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Social norms within web design 

– A multimodal analysis of svt.se 

Abstract	  

In this essay we present a study of norms within interaction design. We have analyzied svt.se as an 

example of a news site with a public service duty. The essay aims so explore and highlight social norms 

and how they are embedded in the design. We also wanted to examine and evaluate methods and 

frameworks for studying websites as cultural expressions and carriers of social norms. To illustrate the 

purpose of the study, we have used guidelines for accessibility on web interfaces that SVT relate to in 

their website design. The study was based on a multimodal framework for analyzing websites and 

grounded theory. The study showed that svt.se provides an accessible interface that follows the 

guidelines the interface is said to relate to. We also saw a clear convention regarding how current events 

where depicted where both content and design interacted. The study also showed that the gender 

distribution on images on svt.se was even, but the images of non-white people and people with 

functional variants were less common.  

 

Key Words: Critical Design, HCI, interaction design, norms, design, performativity  
 
Sammanfattning	  

Denna uppsats redovisar en studie av normer i interaktionsdesignen av svt.se, som ett exempel på en 

nyhetssida av public service-karaktär. Uppsatsen syftar till att undersöka och belysa sociala normer och 

hur de bäddas in i designen. Vi ville också undersöka och utvärdera metoder och ramverk för att studera 

webbplatser och dess interaktionsdesign som kulturella uttryck och bärare av sociala normer. För att 

belysa studiens syfte har vi använt oss av de riktlinjer för tillgänglighet i webbgränssnitt som SVT 

förhåller sig till i designen. Studien utgick från en multimodal analysmetod för webbplatser och 

grounded theory. Studien visade att svt.se erbjuder ett tillgängligt gränssnitt som följer de riktlinjer 

webbplatsen sägs förhålla sig till. Vi såg att det fanns en tydlig aktualitetsnorm där innehåll och design 

samverkar för att lyfta en aktuell händelse. Studien visade även att könsfördelningen på bilder på svt.se 

var jämn, men att bilder på icke-vita personer samt personer med funktionsvarianter var mindre 

förekommande. 

 

Nyckelord: Kritisk design, MDI, interaktionsdesign, normer, design, performativitet 
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1	  Inledning 

Normen är det normala, det som är standard, men har även en moralisk innebörd och fungerar som en 

sorts rättesnöre (Ehrnberger, 2012). Normer präglar samhället och vår vardag och styr hur vi beter oss 

mot och i relation till andra. De regler samhället satt upp för vad som ska vara accepterat och inte 

återspeglas i alla aspekter av samhället. Vi möts dagligen av både uppenbar och subtil information om 

samhällets värderingar (Ehrnberger, 2006, s.4). Informationen finns inbäddad i produktdesign, reklam, 

arkitektur, kläder och kroppsspråk (Ibid). Hon menar till och med att design ska ses som en social aktör, 

eftersom “vardagens miljöer, dess form och funktion är resultatet av någons medvetna intention. De styr 

oss och våra liv genom att vara den fysiska inramningen till våra handlingar” (Ibid). 

 

Design kan också vara ett medel för att medvetet bryta mot normer, och genom att betrakta design ur ett 

kritiskt perspektiv kan man belysa outtalade strukturer. Alexandra Falagara (2014) har undersökt hur en 

normkritisk och intersektionell praktik kan se ut genom att medvetet bryta mot normer i formgivningen 

av en tidning. Falagara (2014) väljer till exempel att lyfta kvinnliga typografer, och använder A4-format 

trots att det inte rekommenderas. Inom människa-datorinteraktion (MDI) och 

interaktionsdesignsområdet har Shaowen och Jeffrey Bardzell (2013) gjort en insats genom att utöka 

Dunne och Rabys (2001) definition av kritisk design till att innefatta feministiska och normkritiska 

strategier. Bardzell och Bardzell (2013) menar att kritisk design exempelvis kan innebära att uppmuntra 

konsumenter att bli mer kritiska och ifrågasätta hur de lever sina liv, och hur deras liv påverkas av 

värderingar, fördomar, normer och ideologier.  

 

Webben är idag en viktig del av många människors liv och över 90 % av Sveriges invånare har tillgång 

till internet (SCB, 2013). Webben har tidigare setts som ett isolerat fenomen, fritt från samhällets 

värderingar (Pauwels, 2012, s.247). Många har sedan dess hävdat att webben måste ses som ett 

kulturellt uttryck som speglar den fysiska världens normer och konventioner (Ibid). Pauwels (2012, 

s.248-249) menar att tidigare studier av webbplatser har varit begränsade då man ofta utgått från 

generella, vedertagna analysmetoder som inte varit anpassade för webbplatser och att det är först på 

senaste tiden man börjat titta på webben som en integrerad del av vårt samhälle. Webben är således inte 

frikopplad från det övriga samhället, utan normer, värderingar och kulturella uttryck reproduceras på 

webben liksom i den fysiska världen (Ibid, s.247). 

 

För att bättre förstå hur normer skapas och upprätthålls i den digitala världen kan man dra paralleller till 

arkitekturen. Vi antar gärna att den fysiska (offentliga) miljö vi vistas i är neutral medan den i själva 
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verket speglar vår kultur (Lundmark & Normark, 2014, s.225). Även den privata sfären skapar och 

upprätthåller normer (Ibid). Ett exempel är hur man oftast designar villor, där ett sovrum är extra stort, 

ett så kallat “master bedroom”. Detta sänder signaler om att man förväntas leva i tvåsamhet inom husets 

väggar (Bonnevier, 2007). Lundmark och Normark (2014, s.225) menar att dessa teorier om hur 

arkitekturen “skapar oss” även går att applicera på det digitala landskapet. Vidare anser de att designen 

av en webbplats kan leda till att vissa kvalitéer, perspektiv eller grupper placeras innanför normen, och 

andra utanför (Ibid). 

 

Webben har mycket gemensamt med andra digitala medier då de alla är bärare av information i form av 

bild, text och video etc. Skillnaden är att webben är ett allomfattande och komplext medium i ständig 

utveckling. Då webben består av många olika modaliteter som samverkar med varandra, så som text, 

bild, video, form och funktion är det inte möjligt att använda samma analysmetod på webben som i 

andra medier. Samtligt innehåll som finns i andra digitala medier finns även samlat på webben. Med 

utgångspunkt i webben som kulturellt uttryck och bärare av sociala normer är det intressant att 

undersöka webbsidor som medvetet verkar för att ha en inkluderande och tillgänglig design, där målet är 

att inte utesluta vissa perspektiv eller grupper. Ett exempel på en sådan webbplats är svt.se. Sveriges 

Television är en organisation som har ett public service-uppdrag. Public service kommer från tanken om 

att etermedier (Ne.se, 2014) bör ha ett visst samhällsansvar, vilket oftast innebär att de på uppdrag av 

staten står för produktionen av radio- och tv-program. Public service har studerats ur flera olika 

synvinklar tidigare, men fokus har då legat på programinnehåll och hur det förhåller sig till Public 

service-uppdraget. Vi har inte kunnat hitta någon undersökning av de webbplatser som produceras av 

public-servicemyndigheter. Vi menar att även webbplatserna bör omfattas av de villkor som satts upp 

för hur public service bör fungera och att det därmed är intressant att analysera dessa webbplatsers 

design som bärare av sociala normer. 

 

Denna studie kommer således att fokusera på Sveriges Televisions webbplats, svt.se. Att undersöka 

svt.se är intressant just på grund av dess public service-uppdrag. Till skillnad från kommersiella aktörer 

är de skyldiga att följa riktlinjer gällande programinnehåll och tillgänglighet i webb- och 

mobilgränssnitt. Hur förhåller sig SVT och dess webbplats till detta? Och hur kan svt.se analyseras och 

förstås utifrån kritiska perspektiv på design och normer i design? 
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1.1	  Syfte	  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och belysa sociala normer i design av nyhetssidor 

med public service-karaktär i norden, och i synnerhet Sveriges Televisions webbplats, svt.se. För att 

avgränsa detta syfte har vi valt att fokusera på normer utifrån ett intersektionellt perspektiv, med särskilt 

fokus på genus, etnicitet och funktion både i termer av funktionalitet och tillgänglighet. Vidare vill vi 

undersöka och utvärdera metoder och ramverk för att studera webbplatser och dess interaktionsdesign 

som kulturella uttryck och bärare av sociala normer.  

 

1.2	  Frågeställningar	  

För att belysa syftet har vi valt att fokusera på följande frågeställningar: 

● Vilka sociala normer kan identifieras avseende etnicitet, genus och funktion på svt.se?  

● Vilka modaliteter använder man sig av i designen av svt.se som påverkar genus, etnicitet och 

funktion? 

● Hur förhåller sig Sveriges Televisions webbplats till sina riktlinjer avseende tillgänglighet för 

webbgränssnitt? 

 

1.3	  Avgränsningar	  

Vi har avgränsat vår studie avseende vilka normer som vi valt att belysa. Studien fokuserar på 

aspekterna funktion, etnicitet och genus. Vi kommer således inte att belysa exempelvis sexualitet och 

ålder även om dessa aspekter kan beröras i texten. Undersökningen är även avgränsad till att omfatta 

Sveriges Televisions webbplats, svt.se, som ett exempel på en nyhetsportal på webben. Vi har även valt 

att inkludera illustrativa exempel från de andra nordiska motsvarigheterna till svt.se - norska nrk.no, 

danska dr.dk, isländska ruv.is samt finska yle.fi. Vi har dock inte gjort en lika omfattande analys av 

dessa nyhetssidor. I analysen tittar vi utöver designelement även på visuella representationer i form av 

bilder. Pauwels (2012) har understrukit vikten av att se en webbplats som ett kulturellt fenomen. En 

webbplats kan alltså inte isoleras till enbart sin design då innehållet samverkar med gränssnittet. Vi 

menar därför att fotografier är relevanta att inkludera i analysen. Vi ser även text som en relevant del av 

en webbplats design, men bedömde att det vore för omfattande för denna studie att inkludera innehåll i 

form av text. Detsamma gäller för videoklipp.  

 



 7 

2	  Bakgrund	  

I detta kapitel presenteras en bakgrund till vad public service innebär samt hur SVT:s uppdrag är 

utformat. Public service-modellen innebär att ett etermedieföretag, alltså radio och television, på 

uppdrag av staten producerar radio och tv inom vissa ramar. Denna verksamhet är oftast 

licensfinansierad och offentligt reglerad. Vidare brukar idén om public service knytas ihop med vissa 

enskilda medieinstitutioner, till exempel Sveriges Television (Ne.se, 2014). 

 

Sveriges Television (SVT) har som uppdrag att ”garantera medborgarna ett brett utbud av program via 

tv, webb och publiceringsformer” (SVT, 2014). Utbudet ska spegla hela landet, vara opartiskt, präglas 

av demokratiska värden och mångfald samt vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och 

bakgrund (Ibid). Då svt.se är en del av SVT måste även hemsidan förhålla sig till public service-

uppdraget.  

 

SVT använder sig även av både nationella och internationella riktlinjer avseende webbplatsens 

utformning. De har dels formulerat egna riktlinjer gällande tillgänglighet i appar och webbtjänster och 

förhåller sig även till Funka Nu:s riktlinjer för tillgänglighet i webb- och mobilgränssnitt. Funka Nu är 

ett marknadsledande bolag inom området tillgänglighet med Sveriges myndigheter som kunder1. SVT:s 

egna riktlinjer samt de som tillhandahålls av Funka Nu är baserade på Web Content Accessibility 

Guidelines, WCAG 2.02. WCAG 2.0 innefattar ett antal internationella riktlinjer för webbgränssnitt som 

syftar till att öka tillgängligheten för personer med synnedsättning, hörselnedsättning, 

inlärningssvårigheter och andra typer av funktionsvarianter eller kombinationer av dessa. 

 

Public service finns i Danmark, Norge, Finland och Island. I Norge sammanfattas public service-

uppdraget med att Norsk rikskringkasting AS (NRK) har i uppdrag att skapa ett brett medieutbud för 

alla som bor i Norge baserat på det norska språket och kulturen3. I Finland sammanfattas uppdraget i att 

målet är att skapa en mångsidig kultur och att erbjuda alla finländare stunder av samhörighet4. Public 

service finns även bland annat i Storbritannien (BBC) och Italien (RAI). 

                                                
1 Funka Nu AB http://www.funkanu.com/sv/Om-Funka/Funka-Nu-AB/  
2 WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/  
3 Dette er allmennkringkasting http://www.nrk.no/nokkeltall/dette-er-allmennkringkasting-1.6512112  
4 This is yle http://yle.fi/yleisradio/about-yle/this-is-yle  
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3	  Teori	  och	  tidigare	  forskning	  

I detta kapitel redogör vi för teorier och forskning som relaterar till vårt syfte och till våra 

frågeställningar. Teorierna används som stöd för att kunna identifiera normer i design och undersöka hur 

olika maktordningar samverkar. Vidare kan de teoretiska ingångarna relateras till teorier inom MDI, 

exempelvis multimodalitet för att besvara våra frågeställningar. Vi inleder med att presentera teorier 

kring multimodalitet och fortsätter sedan med normer och hur de har studerats inom design och MDI. 

Därefter redogör vi för angränsande teorier samt forskning kring genus, kritisk design, intersektionalitet, 

performativitet, härskartekniker och handlingsutrymme och hur de olika teoretiska ingångarna kan 

förstås i relation till interaktionsdesign.  

 

3.1	  Tidigare	  forskning	  kring	  public	  service	  

SVT och public service har tidigare studerats inom flera olika forskningsfält. Tidigare studier har 

kommit fram till att SVT alltid måste förhålla sig till sina riktlinjer, vilket påverkar både 

programutbudet och Sveriges Television som arbetsplats. Detta leder till en balansgång, där SVT 

tvingas följa trender men ändå måste vara till för alla.  

 

Fredrik Josefsson och Maria Magnusson (2014) har undersökt hur meningsskapande kring mångfald 

kommer till uttryck inom SVT. Skälet till att de valde just SVT var att det på SVT finns en uttalad 

ambition att arbeta för mångfald och detta var ett viktigt kriterium för deras studie. De utförde intervjuer 

med åtta medarbetare där de fick reflektera kring normer, mångfald och hur det är att både tillhöra 

normen och att inte göra det. Josefsson och Magnusson diskuterar även intersektionalitet och menar att 

det är sammanhanget som avgör vad som ger makt och status (Ibid, s.5). Vidare skriver de att det i 

SVT:s uppdrag inte ingår att “tjäna pengar” vilket gör att programmen inte behöver locka annonsörer. 

 

Sara Davidsson och Elin Vingeskog (2011) har undersökt och analyserat hur SVT arbetar med 

förändringar i koncept och hur detta påverkar varumärken. De var särskilt intresserade av hur SVT:s 

public service-uppdrag påverkade arbetet med programmen. De menar att i och med att SVT alltid 

måste utgå ifrån sitt uppdrag så står de inför ett antal svårigheter vid varumärkesbyggande. De kan till 

exempel ha svårt att anpassa sin verksamhet efter kundernas önskemål. SVT producerar kommersiella 

program för breda målgrupper som sänds på bästa sändningstid och kan på det sättet liknas vid en 

kommersiell kanal. Dock har de även smalare program för att uppfylla kraven på mångfald (Ibid). Att 

det finns vissa kommersiella inslag även hos SVT kan man ana i en artikel på Aftonbladet där SVT:s 

kommunikationsdirektör Helga Baagøe menade att “Vi vill inte att tittarna ska tröttna” (Ståhl, 2008). I 
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SVT:s leveranskriterier för externa produktioner nämns också att design av innehåll och tjänster på SVT 

ska stärka dess varumärke. 

 

Scannell (1990, s.11) anser att det är viktigt att skilja på public service som det uppdrag som av staten 

tilldelats en sändningsmyndighet, och hur denna myndighet väljer att tolka det ansvaret. Ljuslinder 

(2002, s.67-68) visade i doktorsavhandlingen På nära håll är ingen normal att antalet inslag om och 

med funktionsnedsatta personer uppgick till någon promille av SVT:s tablå. Hon kom också fram till att 

funktionsnedsatta i första hand blev representerade som sitt funktionshinder, snarare än som individer.  

 

Tidigare forskning kring SVT har alltså förhållit sig till programutbudet och undersökt hur SVT:s 

uppdrag tolkats i praktiken samt till hur public service-uppdraget applicerats på SVT som arbetsplats. 

Detta visar att forskning kring SVT och public service kan bedrivas utifrån en stor mängd olika 

infallsvinklar.  

 

3.2	  Multimodalitet	  och	  kontext	  

Då svt.se är en omfattande webbplats med många element som samverkar med varandra, till exempel 

foto, text, video, form och funktion så är multimodalitet en för syftet lämplig teoretisk ingång för att 

förstå webbplatsen och hur den fungerar. Multimodalitet är ett tvärvetenskapligt synsätt som utvecklats 

under det senaste decenniet och härstammar från lingvistik. Ett multimodalt angreppssätt ger verktyg för 

att analysera exempelvis visuella, fonetiska och rumsliga aspekter av interaktion och miljöer (Jewitt, 

2013, s.1) Multimodalitet undersöker hur och på vilket sätt modaliteter samverkar med varandra. Det 

finns en mängd olika slags modaliteter, exempelvis tal, skrift, bilder, både rörliga och fixerade, ljud, 

blick, gester med mera. Stivers och Sidnell (2005) skriver om de multimodala aspekterna av språk, och 

skillnaden på det man hör och på det man ser och hur dessa samverkar. De understryker även vikten av 

att undvika att hierarkiskt rangordna en modalitet över en annan. De menar att man istället bör 

undersöka hur exempelvis gester samverkar eller understryker tal (Ibid, s.2). Jewitt (2013) skriver att 

kommunikation och representation bör ses som något som handlar om mer än bara språk utan som något 

som även är meningsskapande. Modaliteter är ofta kulturspecifika, i det avseendet att en viss modal i ett 

specifikt sammanhang förstås på ett särskilt sätt av de personerna som är införstådda med en viss kultur 

eller samhälle (Ibid, s.3). 

En viktig aspekt inom multimodal forskning är kontext, det vill säga i vilket sammanhang något eller 

någon befinner sig i. Dourish (2004) hävdar att flera tidigare definitioner av kontext inte tar hänsyn till 

att det inte är något statiskt. Kontexten är istället direkt beroende av aktiviteten: den är inte bara där, 
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utan skapas och underhålls i samband med aktiviteten. Det gamla sättet att se på kontext utgår från ett 

positivistiskt synsätt. Dourish (2004) menar att detta är problematiskt, och argumenterar för att man bör 

anta ett mer fenomenologiskt synsätt. 

3.3	  Normer	  

Normer kan definieras som sociala regelsystem eller konventioner, “det normala eller godtagna 

beteendet i exempelvis en social grupp”(Ne.se). Det regelsystem som normerna utgör fungerar på det 

sättet att det förblir osynligt tills någon bryter mot normerna (Rosenberg, 2007, s.93). Butler (2006) 

menar att normer varken är lagar eller regler utan den “outtalade normaliseringstandarden ” (Ibid, s.59). 

Det kan vara möjligt att skilja en norm från sitt sammanhang men det kan vara mycket svårt då normen 

ofta är inbäddad (Ibid). Normer blir som mest synliga i de effekter de skapar (Ibid). 

  

Gemzöe (2008, s.43) menar att samhället präglas av en normativ dualism, där egenskaper som är 

kopplade till manlighet respektive kvinnlighet är motsatta varandra och där manliga egenskaper 

värderas högre. Således kan man tänka sig att det som är norm i samhället, det normala och 

konventionella, också är kopplat till manlighet. Ett begrepp kopplat till detta är androcentrism, som 

innebär osynliggörandet av kvinnorna i samhället och vetenskapen (Ibid, s.119). Bardzell (2010, s.1304) 

menar att androcentrismen gör sig påmind inom MDI, där begreppet universalitet (eng. universality) 

ofta används. Det innebär att man strävar efter att designa för en universell, genomsnittlig användare. 

Bardzell (2010) har kritiserat begreppet för att vara förknippat med manlighet. Hon anser att det är 

kontraproduktivt att designa för den universella användaren, eftersom det universella också är det 

normativa. Man bör istället undersöka det marginaliserade, och feministiska teorier har bidragit till ökad 

kunskap om den marginaliserade användaren (Ibid, s.1302). 

 

I linje med Bardzells (2010) resonemang menar Rode (2011, s.397) att teknologisfären är en maskulin 

kultur, och att teknologi som uppfattas som neutral i själva verket är maskulint kodad. Resultatet av 

detta blir att kvinnor som känner sig främmande för teknologin definierar sin femininitet i termer av 

förkastning av snarare än anpassning till tekniken (Ibid). Rode menar också att kvinnor inom tekniska 

yrken har upplevt att de varit tvungna att ge upp en del av sin femininitet för att bli en ”av grabbarna” på 

arbetsplatsen (Ibid). Vidare anser hon att designers inom MDI har stor makt att ifrågasätta och försöka 

ändra gamla värden när de skapar ny teknologi. Hon menar att det första steget är att inte marginalisera 

feminina värden i design, och att det snarare finns ett behov av ”technical femininity” (Ibid). Det 

handlar inte om att designa något som är riktat specifikt till kvinnor, utan snarare att skapa feminint 

kodad design som kan användas av alla kön utan att förlora sin status som teknologi (Ibid). 
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3.3.1	  Normer	  i	  design	  

Karin Ehrnberger (2006) har undersökt hur normer visar sig i design. Hon menar att design bör ses som 

en social aktör, som “förkroppsligar, speglar och reproducerar könsrollerna och maktordningen i vårt 

samhälle”(Ibid, s.34). Ehrnberger (2006) har utifrån detta valt att studera två produkter som har en stark 

koppling till manlighet respektive kvinnlighet, nämligen borren och stavmixern. Resultatet av hennes 

examensarbete blev två prototyper i form av borren Dolphia och stavmixern Hurricane mixer. Genom 

att byta plats på de två produkternas respektive formspråk har Ehrnberger (2006) på ett effektivt sätt 

synliggjort, ifrågasatt och dekonstruerat de normer som stavmixern och borren reproducerar i det tysta. 

Hon menar vidare att design som verkar oskyldig och naturlig i själva verket för vidare konstruerade 

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 

 

Enligt Rode (2011, s.396) kan detta ses som ett exempel på symboliskt genus. Hon hänvisar till en 

studie som visat att individer är rörande överens vad gäller genus på artefakter i hemmet. ”Brown 

goods” – TV, stereos, laptops är maskulina medan vitvaror är feminina. Rode (2011, s.397) menar också 

att teknologier som övergått till att uppfattas som kvinnliga ibland till och med förlorar sin status som 

teknologi. Detta gällde till exempel de första telefonerna som ansågs manliga och avancerade, men att 

detta upphörde att gälla när kvinnor började använda telefonen för att upprätthålla sociala kontakter.  

 

Vidare kritiserar Rode (2011) MDI-fältet för att alltför ofta ignorera betydelsen av genus inom MDI. 

Hon menar att man inom MDI sett ojämlikheter som sociala problem snarare än tekniska, och att det 

därför är en aspekt utom ramarna för MDI. Detta synsätt kan anses problematiskt av flera anledningar. 

Dels finns det fortfarande betydande skillnader i samhället avseende kön. Dessutom förutsätter detta att 

genus är oföränderligt och kopplat till fysiologi, vilket ignorerar det faktum att föreställningar om kön 

kan ändras. Genom att se genus som något som inte har med teknologin i sig själv att göra och på så sätt 

skapa ”genus-blind” teknologi, förbiser man den viktiga detaljen att teknologi i hög grad har ett genus 

(Ibid, s.395).  

 

Färg har alltid fascinerat människor och har studerats inom en mängd olika forskningsfält, bland annat 

psykologi, fysik och biologi (Ambjörnsson, 2011, s.7-8). Goethe (1976) menade att färger påverkar 

människans psyke på olika sätt och delade upp sitt färghjul i en positiv del, som bestod av färgerna 

orange, gul och grön, och en negativ del, som bestod av färgerna blå och lila. Röd är oberoende 

eftersom den består av de två extremerna orange och blå (Ibid). Goethe menade att vår uppfattning av 

färg är universell medan Ambjörnsson menar att vår upplevelse av färg är ett kulturellt fenomen, på det 
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sättet att vi aktivt väljer att symbolisera saker med hjälp av färger (Ambjörnsson, 2011, s.9). 

Ambjörnsson skriver också att “färg inte enbart bär på ett budskap, utan också skapar mening och 

sammanhang”(Ibid, s.9). Speciellt färgen rosa är en färg som väcker många känslor (Ibid). Rosa har idag 

en stark koppling till kvinnor och kvinnlighet, en koppling som är så normaliserad att den nästan 

uppfattas som naturlig (Ibid). Att rosa, och andra attribut kopplade till kvinnlighet, kan visa sig vara 

problematisk i design har Ehrnberger (2006) visat. Hon tar upp isärhållandets och hierarkiseringens 

logik och anser att dessa återfinns i formspråket. Med isärhållandets logik menas den process som 

polariserar könen och tillskriver dem motsatta egenskaper, och med hierarkiseringens logik menas att de 

manligt kodade egenskaperna värderas högre än de kvinnliga (Ibid, s.29). Detta syns tydligt i 

könsspecifika produkter där produkter riktade till kvinnor ska vara dekorativa och produkter riktade till 

män ska vara funktionella - isärhållandets logik. Det är också möjligt att se att produkter med högre 

prestanda och kvalitet antar ett mer maskulint formspråk - hierarkiseringens logik (Ibid, s.30). Cyr 

(2014) har visat att färg kan påverka hur en användare upplever en webbsida. Hon menar att färg först 

och främst kan ha en effekt på känslan av pålitlighet på en hemsida. Vidare beskriver hon en studie 

genomförd av Bonnardel (2011), som ämnade undersöka hur färg påverkar användarens uppfattning av 

en sida. Studien visade att blå är den mest uppskattade färgen och grå den minst uppskattade (Cyr, 

2014). Vidare diskuterar Cyr (2014) huruvida vår uppfattning om färg påverkas av kulturella faktorer 

och menar att färger uppfattas olika i olika kulturer, samt att män och kvinnor har olika 

designpreferenser. Vår uppfattning om färg och dess laddning och värde kan således också anses vara en 

social konstruktion.  

 

Leonard (2006) menar att karaktärer i tv och dator-spel som inte har ett västerländskt utseende ofta 

tilldelas stereotypa och ofta rasistiska drag och attribut. Spelvärlden kan ses som något som är skapat 

både av och för vita män då majoriteten av spelaren styrda karaktärer är vita män, och mindre än 40 % 

är svarta karaktärer (Ibid, s.84).  

 

3.4	  Kritisk	  och	  normkritisk	  design	  

Kritisk design är ett område inom MDI som syftar till att ifrågasätta rådande konventioner inom design. 

Normkritisk design syftar till att undersöka, belysa och ifrågasätta normer för att sedan omsätta detta i 

praktiken. I dagens teknologisamhälle ser man inom MDI-fältet allt mer utanför termer som 

”användbarhet” och fokuserar snarare på de sociokulturella aspekterna, menar Bardzell & Bardzell 

(2013). De har problematiserat Dunne och Rabys definition av kritisk design och gör ett försök att 

ytterligare utveckla begreppet. Dunne och Raby (2001) delar in design i två kategorier, bekräftande 
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(eng. affirmative) och kritisk (eng. critical). Affirmative är svåröversatt till svenska, men här används i 

fortsättningen översättningen bekräftande. Dessa begrepp står i motsats till varandra, anser Dunne och 

Raby (2001), och det är endast en liten del av dagens design som kan räknas som kritisk och som 

ifrågasätter rådande ordningar. Bardzell och Bardzell (2013) problematiserar Dunne och Rabys binära 

definition av bekräftande kontra kritisk design och menar att en design kan vara både och. De betonar 

att vem som bestämmer huruvida en design är bekräftande eller kritisk har mycket att göra med vem 

som bestämmer vad som är normativt. Design i ett kapitalistiskt system kan snabbt appropriera och 

kommersialisera icke-normativa tendenser (Ibid, s 3299.). Man kan se det som att Dunne och Rabys 

(2001) ursprungliga definition av kritisk design fungerar mer som ett paraplybegrepp medan Bardzell & 

Bardzells vidareutveckling konkretiserar och tillhandahåller verktyg för att kunna omsätta kritisk design 

i praktiken. För att en design ska vara normkritisk kräver det att man först identifierat designnormer för 

att sedan kunna bryta mot dem.  

 

Att designa något som är normkritiskt kan vara en utmaning då vi alla är präglade av både sociala och 

designmässiga normer (se Bardzell, 2010). Alexandra Falagara (2014), grafisk formgivare och art 

director på tidningen BANG, beskriver hur hon systematiskt medvetet bryter mot regler och normer 

inom grafisk design. Hon menar att det inte finns några eviga värden inom design och beskriver 

formgivningsprocessen som ett utforskande av olika designvärden. Vidare anser hon att det är viktigt att 

ifrågasätta och omformulera visuella markörer om man inte vill att de ska fortsätta representera och 

återskapa värden. Vidare skriver Falagara (2014) att en normkritisk designpraktik ofta ändå sker inom 

ramarna för vad som är accepterat, genom att vi exempelvis talar om läsbarhet snarare än att undersöka 

om man kan omformulera hela betydelsen av läsbarhet.  

 

Lundmark och Jonsson (2014) argumenterar för att i större utsträckning applicera normkritiska teorier 

på MDI och interaktionsdesign. De menar att sådana teorier kan användas för att synliggöra 

maktstrukturer och visa på hur de motverkar jämställdhet i olika kontexter. I sin studie utgår de från fyra 

perspektiv; representation, teknik, interaktivitet och kontext. Sociala normer existerar också på webben, 

i form av exempelvis en förförståelse för hur en viss handling borde se ut och hur användare bör förhålla 

sig till varandra (Ibid, s.1). Genom att studera och analysera interaktioner i ett gränssnitt kan dessa 

normer synliggöras. Normer inom interaktionsdesignen kan förkroppsliga vissa sociala värden. Ett 

exempel är like-funktionen på Facebook, som inte bara används för att visa uppskattning på nätet, utan 

också förkroppsligar en struktur i samhället som säger att våra handlingar bör värderas, recenseras och 

kommenteras (Ibid, s.5). Som ett tankeexempel på hur teknik skulle kunna användas normkritiskt 

föreslår Lundmark och Jonsson (Ibid, s.6) ett automatiskt mångfaldsfilter som skulle gå att applicera på 
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ett fotografi. Filtret skulle hjälpa till att belysa skevheter i form av kön, etnicitet, sexualitet etc. och 

skulle exempelvis kunna användas för att byta ut enbart kvinnlig personal på en förskola mot någon 

eller några män.  

 

3.5	  Intersektionalitet	  och	  performativitet	  

Butler (2006) menar att genus är ett konstant görande, ett upprepande av vissa handlingar som skapar 

illusionen av en fast och oföränderlig könsidentitet. Ambjörnsson (2006) beskriver hur man kan 

applicera Butlers teorier om performativitet på andra typer av normer. Som ett illustrativt exempel 

skulle framförandet av folkmusik kunna ses som en performativ handling. Eftersom folkmusik inte alltid 

finns nedskriven i form av noter så förutsätts att musikerna kan musiken utantill (Makoto, 2013). Detta 

leder till att ett stycke kan förändras för varje gång det spelas. Trots att stycket behåller sitt namn och 

anses vara detsamma, så kan innebörden av musiken ändras. På samma sätt menar Butler att genus är 

föränderligt, då det skapas och upprätthålls genom ett upprepande av handlingar. 

 

De performativa processer som skapar vår identitet startar redan vid födseln. Att barnmorskan på BB 

konstaterar barnets kön är inte enbart en beskrivning av barnet utan måste även förstås som en 

performativ handling, menar Ambjörnsson (2006, s.136-137). Det är en handling som sätter igång en 

rad processer som skapar vårt sociala kön, vårt genus. En pojke kommer troligtvis att behandlas på ett 

visst sätt, vissa egenskaper och aktiviteter kommer att uppmuntras, och man kommer att ha vissa 

förväntningar på honom (Ibid). På så sätt tillskrivs vi egenskaper som är kopplade till manlighet eller 

kvinnlighet, vilka bestäms av en outtalad överenskommelse mellan alla människor. 

 

Performativitetsbegreppet har ofta relaterats till språket och hur det formar vår uppfattning om 

omgivningen. Karen Barad (2003) har byggt vidare på, och kritiserat, Butlers performativitetsbegrepp 

då hon anser att för mycket vikt läggs på språkets roll. Hon menar att naturen inte är en passiv yta som 

inväntar en kulturell märkning, och inte heller slutprodukten av kulturella föreställningar. Tron att 

naturen är stum och oföränderlig är ett uttryck för det dikotomiska förhållandet mellan natur och kultur 

som feminister aktivt har ifrågasatt, hävdar Barad (2003, s.827-828). Således kan även materiella ting ha 

performativa egenskaper. Genom att upprepa samma typ av handlingar befästs normer även på webben. 

På det sättet kan man se de handlingar som kan utföras på internet, såsom att navigera i ett 

webbgränssnitt, som performativa. 
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Om man ser genus som något som skapas genom ett upprepande av handlingar, så görs även detta i 

relation till teknik. Rode (2011, s.396) menar att genus och teknologi har ett dubbelriktat inflytande på 

varandra, vilket innebär att de påverkar och formar varandra.  

 

Intersektionalitet är ett ord sammanfogat av latinets inter/mellan/förenande och 

separerande/section/sönder/genomskärning (Rosenberg, 2007, s.81). Intersektionalitet har sitt ursprung i 

“black feminism” och innebär teorin om hur olika typer av maktstrukturer samverkar med varandra och 

inte kan förstås som isolerade fenomen (Ibid). När ett intersektionellt perspektiv appliceras är det viktigt 

att vara medveten om att ingen maktordning är överordnad någon annan, och inom varje maktordning 

finns ytterliga inbyggda maktordningar. Förtryck kan samverka på en mängd olika sätt (Lundahl, 2006, 

s.228). 

3.5.1	  Härskartekniker	  och	  handlingsutrymme	  

Begreppet härskartekniker myntades av Ingjald Nissen, och teknikerna var från början nio till antalet 

(Nyberg & Wiberg, 2014, s.45). 1976 komprimerade Berit Ås de olika teknikerna till fem. De fem 

härskarteknikerna är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning 

samt påförande av skuld och skam (Ås, 1978). Objektifiering och våld och hot om våld har sedan lagts 

till i listan på härskartekniker. Att identifiera härskartekniker har bidragit till att synliggöra de 

maktstrukturer mellan män och kvinnor som kan vara mer eller mindre subtila. Ås härskartekniker fick 

sitt genomslag på 70-talet, då datoranvändningen ännu inte slagit igenom (Nyberg och Wiberg, 2014, 

s.59). Idag, när internet är en stor del av vår vardag har de härskartekniker som tidigare kunde äga rum i 

fysiska kontexter också flyttats till det digitala rummet (Ibid).  

 

Ett begrepp kopplat till härskartekniker är handlingsutrymme. Genom att undersöka en teknik utifrån 

vilket handlingsutrymme den erbjuder kan vi synliggöra hur tekniken “möjliggör och begränsar 

handlingar“ (Nyberg & Wiberg, 2014, s.12). En teknik ha en uppenbar funktionalitet, såväl som mindre 

uppenbara funktioner. En stol inbjuder till att sitta, men kan också användas som hjälpmedel för andra 

aktiviteter, till exempel att nå något som är placerat högt upp. En stol kan även användas för att låsa en 

dörr, genom att man kilar in stolsryggen under dörrhandtaget, vilket gör att dörren inte kan öppnas 

utifrån. På liknande sätt kan man använda sig av teorier om handlingsutrymme när man studerar digital 

teknik, för att synliggöra osynlig funktionalitet (Ibid, s.13-14). Nyberg och Wiberg (2014) menar vidare 

att sociala medier som Twitter och Facebook medför handlingsutrymmen “som möjliggör för oss att 

utöva och förhålla oss till makt” (Ibid, s.13). Eftersom även design fungerar som social aktör 

(Ehrnberger 2006) bör en design också kunna utöva härskartekniker. Dessa kan vara både medvetna och 
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omedvetna, och mer eller mindre subtila (Nyberg & Wiberg, 2014). Ett begrepp som kan kopplas 

samman med handlingsutrymme är affordanser (eng. affordances). Med det menas vilka handlingar ett 

objekt “bjuder in” till. Begreppet myntades av James J. Gibson (1977) och är centralt inom MDI då det 

är viktigt att interaktionen mellan en användare och ett gränssnitt fungerar smidigt (Norman, 2002). 

 

Sundén och Bromseth (2011) har undersökt vilken plats kvinnor historiskt sett tillåtits ta på internet. På 

80- och 90-talet sågs internet som något uteslutande manligt kodat, och kvinnor ansågs vara “internet-

analfabeter” (Ibid, s.270). Sundén (2002) skriver i Digital Borderlines om hur internet ofta felaktigt ses 

som ett medium och en plats där kroppen och dess erfarenheter inte har någon betydelse och att internet 

och den virtuella världen skulle vara helt frikopplat från den verkliga världen. Denna tanke är dock en 

utopi eftersom ingen människa helt kan frigöra sitt fysiska jag från sitt digitala (Ibid, s.81). Boiano et al 

(2007, s.117) menar att webben fortfarande är en maskulint kodad miljö, trots att hälften av dess 

användare idag är kvinnor. Man anser att kvinnor historiskt sett exkluderats från tekniksfären och att det 

idag finns ett större behov av att det skapas teknik som inkluderar alla användare, oberoende av 

skillnader i till exempel kön, funktion och ålder (Ibid, s.122). Man kom också fram till att kvinnor 

dömer sig själva snarare än tekniken när de har svårt att använda ett system. Män däremot skyller i 

större utsträckning på tekniken (Ibid, s.118).  

4	  Material	  och	  metod	  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra material- och metodval för studien. De huvudsakliga 

material som använts är Sveriges Televisions webbplats, svt.se. Vi har även använt oss av de riktlinjer 

som tillhandahålls från svt.se och Funka Nu AB avseende tillgänglighet i appar och webbgränssnitt för 

att studera de olika materialen i relation till varandra i vår analys. Ett kompletterande material som 

använts är de nordiska motsvarigheterna till svt.se: nkr.no, yle.fi, ruv.is och dr.dk. För att besvara hur 

sociala normer manifesteras på svt.se har vi i huvudsak utgått från en systematisk analys med 

utgångspunkt i Pauwels (2012) multimodala analysmetod för webbplatser. Pauwels analysmetod 

tillhandahåller inga teoretiska ingångar, och vi har därför valt att relatera denna till andra angränsande 

metoder för att analysera webbplatser, så som Wibergs (2014) användningslins. 

 



 17 

4.1	  Material	  

4.1.1	  Svt.se	  

En stor del av vårt material är Sveriges Televisions webbplats (se figur 1). Svt.se är en omfattande sajt 

med ett stort antal undersidor och stora mängder information och dynamiskt innehåll. Materialet på 

svt.se kan delas upp i tre olika kategorier: 

 

● Text, bild och video 

● Form (grafisk form, typsnitt, färgval) 

● Funktionalitet (funktioner som erbjuds, interaktionsmöjligheter och navigation) 

 

Vi har valt att fokusera på form och funktion eftersom de är mer unika för webben som fenomen. Text, 

bild och video är en typ av innehåll som även förekommer i andra medier och man kan därför anta att 

normer manifesteras på liknande sätt i andra medier. Studien kommer att utgå från svt.se:s startsida men 

vi hänvisar även till dess undersidor i analysen. 

 

En del av vårt material består också av den mobilanpassade sajten. Den huvudsakliga analysen är inte 

gjord av mobilsajten men vi har hela tiden förhållit oss till den i analysen. 
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Figur 1: Startsida på svt.se 141121. © Sveriges Television AB 

4.1.2	  Nordiska	  public	  service-‐sidor	  

Ett kompletterande material vi använt är de nordiska motsvarigheterna till svt.se, nämligen norska 

nrk.no, danska dr.dk, isländska ruv.is samt finska yle.fi. En lika omfattande analys har inte gjorts på 

dessa sidor, men de används ibland som illustrativa exempel eller för att belysa vissa aspekter i 

analysen. Skärmdumpar på de nordiska sidorna togs 141219, med särskilt fokus på 

sidhuvud+huvudsidan samt sidfoten. Vi har inte kategoriserat detta material på samma sätt som svt.se, 

utan haft skärmpdumparna till stöd för att kunna se återkommande mönster gällande exempelvis färgval 

och bildstorlek.  

4.1.3	  Riktlinjer	  

För att undersöka hur SVT förhåller sig till sitt public service-uppdrag på webbplatsen har vi använt oss 

av de riktlinjer för tillgänglighet på webbplatser som svt.se använder. Riktlinjerna kan bidra till en ökad 

förståelse för webbplatsens uppbyggnad och vilka normer som manifesteras i designen. De reproducerar 

också sociala normer, och säger någonting om vad man ska förhålla sig till i designen. SVT:s riktlinjer 

utgår från Web Content Accessibility Guidelines 2.05 som är utvecklade av World Wide Web 

Consortium, W3C6, och kan alltså ses som en upprepning av internationella konventioner.  

 

De riktlinjer vi använt består dels av två dokument som tillhandahålls av SVT. Dessa är “Tillgänglighet 

i appar och webbtjänster som är inbäddade på SVT:s webbplatser”7 samt “Leveranskriterier”8. 

Eftersom vi förhåller oss till svt.se:s mobilsajt i analysen så har vi även tagit hänsyn till riktlinjerna för 

mobilgränssnitt, “Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt”9. Dessa tillhandahålls av 

Funka Nu. De tre nämnda dokumenten utgår alla från WCAG 2.0. Nedan redogör vi för de riktlinjer 

som återfinns i dokumenten. 

4.1.3.1	  Tillgänglighet	  i	  appar	  och	  webbtjänster	  som	  är	  inbäddade	  på	  SVT:s	  webbplatser	  
I dessa riktlinjer finns anvisningar för färgkontrasten mellan text och bakgrund, som ska vara över 

angivna gränsvärden (WCAG 2 AA Compliant). HTML och CSS på sajten ska validera. 

Rubrikstrukturen på sidan ska vara logisk, och det ska inte finnas glapp i rubrikhierarkin. Underrubriker 
                                                
5 WCAG 2.0 http://www.w3.org/TR/WCAG20/, 
6 W3C http://w3c.org  
7 Tillgänglighet i appar och webbtjänster som är inbäddade på SVT:s webbplatser 
https://docs.google.com/document/d/1RGXrWHa935a30S-HlQnxvM-b1s0rKU6mJsaQqOqcYJE/edit  
8 Leveranskriterier http://www.svtb2b.se/wp-content/uploads/2014/10/Leveranskriterier-1.2.pdf  
9 Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt 
http://www.funkanu.com/Global/Filer/design_for_alla/regler_och_riktlinjer/Riktlinjer_f%C3%B6r_tillg%C3%A4ngliga_mo
bilgr%C3%A4nssnitt_2012.pdf  
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ska innehållsmässigt vara kopplade till rubriken ovan. Inom html-element som article, section och aside 

börjar rubrikhierarkin från början, så att den första rubriken i ett sådant element alltid är en h110. Länkar 

ska utformas så att man förstår vart länken leder även när den lyfts ur sitt sammanhang, och det ska 

framgå om länken leder till en webbsida, fil eller extern webbplats. Det ska finnas accesskeys för 

standardfunktioner och man ska kunna navigera på sidan med hjälp av tab-tangenten. All 

grundfunktionalitet ska fungera utan JavaScript. 

4.1.3.2	  Leveranskriterier	  för	  externa	  produktioner	  
Leveranskriterierna är utformade för att ge riktlinjer till externa produktioner. Dessa bygger också på 

WCAG 2.0:s riktlinjer, men man väljer att betona vissa saker. Till exempel menar man att det är viktigt 

att följa designmönster från SVT:s webbplatser för att externa produktioner ska kännas enhetliga. Detta 

gäller till exempel textfärg och -storlek, hur in- och utfällning av artiklar fungerar, länkmarkering samt 

utformning och betydelse av ikoner. Man menar att produktionerna ska följa SVT:s 

tillgänglighetsriktlinjer för webbproduktioner och fungera för olika typer av skärmar och webbläsare. 

4.1.3.3	  Riktlinjer	  för	  utveckling	  av	  tillgängliga	  mobilgränssnitt	  
SVT använder sig även av riktlinjer utvecklade av Funka Nu AB. Dessa är också baserade på W3C:s 

riktlinjer. I dokumentet finns anvisningar om hur mobilsajten ska anpassas för att fungera optimalt. 

Grundwebbplatsen ska fungera på mobila enheter och vara så enkel som möjligt, med så mycket 

funktionalitet som är möjligt att hantera via ett mobilgränssnitt. Man ska inte tvinga användaren att 

använda mobilversionen men om sidan är stor och komplex kan man erbjuda en sådan. Man ska dock 

erbjuda länkar mellan de olika versionerna. Mobilversionen ska ge användaren tillgång till samma 

information och tjänster som på webbversionen, men i enklare format så att exempelvis stora mängder 

text göms i första läget. 

 

Grafiska element, ikoner och knappar ska märkas upp med motiv eller funktion. Bilder ska förses med 

alt-texter11. Formulärobjekt ska ha en tydlig ledtext som är kopplad till formulärfältet. Funka Nu avråder 

till att använda frames eller iframes12 eftersom de ofta fungerar dåligt på mobila enheter. Man uppmanas 

även till att minimera användningen av script på klientsidan eftersom många mobila enheter hanterar 

detta dåligt. 

 

                                                
10 h1 http://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp  
11 Alt-text http://www.w3schools.com/tags/att_img_alt.asp  
12 Iframe http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp  
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Eftersom skärmarna är mindre på mobila enheter ska den viktigaste informationen ligga högst upp och 

nås utan scroll. Men eftersom det är svårt att klicka allra högst upp på skärmen så ska viktig interaktion 

inte ligga högst upp. Man ska sträva efter en så ren design som möjligt, utan “onödiga” objekt, och med 

begränsad mängd text och bild som visas. Man ska även skapa stora klickytor och minimera storlekar på 

sidhuvudet. Knappar bör placeras centralt och relativt långt ner på skärmen, eftersom det är svårt att 

klicka långt ut på kanterna för användare som använder endast en hand eller har nedsatt motorisk 

förmåga. Knappar och länkar ska placeras på tydliga rader. Ledtexter ska positioneras till 

inmatningsfältet ovanför fältet och radlängden ska anpassas efter skärmbredden. Kända ikoner ska 

användas och klickbara objekt ska utformas på det sättet att de ser klickbara ut. Hög kontrast ska 

använda så att innehållet på skärmen även syns i solljus. 

 

Sammantaget syftar riktlinjerna till att förenkla och optimera den ursprungliga webbsidan till att fungera 

på mobila enheter.  

4.1.3.4	  Riktlinjer	  för	  tillgängligt	  webbinnehåll	  (WCAG)	  2.0	  
W3C:s riktlinjer syftar till att definiera hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för 

funktionsnedsatta. Inom funktionsbegreppet finns en mängd funktionsvarianter, så som syn- och 

hörselnedsättningar, språkliga, neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Man menar dock att 

riktlinjerna omöjligt kan tillgodose alla typer, grader och kombinationer av funktionsnedsättningar. 

Riktlinjerna ska också vara till för att skapa mer tillgängliga webbsidor för äldre och förbättra 

användbarheten i allmänhet. Riktlinjerna har tagits fram av dels fyra redaktörer, men även en drygt 

hundra personer stor arbetsgrupp. Denna grupp har i sin tur kompletterats av ytterligare ett hundratal 

bidragare till WCAG 2.0. Det rör sig alltså om en relativt stor grupp människor som tillsammans har 

bidragit till att skapa dessa riktlinjer. Redaktörerna är samtliga amerikaner men i arbetsgruppen och i 

bidragsgruppen finns personer från bland annat Indien, Kina, Japan och Tyskland. Riktlinjerna är 

normerande, d.v.s. de måste uppfyllas för “överensstämmelse” (WCAG). 

 

Riktlinjerna bygger på fyra grundprinciper som utgör grunden för webbtillgänglighet: möjlig att 

uppfatta (eng. percievable), hanterbar (eng. operable), begriplig (eng. understandable) och robust. Om 

dessa grundprinciper inte uppfylls så kommer personer med funktionsnedsättning inte att kunna använda 

webben. Man har även utformat så kallade framgångskriterier, A (lägsta nivån), AA och AAA (högsta 

nivån).  
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Totalt tillhandahålls 12 stycken riktlinjer. Dessa är följande: 

● Ge textalternativ för innehåll som inte är text så att den kan ändras till andra former efter behov, 

t.ex. stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk. (eng. Provide text alternatives for any 

non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, 

braille, speech, symbols or simpler language) 

● Ge alternativ för tidsbaserade medier. (eng. Time-based Media: Provide alternatives for time-

based media) 

● Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (till exempel enklare layout) utan att förlora 

information eller struktur (eng. Create content that can be presented in different ways (for 

example simpler layout) without losing information or structure) 

● Gör det enklare för användare att se och höra innehåll inklusive separera förgrund från bakgrund 

(eng. Distinguishable: Make it easier for users to see and hear content including separating 

foreground from background) 

● Gör alla funktioner tillgängliga från ett tangentbord (eng. Keyboard Accessible: Make all 

functionality available from a keyboard) 

● Ge användarna tillräckligt med tid för att läsa och använda innehåll. (eng. Enough Time: Provide 

users enough time to read and use content) 

● Inte utforma innehåll på ett sätt som är känt för att orsaka krampanfall. (eng. Seizures: Do not 

design content in a way that is known to cause seizures. 

● Ge sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll, och avgöra var de är (eng. Navigable: 

Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are.) 

● Gör textinnehållet läsbart och förståeligt. (eng. Readable: Make text content readable and 

understandable) 

● Se till att webbsidor verkar och fungerar på ett förutsägbart sätt (eng. Make Web pages appear 

and operate in predictable ways) 

●  Hjälp användarna att undvika och korrigera misstag. (eng. Input Assistance: Help users avoid 

and correct mistakes.) 

● Maximera kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive tekniska 

hjälpmedel. (eng. Compatible: Maximize compatibility with current and future user agents, 

including assistive technologies.) 
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4.2	  Multimodal	  analysmetod	  för	  webbplatser	  

Vi har i studien utgått från Pauwels (2012) multimodala analysmetod för webbplatser. Pauwels (Ibid) 

menar att tidigare analysverktyg inte varit lämpliga att applicera på webben då de utgått från ett 

tankesätt där jämförelse mellan två saker är det primära, till exempel maskulinitet/femininet och 

individualism/kollektivism. Detta dikotomiska tänkande är inte applicerbart på webbplatser, men 

anledningen till att webbplatser fortfarande analyseras enligt tidigare metod beror på dess förenkling av 

något som i själva verket är komplext och bör analyseras på ett mer omfattande sätt (Ibid). Pauwels 

(Ibid) menar vidare att webben, liksom större delen av övrig media endast är visuell och auditiv, men att 

den visuella delen består av flera olika element. Att applicera ett multimodalt analysverktyg på webben 

innebär således att undersöka hur exempelvis bilder och text samverkar med varandra. Internet och 

webbsidor är mycket sällan neutrala, utan bär på en mängd normer och värderingar gällande kön, klass, 

ras, religion och så vidare (Ibid). För att analysera webben bör man ha en djup förståelse kring alla dess 

beståndsdelar. Pauwels analysverktyg består av sex faser: 

 

Fas 1 - Första intryck (eng. Preservation of first impressions and reactions) 

Den första fasen är en förberedande fas där man tar tillvara på sina första intryck av webbplatsen. Dessa 

intryck ska vara så pass spontana som möjligt och målet är att inte “tänka” för mycket. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till webbplatsens syfte och genre när denna fas utförs.  

 

Fas 2 - Inventering och kategorisering av element (eng. Inventory of salient features and topics) 

Här ligger fokus på att samla in och kategorisera element som både finns och inte finns på sidan. 

Exempelvis ska man notera vilken typ av innehåll sidan rymmer, vilka rubriker som finns samt vilken 

eller vilka typer av återkopplingsmöjligheter som erbjuds. Pauwels (2012) understryker vikten av att 

göra en negativ analys, det vill säga undersöka vilken typ av element som saknas på sidan. Är det något 

som borde finnas på webbplatsen men som saknas? Vad kan avsaknaden bero på? 

 

Fas 3 - Djupgående analys av innehåll på sidan (eng. In-depth analysis of content and formal choices) 

Fas 3 inleds med att all text på webbplatsen analyseras. Vad är det för typ av text? Vad för typ av 

åsikter, beskrivningar eller förslag genererar texten? Vilka ämnen tas upp, används singular eller plural, 

till vem är texten riktad, en person eller flera? Används metaforer, är språket känslomässigt laddat? I 

denna fas undersöks också typografi. Vad för typ av typsnitt används? Används fetstil, versaler, kursiv 

text? Här undersöks även samband. Det kan vara sambandet mellan ljud och bild eller text och bild, men 

även alla andra former av samband mellan layout, ljud, bild etc. 



 23 

 

Vidare undersöks visuell representation. Det kan vara allt ifrån geometriska former, illustrationer och 

fotografier till ikoner och symboler. Visuella element måste undersökas dels utifrån vad de visar men 

även hur det visas. Enligt Pauwels krävs det mycket kunskap för att kunna undersöka hur, medan vad är 

lättare. När man ska undersöka vad bilden visar finns en mängd variabler att ta hänsyn till: komposition, 

ljussättning, färger, former etc. Kanske fotograferas en person ur grodperspektiv, och vad är då skälet 

till att denna bildvinkel valdes? Även ljud analyseras i denna fas. Vad för typ av ljud finns på 

webbplatsen, instrumental musik eller musik med sång? Designval undersöks, vilka färger är det som 

används, och hur har exempelvis sidhuvuden och sidopaneler utformats? Vad är det som har gjort att 

just denna layout har används, vad är det man vill förmedla? 

 

Fas 3 avslutas med en inverterad analys där man konstaterar om det finns betydande innehåll som 

saknas eller är ofullständigt.  

 

Fas 4 - Inbäddade åsikter och värderingar (eng. Embedded Point(s) of View or ‘Voice’ and Implied 

Audience(s) and Purposes) 

I den fjärde fasen undersöks avsändaren. Vad har denne för syfte? Vem är det som står bakom 

webbplatsen? Att urskilja endast en avsändare kan vara svårt då en webbplats ofta är fylld med material 

skapat av flera olika människor och källor. I denna fas undersöker man på djupet vem som egentligen är 

avsändaren. Som exempel tar Pauwels en webbplats som vid första anblick är en “family website” där 

samtliga medlemmar i familjen får ta utrymme. Men det kan i själva verket visa sig att webbplatsen 

används av en av familjemedlemmarna för att exempelvis propagera för en viss sorts politisk åskådning. 

I denna fas ska man även undersöka till vilken eller vilka publik webbplatsen riktar sig. Avsändaren kan 

vara öppen och mycket tydlig, eller säga sig ha ett budskap men ha dolda motiv eller budskap. 

 

Fas 5 - Analys av dynamiskt innehåll (eng. Analysis of Information Organization and Spatial Priming 

Strategies) 

I fas fem analyseras det dynamiska innehållet på webbplatsen. Här analyseras även vilka aktiviteter 

användarna kan utföra. Finns det möjlighet att chatta? Vad förväntas man utföra på webbplatsen kontra 

vad kan man göra? Vad för typ av interaktiva element finns på webbplatsen? Innehåller webbplatsen 

någon form av pop-up fönster eller banners? 
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Fas 6 - Kontextanalys (eng. Contextual Analysis, Provenace and Inference) 

I den sista och avslutande fasen poängterar Pauwels vikten av att inse att webbplatser inte skapas i ett 

objektivt vakuum. Personerna som skapat webbplatsen har ett kulturellt bagage. Man bör inte bara 

identifiera kulturella indikatorer utan måste också koppla ihop dem med kulturella aktörer och ta reda på 

hur de kopplas samman. 

 

För att sammanfatta kan man förenklat säga att i fas ett och två görs en övergripande analys av 

webbplatsen, och i de senare faserna övergår man till att göra en mer djupgående tolkning där man 

försöker få en mer metaforisk och symbolisk förståelse för innehållet.  

 

4.3	  Wibergs	  användningslins	  

Mikael Wibergs materiella användarlins kan användas inom forskning på interaktionsdesign och den 

bygger även på tidigare forskning inom detta område. Genom att applicera linsen kan man dels 

identifiera och analysera användningsområden i ett gränssnitt, dels belysa de materiella egenskaper som 

ger upphov till olika former av användning (Wiberg, 2014). För att applicera metoden bör man först 

undersöka vad det är för typ av material man ska undersöka, och vad detta material har för egenskaper, 

dess struktur, och hur det kan användas. Genom att fullt ut förstå sitt materials egenskaper kan man 

bättre undersöka det. När denna första del av metoden är utförd fortsätter man med att undersöka 

materialets beståndsdelar, dess betydelse och mening. Syftet med denna fas är att se materialet som en 

helhet och som något som finns i en social och kulturell kontext (Ibid). Efter att den första delen av 

metoden är utförd övergår man till att analysera utseende, vilket inom interaktionsdesign innebär både 

“look and feel” (Ibid). Relaterat till denna fas är också äkthet. Som exempel tar Wiberg upp hur ett bord 

kan se ut att vara tillverkat helt i trä, men i själva verket kan ytan vara gjord av plast. Han diskuterar 

även begreppet “skeuomorph” vilket innebär att man designar en digital artefakt utifrån en analog, som 

exempelvis en bok eller en kalender (Ibid). Wibergs materiella lins är både praktisk men är även en 

analytisk och konceptuell metod. 

 

4.4	  Normkritisk	  designanalys	  för	  gränssnittsdesign	  

Jonsson och Lundmark (2014) har undersökt hur man kan utföra en normkritisk analys av interaktiv 

gränssnittsdesign, såsom webbplatser. De anser att de kulturella koderna finns både i designen och 

innehållet och att en sådan analysmetod bör ta hänsyn till de båda. Vidare menar de att normer bäddas in 

i den tekniska artefakten såväl som i de symboler, texter och bilder som förmedlas (Ibid). 
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Jonsson och Lundmark (2014) menar att vår uppfattning om interaktioner på en webbplats bör förstås ur 

fyra olika perspektiv: kulturell representation, teknologi, interaktivitet och kontext. Med kulturell 

representation menas att man exempelvis frågar sig vilka etniska grupper som representeras eller lämnas 

utanför och hur de porträtteras (Ibid). Man kan även fråga sig vilka identifikationer som är möjliga. När 

man tittar på interaktivitet så fokuserar man på flödet av interaktioner som kan, eller inte kan ske på en 

webbplats (Ibid). Man frågar sig också vad systemet ger för feedback vid vissa interaktioner. I en 

teknologisk analys fokuserar man på hur de tekniska egenskaperna antingen stödjer eller hindrar normer 

och värden (Ibid). Med användningskontext menas den tekniska och sociala kontext i vilket tekniken 

används. I en kontextanalys fokuserar man inte bara på vad användaren gör utan också vem användaren 

är samt var och när de använder en artefakt (Ibid).  

 

4.5	  Genomförande	  

Vi har utfört Pauwels analysmetod så som den ser ut och genomfört faserna 1 - 6 under en period på ca 

en vecka. De första två faserna i Pauwels multimodala analysmetoder utgörs av en övergripande analys 

av webbplatsen. Fas 1, Första intryck, utfördes enskilt genom att vi under tystnad tittade på sajten och 

skrev upp våra första intryck av den. Vi diskuterade sedan sinsemellan vad vi kommit fram till. Vi 

utförde sedan Fas 2, Inventering och kategorisering av element, gemensamt genom att en av oss 

antecknade medan den andra observerade webbplatsen. 

 

Insamlingsmetoden har bestått av att vi dels tagit skärmdumpar av hela svt.se under tre tillfällen 

(141121, 141124 samt 141127). Vi har sedan haft dessa skärmdumpar som stöd när vi i efterhand 

analyserat valda delar av innehållet. Vi har även tagit skärmdumpar av svt.se kontinuerligt under 6 

veckor vid de tillfällen då vi sett att svt.se har ändrat sitt utseende, exempelvis när ett element har fått ge 

vika för ett dominerande, eller om något program eller nyhet fått ökat utrymme.  

 

Trots att Pauwels argumenterar för vikten att analysera webbplatser som kulturella uttryck så 

tillhandahålls inga teoretiska ingångar, snarare utgörs metoden av en systematisk genomgång av en 

webbsida och dess komponenter. När vi utförde fas 3 - 6, som innefattar en mer djupgående analys av 

materialet, valde vi därför att koppla in angränsande metoder. Dessa fungerade som ett komplement till 

Pauwels analysmetod för att bättre kunna förstå materialet. I fas 3 kopplade vi in Jonsson och 

Lundmarks (2014) normkritiska analysmetod och tittade särskilt på de fyra perspektiven; kulturell 

representation, teknologi, interaktivitet och kontext. 
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Svt.se är en dynamisk sida vars innehåll förändras och uppdateras flera gånger om dagen. Under arbetet 

med Pauwels analysmetod har vi inte utgått från samma innehåll under hela analysperioden. I de faser 

där vi ansett att det varit relevant har vi valt att inte uppdatera sidan utan analyserat samma innehåll, 

trots att det kan ha funnits mer aktuellt innehåll. När vi påbörjat en ny fas har vi i vissa fall valt att 

uppdatera sidan i samband med det. Analysen har pågått under sex veckor. Det är på grund av det 

mycket dynamiska innehållet som vi varit tvungna att undersöka sidan flera gånger. Vi är medvetna om 

att det inte går att dra generella slutsatser om hur svt.se:s design förändras över tid, men vi kommer ändå 

att diskutera kring hur innehållet ändrats under analysens gång. 

 

När vi avslutat den första datainsamlingen utifrån Pauwels analysmetod har vi i efterföljande 

analysarbete fortsatt relatera till Wibergs användningslins samt Jonsson och Lundmarks normkritiska 

analysverktyg för webbplatser. I analysarbetet har vi löpande, under sex veckors tid, läst och använt 

teorier för att analysera vårt material.  

 

Vi har arbetat utifrån ett empiriskt synsätt som ibland benämns som “grounded theory”. Detta innebär 

att vi inte har väntat tills all data samlats in innan vi påbörjat analysen. Datainsamlingen och analysen 

har alltså ägt rum samtidigt. I takt med att studien fortskridit har vi byggt på analysen och löpande 

samlat in ny data (Bell, 2006, s.29). Grounded theory är en iterativ process, där det är vanligt att 

forskare startar med forskningsfrågor snarare än hypoteser. En nackdel med grounded theory kan vara 

att det kan vara svårt att veta när analysen är klar, då det ständigt kan dyka upp ny data att ta hänsyn till 

(Bell, 2006).  

 

4.6	  Metodkritik	  

I den här typen av analys kan det vara svårt att förhålla sig objektivt till materialet. Detta kan vara 

problematiskt, men det viktiga är att vi förhåller oss kritiskt till detta. För att undvika skevheter har vi 

låtit teorierna och frågeställningarna vara viktiga i vår analys. Intersektionella aspekter och övrigt 

teoretiskt underlag har hjälpt oss att kunna förstå och analysera materialet. Vi har strävat efter att 

förhålla oss kritiskt till vår metod i enlighet med Bell (2006). 

 

Pauwels (2012) analysmetod tycks utgå från mindre hemsidor, små webbshoppar, familjehemsidor och 

liknande. Ett exempel på detta är när det handlar om avsändaren, där exemplen inte riktigt passar i vårt 

fall, eftersom det är väldigt svårt att identifiera en enskild avsändare på svt.se. Pauwels (Ibid) 

understryker att det krävs en bred och stabil teoretisk bakgrund för att utföra analysen. På det sättet är 
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metoden bra för att den går att anpassa på många typer av webbplatser. Med rätt teoretiskt grund kan 

metoden appliceras på alla typer av webbplatser, beroende på vilka teoretiska aspekter man väljer att 

fokusera på. Vi menar att valet av analysmetod således är lämpligt i vårt fall, eftersom vi tagit in de 

teoretiska utgångspunkter vi ansett varit relevanta för vår frågeställning. 

 

Ett material som hade varit viktigt för oss att inkludera i analysen är den grafiska profil som SVT 

förhåller sig till. Denna har vi inte fått tillgång till. Vi hade även inledningsvis för avsikt att intervjua en 

webbansvarig person på SVT men fick beskedet att de var inne i ett känsligt skede och inte hade 

möjlighet att prata om webbplatsen. 

5	  Resultat	  och	  analys	  

I detta kapitel presenterar vi resultat och analys av studien. Vi inleder med en analys av de riktlinjer som 

utformats av W3C som SVT förhåller sig till. Vi presenterar sedan analysen av svt.se, med 

utgångspunkt i en systematisk beskrivning av struktur, innehåll och visuella representationer på svt.se. 

Vi diskuterar därefter multimodala och kulturella aspekter i relation till normer, intersektionalitet och 

härskartekniker för att belysa syftet med studien. 

 

5.1	  Analys	  av	  Web	  Content	  Accessibility	  Guidelines	  (WCAG)	  2.0	  

Samtliga riktlinjer som tillhandahålls både av Funka Nu och SVT för tillgänglighet på webben utgår 

från WCAG 2.0. Eftersom riktlinjerna är internationella och allmänt vedertagna kan de också anses 

normerande. De säger någonting om vad som är viktigt och vad man bör förhålla sig till på en 

webbplats. Riktlinjerna utgår från funktion. Full funktionalitet och tillgänglighet i webbgränssnittet är 

normen som eftersträvas. Detta kan anses vara en kritisk utgångspunkt, eftersom den funktionsnedsatta 

användaren inte är den marginaliserade utan den normativa, den som står i centrum för designen. Detta 

skiljer sig från andra delar av samhället där funktionshindrade sällan representeras, till exempel i SVT:s 

tablå. 

 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv är riktlinjerna intressanta att titta på. I relation till andra 

modaliteter i ett gränssnitt kan man fråga sig vad man menar med ett funktionellt tillgängligt gränssnitt. 

Sociala normer kan manifesteras på andra sätt, till exempel genom kulturella representationer på sidan. 

En sajt som rent funktionellt tillgodoser många användare, men i text, bild, video och andra visuella 

representationer utelämnar funktionsnedsatta kan anses misslyckas med sitt syfte att vara inkluderande. 

Man kan alltså tänka sig att andra aspekter kan ingå i den här typen av internationella riktlinjer. Vi anser 
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inte att riktlinjerna ska innehålla fingervisningar om vilken typ av innehåll som ska finnas på en 

webbplats, utan bör fokusera på de andra delarna av materialet, form och funktion. Dock kan riktlinjerna 

i större utsträckning erkänna webbplatser som ett kulturellt fenomen där innehåll, form och funktioner 

samverkar och utgör ett meningsskapande.  

 

Ett tydligt kritiskt perspektiv kan alltså vara nyttigt här, anser vi. Bara ordet “tillgänglighet” i 

riktlinjerna avser tillgänglighet just för funktionsnedsatta. Riktlinjerna skulle kunna innefatta en bredare 

definition av tillgänglighet. En webbplats kan rent funktionellt vara tillgänglig, men kanske uppfattas 

som stängd eller otillgänglig av en användare som är marginaliserad av andra anledningar. Man nämner 

också äldre som en grupp som kan innefattas i funktionsbegreppet, men riktlinjerna är inte explicit 

utvecklade med äldre i åtanke. 

 

5.2	  Struktur	  och	  innehåll	  på	  svt.se	  

Innehållet på svt.se:s startsida är uppdelat i tre delar; sidhuvud, sidfot och huvudinnehåll. Sidhuvudet, 

det element som ligger längst upp på sidan (Morville & Rosenfeld, 2007), består av SVT:s logotyp, en 

sökruta samt två menyer. Den ena menyn består av länkarna “Nyheter”, “Program”, “Sport” samt 

“Barn” och ligger relativt centrerat i linje med logotypen vilket gör att den kan tolkas som huvudmenyn. 

Den andra menyn ligger i övre högre hörnet och tar mindre plats. Länkarna i denna meny leder bland 

annat till SVT:s olika streamingsajter (Ne.se, 2014). 

 

 
Figur 2: Sidhuvud 141121. © Sveriges Television AB  

 

Huvudinnehållet på startsidan är uppdelat i tre olika typer. Högst upp under sidhuvudet finns två 

kolumner med rubrikerna SVT Nyheter och Program. I kolumnen SVT Nyheter finns länkar till olika 

typer av nyhetsartiklar. Dessa presenteras i form av artiklar som består av en tumnagel (Ne.se, 2014), en 

beskrivande text och länk. I kolumnen Program finns artiklar som leder till aktuella program på SVT 

Play och Flow. Dessa presenteras också med en tumnagel och tillhörande text. Vissa artiklar leder till 

programsidor.  

 

De två kolumnerna går sedan ihop till en, med rubriken Programnyheter. Artiklarna i kolumnen består, i 

likhet med tidigare innehåll, av en tumnagel med tillhörande text och länkar i olika nivåer. Länkarna går 



 29 

till olika programsidor på svt.se, och ibland till sidor utanför svt.se som SVT Flow och Barnkanalen. 

Artiklarna är ordnade så att den översta artikeln går över hela kolumnens bredd, och under den följer ett 

antal artiklar i mindre format som är placerade i en grid (ett rutnät) med två rader och fyra kolumner. 

 

 
Figur 3: Svt.se 141121. Kolumnen Programnyheter presenteras med ett dominant element högst upp och resten av innehållet 

i ett rutnät. © Sveriges Television AB 

 

Sidfoten, det element som ligger längst ner på sidan är indelad i två block. Det ena består av fyra 

kolumner där respektive kolumn består av en meny/länklista. Det andra blocket består av SVT:s logotyp 

samt texten “Copyright Sveriges Television AB”. 

 

 
Figur 4: Sidfoten 141121. © Sveriges Television AB 
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Från SVT:s startsida är det möjligt att navigera vidare till en stor mängd innehåll av olika karaktär. En 

stor del av SVT:s program har egna undersidor där det finns möjlighet att läsa om programmen och titta 

på klipp (se till exempel http://www.svt.se/historieatarna samt figur 5).  

 

 
Figur 5: Historieätarna 150109. På programundersidor ersätts sidhuvudet med en programspecifik sådan, och 

huvudnavigationen flyttas upp. © Sveriges Television AB 

 

SVT Nyheter har en egen sajt (http://www.svt.se/nyheter/) där det förekommer en omfattande 

nyhetsrapportering, se figur 6. På SVT Nyheter finner man även ett antal nyhetsbloggar och 

sportbloggar. På nyhetssidan är layouten något annorlunda än startsidan. Sidhuvudet har en klarröd färg. 

Man använder sig av fällbara artiklar för att rymma mycket innehåll, se figur 7. Nyhetssidan erbjuder 

andra navigationsmöjligheter än startsidan då huvudnavigationen flyttats allra högst upp på sidan. I 

sidhuvudet tar en annan meny plats, som är uppdelad i två nivåer. Nyheterna delas bland annat upp i 

kategorierna Inrikes, Utrikes, Ekonomi och Vetenskap. 
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Figur 6: SVT Nyheter 150109. Startsidan på svt.se/nyheter. © Sveriges Television AB 

 

 
Figur 7: SVT Nyheter 150106. Artiklar är fällbara för att lättare kunna rymma många artiklar på samma sida. © Sveriges 

Television AB 

 

SVT har också en mobilanpassad sajt. Denna är uppbyggd på ungefär samma sätt som webbversionen, 

men sidhuvudet har minskat och har en utfällbar meny. Innehållet presenteras på ungefär samma sätt, i 

form av artiklar med tumnaglar, text och länk, men presenteras i en kolumn där SVT Nyheter kommer 
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högst upp, följt av “Program” och “Programnyheter”. Sidfoten innehåller samma länklista. Vi ser ingen 

möjlighet att komma tillbaka till webbsajten från mobilversionen, vilket rekommenderas i riktlinjerna 

för tillgängliga mobilgränssnitt. 

 

5.3	  Systematisk	  analys	  av	  svt.se	  

I detta stycke presenterar vi en systematisk genomgång av svt.se. Vi kommer att gå igenom resultaten av 

Pauwels faser och redogöra för de första intrycken, visuell representation, inbäddade åsikter och 

värderingar, dynamiskt innehåll och kontextanalys. Utifrån det som finns på sidan har vi gått igenom 

innehållet utifrån aspekterna genus, etnicitet, funktion, härskartekniker och performativitet. Vi använder 

Pauwels metod för att synliggöra den här typen av normer. De första intrycken av sidan var att det är en 

omfattande, komplex sida som rymmer mycket information och olika modaliteter som samverkar med 

varandra. När vi tittat på visuell representation har vi konstaterat att det förekommer i form av 

fotografier, text, video och logotyper. I Pauwels fas 5, dynamiskt innehåll, kan vi konstatera att svt.se är 

en sida vars innehåll är mycket dynamiskt. Innehållet uppdateras dagligen och förändras ibland från 

timme till timme. Vi har även sett att aktualitet är den dominerande logiken vad gäller uppdatering av 

innehåll - det som tillkommer är mer aktuella nyheter och program. Även designen är föränderlig 

beroende på vad man väljer att lyfta fram på sidan. Speciellt dramatiska eller viktiga händelser och 

meddelanden till allmänheten påverkar layouten så till vida att utseende förändras avsevärt, se figur 8 

och 9. 
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Figur 8: Svt.se 141201. Här avviker designen från det vanliga på två sett. En röd remsa tillkommer med ett meddelande till 

allmänheten, samt en artikel om årets julkalender tillkommer som dominant element ovanför nyhets- samt programkolumnen. 

 

 
Figur 9: SVT Nyheter 150109. En dramatisk händelse förändrar innehållet på SVT Nyheter. 
 

När vi tittar på kulturell kontext har vi tittat på de nordiska sidorna och sett att de ser olika ut, speciellt 

avseende de här aspekterna, men att de liknar varandra avseende färgval. Utifrån den kontextuella 
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analysen utifrån Pauwels kom vi fram till att det finns många olika modaliteter som är intressanta att 

analysera. Vi kunde se att förhållandet mellan olika modaliteter på sidan förändrades allt eftersom 

användaren navigerar vidare till undersidor på svt.se. Vi kommer att diskutera detta mer, där vi också 

problematiserar detta i förhållande till teorierna. När vi har undersökt svt.se har vi sett att det är en sida 

som består av en mängd olika modaliteter som samverkar med varandra. Förhållandet mellan dessa 

förändras över webbplatsens olika undersidor samt över tid. 

 

När vi gick igenom hela sidan utifrån etnicitet så framkom det att personer med icke västerländskt 

utseende är underrepresenterade på fotografier, och att det till största del är vita personer som syns och 

får ta plats. När vi gick igenom sidan utifrån funktion såg vi att svt.se är en funktionell sida som följer 

internationella riktlinjer för tillgängliga webbgränssnitt. Detta innebär att svt.se är tillgängligt för 

personer med varierande funktionsnedsättningar, men att det fortfarande finns förbättringar som kan 

göras i designen avseende funktioner som kan underlätta till exempel för personer med syn- och 

hörselnedsättningar. 

 

5.4	  Design	  och	  representation	  av	  layout	  -‐	  visuella	  och	  typografiska	  aspekter	  

Enligt SVT:s riktlinjer13 ska rubrikerna på sajten följa en logisk rubrikstruktur, vilket innebär att man 

aldrig ska hoppa över en rubriknivå. Det finns många nivåer av element, rubriker, länkar och text som 

samsas på svt.se, och typografi används för att skilja på olika typer av rubriker. Till exempel finns det en 

typ av rubrik, brun i fetstil och kapitäler, som signalerar vilket tv-program länken refererar till (se figur 

10). Typografi används också för att skapa ytterligare kontrast mellan kolumnerna SVT Nyheter och 

Program. De stora rubrikerna under SVT Nyheter är ett sans serift, fetat typsnitt. De stora rubrikerna 

under Program är serifa. Svt.se har flera olika nivåer av text som samsas, och det är tydligt att man 

använt typografi för att särskilja dessa nivåer av text. 

 

                                                
13 https://docs.google.com/document/d/1RGXrWHa935a30S-HlQnxvM-b1s0rKU6mJsaQqOqcYJE/edit 
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Figur 10: Svt.se 141121. Tre nivåer av rubriker och text. © Sveriges Television AB 

 

Pauwels (2012) menar att man kan använda sig av så kallade dominanta element för att guida en 

besökare genom en webbplats. Svt.se använder genomgående på sidan denna strategi då man lyfter fram 

visst innehåll genom att förstora den bild som ligger högst upp på sidan. Varje kolumn har en framlyft 

artikel längst upp med extra stor bild och text. I vissa fall får en artikel ta över hela sidan och ges ett eget 

block högst upp (se figur 11). Det finns inga anvisningar i SVTs riktlinjer angående vilken typ av 

innehåll som får ta denna plats. Över tid har vi noterat att program som fått den största platsen högst upp 

sedan har ersatts av ett mer aktuellt program och flyttats längre ner i listan (Se figur 12 och 13). Vi ser 

alltså tydligt att vilket innehåll som får ta plats är en fråga om aktualitet. Det är också intressant att 

kolumnens rubrik är Program och inte Aktuella program, då den dominerande logiken så tydligt är just 

aktualitet. Även på programsidor gäller samma logik. Vi har dock noterat att man ibland frångår detta 

när det gäller nyhetsrapportering, då det inte alltid är den tidsmässigt mest aktuella som hamnar i 

blickfånget. Här görs en annan typ av värdering. Hur den sker är svårt att veta, men man kan tänka sig 

att en normvärdering är inblandad. De mest tidsmässigt aktuella artiklarna på SVT Nyheter märks upp 

och placeras i en kolumn till höger på sidan. I riktlinjerna återfinns inte någon information om hur 

innehållet ska kategoriseras och hierarkiseras. 
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Figur 11: Svt.se 141124. En artikel om Melodifestivalen ges ett eget block över de två ordinarie kolumnerna. © Sveriges 

Television AB 

 

    
Figur 12: Svt.se 141121. Den översta artikeln till höger handlar om det aktuella programmet “Morran och Tobias” på SVT 

Flow. © Sveriges Television AB  
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Figur 13: Svt.se 141124. Artikeln om Morran och Tobias är nu nerflyttad och ligger istället under rubriken 

“Programnyheter” och tar betydligt mindre plats. © Sveriges Television AB 

 

Enligt Funka Nu:s riktlinjer för tillgängliga mobilgränssnitt ska länkar utformas som länkar, och för att 

indikera detta ska mer än bara länkfärg användas. I SVT:s egna riktlinjer för tillgängliga webbgränssnitt 

står det även att det ska vara tydligt var en länk leder, till en fil, en extern webbplats etc. Det är tydligt 

att SVT följer dessa principer och använder sig av ikoner för ändamålet. De länkar i sidhuvudet som 

leder till externa sajter inom SVT använder de respektive sajternas loggor som ikoner bredvid länken (se 

figur 14). 

 
Figur 14: Några exempel på ikoner som förekommer på svt.se. © Sveriges Television AB 

 

Andra typer av ikoner som används för att förtydliga länkar är en ikon som symboliserar livesändning, 

en pratbubbla som indikerar möjligheten att livechatta och en playknapp som visar att målsidan 

innehåller ett inbäddat videoklipp (se figur 14). Playknappen och pratbubblan återkommer också på 

nrk.no, i samma utformning. En ikon som inte har ett lika tydligt syfte är pilen som dels används 

framför länkar som en grafisk upphöjare eller detalj, dels för att signalera att det finns mer att läsa om 

samma ämne (se figur 15). Vi har noterat att av de nordiska sidorna är svt.se den enda sajt som använder 

sig av pilar, där de övriga istället är mer sparsamma med ikoner. Förstoringsglaset som förekommer i 
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sökrutan (se figur 14) är den enda ikonen som helt får ersätta en länktext (i det här fallet ”sök”), men 

ikonen kan anses så pass vedertagen att det i det här fallet är legitimt.  

 
Figur 15: Pil som används för att förstärka länkar. © Sveriges Television AB 

 

Vi upplever att de ikoner som förekommer på sidan är vedertagna och att de känns igen av en 

genomsnittlig användare. Detta är något som också avspeglas i Funka Nu:s riktlinjer som uppmanar till 

att använda kända utformningar av ikoner. Användningen av ikoner ger en tydlig fingervisning 

avseende navigation och handlingsutrymme. Ikonerna förstärker länkar vilket uppmanar användare att 

klicka på dem. De kan ses som små styrningsmoment som styr användaren på sidan, men även ett 

uttryck för funktionalitet. Ikonerna tydliggör för användaren vilken typ av innehåll länken leder till, och 

att de finns där visar på att SVT följer sina tillgänglighetsriktlinjer. 

 

Vid en inverterad analys utifrån Pauwels fas 3 har vi noterat att det saknas funktionalitet som tillgodoser 

behoven för vissa funktionsvarianter. Det saknar till exempel en funktion för ljuduppspelning eller 

uppläsning av text för de som är blinda eller har svårt att läsa. Dessa funktioner finns som 

programvara14, men bör också kunna bäddas in på sidan. Det saknas också översättningar av svt.se till 

olika språk. Även för detta ändamål finns annan programvara, exempelvis Google Translate15, men då 

det inte alltid fungerar sömlöst så bör detta behov kunna tillgodoses på sidan. Sektionen “Om SVT” har 

dock en engelsk motsvarighet, “About SVT” som återfinns i sidfoten i länklistan längst åt höger. Vi 

saknar även en sidkarta/sitemap över sajten. En sitemap är en guide över hemsidan som fungerar som ett 

komplement till de primära navigationsmöjligeterna som finns (Nielsen, 2008). En sitemap ger en 

överblick över hemsidans struktur och inkluderar ofta flera nivåer av hierarki (Ibid). 

 

                                                
14 http://www.ungkompensation.se/talsyntes.aspx Hämtad 2014-01-04 
15 http://translate.google.com  
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5.5	  Multimodalitet	  på	  webben	  och	  kulturell	  kontext	  

Enligt Jewitt (2013) är digitala artefakter särskilt lämpliga att analysera utifrån ett multimodalt 

angreppsätt, då det går att finna en mängd sammanflätande modaliteter i digitala artefakter. Dessa 

modaliteter är dessutom ofta föränderliga och kan ge upphov till nya sätt att interagera (Ibid). SVT:s 

webbplats rymmer ett flertal modaliteter (bild, både rörlig och fixerad, text, ikoner etc.) som dels 

samverkar med varandra, dels uppmuntrar till handlingar och interaktion. Interaktionsdesignen på 

hemsidan samverkar också med, och påverkas av, vilka program som produceras och sänds på SVT:s 

kanaler och streamingsajter, samt vilka som ansvarar för och uppdaterar hemsidan och dess design. SVT 

producerar inte heller alla program utan använder sig även av externa leverantörer. När en multimodal 

analys utförs är det viktigt att inte bara identifiera kulturella indikatorer. Det är också viktigt att koppla 

ihop dessa med kulturella aktörer (Pauwels, 2012). Svt.se är som vi tidigare nämnt en mycket 

omfattande webbplats med en stor mängd undersidor. Personerna som skapat webbplatsen bär alla på ett 

kulturellt bagage. Detta går i linje med Rodes (2011) resonemang om att webben, och design inom MDI, 

inte alls är neutral. Här finns också en möjlighet att utrusta utvecklare, redaktörer och andra avsändare 

med verktyg för att skapa design som är feminint kodad, men inte för den sakens skull endast är riktad 

till kvinnor (Ibid). 

 

5.6	  Androcentrism	  och	  universalitet	  

Cyr (2014) menar att det är viktigt att en webbplatsdesign möter användarens behov. Detta gäller 

speciellt webbdesign som riktar sig till en specifik grupp med vissa preferenser. Till exempel har män 

och kvinnor, samt användare från olika kulturer olika preferenser gällande vilken design som uppfattas 

som tillfredställande. Alexandra Falagara skriver “När en persons första intryck är att något till exempel 

ser ‘trendigt’ ut, ‘stilrent’ eller ‘fult’, är det omdömet baserat på det första lagret av visuell information 

och färgat av de egna referenser som varje person innehar. ” (Falagara, 2014). Oavsett enskilda 

användares preferenser, som påverkas av en rad olika faktorer, så har Sveriges Television uppgiften att 

erbjuda en design som riktar sig till alla och ändå uppfattas som tillgänglig och användarvänlig. Att 

försöka skapa en design för en neutral, universell användare har visat sig problematiskt då det neutrala 

också är maskulint kodat (Bardzell, 2010, Rode, 2014). Gemzöe (2008), Bardzell (2010) och Rode 

(2014) har ur olika perspektiv diskuterat hur samhället präglas av en manlig norm. Gemzöe menar att 

den normativa dualism som samhället präglas av innebär en ordning där manligt kodade egenskaper 

värderas högre än kvinnliga. Inom MDI visar sig detta i form av en manlig “universell” användare. 

Rode (2011) menar i sin tur att den design som inom MDI uppfattas som neutral i själva verket är 

manligt kodad. 
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Ett exempel på universalitet på de nordiska public service-sidorna är valet av färger. Färger har 

historiskt sett alltid väckt känslor och fascination hos människor (Ambjörnsson, 2011, s.7). Åsikten om 

huruvida människors uppfattning om färger är biologiskt eller kulturellt betingad går isär. Vår 

utgångspunkt är att färger och de känslor och associationer de bär med sig i viss utsträckning är socialt 

konstruerade och således kan tillskrivas olika värden. Hur vi avkodar och tolkar färger är alltså beroende 

av en kulturell kontext. 

 

Gemensamt för svt.se och dess nordiska motsvarigheter är avsaknaden av färger på sidan. De använder 

alla svart textfärg, med undantag för länkar och i vissa fall rubriker, och vit bakgrund på sidan. Olika 

nyanser av grått används på sidfot och ibland i huvudmenyn, t.ex. på nrk.no. Dock varierar accent- och 

komplementfärger på de olika sidorna. Finska Yle använder en gulaktig färg som komplementfärg och 

danska DR använder rött till viss del. SVT använder färger på sidhuvudet till en del undersidor, och de 

olika streamingsajterna, som SVT Play och SVT Flow har en mer utmärkande grafisk profil. Den enda 

sajten som avsevärt bryter mot mönstret är isländska RÚV som använder en klarblå färg på sidhuvud 

och rubriker på förstasidan (se figur 16). 

 
Figur 16: Startsidor på NRK, RÚV, yle och DR. 20141219. © NRK, RÚV, yle & DR.  
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Svart, vitt och olika nyanser av grått och nedtonade färgskalor kan betraktas som neutrala färger i denna 

kontext. Nämnas bör också att valet av färgskala på en webbplats inte enbart är en fråga om neutralitet, 

utan också om läsbarhet. De nordiska public service-myndigheternas webbplatser bör vara tillgängliga 

och läsbara, och därför är det rimligtvis lämpligt att använda sig av en enklare färgskala med vit 

bakgrund och svart text som bas. 

 

Ytterligare en gemensam nämnare för de nordiska sajterna är avsaknaden av färgen rosa. Vi har sett den 

förekomma på SVT:s mobilsajt i form av bakgrundsfärgen på länkar när man klickar på dem. I övrigt 

förekommer den i princip inte alls i någon av de nordiska sidornas design. Ambjörnsson (2011, s.11) 

menar att färgen rosa bär på budskap om grundläggande värderingar i samhället, som är kopplade till 

strukturer knutna till genus, men också andra intersektionella aspekter som sexualitet, ålder och klass. 

Rosa är en färg som väcker känslor och samtidigt markerar och upprätthåller olika gränser och värden i 

samhället (Ibid). Att samtliga nordiska public service-sajter i princip saknar rosa i sin design kan ses 

som ett uttryck för en manlig norm. Rosa verkar stå för kvinnlighet oavsett kontext, medan andra färger 

kan symbolisera olika värden beroende av kontext. Färger kan laddas med olika innebörder som också 

kan ändras över tid, men få färger är idag så laddade som rosa (Ibid, s.10-11). Att medvetet använda sig 

av rosa i interaktionsdesignen på en nyhetssida som svt.se skulle kunna bidra till att omförhandla och 

uppvärdera betydelsen av färgen rosa. 

 

Valet av färger och visuella element i designen på en hemsida kan givetvis ha att göra med trender. Det 

behöver inte nödvändigtvis innebära att dessa element är laddade med ett visst värde eller bär på 

normer. Ett exempel på detta skulle kunna vara rutnätslayouten (Arshad, 2014), som återkommer i olika 

versioner på de nordiska public service-sidorna. Detta gäller rimligtvis även för färger. 

 

5.7	  Kulturella	  representationer	  

De bilder som syns på svt.se är av varierande karaktär. Vissa är av bildbankskaraktär (som i 

nyhetskolumnen) och andra mer genomarbetade bilder i form av studiobilder eller fotomontage. En av 

bilderna som under en längre tid gavs extra plats på svt.se var bilden på Hanna Widell och Amanda 

Schulman från programmet “Ett härligare liv” (se figur 17). Bilden består av Hanna och Amanda som 

skrattar och håller om varandra. De ser inklippta ut och bakgrunden är ett grönt sommarlandskap. Bilden 

är beskuren så att man endast ser deras ansikten och axlar. Personerna är placerade något till vänster. 

Bilden är den enda vi kunde observera vid detta tillfälle som till synes var ett montage och som tydligt 
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har retuscherats. Den är också olik de andra bilderna när det gäller ljussättning och färger. Det är hög 

kontrast på bilden och kortare skärpedjup än på andra bilder. Bilden innehåller enklare grafik i form av 

två färgblock i turkos och rosa. Programmets namn står skrivet ovanpå i turkost. Det är hög kontrast 

mellan text och bakgrund och svårt att läsa. Bilden låg kvar på samma ställe och gavs samma plats 

under sex dagar från första analystillfället. Det är en lång tid jämfört med andra bilder som ibland byts 

ut inom loppet av en timme. Det är dock viktigt att poängtera att det är skillnad på bilderna som 

illustrerar aktuella nyheter eftersom nyheterna uppdateras oftare. En anledning till att bilden fick synas 

så länge skulle kunna vara att programmet helt enkelt är kommersiellt gångbart. Hanna Widell har sedan 

90-talet varit en tv-profil och är även känd inom bloggvärlden. Amanda Schulman blev känd via sin 

makes blogg som under en period varit störst i Sverige. Programmet går inte heller på SVT:s tv-

sändningar utan endast på SVT Flow. Således är det möjligt att bilden genererar trafik till SVT Flow. 

 

 
Figur 17: “Ett härligare liv”. © Sveriges Television AB 

 

I SVT:s bolagsordning står att det bland ledamöterna bör finnas “personer med företagsekonomisk 

kompetens samt personer med bred kunskap om och förankring i det svenska samhället och med 

erfarenhet från olika sektorer i samhället, t.ex. från folkrörelser, medier, kulturliv folkbildning eller 

näringsliv”16. Denna prioritering är intressant då man lika väl hade kunnat se till andra faktorer, till 

exempel ålder och geografisk tillhörighet. Det kan tyckas långsökt att dra paralleller mellan SVT:s 

                                                
16 http://www.svt.se/omsvt/fakta/bolagsstyrning/svt-s-styrelse  
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bolagsordning och representationer på svt.se, men det ger en fingervisning om att det även inom 

begreppet “mångfald” verkar finnas en typ av hierarki. 

 

SVT ska enligt gällande riktlinjer erbjuda ett brett utbud av program och tjänster. Utbudet ska vara 

präglat av demokratiska värden, mångfald och kvalitet och vara tillgängligt för alla oavsett 

förutsättningar och bakgrund17. En stor del av de kulturella representationerna på svt.se består av foton 

som illustrerar artiklar och programklipp. Genom att applicera intersektionella teorier på vår analys kan 

vi identifiera en hierarki rent representativt där jämn könsfördelning är uppfylld, medan andra 

marginaliserade grupper inte är lika synliga. Könsfördelningen är enligt våra beräkningar jämn (på 

fotografier) vid varje analystillfälle medan rasifierade personer är i minoritet (vid ett analystillfälle var 

fyra av 54 personer till synes av utländskt ursprung), och vi har inte sett någon person med synlig 

funktionsvariant. Detta återspeglas också i SVT:s tablå som inte visat sig erbjuda särskilt mycket för 

personer med funktionshinder (Ljuslinder, 2002). Vår tes förstärks när vi tittar på SVT:s styrelse, som 

har jämn könsfördelning men endast ett fåtal rasifierade personer och ingen med (synlig) 

funktionsvariant18. Rosenberg (2007) menar att det inte finns någon hierarki inom intersektionell 

forskning, utan att forskare har olika fokus beroende på bakgrund och forskningsfält. Hon understryker 

dock att genus alltid är en grundläggande aspekt att ta hänsyn till och att genus alltid är en faktor vid 

intersektionell forskning. Här tycks vi också se den hierarkisering av förtryck där kön som faktor 

värderas högst. 

 

Som Davidsson och Vingeskog (2011) också har visat, kan SVT på vissa sätt liknas vid en kommersiell 

kanal i det avseendet att program som “säljer” är de som sänds på bästa sändningstid. Detta påverkar 

givetvis den visuella representationen på sajten eftersom bilderna som förekommer delvis illustrerar 

program från SVT:s tablå. Att en kanal är kommersiell kan kopplas ihop med begreppet bekräftande 

vilket enligt Dunne och Raby (2001) är motsatsen till kritisk. Detta blir en intressant parallell då man 

skulle kunna se det som att SVT, på grund av sitt public service-uppdrag, har en roll som den “kritiska” 

designen i motsats till kommersiella kanaler som kan anses bekräftande. Detta visar att det även i det här 

fallet är svårt att göra en statisk uppdelning mellan bekräftande och kritisk, och att en design i vissa fall 

kan vara både och (Bardzell & Bardzell, 2010). Vi kan också konstatera att även SVT måste förhålla sig 

till sina kommersiella “konkurrenter” i det marknadsekonomiska system SVT verkar i.  

 

                                                
17 http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/ - Hämtad 2014-11-27 
18 http://www.svt.se/omsvt/fakta/bolagsstyrning/svt-s-styrelse - Hämtad 2014-11-27 
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5.8	  Härskartekniker,	  navigation,	  handlingsutrymme	  och	  performativitet	  

Att medvetet styra användaren på en sajt kan ses som ett subtilt utövande av makt. Lundmark och 

Jonsson (2014) menar att gränssnittsdesignen och hur den presenteras för användaren påverkar hur 

användaren tolkar de aktiviteter som sker på webbplatsen. Sociala normer är närvarande på webben och 

medför att det finns en förförståelse för hur vissa handlingar och interaktioner med gränssnittet ska gå 

till (Ibid). Nyberg och Wiberg (2014, s.46) menar att härskartekniska effekter kan uppstå som en 

konsekvens av vårt agerande, men att dessa effekter kan vara mycket subtila och svåra att läsa av, 

speciellt då de uppfattas som neutrala. Som användare blir man styrd på svt.se, så till vida att det är 

tydligt vilken typ av interaktion man som användare förväntas utföra. Exempelvis är det först längst ner 

i sidfoten man ges möjlighet att kontakta SVT vilket kan tolkas som att detta inte skall vara en allt för 

lättillgänglig aktivitet att utföra. Det kan finnas olika anledningar till att man placerar länkar till 

kontaktuppgifter i sidfoten. Dels är det en konvention, det är vanligt att det är där man hittar dessa 

uppgifter (Morville & Rosenfeld, 2007). Det kan också vara så att det inte ska vara “för lätt” att 

kontakta SVT, den som vill höra av sig tvingas tänka efter innan den skickar något. 

 

När man klickar på en av nyhetsartiklarna omdirigeras man till SVT Nyheter, där man kan läsa den 

fullständiga artikeln. Från denna sajt kan man sig klicka vidare till ytterligare artiklar och undersidor. 

Även på undersidorna finns alltså ytterligare en stor mängd information och navigationsmöjligheter. 

Hela svt.se inbjuder således till att klicka runt, eller “roama” som Pauwels (2012) beskriver det. Att 

besöka de olika undersidorna kräver ingen motprestation, i form av att man som användare tvingas 

godkänna användaravtal eller liknande. Man behöver inte heller bli medlem på svt.se för att få tillgång 

till samtligt material. Danska dr.dk är den enda nordiska sajten där inloggning är möjligt. För att bli 

medlem på DR krävs att man inte publicerar kränkande, rasistiskt, diskriminerande, pornografiskt eller 

på annat sätt stötande innehåll eller innehåll av reklamkaraktär.19 

 

                                                
19 https://www.dr.dk/login/help  
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Figur 18: Inloggningsmöjligheter på DR. © DR 

 

Startsidan på svt.se är uppdelad i två kolumner, “SVT Nyheter” till vänster och “Program” till höger. 

Detta kan tolkas som att nyhetskolumnen värderas högre eftersom vi vanligen läser från vänster till 

höger (Cyr, 2014). Enligt Cyr (Ibid) drar bilder föreställande människor uppmärksamheten till sig 

snarare än sajter med bara text. Alltså går det att även tolka det som att “Program” värderas högre då 

bilderna generellt föreställer människor och mer lättsamma ämnen, och bilderna i nyhetskolumnen ofta 

föreställer föremål (Ibid). Att nyheter prioriteras och förväntas vara mest intressant för läsaren syns 

också i mobilversionen av sajten där nyhetskolumnen flyttats högst upp på sidan medan 

programkolumnen kommer efter. I nyhetskolumnen är bilden ett komplement till rubriken och i 

programkolumnen kan bilden på ett tydligt sätt illustrera vilken typ av program som avses. Den tydliga 

uppdelningen mellan “Nyheter” och “Program” säger mycket om vilken typ av innehåll svt.se består av 

och således vilken typ av aktivitet man bör utföra. 

 

På startsidan är det bara en liten del av det reella utbudet på sidan som får synas. Bara på undersidan 

SVT Nyheter delas innehållet upp och kategoriseras i en mängd olika underkategorier. Det användaren 

först möts av är en bråkdel av den information som svt.se rymmer. Det är alltså inte bara dominanta 

element på förstasidan som hierarkiserar information och styr användaren på sidan, utan startsidan är 

resultatet av en mänsklig värdering. Det är svårt att avgöra vad som avgör vilken information som får ta 

plats på förstasidan och vilken som “göms” på undersidor. Troligen är det en kombination av 

informationens aktualitet, den mänskliga faktorn och det kulturella bagage som avgör hur information 

värderas, samt riktlinjer och designkonventioner.  
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Figur 19: Artikel från SVT Nyheter 150107. Delningsmöjligheter ges med knappar till höger. © Sveriges Television AB 
 

I termer av handlingsutrymme är det intressant att undersöka vilka handlingar som är möjliga att utföra 

på svt.se och hur de uppmuntras eller avråds. Med hjälp av Wibergs användningslins kan man 

identifiera och analysera användningsområden i ett gränssnitt, och på så sätt få en idé om 

handlingsutrymme i gränssnittet. Ett exempel på detta är möjligheten att dela artiklar på svt.se. Vi kan se 

att det erbjuds möjlighet att dela innehåll vid E-post, Facebook samt Twitter (se figur 19). Vi ser inte att 

någon värdering läggs i vilken typ av innehåll som användare uppmanas att dela då möjligheten erbjuds 

på samtliga nyhetsartiklar. Däremot så erbjuds inte denna möjlighet på samma sätt på 

programundersidorna där dela-knapparna får en mer nedtonad placering (se figur 20). 
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Figur 20: Historieätarna 141127. Möjlighet att dela innehåll från programmet “Historieätarna” erbjuds med knappar i 

sidans nederkant. © Sveriges Television AB 

 

På svt.se finns enligt vår analys, tre huvudaktiviteter som användaren kan utföra. Dessa tre är; klicka på 

länkar, skriva in en text i sökrutan samt scrolla på sidan. Att klicka på olika länkar kan delas upp i en 

mängd olika aktiviteter, eftersom varje klick har olika mål. De aktiviteter/handlingar användaren kan 

utföra är: Klicka på de olika nyhets- och programlänkarna, komma i kontakt med SVT, klicka vidare till 

SVT:s streamingsajter samt barnsajten och se en sammanfattning av aktuella program och innehåll på 

sidan. Vissa element tar mer plats än andra vilket kan tolkas som att de är dessa man bör interagera med. 

6	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

Vår studie har syftat till att undersöka och belysa sociala normer på svt.se, som ett exempel på en 

nyhetssida av public service-karaktär. Vårt fokus har legat på sociala normer utifrån ett intersektionellt 

perspektiv, med särskilt fokus på genus, etnicitet och funktion. Vi har sett att det finns en norm kring 

aktualitet – det som händer nu är generellt viktigast. Det kan handla om både dramatiska händelser (som 

i figur 9) och aktuella eller populära program, till exempel Melodifestivalen (se figur 11). Vi har också 

sett att svt.se är en stor och komplex webbplats som rymmer stora mängder innehåll och består av ett 

antal modaliteter som samverkar med varandra. Det är på grund av svt.se:s dynamiska innehåll det är 



 48 

svårt att identifiera exakt vilka normer som manifesteras där, då detta är mycket föränderligt. Svt.se:s 

interaktionsdesign är ett resultat av allmänna konventioner, designtrender och populärkulturella 

referenser. Vi kan konstatera att SVT:s public service-uppdrag även återspeglas i webbplatsens design, i 

och med att man följer riktlinjer avseende tillgänglighet och användbarhet. Vi kan även säga att 

riktlinjerna i sig utgår från konventioner för hur en webbplats bör se ut och fungera. Slutligen har vi 

kunnat identifiera en hierarki avseende kulturella representationer där en jämn könsfördelning på bilder 

är något som uppfylls, medan representationer av andra marginaliserade grupper så som rasifierade och 

funktionsnedsatta ges mindre plats. 

 

Pauwels (2012) med flera (Lundmark & Jonsson, 2014, Wiberg, 2014) har undersökt hur man kan 

utforma ramverk för att förstå webbplatser som kulturella uttryck. Webbplatser rymmer ofta en mycket 

stor mängd information i form av innehåll, inbäddade normer, förväntade interaktioner och visuella 

representationer. Vi anser att analysmetoder för att undersöka webbplatser bör vara så detaljerade och 

allomfattande som möjligt. Pauwels analysmetod kräver en bred teoretisk bas för att vara användbar. 

Detta innebär också att den är mycket formbar efter studiens syfte och frågeställningar och bör vara 

användbar kombinerat med i stort sett vilket teoretiskt angreppssätt som helst. 

 

SVT har väl utformade riktlinjer att förhålla sig till, både gällande programinnehåll och utformning av 

webbplatsen. Där förhåller sig SVT både till sina egna utformade riktlinjer för mobil- och 

webbgränssnitt men också till riktlinjer utformade av Funka Nu och W3C. Detta visar på att SVT tar sitt 

ansvar att inkludera användare med olika behov i sin interaktionsdesign. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att det inte finns möjliga förbättringar i designen. Med ett fortsatt normkritiskt 

multimodalt perspektiv på interaktionsdesignen på svt.se kan man identifiera, avkoda och omförhandla 

de värden som designen kan tänkas bära på. 

 

Trots att området är relativt outforskat finns det en hel del forskning som behandlar MDI och normer. 

Boiano et al (2007) har till exempel kommit fram till att kvinnor värderar användbarhet högre än män 

och att de i större utsträckning ägnar sig åt andra aktiviteter än män, som till exempel att smsa. Med 

anledning av detta finns ett behov av MDI som i större utsträckning riktar sig till kvinnor (Ibid, s.118). 

Andra forskare (till exempel Cyr, 2014) har kommit fram till att kulturella skillnader, geografiska 

skillnader och skillnader mellan kön påverkar användarens preferenser. Detta angreppssätt kan anses 

problematiskt eftersom det närmast befäster skillnader mellan kön och kulturer som av naturen givna 

snarare än socialt konstruerade. Risken med detta angreppssätt blir att man befäster normer avseende 

kön, etnicitet och funktion snarare än plockar isär dem. I relation till Butlers performativitetsbegrepp 
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och Bardzells (2010), Rodes (2011) och Barads (2003) vidare diskussioner av begreppet menar vi att 

man istället bör se tekniken i sig som ett material med performativa egenskaper som påverkar vår 

uppfattning om genus (Rode, 2011). En designer bör i större utsträckning rikta sig till den 

marginaliserade användaren (Bardzell, 2010) och använda sig av feminint kodade attribut utan att för 

den sakens skull skapa design som specifikt är riktad till kvinnor (Rode, 2011). Vi menar att det handlar 

om att omvärdera uppfattningen om vad som är en “neutral” design snarare än att återskapa och 

upprätthålla dikotomiska förhållanden avseende genus, etnicitet och funktion. 

 

6.1	  Vidare	  forskning	  

Enligt Isaksson et al (2014) kan prototyper vara ett tacksamt hjälpmedel för att synliggöra normer. En 

påbyggnadsstudie av svt.se skulle kunna innefatta en prototyp där man utforskar en “alternativt 

normativ” design och medvetet ändrar hierarkier, strukturerar om innehåll och utforskar alternativa 

navigationsmöjligheter. Inom ramen för en C-uppsats har det inte funnits tid till att djupare analysera 

W3C:s riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har en normerande verkan på webben i allmänhet vore det 

intressant att närmare studera vilka aspekter inom tillgänglighet man fokuserar på. En studie på dessa 

riktlinjer hade till exempel kunnat fokusera på andra intersektionella aspekter, så som ålder och klass, 

eller ur ett främmandegörande perspektiv. Trots detta är det ett faktum att webben genom dessa 

riktlinjer görs mer tillgänglig för funktionsnedsatta användare, och webben är idag inte längre den 

manliga domän som den kanske en gång varit, utan öppnar allt mer upp för den marginaliserade 

användaren. 
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