplatsens utformning 

När det gäller startsidan var det fler respondenter som var nöjda med den än som var 

missnöjda, 44 % kontra 25 % övriga var neutrala, figur 1. Detta innebar att merparten av 

respondenterna ansåg att startsidans struktur underlättade för dem att hitta den 

information de önskade. Även när det gällde webbplatsens design var det fler nöjda än 

missnöjda respondenter men statistiken visar att det finns utrymme för förbättringar, se 

figur 2.  

 

 

Figur 1: Startsidan är lättöverskådlig, dvs. jag ser snabbt var jag kan hitta det jag söker. 
 * 

Antal respondenter som besvarat frågan: 126 
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Figur 2: Webbplatsens design/utseende gör det lätt att hitta det jag söker. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 117 

 

När information skulle sökas var det vanligaste tillvägagångssättet att navigationen ”Välj 

verksamhetsområde” används, sökalternativ två var sökrutan (se fråga 15 bilaga 3). Av 

respondenterna var det 43 % som ansåg att sökrutan var bra, se figur 3.  

 

 

Figur 3: Webbplatsen har en bra sökfunktion, det är lätt att hitta med hjälp av sökrutan. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 112 

 

Det är svårt att uttala sig om varför navigationen användes oftare än sökrutan men det 

kan vara så att den var lättare att hitta eftersom den var placerad i ett gult fält, 

se bilaga 5. Det kan också vara så att om besökaren vet inom vilket område den söker 

information men inte exakt vad för slags information att det var lättare att klicka sig fram 

och på så sätt få en överblick på vilken information som Länsstyrelsen tillhandahöll 

inom området än att göra en fritextsökning. 
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För att det ska vara smidigt att hitta information på en webbplats är det viktigt att den 

organiseras väl och att den ”märks upp” korrekt. Merparten av respondenterna var 

nöjda med uppdelningen av innehållet och ansåg att rubrikerna var tydliga och gav en 

korrekt beskrivning av innehållet vilket framgår av figur 4 och 5. 

 

 

Figur 4: Innehållet på webbplatsen är uppdelat enligt mina behov. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 114 

 

 

Figur 5: Rubrikerna är tydliga och beskriver innehållet. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 115 

 

Respondenterna ansåg även att länkarna underlättade sökningen genom sin tydlighet 

samt att de tog respondenterna dit de tänkt sig (figur 6 och 7). I den avslutande frågans 

öppna svar påpekade några av respondenter vikten av att rubriker och filnamn är tydliga 

och berättar vad som döljer sig bakom rubriken och i filen, se fråga 27 i bilaga 3.  
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Figur 6: Länkarna är tydliga, de gör det lätt att hitta det jag söker. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 114 

 

 

Figur 7: Länkarna tar mig dit jag har tänkt. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 114 

 

När det gäller utformningen av www.ac.lst.se var det fler respondenter som var nöjda 

med ”dagens” utformning än som var missnöjda, men frågan är om Länsstyrelsen själv 

är nöjd med att andelen nöjda respondenter i genomsnitt var cirka 45 %. Tyvärr har jag 

ingen kännedom om de har några mål angående hur stor andel nöjda respondenter 

som betraktas om bra. 
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Webbplatsens Innehåll 

Det var 56 % av respondenterna som ansåg att de hittade vad de sökte på 

webbplatsen, se figur 8. Vidare framgår det av figur 9 att 69 % av respondenterna 

ansåg att informationen de hittade var relevant till deras sökning. Detta innebär att de 

respondenter som hittade vad de sökte hittade ”rätt” information. Detta anser jag var ett 

bra betyg till webbplatsen. Men även här är frågan om Länsstyrelsen är nöjd med att det 

var 56 % av respondenterna som ansåg att hittade vad de sökte. 

 

 

Figur 8: Jag hittar vad jag söker på webbplatsen. 
* Antal respondenter som besvarat frågan: 118 

 

 

Figur 9: Informationen som jag hittar är relevant.  
* Antal respondenter som besvarat frågan: 117 
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Som tidigare nämnts har Länsstyrelsen en skyldighet att nå alla medborgare. Detta 

förutsätter bland annat att webbplatsens språk är enkelt och lättfattligt, vilket är något 

som Länsstyrelsen i Västerbotten tycks ha lyckats bra med. 56 % av respondenterna 

ansåg att informationen var lätt att förstå och hela 83 % ansåg att de förstod 

webbplatsens ord och uttryck, se figur 10 och 11. En förklaring till att det skiljer 27 

procentenheter mellan de två påståendena kan till exempel bero på att en instruktion 

kan vara svår att förstå även om de ord och uttryck som används är lättfattliga.  

 

 

Figur 10: Informationen är tydlig och enkel, den är lätt att förstå. 
* Antal respondenter som besvarat frågan: 116 

 

 

Figur 11: Webbplatsen använder ord och uttryck som jag förstår. 
* Antal respondenter som besvarat frågan: 118 
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På frågan om respondenten tänkt återvända till Länsstyrelsens webbplats för att söka 

information var det endast 5 % som svarade att de inte skulle göra det, övriga skulle 

göra det eller var åtminstone inte negativa till ett återbesök, se figur 12. Tyvärr går det 

inte att besvara frågan varför de skulle återvända; gör de det för att de vill eller för att de 

måste eftersom Länsstyrelsen tillhandahåller de upplysningar, tjänster eller information 

de behöver? 

 

 

Figur 12: Jag kommer att återvända hit för att söka information. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: 118 

 

5.2  Jämförelse 

När det gäller jämförelserna mellan mitt resultat och de från Web Service Award anser 

jag att dessa är möjliga att göra eftersom samma metod har använts och att Jämtland 

och Värmland, precis som Västerbotten, är ”jakt och skogs län”. Denna aspekt gör att 

webbplatserna borde innehålla liknande information och ha samma typ av målgrupp. 

 

Uppgifterna som redovisas för Jämtland, Värmland och www.lst.se kommer från Web 

Service Awards undersökningar, Web service index 2007 - Information & Service, 

www.lst.se och Web service Index 2007 - Information & Service, Länsstyrelsen 

Värmland. Mätningen av Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats genomfördes under 

perioden december 2008 – januari 2009. Mätningarna på Jämtlands- och Värmlands 

Länsstyrelsers webbplatser genomfördes under perioden juni - augusti år 2007 och den 

på www.lst.se pågick under perioden juni - juli samma år.  
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Gemensamt för alla mätningarna är att de utgår från ”de verkliga besökarna”67 och att 

de genomförts i form av en pop-up enkät. När det gäller urval har samtliga besökare på 

Västerbottens-, Jämtlands- och Värmlands webbplatser fått förfrågan om de vill delta i 

undersökningen.68 Det går inte att utläsa ur källdokumentet hur urvalet sett ut vid 

undersökningen på www.lst.se. När det gäller antal respondenter hade www.lst.se 

1067, Värmland 435, Jämtland 243 och Västerbotten 202 stycken. 

 

5.2.1 Vem är besökaren? 

Webbportalen www.lst.se var med i jämförelsen eftersom det var intressant att 

undersöka om genomsnittsbesökarna skiljde sig åt.  

 

Jämförelse 

Genomsnittsbesökaren på www.ac.lst.se var en man i 45-årsåldern69 som var bosatt i 

Umeå kommun. Den genomsnittlige besökaren på Jämtlands- och Värmlands 

länsstyrelsers webbplatser var även de män, på www.lst.se var den dock en kvinna. 

Åldersmässigt låg de alla i åldersspannet 26-40 år. Han hittade webbplatsen genom att 

han kände till adressen sedan tidigare och han besökte den i egenskap av privatperson. 

Även dessa egenskaper hade han gemensamt med de övriga genomsnittsbesökarna. 

Ytterligare något som de hade gemensamt var huvudsyftet med besöket, vilket var att 

söka information inom en rad olika områden som till exempel jakt, fiske och natur, EU-

stöd, bidrag till solvärme, körkortstillstånd, partnerskapsförrättare eller e-postadresser 

till personalen på Länsstyrelsen. Dessutom var de alla regelbundna besökare som hade 

en månad eller längre mellan besöken. När det gäller kommuntillhörighet, eventuella 

funktionshinder och modersmål finns inte dessa uppgifter att tillgå i de andra 

undersökningarna.  

                                            
67

 Web Service Award (2007) Web service index, våren 2007, Länsstyrelsen Jämtland och Värmland 
68

 Web Service Award (2007) Web service index, våren 2007, Länsstyrelsen Jämtland och Värmland 
69

 Det var flest antal respondenter i åldersspannet 26-40 år. 



31 
 

Diskussion 

Eftersom jag, som tidigare nämnts, inte har möjlighet göra bi- eller multivariata analyser 

har jag använt mig av ”utomstående” källor för att förklara den manliga dominans som 

fanns bland webbplatsbesökarna. En förklaring kan vara att det är frågan om län där 

jakt och skogbruk är vanligt förkommande och att det är flest män som jagar.70 En 

annan kan vara att den ”vanligaste” internetanvändaren är yngre högutbildade män med 

god inkomst och internetvana.71 Därmed är det troligare att någon ur denna kategori har 

besvarat webbenkäten än någon annan. Jag anser att det är intressant att 

besöksprofilerna stämde så pass väl överens trots skillnaden i längden på mätperioden, 

tiden på året samt antalet respondenter. Att www.lst.se hade fler kvinnliga besökare än 

de andra webbplatserna kan tyda på att det skulle kunna finns en skillnad mellan vilket 

kön som är mest frekvent som besökare beroende på vilken ”inriktning” ett län har. 

 

Eftersom den vanligaste besöksorsaken var att söka information om allt från 

partnerskapsförrättare till ripjakt och att genomsnittsbesöken var glest isär men 

regelbundna är det viktigt att webbplatserna har tydliga indelningar, att rubriker och 

länkar har ”rätt” namn samt att det finns bra sökmöjligheter så att det är lätt för 

besökarna att från besök till besök minnas hur webbplatsen är uppbyggd och fungerar. 

Detta är något att ha i åtanke när de nya webbplatserna ska konstrueras. 

 

Gemensamt för alla undersökningarnas respondenter var att merparten av dem kände 

till webbplatsens adress sedan tidigare, vilket tyder på att Länsstyrelsen har en trogen 

”kundkrets”. Detta borde innebära att genom regelbundna och återkommande 

undersökningar kan Länsstyrelsen kartlägga den huvudsakliga målgruppens 

förväntningar och krav på webbplatsen och på så sätt kan besökarna få en webbplats 

som de uppfattar som såväl användbar som användarvänlig.  

                                            
70

 Naturvårdverket: Jaktregistret för jaktkort och jägarexamen 
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-
jagarexamen/ [2009-01-09] 
71

 Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. s.82 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-jagarexamen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-jagarexamen/
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5.2.2 Vad är besökarna mest nöjda med? 

I detta avsnitt jämförs och diskuteras de sju frågeställningar som denna och Web 

Service Awards undersökningar har gemensamt. I diagrammen är det andelen ”nöjda” 

respondenter som redovisas (svarsalternativ 4 och 5 har grupperats samman.) 

Www.lst.se är med i denna jämförelse trots att den inte riktigt har samma uppdrag som 

Länsstyrelsernas egna webbplatser, den har dock ett uppdrag att informera 

medborgarna inom samma område.  

 
Jämförelse av utformning 

För att få veta vad webbplatsbesökarna ansåg om webbplatsens utformning ställdes ett 

antal frågor rörande webbplatsens design/utseende, sökmöjligheter, uppdelning av 

innehåll samt rubriksättning. Vid en jämförelse av de fyra webbplatserna framgick det 

att de skiljde sig åt en del när det gällde själva utformningen, även om de hade vissa 

gemensamma ”punkter” som till exempel navigationen och sökrutan, se bilaga 5. När 

det gäller webbplatsernas design var denna undersöknings respondenter mindre nöjda 

än övriga respondenter, 43 %, under det att över 50 % av respondenterna från 

www.lst.se och Jämtland var nöjda med ”sina” webbplatsers design/utseende, se figur 

13. När det gäller respektive webbplats sökrutor framgår det av figur 14 att Jämtland låg 

i topp även här, ”värmlänningarna” var dock mindre nöjda med sina sökmöjligheter. Av 

de ”västerbottniska” respondenterna var 43 % nöjda med själva sökrutan.  

 

 

Figur 13: Webbplatsens design/utseende gör det lätt att hitta det jag söker. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 1051, Värmland 425,  

Jämtland 239, Västerbotten 117 
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Figur 14: Webbplatsen har en bra sökfunktion, det är lätt att hitta med hjälp av sökrutan. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 963, Värmland 402,  

Jämtland 228, Västerbotten 112 

 

Beträffande uppdelningen av informationen på webbplatserna var det endast 41 % av 

respondenterna i denna undersökning som ansåg sig nöjda med den, motsvarande 

siffra för Jämtlands webbplats var 60 %, vilket framgår av figur 15. I fråga om 

rubrikernas tydlighet och beskrivning av innehållet var 47 % av respondenterna nöjda 

med Västerbottens Länsstyrelses webbplats under det att 58 % var nöjda med 

rubrikerna på Jämtlands Länsstyrelses webbplats, se figur 16. 

 

 
Figur 15: Innehållet på webbplatsen är uppdelat enligt mina behov. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 962, Värmland 403,  

Jämtland 234, Västerbotten 114 
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Figur 16: Rubrikerna är tydliga och beskriver innehållet. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 959, Värmland 406,  

Jämtland 232, Västerbotten 115 

 

Jämförelse av innehåll 

I syfte att ta reda på besökarnas åsikter om webbplatsens innehåll ställdes ett antal 

frågor om de hittar den sökta informationen, om den var relevant och om den gick att 

förstå. När det gäller att hitta den sökta informationen på webbplatserna ansåg 56 % av 

respondenterna i denna undersökning att de gjorde det, motsvarande siffra för 

Värmlands respondenter var 41 %, se figur 17. Gällande informationen som 

webbplatsen innehåller; var den vad respondenten ville ha? Av figur 18 framgår det att 

69 % av denna undersöknings respondenter ansåg att webbplatsen tillhandahöll ”rätt” 

information, motsvarande siffra för Värmland var 48 %.  

 

 

Figur 17: Jag hittar vad jag söker på webbplatsen. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 1036, Värmland 418,  

Jämtland 238, Västerbotten 118 
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Figur 18: Webbplatsen ger mig den information jag vill ha. (WSAs fråga)/ 
Informationen som jag hittar är relevant.(Min fråga) 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 1024, Värmland 424,  

Jämtland 237, Västerbotten 117 

 

Beträffande informationens lättfattlighet ligger www.lst.se i topp med 59 % nöjda 

respondenter, Västerbottens Länsstyrelses webbplats hade 56 % nöjda respondenter, 

se figur 19. 

 

 
Figur 19: Informationen är tydligt och enkel, den är lätt att förstå. 
* 
Antal respondenter som besvarat frågan: www.lst.se 1009, Värmland 416,  

Jämtland 235, Västerbotten 116 
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Diskussion 

När det gäller utformningen av de olika webbplatserna framgår det tydligt av statistiken 

att Jämtlands Länsstyrelses webbplats ansågs vara den bäst utformade. Efter en 

jämförelse av startsidorna, som återfinns i bilaga 5, ansåg även jag att Jämtlands 

webbplats gav det mest positiva intrycket. Den kändes överskådlig och lättillgänglig 

med lite ”brus”. Jag upplevde Västerbottens betydligt ”oroligare” och mer svår 

överskådlig.  

 

Även när det gäller sökrutan låg Jämtland ”först”, frågan är varför? En anledning kan 

vara dess placering, den låg i ”blickfånget” längst ner till vänster på startsidan. Vidare 

var den ”samgrupperad” med övriga sökmöjligheter som ”Välj verksamhetsområde” 

vilket borde underlätta för besökarna att hitta den. Det kan även ha att göra med hur 

själva sökrutan är programmerad att söka men detta är något som jag inte har någon 

kännedom om. När det gäller hur respektive webbplats innehåll var uppdelat var de 

”jämtländska” respondenterna mest nöjda under det att denna undersöknings 

respondenter var minst nöjda. Mönstret var detsamma när det gällde rubrikernas 

tydlighet och beskrivning av innehållet. Jag har tyvärr inte själv haft möjlighet att göra 

någon närmare jämförelse för att ta reda på hur de olika webbplatsernas innehåll är 

uppdelat eller vilka rubriker som använts. Det är därför svårt att uttala sig om vad som 

kan ligga till grund för respondenternas uppfattningar. Men som Krug påpekar, om en 

webbplats ska uppfattas som användarvänlig ska den snabbt kunna skannas av vilket 

kräver en tydlig områdesindelning, hierarki samt lite brus.  

 

När det gäller offentliga webbplatser är det särskilt viktigt att den information de 

tillhandahåller är till nytta för den tilltänkta målgruppen, medborgarna. Dessa måste 

kunna hitta informationen, det ska vara rätt typ och den måste gå att begripa. När det 

gäller att hitta ”rätt” information ligger det även ett visst ansvar på besökarna själva; har 

de klart för sig vad de söker och är det Länsstyrelsen som ska tillhandahålla den 

informationen?  
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Beträffande vad som betraktas som ”relevant” information är detta förmodligen något 

som varierar från individ till individ men förhoppningsvis anser besökarna att den 

information som Länsstyrelsen tillhandahåller är relevant. Detta är något som de 

”västerbottniska” respondenterna tycks ha gjort. De respondenter som hade störst 

problem med att hitta relevant information var de från Värmland, knappa hälften ansåg 

att de hittade vad de önskade. I fråga om informationens lättfattlighet var 

respondenterna mest nöjda med www.lst.se och minst nöjda med Värmlands 

webbplats. När det gäller Västerbotten var det färre respondenter som ansåg att 

informationen var lättfattlig än det var som ansåg att den var relevant. Språket är ju en 

av de fyra dörrar som en besökare måste passera igenom innan den kan använda sig 

av webbplatsen, det är därför av stor vikt att språket är enkelt och lättfattligt så att alla 

medborgare kan tillgodogöra sig myndighetens information, service och tjänster. 

Eftersom det är svårt att skriva texter som ska kunna läsas och förstås av alla kan det 

vara en idé att ta in en oberoende språkkonsult som kan gå igenom och granska 

webbplatsens material. 
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6. SLUTSATSER 

De frågeställningar som skulle besvaras var: 

– Vem besöker Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats? 

– Vad tycker besökarna om webbplatsens struktur/utformning och innehåll? 

– Vad är besökarna mest nöjda med på webbplatsen? 

Uppdraget var framförallt att ta reda på vad som respondenterna ansåg vara bra 

med/på webbplatsen.  

 
Vem besöker Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats? 

Den genomsnittlige besökaren var en man i 45-årsåldern, bosatt i Umeå kommun. 

Han hade inget funktionshinder som hindrade honom att använda webbplatsen på ett 

traditionellt sätt och han hade svenska som modersmål. Vidare var han bekant med 

webbplatsen sedan tidigare och besöket gjordes i egenskap av privatperson. 

Huvudanledningen till besöket var att söka information om exempelvis jakt, fiske och 

natur, bidrag till solvärme eller e-postadresser till personalen på Länsstyrelsen. Han var 

en ”sällsynt” men regelbunden besökare med en månad eller längre mellan besöken.  

 

Denna besöksprofil visade sig stämma väl överens med de övriga webbplatsernas i 

fråga om åldersspann, besöksegenskap, -anledning samt – frekvens trots de olika 

förutsättningarna när det gäller längden på mätperioden, tiden på året samt antalet 

respondenter. Generellt sett var det fler män än kvinnor som besökte de jämförda 

Länsstyrelsernas webbplatser, undantaget var www.lst.se som hade fler kvinnliga 

respondenter än manliga.  

 

Vad tycker besökarna om webbplatsens struktur/utformning och innehåll? 

Överlag var de ”västerbottniska” respondenterna nöjda med Västerbottens 

Länsstyrelses webbplats, ingen fråga/påstående fick fler andel missnöjda svar än nöjda. 

Statistiken visar dock att det finns utrymme för förbättringar när det gäller uppdelningen 

av informationen, webbplatsens design/utseende samt sökruta.  
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Vad är besökarna mest nöjda med på webbplatsen? 

Det som respondenterna var absolut mest nöjda med var den relevanta informationen 

som webbplatsen innehöll och de ord och uttryck som användes. 

 

Även i jämförelsen mellan Värmlands-, Jämtlands Länsstyrelsers webbplatser samt 

webbportalen www.lst.se kvarstår mönstret att www.ac.lst.se styrka är den information 

som tillhandahålls samt det språk som används och att dess svaghet är webbplatsens 

design/utseende, uppdelning av information samt sökruta. 

 
Rekommendationer 

Min rekommendation till informationsavdelning vid Länsstyrelsen i Västerbotten är att de 

ska behålla innehållet på webbplatsen samt det språkbruk som används. De bör dock 

underlätta för besökarna att hitta önskad information, genom att förändra webbplatsens 

design/utseende, förbättra uppdelningen av informationen samt sökrutan. Vidare bör de 

se över hur orden och uttrycken ”sätts ihop” eftersom det är det som avgör om 

besökarna förstår informationen och kan tillgodogöra sig den eller ej. När det gäller 

tillgänglighet rekommenderar jag att det genomförs en särskild undersökning med en 

testgrupp bestående av personer med olika typer av funktionshinder.  

 

 



40 
 

REFERENSER 

Publicerade källor 

24-timmarsdelegationen: Räckvidd - Om ansvar och tillgänglighet 
i informationssamhället.  
URL: http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-
timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-och-tillganglighet-i-informationssamhallet/ 
[2008-12-05] 
 
Couper, Mick P (2000) “Web surveys - a review of issues and approaches.” 
Public Opinion Quarterly, Vol. 64 s.464–494.  
 
Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Galesic, Mirta (2006) Dropouts on the Web: Effects of Interest and Burden Experienced 
During an Online Survey. Journal of Official Statistics, Vol. 22, Nr. 2, s.313–328 
URL: http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=222313 [2008-11-04] 
 
Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än metod. Tankar och synsätt i 
utvärderingsforskning. Serie: Àjour (Stockholm), 1403-3593; 3 
URL: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf [2008-11-13] 
 
Krug, Steve (2006) Don´t make me think! Berkeley, Calif.: New Riders 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten: Hur är webbplatsen uppbyggd 
URL: http://www.ac.lst.se/default.asp?P=1618 [2008-10-23] 
 
Manfreda Lozar, Katja et al (2008) ”Web surveys versus other survey modes - A meta-
analysis comparing response rates.” International Journal of Market Research, 
 Vol. 50 (1), s.79-104 

 

Naturvårdverket: Jaktregistret för jaktkort och jägarexamen 
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-
for-jaktkort-och-jagarexamen/ [2009-01-09] 
 
Nielsen, Jacob (1993) Usability engineering. Boston: Academic Press 
 
Nielsen, Jacob (2001) Användbar webbdesign. (Lars Sjögren, övers.)  
Stockholm: Liber (Originalarbete publicerat 2001). 
 
Regeringen: Om länsstyrelser 
URL: http://www.regeringen.se/sb/d/1892/a/28959 [2008-10-23] 
 
Regeringens proposition: 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla  
URL: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2180 [2008-12-05] 

http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-och-tillganglighet-i-informationssamhallet/
http://www.verva.se/publikationer/rapporter/innan-verva/24-timmarsdelegationen/rackvidd---om-ansvar-och-tillganglighet-i-informationssamhallet/
http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=222313
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf
http://www.ac.lst.se/default.asp?P=1618
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-jagarexamen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-jagarexamen/
http://www.regeringen.se/sb/d/1892/a/28959
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2180


41 
 

 
Statistiska central byrån: Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera 
och förbättra blanketter 
URL: www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97ÖP0101.pdf  
[2008-11-04] 
 
Statskontoret: 2000:21, 24-timmarsmyndighet - Förslag till kriterier för statlig elektronisk 
förvaltning i medborgarnas tjänst. Stockholm: Statskontoret 
URL: http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200021.pdf  
[2008-11-12] 
 
Sundström, Tommy (2005) Användbarhetsboken - bästa sätten att göra fungerande 
webb. Lund: Studentlitteratur 
 
Söderberg, Johan, En sajt kräver tre sorters design 
URL: http://kornet.nu/3xdesign.shtml/ [2008-12-02] 
 
Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
 
Verket för förvaltningsutveckling: Halvårsmätning av offentliga webbplatser  
URL: http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/matningar/webbplatser/  
[2008-12-03] 
 
Verket för förvaltningsutveckling: 2006:5, Vägledningen 24-timmarswebben - Effektivare 
och bättre service på webbplatser i offentlig sektor   
URL: http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-
2006-05.pdf [2008-11-13] 
 
Verket för förvaltningsutveckling: Avveckling av Verva 
URL: http://www.verva.se/om-verva/avveckling-av-verva/ [2008-12-19] 
 
Verket för förvaltningsutveckling: Om Verva  
URL: http://www.verva.se/om-verva/ [2008-12-22] 
 
Verket för förvaltningsutveckling: Vägledningens utveckling och pågående arbete 
URL: http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/vl24/utveckling/ [2008-10-29] 
 
Verket för förvaltningsutveckling: Verva gör en enklare förvaltning möjlig 
URL: http://www.verva.se/om-verva/verksamhet/ [2008-10-23] 
 
Wikipedia: SSL  
URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL [2009-01-09] 
 
World Wide Web Consortium 
URL: http://www.w3.org/Consortium/ [2008-10-23] 
 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97�P0101.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2000/200021.pdf
http://kornet.nu/3xdesign.shtml/
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/matningar/webbplatser/
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
http://www.verva.se/upload/publikationer/2006/vagledningen-24-timmarswebben-2006-05.pdf
http://www.verva.se/om-verva/avveckling-av-verva/
http://www.verva.se/om-verva/
http://www.verva.se/verksamhetsstod/webb/vl24/utveckling/
http://www.verva.se/om-verva/verksamhet/
http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL
http://www.w3.org/Consortium/


42 
 

World Wide Web Consortium: Introduktion till tillgänglighet på webben  
URL: http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html  
[2008-12-03] 
 
 
Opublicerade källor 

Informationspolicy för Länsstyrelsen i Västerbotten (2007) 
 
Länsstyrelsernas strategi för information och kommunikation (2002) 
 
Web Service Award (2007) Web Service Index 2007, Information & Service, 
Länsstyrelsen Värmland 
 
Web Service Award (2007) Web service index, Våren 2007, Länsstyrelsen Jämtland 
och Värmland 
 
Web Service Award (2007) Web service index 2007, Information & Service www.lst.se 
 
 
Muntliga källor: 

Abrahamsson, Christer: webbredaktör vid Länsstyrelsen i Västerbotten 
- Personligt besök 2008-11-11 

- Kontakt via e-post 2008-11-24 

- Kontakt via e-post 2009-01-12 

http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html


43 
 

Bilaga 1, Introduktionsbrev 
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Bilaga 2, Enkätfrågorna 
 

2. Vilket år föddes du? 
(ex. 1976) 

3. Vilken kommun bor du i? 
Bjurholm 
Dorotea 
Lycksele 
Malå 
Nordmaling 
Norsjö 
Robertsfors 
Skellefteå 
Sorsele 
Storuman 
Umeå 
Vilhelmina 
Vindeln 
Vännäs 
Åsele 
Annan: 

4. Behöver du använda du något hjälpmedel vid besök på denna webbplats? 

Ja (automatisk koppling till fråga 5) 
Nej (automatisk koppling till fråga 8) 
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5. Vilket hjälpmedel brukar du använda vid besök på denna webbplats?  
Flera alternativ kan anges 

Ändra storleken på texten 
Ändra radavstånd  
Textversion 

6. Har du behov av andra hjälpmedel när du besöker denna webbplats? 
Ja (automatisk koppling till fråga 7) 
Nej (automatisk koppling till fråga 8) 

7. Vilket hjälpmedel skulle du önska fanns tillgängligt. 
Du kan ange flera alternativ 

Möjlighet att ändra storleken på menyerna 
Möjlighet att ändra teckensnitt 
Möjlighet att ändra kontrast 
Möjlighet att välja lättläst 
Annat: 

8. Är ditt modersmål svenska? 
Ja  (automatisk koppling till fråga 10) 
Nej  (automatisk koppling till fråga 9) 

9. Vilket språk vill du att informationen på webbplatsen ska finnas tillgängligt 
på? 
Engelska 
Spanska 
Finska 
Serbiska/Bosniska/Kroatiska 
Persiska 
Arabiska 
Annat: 

Resterande frågor kommer att handla om ditt besök på webbplatsen idag och vad 
du tycker om den. 

Om du inte har någon erfarenhet eller åsikt som det vi frågar kan du kan hoppa över 
den frågan. 

10. Hur hittade du till denna webbplats? 
Kände till den sedan tidigare 
Chansade på den troliga adressen 
Via en sökmotor (t.ex. google, msn, altavista…) 
Via vänner/bekanta 
Via arbetet/kollegor 
Via annons/kampanj 
Via länk från annan webbplats 
Annat: 
 

 



46 
 

11. Ditt besök på webbplatsen idag, gör du det som: 
Privatperson 
Studerande 
Yrkesverksam inom statlig myndighet 
Yrkesverksam inom kommun/landsting 
Yrkesverksam inom näringslivet 
Kommun-/landstingspolitiker 
Journalist 
Annat: 

12. Varför besöker du Länsstyrelsens webbplats idag?  
Du kan ange flera alternativ. 
Söker allmän information om Länsstyrelsen 
Söker lediga jobb 
Söker material till skolarbete 
Söker nyheter eller pressmeddelanden 
Söker lokala nyheter i länet 
Söker körkortsinformation 
Söker kontaktinformation 
Beställa eller ladda ner publikationer/statistik 
Hämta blanketter 
Använda e-tjänst 
Annan anledning: 

13. Hur ofta besöker du webbplatsen?  
Dagligen 
En gång per vecka 
En gång per månad 
Mer sällan 
Detta är mitt första besök 

14. Startsidan är lättöverskådlig, dvs. jag ser snabbt var jag kan hitta det jag 
söker. 
1 Stämmer inte alls  
2  
3  
4  
5 Stämmer helt  

15. Hur söker du information på denna webbplats? 
Du kan ange flera alternativ. 
Sökrutan 
Navigationen (finns till vänster i det gula fältet med rubriken 
Verksamhetsområde) 
Webbkartan 
Länkar/genvägar 
Annat: 
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16. Webbplatsen har en bra sökfunktion, det är lätt att hitta med hjälp av 
sökrutan. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

17. Rubrikerna är tydliga och beskriver innehållet. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

18. Innehållet på webbplatsen är uppdelat enligt mina behov. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

19. Jag hittar vad jag söker på webbplatsen. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt  

20. Webbplatsens design/utseende gör det lätt att hitta det jag söker. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

21. Länkarna är tydliga, de gör det lätt att hitta det jag söker. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

22. Länkarna tar mig dit jag har tänkt. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 
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23. Informationen är tydlig och enkel, den är lätt att förstå. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

24. Webbplatsen använder ord och uttryck som jag förstår. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

25. Informationen som jag hittar är relevant. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

26. Jag kommer att återvända hit för att söka information. 
1 Stämmer inte alls  
2 
3 
4 
5 Stämmer helt 

27. Har du några synpunkter på denna webbplats eller på undersökning skriv 
gärna ned dem här. 
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Bilaga 3, Resultat 

1 

Den första gruppen av frågor kommer att handla om dig, som 
användare av Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats.- 
 
Om du inte har någon erfarenhet eller åsikt som det vi frågar kan 
du kan hoppa över den frågan. 
 
-Är du...? Antal Procent 

 

1. Kvinna 64 39,02% 

 

2. Man 100 60,98% 

 
Totalt 164 100% 

 
Medelvärde 1,61 

 

    2 Vilket år föddes du?-(ex. 1976) 

  

 

1. År 

  

    3 Vilken kommun bor du i? Antal Procent 

 

1. Bjurholm 0 0,00% 

 

2. Dorotea 3 1,99% 

 

3. Lycksele 8 5,30% 

 

4. Malå 1 0,66% 

 

5. Nordmaling 6 3,97% 

 

6. Norsjö 1 0,66% 

 

7. Robertsfors 2 1,32% 

 

8. Skellefteå 8 5,30% 

 

9. Sorsele 5 3,31% 

 

10. Storuman 3 1,99% 

 

11. Umeå 64 42,38% 

 

12. Vilhelmina 8 5,30% 

 

13. Vindeln 2 1,32% 

 

14. Vännäs 2 1,32% 

 

15. Åsele 1 0,66% 

 

16. Annan kommun 37 24,50% 

 
Totalt 151 100% 

 
Medelvärde 11,15 

 

    
4 

Behöver du använda du något hjälpmedel vid besök på denna 
webbplats? Antal Procent 

 

1. Ja 14 9,03% 

 

2. Nej 141 90,97% 

 
Totalt 155 100% 

 
Medelvärde 1,91 
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5 

Vilket hjälpmedel brukar du använda vid besök på denna 
webbplats? 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Ändra storleken på texten 5 45,45% 

 

2. Ändra radavstånd  4 36,36% 

 

3. Textversion 2 18,18% 

 
Totalt 11 100% 

 
Medelvärde 1,73 

 

    

    
6 

Har du behov av andra hjälpmedel när du besöker denna 
webbplats? Antal Procent 

 

1. Ja 6 50,00% 

 

2. Nej 6 50,00% 

 
Totalt 12 100% 

 
Medelvärde 1,50 

 

    
7 

Vilket hjälpmedel skulle du önska fanns tillgängligt? 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Möjlighet att ändra storleken på menyerna 1 8,33% 

 

2. Möjlighet att ändra teckensnitt 2 16,67% 

 

3. Möjlighet att ändra kontrast 3 25,00% 

 

4. Möjlighet att välja lättläst 3 25,00% 

 

5. Annat: 3 25,00% 

 
Totalt 12 100% 

 
Medelvärde 3,42 

 

    8 Är ditt modersmål svenska? Antal Procent 

 

1. Ja 138 90,79% 

 

2. Nej 14 9,21% 

 
Totalt 152 100% 

 
Medelvärde 1,09 

 

    

9 

Vilket språk vill du att informationen på webbplatsen ska finnas 
tillgängligt på? 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Engelska 2 18,18% 

 

2. Spanska 0 0,00% 

 

3. Finska 3 27,27% 

 

4. Serbiska/Bosniska/Kroatiska 0 0,00% 

 

5. Persiska 0 0,00% 

 

6. Arabiska 1 9,09% 

 

7. Annat språk 5 45,45% 

 
Totalt 11 100% 

 
Medelvärde 4,73 
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10 

Resterande frågor kommer att handla om ditt besök på 
webbplatsen idag och vad du tycker om den. 
 
Om du inte har någon erfarenhet eller åsikt som det vi frågar kan 
du kan hoppa över den frågan. 
 
-Hur hittade du till denna webbplats? 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Kände till den sedan tidigare 82 51,90% 

 

2. Chansade på den troliga adressen 5 3,16% 

 

3. Via en sökmotor (t.ex. google, msn, altavista…) 32 20,25% 

 

4. Via vänner/bekanta 3 1,90% 

 

5. Via arbetet/kollegor 15 9,49% 

 

6. Via annons/kampanj 4 2,53% 

 

7. Via länk från annan webbplats 12 7,59% 

 

8. Annat sätt 5 3,16% 

 
Totalt 158 100% 

 
Medelvärde 2,68 

 

 

 

  11 Ditt besök på webbplatsen idag, gör du det som Antal Procent 

 

1. Privatperson 69 51,11% 

 

2. Studerande 11 8,15% 

 

3. Yrkesverksam inom statlig myndighet 27 20,00% 

 

4. Yrkesverksam inom kommun/landsting 5 3,70% 

 

5. Yrkesverksam inom näringslivet 15 11,11% 

 

6. Kommun-/landstingspolitiker 0 0,00% 

 

7. Journalist 1 0,74% 

 

8. Annan anledning 7 5,19% 

 
Totalt 135 100% 

 
Medelvärde 2,44 

 

    

12 

Varför besöker du Länsstyrelsens webbplats idag? 
 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Söker allmän information om Länsstyrelsen 30 17,54% 

 

2. Söker lediga jobb 10 5,85% 

 

3. Söker material till skolarbete 7 4,09% 

 

4. Söker nyheter eller pressmeddelanden 16 9,36% 

 

5. Söker lokala nyheter i länet 11 6,43% 

 

6. Söker körkortsinformation 5 2,92% 

 

7. Söker kontaktinformation 21 12,28% 

 

8. Beställa eller ladda ner publikationer/statistik 11 6,43% 

 

9. Hämta blanketter 13 7,60% 

 

10. Använda e-tjänst 3 1,75% 

 

11. Annan anledning 44 25,73% 

 
Totalt 171 100% 

 
Medelvärde 6,35 
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13 Hur ofta besöker du webbplatsen? Antal Procent 

 

1. Dagligen 12 9,09% 

 

2. En gång per vecka 26 19,70% 

 

3. En gång per månad 37 28,03% 

 

4. Mer sällan 37 28,03% 

 

5. Detta är mitt första besök 20 15,15% 

 
Totalt 132 100% 

 
Medelvärde 3,20 

 

    
14 

 Startsidan är lättöverskådlig, dvs. jag ser snabbt var jag kan hitta 
det jag söker. Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 6 4,76% 

 

2. 26 20,63% 

 

3. 38 30,16% 

 

4. 44 34,92% 

 

5. Stämmer helt 12 9,52% 

 
Totalt 126 100% 

 
Medelvärde 3,24 

 

    

15 

Hur söker du information på denna webbplats? 
 
Du kan ange flera alternativ. Antal Procent 

 

1. Sökrutan 59 33,15% 

 

2. Navigationen (finns till vänster i det gula fältet med rubriken 
Verksamhetsområde) 61 34,27% 

 

3. Webbkartan 10 5,62% 

 

4. Länkar/genvägar 40 22,47% 

 

5. Annat söksätt 8 4,49% 

 
Totalt 178 100% 

 
Medelvärde 2,31 

 

    
16 

 Webbplatsen har en bra sökfunktion, det är lätt att hitta med hjälp 
av sökrutan. Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 10 8,93% 

 

2. 15 13,39% 

 

3. 39 34,82% 

 

4. 37 33,04% 

 

5. Stämmer helt 11 9,82% 

 
Totalt 112 100% 

 
Medelvärde 3,21 

 

    17  Rubrikerna är tydliga och beskriver innehållet. Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 3 2,61% 

 

2. 18 15,65% 

 

3. 40 34,78% 

 

4. 43 37,39% 

 

5. Stämmer helt 11 9,57% 

 
Totalt 115 100% 

 
Medelvärde 3,36 
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18  Innehållet på webbplatsen är uppdelat enligt mina behov. Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 9 7,89% 

 

2. 21 18,42% 

 

3. 37 32,46% 

 

4. 36 31,58% 

 

5. Stämmer helt 11 9,65% 

 
Totalt 114 100% 

 
Medelvärde 3,17 

  
   19  Jag hittar vad jag söker på webbplatsen Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 6 5,08% 

 

2. 18 15,25% 

 

3. 28 23,73% 

 

4. 44 37,29% 

 

5. Stämmer helt 22 18,64% 

 
Totalt 118 100% 

 
Medelvärde 3,49 

 

    20  Webbplatsens design/utseende gör det lätt att hitta det jag söker Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 7 5,98% 

 

2. 26 22,22% 

 

3. 34 29,06% 

 

4. 36 30,77% 

 

5. Stämmer helt 14 11,97% 

 
Totalt 117 100% 

 
Medelvärde 3,21 

 

    21  Länkarna är tydliga, de gör det lätt att hitta det jag söker Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 5 4,39% 

 

2. 19 16,67% 

 

3. 40 35,09% 

 

4. 35 30,70% 

 

5. Stämmer helt 15 13,16% 

 
Totalt 114 100% 

 
Medelvärde 3,32 

 

    22  Länkarna tar mig dit jag har tänkt Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 2 1,75% 

 

2. 12 10,53% 

 

3. 38 33,33% 

 

4. 45 39,47% 

 

5. Stämmer helt 17 14,91% 

 
Totalt 114 100% 

 
Medelvärde 3,55 
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23  Informationen är tydlig och enkel, den är lätt att förstå Antal Procent 

 

 

  

 

1. Stämmer inte alls 5 4,31% 

 

2. 9 7,76% 

 

3. 37 31,90% 

 

4. 47 40,52% 

 

5. Stämmer helt 18 15,52% 

 
Totalt 116 100% 

 
Medelvärde 3,55 

 

    24 Webbplatsen använder ord och uttryck som jag förstår Antal Procent 

 

 

  

 

1. Stämmer inte alls 4 3,39% 

 

2. 2 1,69% 

 

3. 14 11,86% 

 

4. 48 40,68% 

 

5. Stämmer helt 50 42,37% 

 
Totalt 118 100% 

 
Medelvärde 4,17 

 

    25  Informationen som jag hittar är relevant Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 3 2,56% 

 

2. 8 6,84% 

 

3. 25 21,37% 

 

4. 55 47,01% 

 

5. Stämmer helt 26 22,22% 

 
Totalt 117 100% 

 
Medelvärde 3,79 

 

    26  Jag kommer att återvända hit för att söka information Antal Procent 

 

1. Stämmer inte alls 2 1,69% 

 

2. 4 3,39% 

 

3. 18 15,25% 

 

4. 24 20,34% 

 

5. Stämmer helt 70 59,32% 

 
Totalt 118 100% 

 
Medelvärde 4,32 

 

    

27 

Sista frågan:-Har du några synpunkter på denna webbplats eller på 
undersökning skriv gärna ned dem här. 
 
--Ännu en gång tack för din medverkan! 

  

 

1.   
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Bilaga 4, Öppna svar 
 
2. Vilket år 
föddes du? 
(ex. 1976) 

1. År 

1890 

1956 

1969 

1999 

1949 

99 

1959 

1970 

1951 

1984 

1958 

1969 

1953 

1972 

1976 

1970 

1970 

1983 

1965 

1992 

1992 

1983 

1980 

1954 

1954 

1958 

1955 

1980 

1949 

2005 

1952 

1973 

1991 

1962 

1960 

1956 

1962 

1976 

1952 

1944 

1956 

1988 

1978 

1951 

1950 

1951 

1968 

1954 

1964 

1951 

1955 

1969 

1972 

1967 

1948 

1948 

1958 

1949 

1949 

1959 

1975 

1967 

1946 

1975 

1965 

1961 

1972 

1984 

1963 

1976 

1979 

1976 

1945 

1975 

1970 

1968 

1978 

1982 

1947 

1964 

1948 

1972 

1960 

1964 

1970 

1971 

1974 

1976 

1934 

1940 

1969 

1956 

1970 

1982 

1962 

1984 

1965 

1976 

1948 

1963 

1969 

1943 

1965 

1965 

1954 

1950 

1978 

1970 

1954 

1954 

1970 

1954 

1977 

1982 

1953 

1985 

1947 

1973 

1992 

73 

1968 

1976 

1952 

1942 

1973 

1973 

1986 

1957 

1957 

1970 

1978 

1968 

1952 

1956 

1970 

1951 

1951 

1973 

1960 

1954 

1968 

1956 

1980 

1946 

1980 

1976 

1960 

1951 

1951 

1968 

1954 

1943 

1951 

1959 

80 

1952 

1943 

1991 

1980 
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3 Vilken kommun bor du i? 

 

16. Annan kommun 

 

jkjkljlll 

 

Skåna 

 

Skåne 

 

Örnsköldsvik 

 

gävle 

 

Helsingborg 

 

Härnösand 

 

Rana , Norge 

 

Luleå 

 

Falun 

 

Fredrika 

 

Uppsala 

 

Luleå 

 

Falu 

 

Uppsala 

 

Jokkmokk 

 

Varberg 

 

Ånge 

 

Piteå 

 

Piteå 

 

Luleå 

 

Sundsvall 

 

Luleå 

 

Uddevalla 

 

örnsköldsvik 

 

Malmö 

 

Täby 

 

Älvsbyns 

 

Östersund 

 

Huddinge 

 

rana, norge 

 

Bielefeld - Tyskland 

 

Ovanåker 

 

Stockholm 

 

Eskilstuna Kommun 

 

stockholm 

 
7 Vilket hjälpmedel skulle du önska fanns tillgängligt?-Du kan ange flera alternativ. 

 

5. Annat: 

 

Talsyntes 

 

talhjälp 

 

jag använder en dator med internetanslutning 

 

det finns en massa 
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9 

Vilket språk vill du att informationen på webbplatsen ska finnas tillgängligt på?-Du kan ange 
flera alternativ. 

 

7. Annat språk 

 

öööööööö 

 

Franska 

 

Norsk 

 

ryska 

 

Svenska 

 

Norsk 

 

svenska 

 

10 

Resterande frågor kommer att handla om ditt besök på webbplatsen idag och vad du tycker 
om den.--Om du inte har någon erfarenhet eller åsikt som det vi frågar kan du kan hoppa över 
den frågan.--Hur hittade du till denna webbplats?-Du kan ange flera alternativ. 

 

8. Annat sätt 

 

  

 

Via Styret. 

 

Min naturlärare gav mig hemsidan 

 

av camilla 

 

Jobbar på lst 

 

Via ert brev om rapportering 

 
11 Ditt besök på webbplatsen idag, gör du det som 

 

8. Annan anledning 

 

Yrkesverksam i nom EU-projekt 

 

Yrkesverksam inom EU-projekt 

 

Samordnare för arbetsgruppen mot Örefjärdens Marina Naturreservat 

 

Jobbsökande hos er 

 

Intreserad om Arasjön 

 

Yrkesverksam inom staten 

 

Registrera älg avskutning 

 

Ansvarig i VVO för älgrapportering. 

 
12 Varför besöker du Länsstyrelsens webbplats idag?-Du kan ange flera alternativ. 

 

11. Annan anledning 

 

söker efter era förbannade nya epostadresser 

 

Problem med Trio. Nu åtgärdade. Personalkatalogen på externa webben är ett alternativ. 

 

löser korsord och söker ortsnamn 

 

Information om fastighetsfrågor 

 

Kollar jakttrycket i fjällen 

 

jag ville veta mer om natur- och kulturvärden kring Vindeln och Vindelälven och hamnade på denna 
sida. 

 

söker information om företagsstöd vid nyetablering 

 

stiftelser 

 

jakt 

 

Information om konvertering av energi. 

 

Jag annonserar om tillsatt tjänst vid länsstyrelsen  

 

Sökte en meiladress 

 

Söker foton på Ammarnäs resp Gillesnuole kyrkor 

 

Info om bidrag till solvärme 

 

Fjällfiske 

 

Söker information om jakt 

 

Letar LTF-beslut angående hastigheter efter väg nr 591 
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söker information som anställda frågat efter 

 

information om beslut som länsstyrelsen har tagit 

 

söker information som berör mitt jobb. 

 

söker lämpliga mål för framtida fisketurer 

 

FÖRVÄRVSPRÖVNINGAR 

 

söker var man ska lämna viltrapport 

 

Söker info om naturområden/friluftsliv, t.ex natureservat  

 

Söker informationer om sportfiske (platser, sjöar, stugor o.s.v.) 

 

Söker information om Umeåälvens fredningsområde 

 

Info och kartor om friluftsliv 

 

Registrering  inför lojakt. 

 

Sökte information om mink. Länkades hit. 

 

Söker information om bidrag för jordbruk 

 

Läns karta och befolknings statistik kommunvis 

 

Allmän information om jakt mm i Västerbottens län 

 

Aktuell information om jakttryck 

 

Fjälljakten 

 

Rapportering om älgavskjutning. 

 
15 Hur söker du information på denna webbplats?-Du kan ange flera alternativ. 

 

5. Annat söksätt 

 

google  

 

Jag loggar in mig själv  

 

Direkt från sökmotorn 

 

Har lärt mig vart det mesta finns 

 

google 

 

27 

Sista frågan:-Har du några synpunkter på denna webbplats eller på undersökning skriv gärna 
ned dem här.- 
 
-Ännu en gång tack för din medverkan! 

 

1.   

 

Det här bara en test av Christer!!! 
Känns som lite för många frågor. Kanske borde alternativet vet ej/kan inte svara ha funnits. 
Kanske inte tar det för mycket tid/svårt att besvara (t ex  förstagångsbesökare) om design, sökrutor 
mm för att ge ett relevant svar. 
CA 

 

Det skapar så extremt mycket meningslöst merarbete att ni byter epostadresser. Hur många Erik 
Johansson finns det på länsstyrelserna. Skit! 

 

Hoppas på en ny modernare layout, lättare att hitta det jag vill, ja mycket mer av det nya 

 

bara bra :) 

 

dålig. den suger! 

 

Jag tycker att det är svårt att hitta igen Länstyrelsens Naturum. 
 
Personalsökningen är bra. 

 

Tycker att sidan är rörig. 

 

Det saknas länk till Socialfonden och Svenska ESF-rådet. Däremot finns NTEK länk och länk till 
regionalfonden. 
 
Villkoren för stöd saknas således.  
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Många av rubrikerna förutsätter att man vet skillnaderna på olika saker för att hitta rätt. Vad är t.ex. 
skillnaden mellan Investeringsstöd, Företagsstöd och Finansiering i tidiga skeden? 
 
Inte så lätt att hitta rätt om man inte har den förkunskapen. Kanske finns det ett annat sätt att leda 
besökaren på rätt spår? Kanske sajten ska titta på hur man kom till sajten. Är det via google så kan 
man leda in besökaren på rätt spår med hjälp av sökorden från Google. Finns mycket att göra här. 
 
Sökningen fungerar inte bra. Söker den i dokument eller bara i texten på sajten? Om sökmotorn 
hittar saker som nästan är rätt, får jag förslag då? 
 
Mvh, Leif / Artopod Webbyrå Skellefteå 

 

hämtade pdf filer har opedagogiska namn 
ousjRLww.pdf 
JKccBUUU.pdf 
etc. 
varför inte ge dem namn så att man begriper vad de innehåller 

 

Rörig webbplats speciellt i samband med utskick som inte innehåller liknande information eller 
termer som skiljer sig 

 

Många av frågorna var för min del helt ovidkommande eftersom jag kom direkt dit jag ville från 
Google. 

 

Se sida 4: 
- finns ett skrivfel 
- oklar fråga, vad betyder den egentligen? 
Svara gärna till: 
Gerhard Holzer, gerhard.holzer@systemtolk.se 

 

Kunde inte skriva ut 1:a sidan om registrering av älgjaktsområde. 
2:a sidan(upplysn/anv) gick bra. 

 

Pga av min begränsade användning av sidan till förordningar så är mina svar oftast neutrala, har 
den som favorit. 

 

Långa undermenyer som inte är i bokstavsordning. Man måste veta vart man ska för att hitta rätt 
info. Natur och miljö är kanske en för stor underrubrik då det rymmer mkt varierande ämnen som är 
svåra att ha grepp på. 

 

Under rubriken "Avlysning av småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen" 
står det att "Nästa avslytningsbeslut kommer den 5 dec" idag är det den 22 dec.... 

 

Fiskekartorna är under all kritik! Ta efter norrbottens läns som är mycket överskådligare och visar 
hela områdena !!sökte bla efter dom översta delarna av vindelälven ända upp till gränsen till 
norrbotten men hittade ingen karta som visade nåt !! Svagt -urkasst :( 

 

Det kan vara svårt att hänga med i kanslisvenskan , vissa områden verkar vara utformad för en liten 
grupp med eget språk 

 

Info om naturområden/naturreservat att besöka är bra - men kunde utvecklas och bli ännu bättre, 
t.ex. bättre kartor, vägbesakrivningar och fler bilder 

 

Mycket bra strukturerad webbsida. Gratis ! 

 

Hur ska jag vet om jag hittar det jag söker när den här rutan kommer upp först av allt 

 

 
I fråga om fiskeregler för kusten utanför Umeåälven (som var dagens fråga), finns ingen som helst 
relevant information. Det står t.ex att det finns fredningsområden men de defineras inte alls - det står 
inte ens var man ska fortsätta leta. 

 

bättre karta i tittskåp kopplat till våra naturreservat! 

 

inga speciella 

 

Vissa delar bör uppdateras oftare, specielt när det gäller rovdjursfråger. 

 

Jeg bor i Mo i Rana og skulle ønsket meg muligheten til å kjøpe jaktkort via disse sidene. 
Ellers en meget bra side for å holde seg orientert om hvor det til en hver tid er mulig å jakte. 

 

Den information som borde finnas tillgänglig på webbplatsen är underlag och förarbeten till beslut. 
Detta i syfte att underlätta för oss skattebetalarna att kunna påverka och ifrågasätt handläggare och 
andra anonyma personer som har stor påverkan på de beslut som Lst fattar och vi länsbor måste 
inrätta oss efter. 

 

Svaren är ganska schematiska då formuläret dök upp innan jag gjort min rapportering. 
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Bilaga 5, Startsidor 
 

www.ac.lst.se/     [2009-01-12] 

www.lansstyrelsen.se/jamtland    [2009-01-12] 
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www.lst.se/     [2009-01-12] 

www.lansstyrelsen.se/varmland    [2009-01-12] 


