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08-09-2010 

Den skal kun være til unge 

 
Kommunikér MÈR præsenterer hjemmesideprojektet på Helsingør Gymnasium 

 

- en lille rapport om to fokusgruppeinterviews på produktionsskolen Sundet 

og Helsingør Gymnasium i forbindelse med udarbejdelsen af Helsingør 
Misbrugscenters nye hjemmeside til unge 
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De to fokusgruppeinterviews 

Den 7. og 8. september 2010 besøgte vi henholdsvis produktionsskolen Sundet og 

Helsingør Gymnasium. Begge steder talte vi i omkring halvanden time med fire elever. På 

produktionsskolen fire piger mellem 16 og 22 år. To med anden etnisk baggrund. På 
gymnasiet fire med dansk baggrund to drenge og to piger mellem 17 og 19 år. 

Begge steder havde eleverne selv valgt, at de havde lyst til at snakke med os.  

 

Hvordan foregik det? 

Vi placerede de fire elever foran to computere, så de sad sammen to og to og diskuterede, 

hvad de syntes om det, vi viste dem. Begge steder bad vi dem surfe lidt på netstof.dk og 

uturn.dk. De fik at vide, at de bare skulle tilkendegive deres umiddelbare reaktioner og 

besøge de undersider, de fandt mest interessante.  Efterfølgende spurgte vi lidt mere ind 

til deres holdning til f.eks. brevkasse, billeder, tekster osv. Bagefter bad vi begge grupper 

kigge på den test, vi har udviklet til Helsingørhjemmesiden: Har du brug for at tale med 

nogen? Afslutningsvis talte vi lidt generelt om, hvad der kendetegner ungdommen i 

Helsingør. Hvor går man i byen? Hvilke typer af unge er der osv. Vi satte også de unge til 

at kigge på forskellige fotomodeller på hjemmesiden Basic cph. Her fik de lov at pege på 

forskellige herre- og damemodeller, som de mente ville appellere til unge på 
misbrugscentrets hjemmeside. Vi optog det hele på video og skrev noter undervejs.  
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Elever fra Produktionsskolen ved Sundet 

 

Film og billeder 

Mest markant var det, at alle fire ungegrupper styrede direkte mod videoklip med unge 

både når de besøgte uturn.dk og netstof.dk. I deres verden er der tydeligvis intet andet, 
der er tilnærmelsesvis så interessant som videoklip med unge, der fortæller deres historie.  

Dernæst var det lidt forskelligt, hvad der optog de to grupper. Billederne kiggede de meget 

på og gav i flere omgange udtryk for, at de var meget betydningsfulde for, om de syntes 
hjemmesiderne appellerede.  

På produktionsskolen var de meget optagede af de forskellige tests og fakta om rusmidler. 

Særligt teksterne om, hvilke rusmidler, der er mest udbredte. På gymnasiet kiggede de 

umiddelbart mere bredt rundt og besøgte brevkasser og f.eks. tips til hvordan man hjælper 
en ven.  

Farverne, det enkle budskab og kun til unge 

På begge uddannelsesinstitutioner fremhævede eleverne netstof.dk som deres foretrukne 

site af de to. Her kunne de godt lide farverne, enkeltheden i designet og det ”at den ikke 

ligner en kommunehjemmeside, der også skal henvende sig til andre end unge”. På 

produktionsskolen syntes de, at netstof.dk var rigtig nem at finde rundt på, hvorimod 
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uturn.dk var lidt sværere. De oplevede at uturn.dk henvender sig til en lidt ældre 
målgruppe end netstof.dk. Måske til noget der er omkring 20-22 år, som de sagde.   

Generelt ville gymnasieeleverne gerne have lyse farver og opmuntrende design. De kunne 
dog godt lide kontrasterne på netstof.dk. 

 

Det store billede med det enkle budskab 

På gymnasiet gav de udtryk for, at et enkelt budskab på forsiden med et stort billede og 

grafik og en diskret navigation ville være rigtig godt. De refererede til hjemmesiden 

apple.com, som eksempel på en hjemmeside, de godt kunne lide. Her fremhævede de 

dens tilgang til det enkle budskab. Som de sagde: Selvom Apple både laver computere, 

telefoner osv., så er det kun Iphone4, der er historien. Vi ved jo godt, de også laver det 

andet. Som skræmmeeksempel på en hjemmeside med mange lag i navigationen og 

undermenuer og uden enkle budskaber, fremhævede en ung fyr Helsingør Biblioteks 

hjemmeside helsbib.dk. Omkring budskab mente de to unge mænd på Helsingør 

Gymnasium, at det vigtigste budskab måtte være telefonnummeret til Misbrugscentret. Og 
så i øvrigt, at man skulle kunne smsʼe uden for åbningstiden.  

 

Billederne skal være rare, men ikke urealistiske 

Begge grupper syntes generelt bedre om billederne på uturn.dk end på netstof.dk. 

Billederne på uturn.dk mindede dem mere om virkelige unge, hvorimod billederne på 
Netstof.dk forekom dem opstillede og ”tøjreklameagtige”.  

En ung fyr på gymnasiet havde følgende holdning: Billederne skal vise noget rart om at 

være en almindelig ung. Det må ikke være unge det har det dårligt. Men det må heller ikke 

være fuldstændig urealistisk modelagtigt, så dem, der besøger hjemmesiden ikke kan leve 
op til det.  

De to drenge på gymnasiet foreslog, at der skulle være modeller inden for forskellige typer 

af unge, fordi unge generelt kun oplever sig talt til, hvis der er billeder af nogen, der er 
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samme type som dem selv. Derfor mente de at modelbillederne skulle være af en: Rich 

kid, en med anden etnisk baggrund fra slumkvarteret, en flippet, en poppet, en punker og 
måske en emu.  

De unge fyre foreslog en video og en fotosession, der starter på Kronborg, hvor en række 

unge sidder på Kronborgs volde og drikker øl. Derefter bevæger de sig forbi Kulturværftet, 

Stengade, Elværket, Annekset, Diskotek Retro, Gæstgiveren og Københavneren. De 
foreslog også billeder om natten og gå i byen billeder fredag nat. 

 

Meget tekst – nej tak! 

På begge uddannelsesinstitutioner var de enige om, at lange tekster, gider man ikke læse 

som ung. Derfor skal det være korte og nødvendige tekstbidder og meget hellere film, 
tests og billeder.  

På spørgsmålet: Hvad skal der være på hjemmesiden, svarede en ung på 
produktionsskolen: Unge! 

 

Ordet misbrug duer ikke 

På spørgsmålet om, hvilke ord der er okay at bruge og hvilke, der ikke duer, var der bred 

enighed om, at ordet misbrug ikke er rart og får en til at føle sig forkert og udenfor. Som en 

ung fra produktionsskolen sagde: Det dømmer lidt når man siger misbrug – det er nok 
også det, der holder folk væk. 

En ung fra produktionsskolen, der kommer en del på Helsingør Misbrugscenter på grund 

af sin far, havde følgende mening om hvad ordet Helsingør Misbrugscenter signalerer: 

Gamle junkier der ikke kan en skid. Jeg har det ikke så godt med at gå ud af døren derfra 
for man ved godt hvad folk tænker. 

 

Youtube og facebook 
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På spørgsmålet hvilke sites besøger I mest var det enkle svar på produktionsskolen: 
Youtube og Facebook. Det er det eneste vi bruger.  

 

Video skal være nemt – også på Iphone 

Generelt var det vigtigt for eleverne, at videoklippene var nemt tilgængelige. De foreslog 

flash, men kom så i tanke om at dette ikke fungerer på Iphone. De var enige om, at det er 
vigtigt at sitet er let tilgængeligt fra en Iphone.  

 

En kort konklusion 

Så hvad er det de unge vil have? De vil - ikke overraskende - have en hjemmeside, der er 

designet til netop den unge målgruppe. En hjemmeside der er kendetegnet ved blandt 
andet: 

• Videoprofil med ungeappeal og det vil blandt andet sige iPhone-venligt format 

• Fotos skal have en fremtrædende placering 

• Den skal være empatisk og hjælpsom og naturligvis ikke pegefingerløftende  

• Den skal være enkel og brugervenlig. Store fotos og enkel navigation 

• Designet skal ligne netstof.dk mere end uturn.dk og fotos mere uturn.dk end 
netstof.dk 

• Lyse farver og opmuntrende design 

• Billederne skal være rare, men ikke urealistiske 

• Den må ikke være teksttung 

• Den skal ikke bruge ord som misbrug, der lyder som narkoman i de unges ører. 

Helsingør Misbrugscenter signalerer Gamle junkier der ikke kan en skid, mener en 
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ung. Alle de unge mener, at det er en god ide, at finde et andet navn til 
hjemmesiden og til centeret. 


