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Sammandrag 
 
 
Den här studien handlar om hur medborgare tillgodogör sig samhällsinformation 
på kommuners webbplatser. Syftet med studien är att visa hur tre 
småbarnsföräldrar lyckas finna och förstå kommunwebbplatsers information om 
regler och avgifter i förskolan. Fokus ligger på två nivåer: på språket och på 
strukturen. De tre informanter som deltar i studien bor i olika delar av Stockholm, 
och de testar tre mellanstora kommuners webbplatser. Kommunerna ligger i olika 
landsdelar. Testet går ut på att informanterna ska besvara faktafrågor med hjälp av 
information från webbplatserna. Med en videokamera dokumenteras dels en 
observation av informanternas sök- och lässtrategier, dels en intervju om 
informanternas upplevelser av webbplatsernas struktur och språk. Resultaten visar 
att webbplatserna behöver mottagaranpassas både till språk och till struktur för att 
fungera bättre. Användare hittar lättare informationen om webbplatserna följer 
den standard som finns för struktur, och därmed lever upp till deras förväntningar 
på kommuners webbplatser. Med ledtrådar i strukturen, stabila menyer och tydliga 
länknamn, hittar användare lättare rätt webbsida. Med många underrubriker hittar 
användare rätt information i webbtexterna. Med ett vårdat, enkelt och begripligt 
språk och ett mottagaranpassat innehåll begriper användarna informationen.  
 
 
 
Nyckelord: Mottagaranpassning, kommuners webbplatser, webbstruktur. 

 



 

 
Förord 

 
Mottagaranpassning för nätmedborgaren har jag kallat den här studien. Titeln är vågad; den 
har två ord som inte bara är överlånga, utan också mångbottnade och svåra att ringa 
in. Vem är nätmedborgaren? Ja, det är svaret på den frågan som gör mottagaranpass-
ningen så svår. 

De flesta av oss är nätmedborgare. Till och med min gamla farmor använder 
internet: hon skriver mejl, spekulerar med aktier, ordnar med bilder, köper saker och 
deklarerar. Dessutom läser hon nättidningar, kollar sin Facebook, slentriansurfar och, 
med särskild vikt för den här studien, inhämtar samhällsinformation från sin 
kommuns webbplats. Och farmor klagar inte; webbplatsen är en vinn-vinn-situation 
för kontakten mellan kommuner och medborgare, eftersom den förenklar bådas 
vardag.  Men webbplatsen är fortfarande är ett förhållandevis nytt medium. Därför är 
det kanske inte så konstigt att vi vet så lite om dess förutsättningar för att kommuni-
cera. Vad visste vi om telefonen 1896, tjugo år efter att den tekniken hade lanserats? 
Med den här studien vet vi lite mer om webbplatsens förutsättningar. 
 
Jag vill tacka Språkrådet i Stockholm för att jag fått möjligheten att göra min studie 
där. Det har varit en mycket stimulerande miljö för en ung språkvetare att vistas i. Här 
vill jag rikta ett särskilt tack till Eva Olovsson, som varit min kontaktperson och med 
råge överträffat de förväntningar man kan ha på en sådan. Tack vare Evas skarpsynta 
kommentarer har omfånget blivit någorlunda hanterbart och innehållet mer fokuserat.  

Det finns flera andra personer att tacka. Maria Dahlin vid Umeå universitet har 
varit min handledare under arbetet. Tack Maria, för långa mejl och kloka synpunkter 
om det akademiska skrivandets förutsättningar, förfaranden och förevändningar. Tack 
också för din grundliga och övertygande respons på många av mina spretiga utkast.  

Två andra forskare har också hjälpt mig i olika stadier av mitt arbete. Den första 
är Catharina Nyström Höög, som visat mig var klarspråksarbetet som mest behövt ny 
kunskap. Den andra är Charlotte Lundgren, som väglett och tröstat mig trots att hon 
haft ett eget avhandlings-ok vilande på sina axlar.   

Jag vill också tacka Karin Dahmström, Maria Josefsson och Martin Vestman för 
kloka synpunkter om ett område jag vet väldigt lite om, nämligen statistisk teori. 
Därtill har särskilt tre personer hjälpt mig bearbeta och språkgranska min uppsats: 
Petronella Törnevik, Linnea Hanell och Lena Salö. Opponent, sambo och mor, i den 
ordningen. Tack till er alla.   

Dessutom riktar jag varsitt tack till mina tre informanter, vars namn jag aldrig 
känt till. Det var ödmjukt att offra en timme av era liv, trots att jag bara kunde erbjuda 
en bok och ett stycke teoriutveckling i gengäld för mödan.  
 
Slutligen: Tack Robert Nyberg, för att jag fått pryda min studie med din illustration. 
 

Umeå, försommaren 2009 
 

Linus Salö 
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0B1. Inledning   
Detta kapitel ger en grund för uppsatsen. I avsnitt 1.1 ringar jag in studiens 
problemformulering. Därefter presenterar jag studiens syfte i 1.2, och dess fråge-
ställningar i 1.3. Avsnitt 1.4 är en avgränsning; det handlar om vad studien inte tar 
upp.  

9B1.1. Bakgrunden och problemformuleringen 
Vi lever i e-förvaltningens tid. Det är bekvämt för det mesta; tack vare internet 
slipper vi Skatteverkets väntrum, CSN:s telefonköer och tidsödande brevväxling 
med våra kommuners förvaltningar. På ett tiotal år har stora delar av tjänstesam-
hället förflyttat sig från fysiska platser till nätet (jfr Denizhan 2008:279).  

Kommunernas webbplatser har blivit ett relativt enkelt och resurssnålt sätt 
att sprida samhällsinformation som medborgarna kan ta del av varhelst och 
närhelst de vill. På så sätt gagnas både kommuner och medborgare av det nya 
mediet. Internet erbjuder fantastiska möjligheter för den som kan och vill använda 
det, eller vice versa: för den som inte kan och inte vill använda det som fanns förr. 

Samtidigt är detta inte alls problemfritt. Med nya medier kommer nya ut-
maningar, både för de kommuner som distribuerar informationen, och för de 
medborgare som ska ta till sig informationen. Vid sidan av alla fördelar som 
teknologiseringen har fört med sig för samhällsinformationen är det relativt enkelt 
att identifiera några inneboende villkor:  

1. Det bygger på att medborgarna kan och vill använda internet. 
2. Det bygger på att medborgarna som använder internet finner den 
information de söker och begriper den information de finner.  
 

Den här studien undersöker hur det ligger till med den senare punkten; den 
studerar användares autentiska interaktion med kommuners webbplatser. 

Det finns fyra nivåer som måste vara genomtänkta för att en webbplats ska 
fungera för så många som möjligt: språket, strukturen, formgivningen och den tekniska 
uppbyggnaden (Balke & Mehlich 2009:19). Dessa är grundförutsättningar för att en 
kommuns webbplats ska fylla sin funktion: att förmedla samhällsinformation 
dygnet runt. Men med internets intåg har det kommit en uppsjö råd för hur man 
ska hantera det nya mediet, och där har språket dessvärre kommit i skymundan till 
förmån för olika tekniska lösningar. Myndigheter och kommuner har utvecklat nya 
fiffiga funktioner för sina webbplatser, i stället för att lägga resurserna på att göra 
grundinformationen åtkomlig och begriplig. Detta är ett problem, eftersom med-
borgare måste kunna tillgodogöra sig den samhällsinformation som finns. Infor-
mationen ska vara tillgänglig för dem som behöver den; den ska med andra ord 
vara mottagaranpassad.  Ämnet är följaktligen också en fråga för språkvården som 
ska stå på medborgarnas sida och vägleda kommunerna i deras klarspråksarbete. 
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10B1.2. Syftet 
Den här studien syftar till att ge mer kunskap om medborgares autentiska inter-
aktion med webbplatser. Jag undersöker hur människor söker, finner och förstår 
information på kommuners webbplatser, och mer precist hur de finner och förstår 
webbplatsernas information om förskolors regler och avgifter. Fokus ligger på två 
nivåer: språket och strukturen. Syftet är att åskådliggöra, analysera och kartlägga de 
sök- och lässtrategier som tre småbarnsföräldrar använder när de försöker ta reda 
på webbaserad samhällsinformation som är till för den målgrupp de tillhör. Det är 
av vikt för syftet hur informanterna upplever webbplatsernas kvaliteter. Dessa kvali-
teter är främst funktionella och gäller såväl webbplatsernas struktur som webb-
texternas begriplighet.F

1
F Studien anlägger på så sätt ett tydligt användarperspektiv 

och studerar språk och struktur i bruk, snarare än som system.  
Studien har ett pragmatiskt angreppssätt, och har för avsikt att knyta samman 

de två forskningsfälten webbstruktur och text. Med denna tvärvetenskapliga 
infallsvinkel hoppas jag kunna öka vår kunskap om hur medborgare tillgodogör sig 
samhällsinformation från webbplatser.  

Studien ska visa hur en webbplats målgrupp upplever den information de 
förväntas ta till sig, såväl till form som till innehåll. Webbplatsernas mottagaranpass-
ning prövas alltså i den här studien, vilket samtidigt placerar begreppet mottagaran-
passning i ett sammanhang som också inkluderar webbaserad information. Detta 
är viktigt för alla som skapar webbplatser; ett tydligt delsyfte i studien är därför att 
ta fram rekommendationer för att skapa användbara webbplatser (se slutsatserna i 
kapitel 7 och checklistan i bilaga 1).    

 Resultaten ska också bidra till att utveckla klarspråksarbetet, som behöver 
anpassa sig till den textverklighet som råder i e-förvaltningens tid (jfr Nyström 
Höög 2009). Framför allt behöver språkvården veta mer om webbplatsens villkor 
för att distribuera mottagaranpassad information, för att på så vis kunna stötta och 
vägleda kommunerna. Detta är viktigt också för min egen del, eftersom jag ämnar 
tillägna stora delar av mitt yrkesverksamma liv åt att förbättra kommunikation som 
medborgare kan ta till sig. Att utarbeta nya infallsvinklar på klarspråksarbete för 
kommuners webbplatser är därför av hög relevans för språkkonsultyrket.   

                                                   
1 En tidig termutredning: Webbplats används här generellt för många sammanhängande 
webbsidor. Begreppet sajt har en liknande innebörd, medan hemsida ofta har privatpersoner 
som avsändare (jfr Karlsson 2006:112). Jag gör ingen skillnad mellan termerna webben, nätet och 
internet. Begreppet struktur har två innebörder i litteraturen: dels den ordning webbsidorna ligger 
i webbplatsen, dels den placering olika objekt (t.ex. menyer) har på de enskilda webbsidorna 
(jfr Balke & Mehlich 2009:20). I den här studien är det i den förra bemärkelsen jag talar om 
struktur. Var på webbsidan menyer och annat finns kallar jag här elementssplacering. Se vidare 2.5. 
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11B1.3. Frågeställningarna 
Studiens användarperspektiv gör att informanternas upplevelser, beteenden, 
åsikter och kommentarer utgör stommen för min analys. Med dessa försöker jag, 
tillsammans med resultat från tidigare studier, få svar på sju frågor som rör webb-
strukturen och webbtexterna: 
 
1. Hur förväntar sig användarna att en kommuns webbplats är strukturerad? 
2. Hur gör användarna för att hålla reda på var i sidstrukturen de befinner sig? 
3. Vad får användarna att villa bort sig i strukturen? 
4. Hur gör användarna för att hitta den webbsida de söker? 
5. Hur gör användarna för att söka efter specifik information i webbtexterna? 
6. Hur pass mottagaranpassade tycker användarna att de olika webbtexterna är? 
7. Vilka textdrag tycker användarna gör en webbtext svår att förstå? 

12B1.4. Avgränsningar 
Den här studien utgör ingen heltäckande vägledning för den som vill skriva 
mottagaranpassade texter; inga alltomfattande skrivråd för klarspråk i myndighets-
texter finns här. Inte heller finns någon listning av standarder för webbplatsers 
struktur och navigation. För dessa ändamål finns en rad handböcker som betydligt 
mer utförligt täcker in de två fälten.F

2
F   

Studien handlar inte om tillgängliga webbplatser. Tillgänglighet i webb-
sammanhang har att göra med vilka krav webbplatsen ställer på sina användare. På 
så sätt är tillgänglighet en demokratifråga (Denizhan 2008:280). Detta bygger på 
att webbplatsens besökare har olika förutsättningar och behov.F

3
F Webbplatser som 

på olika sätt stänger ute användare har alltså låg tillgänglighet; på nätet handlar 
tillgänglighet om att alla människor ska kunna använda webbplatser och e-tjänster 
på lika villkor (jfr Albinsson 2009).  

Den här studien omfattar inte tillgänglighet i den bemärkelsen, eftersom de 
informanter jag har slumpat fram inte har några särskilda behov av teknisk till-
gänglighet.F

4
F Dessutom är studien huvudsakligen språkvetenskaplig, vilket gör att 

                                                   
2 Min studie kan däremot tjäna som en guide till dessa standardverk. ”Att skriva bättre i 
jobbet” (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008) och ”Vägledningen 24-timmarswebben” (2006) täcker 
på ett pedagogiskt sätt in de två fälten. Fler handböcker finns i litteraturförteckningen. 
3 Det finns människor som av olika anledningar har svårt att läsa och navigera på webbplatser. 
Det kan till exempel bero på olika typer av kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. 
Dessutom finns människor med nästan obefintlig datorvana, människor med läs- och 
skrivsvårigheter eller för den delen bägge delar (se t.ex. Englund & Sundin 2008 för en 
utförligare beskrivning). 
4 En av informanterna har förvisso annat förstaspråk än svenska, men det är å andra sidan den 
enda beröringspunkten mellan informantgruppen och den målgrupp med särskilda behov som 
kan behöva så kallade alternativa format (Balke & Mehlich 2009:22). I det här fallet skulle ett 
sådant format vara att informationen fanns på ett annat språk än svenska eller omarbetad till 
en lättläst version. Detta har inte behövts, eftersom informanten utan problem kunnat läsa och 
förstå svenska.  
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de två nivåerna formgivning och den tekniska uppbyggnaden hamnar utanför dess syfte. 
Denna avgränsning ger mig emellertid utrymme att fördjupa mig i språket – den 
aspekt som jag ser som förutsättningen för att skapa en tillgänglig webbplats. Ett 
enkelt, begripligt och vårdat språk är en nödvändig utgångspunkt för att lyckas 
med det; det är en grundförutsättning för att webbplatsen ska fungera för alla. Det 
spelar ingen roll hur tillgänglig webbplatsen är i övrigt om inte språket är begripligt 
(jfr Balke & Mehlich 2009:20). 
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1B2. Utgångspunkter 
Detta andra kapitel handlar om studiens utgångspunkter: dess teori, dess 
forskningsbakgrund och dess litteraturföregångare . I avsnitt 2.1 beskriver jag mitt 
vetenskapliga förhållningssätt i studien. Avsnitt 2.2 handlar om studiens teoretiska 
utgångspunkter och min grundläggande språksyn. Jag redogör för vad detta gör 
för studiens sätt att betrakta webbplatser och deras texter, och introducerar 
studiens centrala begrepp. I avsnitt 2.3 belyser jag dessa begrepp med en 
tillbakablick på studiet om texter och begriplighet. Här beskriver jag också 
internets framväxt, och vad detta kommit att innebära för webbplatsers struktur 
och texter. Avsnitt 2.4 är en genomgång av den litteratur som ligger till grund för 
studien. Kapitlet avslutas med en termutredning om webbplatsers struktur och 
element (avsnitt 2.5). Detta är nödvändigt för att resultatredovisningen (kapitel 5) 
ska gå att förstå.  

13B2.1. Studiens vetenskapliga förhållningssätt 
Studien är kvalitativ, både med hänseende på den metodik jag tillämpat och på det 
syfte och mål jag har med studien. Eftersom jag baserar mina resultat på obser-
vationer och intervjuer tar jag en empirinär ansats som främst har sin utgångspunkt i 
fenomenografin, där fokus ligger på att studera människors upplevelser (Davidsson & 
Patel 2003:31–34). Att så pass förutsättningslöst ta den upplevande individens 
ståndpunkt (jfr Barboso da Silva 1996:188–191) ligger i linje med studiens prag-
matiska prägel: det är hur webbplatserna fungerar för sina mottagare som räknas.F

5 
Studien är också explorativ, i den mån att resultaten utforskar de luckor som 

finns i vår kunskap om webbplatser (jfr Davidsson & Patel 2003:12). På så sätt har 
studien teoriutveckling som tydligt delmål, för att bidra till att förfina bilden av hur 
människor använder kommuners webbplatser (jfr Lagerholm 2005:21). Min 
strävan efter att generera kunskap om kommuners webbaserade samhällsinfor-
mation gör studien till tillämpad forskning, vilket tydligast framgår i slutsatserna 
och de konkreta åtgärder för förbättring som jag presenterar i den första bilagans 
checklista (jfr Davidsson & Patel 2003:10).  

                                                   
5 Det bör tilläggas att jag också inspirerats av en annan ansats, nämligen hermeneutiken – att söka 
och bearbeta tolkningsproblem i en företeelse (jfr Hellspong 2001:161). Ansatsen är intressant, 
eftersom den förfinar bilden av hur jag valt att förhålla mig till empirin (Davidsson & Patel 
2003:23). Främst har detta kommit till uttryck i form av inlevelseförmåga; jag har ofta tvingats 
bli medskapare till intervjuerna genom att själv berätta hur jag upplevt den verklighet jag 
undersökt (jfr Renck & Starrin 1996:58, Davidsson & Patel 2003:81). Också i analysdelen har 
jag i någon mån präglats av detta hermeneutisk-fenomenologiska sätt att genomföra mina intervjuer, 
genom att på ett liknande sätt också tolka mitt material. I den delen har jag sett till att mina 
egna bidrag till intervjuernas stundtals samtalsliknande karaktär inte påverkat resultatet från 
intervjuerna (Barboso da Silva 1996:188–199).  
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14B2.2. Teori: studiens grundläggande språksyn  
I det här avsnittet redogör jag mer grundligt för studiens teoretiska utgångs-
punkter. Jag förklarar hur två tongivande språkvetenskapliga teorier slutligen 
formar min egen språksyn. Detta gör jag genom att först visa på två vetenskapliga 
sätt att se på språk (i avsnitt 2.2.1). Därefter förklarar jag (i avsnitt 2.2.2) hur jag 
tillämpar dessa språksyner på webbplatser, genom att använda mig av teorin om 
ett vidgat textbegrepp. Avsnitt 2.2.3 behandlar två begrepp som är nära knuta till 
webbtexternas genre: klarspråk och mottagaranpassning. 

47B2.2.1. Grundläggande språkteoretiska modeller 
Min grundläggande språksyn bygger på den funktionella lingvistiken (se t.ex. 
Halliday & Matthie 2004), där språket främst ses som ett kommunikativt fenomen 
(Ohlsson 2007:64). För min studie innebär det att jag ser språket som den 
kommunikativa kärnan i all samhällsinformation, inte minst nu när formatet har 
teknifierats. Detta får till följd att jag betraktar strukturen på en webbplats på 
samma sätt som exempelvis dispositionen i en broschyr, det vill säga som ett sätt 
att presentera innehållet. Från min ståndpunkt är alltså en webbplats en text, och 
detta nya textlandskap kan följaktligen beskrivas med hjälp av flera klassiska 
begrepp från textforskningen. Detta angreppssätt knyter an till en tydlig forsk-
ningstrend under de senaste åren: det vidgade textbegreppet (se vidare 2.2.2). 

Min språkkonsultutbildning sätter också en tvärvetenskaplig prägel på min 
teoretiska utgångspunkt: Jag förenar den funktionella synen på språket med den 
kognitiva synen, där språket är en kanal för att uttrycka tankar (jfr Ohlsson 
2007:64). Teorier från kognitionsvetenskapen, främst företrädda av Lev Vygotsky 
(1978)F

6
F kan betraktas som oförenliga med Hallidays funktionella grammatikbe-

skrivning (se t.ex. Ohlsson 2007:64). I den här studien använder jag båda dessa 
grundläggande modeller, som ett resultat av min akademiska skolning. Min 
professionella språksyn inrymmer nämligen ett ideal: språket i offentlig verksamhet 
ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Denna ambition är kopplad till klarspråks-
begreppet, där mottagaranpassning är ett tydligt ledord. Dessa begrepp diskuterar jag 
i avsnitt 2.2.3.  

48B2.2.2. Webbplatsen som text och genre 
Internet har förändrat textlandskapet. Detta har lett till ett uppsving och en vidare-
utveckling av semiotiken, som nu anses vara fruktbar för att vidga textbegreppet i 
skenet av den nya tekniken (jfr Gunnarsson 2007:14). Anna-Malin Karlsson menar 
att texter är verktyg, som vi använder för att kommunicera med och som vi kan 
tala om och referera till (Karlsson 2007:21). I ett vidgat textbegrepp kan en text 

                                                   
6 Vygotskys begrepp zones of proximal development innefattar att läsarens interaktion och planering 
förbättras genom en användarvänlig och funktionell design (Holsanova 2007:54). 
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vara andra saker än en sammanhängande serie ord. Med dessa teorier har forsk-
ningen funnit nya och annorlunda sätt att se på texter. Ett vidgat textbegrepp 
utmanar därför föreställningar om struktur, vilket innebär att det inte räcker att 
definiera text utifrån interna kriterier (Karlsson 2007:20–25).   

Det är i skenet av detta vidgade textbegrepp som jag ser webbplatsen som en 
text. Med det menar jag inte bara de webbtexter som finns där, utan också den 
struktur som sammanbinder dem. Mot bakgrund av detta bör en webbplats kunna 
mottagaranpassas, och det är det min studie handlar om.  

Både till form och till innehåll tillhör kommuners webbplatser en viss genre, 
även om det finns exempel på sådana som i olika avseenden avviker från proto-
typen. Detta överensstämmer bäst med genreteorier som inte bara fokuserar på 
texternas normbärande egenskaper, utan också på situationerna där texterna 
används (se t.ex. Berge 1990). Många forskare skulle säkert motsätta sig att kalla 
webbplatsen för en genre, eftersom den ofta i stället betraktas som ett format som 
i sig innehåller flera genrer (jfr Karlsson & Ledin 2000). Eftersom jag betraktar 
webbplatsen i sin helhet som ett slags normbärande informationsenhet, blir genre-
begreppet tillämpligt i det här fallet. Det stämmer också väl överens med John 
Swales (1990) resonemang om hur texter är beroende av både funktionsmässiga 
och formmässiga drag för att bli igenkända som tillhörande just genrer (jfr 
Ohlsson 2007:45).   

Genre definieras ofta som regelbundenheter i olika dimensioner, såsom i 
textdrag, läspraktiker och skribenters och läsares sociala roller. Men bredare 
tillämpat (t.ex. Miller 1984) behöver detta inte bara röra sig om välkända texttyper, 
utan även om själva typifieringen som fenomen. Mönster och processer åter-
kommer, och vi börjar känna igen dem som olika sorter (Karlsson 2002b:52–54). 
Och mönster återkommer på kommuners webbplatser; precis som traditionella 
texter har webbsidan sin semiotiska ekonomi, alltså sitt sätt att organisera information 
(Ledin & Selander 2003:93). För strukturen betyder det att kommuners webbplat-
ser påminner om varandra. Detta är en viktig poäng att göra, eftersom genre-
bestämningen är så nära kopplad till våra tolkningsramar (Karlsson 2006:112).  

Också webbtexterna som finns på kommuners webbplatser tillhör genrer. I 
den här studien uppmanas informanter att ta reda på information om regler och 
avgifter för förskolan. Det gör att kommuners webbtexter om ämnet blir det 
huvudsakliga studieobjektet för en funktionell analys – lyckas texten med vad den 
vill?  

Att fylla sin funktion är en typisk strävan för vad som brukar kallas bruks-
texter. Sådana texter är ofta av praktisk natur och de bidrar till att forma vad vi vet 
och till att styra vad vi gör (Hellspong 2001:9). Samhällsinformation är ett exempel 



 

8 
 

på brukstext. Precis som Ohlsson (2007:45, 63) betraktar jag alltså samhälls-
information som tillhörande en egen genre, som i sig ryms i bruksprosan.F

7 

49B2.2.3. Klarspråk och mottagaranpassning: en begreppsdiskussion 
I Sverige är det lag på att myndigheter ska uttrycka sig begripligt.F

8
F Människor har 

alltså rätt att kräva att myndigheter skriver på ett sätt som de förstår. För att uppnå 
detta finns forskningsbaserade riktlinjer för begripliga offentliga texter. Detta sätt 
att skriva brukar gå under benämningen klarspråk. Man har kommit fram till att en 
texts begriplighet beror på flera faktorer: innehållets svårighetsgrad, den språkliga 
utformningen, sambandet mellan text och kontext samt läsarens förkunskaper, 
förväntningar och läsmål (Nyström Höög 2006:85).  

Under 2001 utvärderade Stadskontoret kvalitet och begriplighet i myndig-
hetstexter. Arbetet leddes av Catharina Nyström Höög, och resultaten presenter-
ades i rapporten ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001). Denna rapport 
kom att utgöra grunden för ”Klarspråkstestet”F

9
F. I detta diagnosinstrument gick 

det dessvärre inte att analysera innehållet. För att utvärdera kvalitet och begrip-
lighet i myndighetstexter tvingades man därför att förbise faktorer som läsmål och 
lässituation, och i stället begränsa sig till att väga in de renodlat språkliga faktorer 
som tidigare forskning hade visat vara betydelsefulla för begripligheten. Man valde 
att utgå från fem aspekter: mottagaranpassning, ord och fraser, huvudbudskap, 
textstruktur och textbindning, samt meningar (Nyström Höög 2006:86). 

Begreppet mottagaranpassning har närmast blivit ett honnörsord inom klar-
språkskretsar; det råder enighet om att texter ska anpassas till mottagaren så att 
denna har lätt att använda texten för just det syfte skribenten tänkt sig (Josephson 
2004:168).  I ”Klarspråk lönar sig” (2006:7) framgår till exempel att begreppet 
klarspråk har kommit att stå för begripliga myndighetstexter och ett klart och 
mottagaranpassat myndighetsspråk.  

Det är emellertid svårt att mottagaranpassa samhällsinformation, eftersom 
den är skriven för en stor och heterogen mottagargrupp (jfr Josephson 2006:9). 
Därför brukar man nöja sig med att undersöka textens tilltal till sina läsare, och 
med att säkerställa att informationen presenteras ur läsarnas perspektiv (Nyström 
Höög 2006:86).  

I den här studien ses mottagaranpassning som överordnat textens formella 
egenskaper; det är ett samlingsnamn för allt man kan kräva av en text. Om texten 

                                                   
7 Ett annat ord för bruksprosa är sakprosa. Sådana texter är vad projektet Svensk sakprosa 
handlade om (för en översikt, se ”Teoretiska perspektiv på sakprosa”, (2003)). Projektet bidrog 
till att teoretisera diskussionen om sakprosa. Forskarna bakom projektet hade sin hemvist inom 
många olika ämnen och discipliner, vilket gjort att sakprosaforskningen fått en både grundlig 
och tvärvetenskaplig beskrivning.    
8 ”Myndigheter skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall 
myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra (SFS 1986:223). ”Språket i 
offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SOU 2008:26 § 11).  
9 Det är numera Språkrådet som har ansvaret för Klarspråkstestet (se litteraturförteckningen). 
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är anpassad efter läsaren är den bra och begriplig. En mottagaranpassad 
myndighetstext kan därmed inte innehålla krånglig syntax eller ålderdomliga ord, 
för då är den inte anpassad till sina läsare.F

10
F Mottagaranpassning är därför det mest 

centrala begreppet för studien, även om medlen för att uppnå det – klarspråk – 
också spelar en viktig roll. Ett annat sätt att förhålla sig till begreppen är att se hur 
de växt fram i textforskningen. Det handlar nästa avsnitt om (avsnitt 2.3.1).  

15B2.3. Forskningsbakgrund 
Detta avsnitt handlar om den forskning som lett fram till vad vi vet om läsning 
och struktur i gamla och nya medier. Tillbakablicken i avsnitt 2.3.1 ska ses som ett 
sätt placera mottagaranpassningen i textforskningens historia, och är inte primärt 
en genomgång av den litteratur min studie bygger på. Avsnitt 2.3.2 beskriver 
webbforskningens betydligt kortare historia, och 2.3.3 beskriver hur internet 
förändrat vår syn på text. 

50B2.3.1. Studiet om texter och begriplighet: en tillbakablick   
Det senaste halvseklets textforskning har gått från att studera språk som system till 
att studera språk i bruk. Mottagaranpassning har vuxit fram som en ambition i 
forskningen, i takt med att användningen av texterna fått större uppmärksamhet 
än enheterna i texten.  

Textforskningen fick sitt stora genomslag under 1960-talet. I Sverige och 
resten av världen omvandlade forskare Noam Chomskys (1957) generativa 
grammatik (se t.ex. Aitchison 1998: 6–22 för en översikt) till modeller för hur 
språk förstås (Melin 2001). Inledningsvis fokuserade textforskningen på olika 
lingvistiska aspekter på sats- och meningsnivå. Språkforskare som Michael 
Halliday (se t.ex. Halliday & Hasan 1976) frågade sig vad som gör en samling 
satser till en sammanhängande text (Gunnarsson 2007:8). Svaret på dessa frågor 
gav i första hand en bedömning av texten som form, inte budskap (Josephson 
2006:11). 

Det centrala innehållet i forskningen gick sedan över till att studera större 
enheter i språket, som dispositionsmönster och styckesuppdelning. Denna text-
lingvistiska syn kom att prägla forskningsfokus långt in på 70-talet (jfr Ledin & 
Selander 2003:103, Gunnarsson 2007). Flera av delarna som berörde textens 

                                                   
10 De två begreppen klarspråk och mottagaranpassning går in i varandra, och det är svårt att 
säga vilken av dem som leder till den andra. Mottagaranpassning uppstår genom att tillämpa 
klarspråk, samtidigt som man ofta får klarspråk genom att mottagaranpassa texten. Klarspråk 
fungerar som ett verktyg för att anpassa texten till så många mottagare som möjligt, men 
mottagaranpassning täcker också in aspekter av begriplighet som klarspråk inte lika självklart 
inkluderar. En text kan ha ett bra språk och en vettig disposition, utan att för den sakens skull 
nå fram till läsaren. Omvänt kan en text som inte är vårdad, enkel och begriplig ändå 
kommunicera effektivt med läsaren, om innehållet och betydelsen är anpassat till mottagaren 
(jfr Josephson 1991, Göransson & Ledin 2008:2).  
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grundläggande uppbyggnad, såsom textbindning (t.ex. Enkvist 1974), fick 
uppmärksamhet inom den svenska disciplinen (jfr Melin 2001, Gunnarsson 
2007:7).   

Den mer funktionsorienterade synen på text satte läsaren i centrum; det var 
en tidig strävan mot mottagaranpassning. Textforskare (t.ex. Platzack 1974, 
Westman 1974) började mer och mer intressera sig för språkanvändning, där 
texten är ett redskap för handling (Ledin & Selander 2003:101). Detta innebar ett 
lyft för den pragmatiska teorin som sedan länge funnits inom den amerikanska 
språkvetenskapen. Ett flertal avhandlingar från mitten av 70-talet introducerade 
begrepp som sändare–mottagare (Allwood 1976) och förflyttade hela forsknings-
intresset mot användningen av texten, och mot den som förväntas läsa texten. 
Många studier från den här tiden syftade till att ge praktiskt användbar kunskap, 
genom att söka hemligheten bakom den välfungerande texten (t.ex. Källgren 1979, 
Svensson 1981). Halliday (1978), som tidigare främst sett texten som en samman-
hängande väv, började intressera sig för relationen mellan texten, situationen och 
den yttre kontexten (jfr Gunnarsson 2007:8–9) De här funktionalistiska tanke-
gångarna passade bra som måttstock för bedömning av sakprosans språk, och 
följaktligen antogs de av språkvården med Svenska språknämnden i spetsen (jfr 
Teleman 2003:69). Mottagaranpassningen fick på så sätt fotfäste inom textforsk-
ningen.  

Språkbruket i offentliga texter kom att uppmärksammas genom Postverkets 
kampanj ”Skriv som du talar” 1977. Denna klarspråksinsats av sin tid ökade 
tillsammans med ”Att skriva bättre offentlig svenska” (Westman 1977) medvet-
enheten om att myndigheters texter måste ta hänsyn till alla tänkta läsares förut-
sättningar (jfr Teleman 2003:75). Den första upplagan av språkkonsultlinjen 
startade 1978 vid Stockholms universitet (Klarspråk lönar sig 2006:28). Förmågan 
att mottagaranpassa en text var ett av utbildningens mest särpräglade drag, och 
detta gäller än i dag.    

Den svenska textforskningen hade också börjat studera kopplingen mellan 
språk och kognitiv psykologi (jfr Gunnarsson 2007:10). En aspekt på det kognitiva 
angreppssättet var att undersöka vilka mentala tankescheman och textscheman 
som texter anknyter till (t.ex. Platzack 1974). Den läsare som inte har något tanke-
schema för den företeelse en text handlar om, kan heller aldrig förstå den 
(Josephson 2006:13).  

År 1982 förenade Britt-Louise Gunnarsson psykolingvistiken med pragma-
tiken i sin avhandling ”Lagtexters begriplighet”. Än i dag kallas den det mest 
grundläggande verket inom begriplighetsforskning (Melin 2001). Avhandlingen var 
en språkfunktionell studie som presenterade olika faktorers inverkan på begriplig-
heten i medbestämmandelagen. Från psykolingvistiken hade Gunnarsson hämtat 
teorier från bland annat Christer Platzacks läsbarhetsforskning (1974), men hon 
gav dessa en pragmatisk prägel genom att utgå från de handlingar, av språkligt eller 
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annat slag, som människor förväntas kunna utföra med hjälp av text (Josephson 
2006:12). Gunnarsson utvecklade en modell med olika läsmål och därtill hörande 
läsprocesser. Modellen byggde på antagandet att för att man ska begripa en text, 
måste man veta vad man ska ha den till. Man måste ha ett mål med sin läsning och 
sedan kunna utveckla en lässtrategi som är förenlig med det målet (Josephson 
1991:27). Detta tvärvetenskapliga sätt att förstå begriplighet ligger nära den här 
studiens språksyn. Kombinationen av den kognitiva och den funktionella synen på 
språk, är därför en tidig grundval för mina och min skolnings teoretiska utgångs-
punkter (se avsnitt 2.2.1).  

Gunnarssons teorier blev mycket inflytelserika, inte minst för att de banade 
väg för ett medborgarperspektiv där mottagaranpassning framhölls som lösningen 
på de flesta begriplighetsproblem (jfr Josephson & Melander 2003:138, Teleman 
2003:223). Vad Gunnarssons studie framför allt bidrog till var att sätta för-
fattningsspråket i fokus. Språkvårdare hade sedan tidigare anställts i Regerings-
kansliet för att granska nya lagförslag ur begriplighetssynpunkt. Detta resulterade 
också i några handböcker i offentligt skrivande (t.ex. Gustafsson 1984). År 1993 
tillsatte regeringen Klarspråksgruppen, med uppgift att verka för begriplig svenska 
i offentliga texter. För att uppnå detta utgick man från de idéer som textvetenskap-
en genererat genom åren: myndighetstexter ska mottagaranpassas, och klarspråk är 
medlet för att lyckas med detta. Det är här i textforskningens historia som min 
studie har sina rötter, även om mottagaranpassningens förutsättningar har 
förändrats i takt med att kanalerna för att förmedla de offentliga texterna inte 
förblivit de samma. 

Den kanslispråkliga stilen blev tidigt föremål för analys inom språkvården. 
Mest framgångsrik har kampen varit mot ålderdomliga och svårbegripliga ord. Ett 
exempel är ”Svarta listan” (2004) för ord och fraser som kan ersättas i för-
fattningsspråk. Texternas meningar var emellertid svårare att få bukt med; nästan 
alltid var problemet att meningarna var för långa (Nyström Höög 2006:88).  

51B2.3.2. Forskning om struktur och teknik  
När internet först introducerades för den breda massan såg många chansen att 
direkt positionera sig som det nya mediets främsta förståsigpåare. Dessa var inte 
främst språkvetare, utan snarare människor med teknisk kompetens.  

Flera av dessa författares verk la grunden för en hur webbplats struktur bör 
se ut, och hur den tekniska uppbyggnaden kan göra webbplatser så användbara 
som möjligt. Jared Spool (Spool m.fl. 1997) kom ut med sin ”Web Site Usability: 
A Designer’s Guide”F

11
F, som blev en flitigt citerad källa för många böcker och 

uppsatser från den tiden (t.ex. Hass 1998, Axelsson 2004). Ungefär samtidigt 

                                                   
11 Precis som i den här studien använde Spool informanter, för att försöka ge svar på hur man 
bäst konstruerar en användbar webbplats, och precis som här resulterade det i konkreta råd 
och riktlinjer. 
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(1995) bildades World Wide Web Consortium (W3C), en organisation med syfte 
att ta fram standarder för användbara webbplatser. W3C:s riktlinjer, WAIF

12
F, kom 

senare att prägla myndigheten VervasFF

13
FF riktlinjer för offentliga webbplatser. I 

”Vägledningen 24-timmarswebben” (2006) presenterades dessa, men även där låg 
fokus på strukturen och den tekniska utformningen, inte på själva texterna.  

52B2.3.3. Internets påverkan på textlandskapet 
På området webbtexter har den danska gränssnittsdesignern Jakob Nielsen varit 
inflytelserik. Under åren har han publicerat många artiklar på sin webbplats 
useit.com. Många svenska tidiga riktlinjer om webbtexter (t.ex. Hass 1998, 
Englund & Gullbrand 1999, Lathund för webbskribenter 2004) är till stor del 
baserade på Nielsens forskning. Men också Nielsen är i första hand en tekniker, 
även om han också kommit med skrivråd för webbskribenter. Många av dessa råd 
har fått kritik för att de saknat vetenskaplig grund; de har avfärdats som en 
blandning av fakta och löst tyckande (jfr Axelsson 2004:6). En helt ny föreställning 
bildades: webbtexter skiljer sig helt och hållet från papperstexter. Många ställde sig 
tveksamma till om det nya mediet kunde påverka vårt sätt att tänka, och motsatte 
sig tanken om kopplingen mellan nya medier och nya medvetandetillstånd (jfr 
Forstorp 2007).    

De nya riktlinjerna för webbtexter stack i ögonen på den svenska språkveten-
skapliga textforskningen. De grundläggande råden, att webbtexter ska vara klara, 
korta och välstrukturerade (jfr Lathund för webbskribenter 2004) – var nämligen 
desamma som språkvården sedan länge gett för papperstexter. Samtidigt förstod 
man att internets intåg som ledande medium för kommunikation innebar att text-
landskapet förändrades markant. För språkvetenskapen var utvecklingen ound-
viklig: Synen på text ändras när texterna ändrar karaktär (Forstorp 2007:85). 

Etablerade språkvetenskapliga begrepp, såsom multimodalitet och multisekven-
tialitet visade sig snart vara ytterst tillämpbara inom webbrelaterad forskning (jfr 
Karlsson & Ledin 2000, Gunder 2007). Dessa begrepp hade emellertid inte alls 
fötts i den nya IT-åldern, utan tvärt om länge funnits i Kress & van Leeuwens 
(1996, 1998, 2001) sociosemiotiska forskning om informationsstruktur och medie-
diskurs. På så sätt började många forskare sätta in gamla begrepp i det nya 
sammanhanget. Per Ledin gjorde tillsammans med Anna-Malin Karlsson (2000) 
ett försök att reflektera kring IT-ålderns textbegrepp, där hypertext, multisekven-
tialitet, genre och kontext diskuterades utifrån det nya formatets perspektiv och 
begreppsvärld.  

                                                   
12 WAI står för Web Accessibility Initiative. Deras riktlinjer finns presenterade på W3C:s 
webbplats, se http://www.w3.org/WAI/ (2009-05-05). Se också Englund och Sundin 
(2008:21) för en sammanfattning på svenska. 
13 Verva står för Verket för förvaltningsutveckling. Sedan årsskiftet 2008–2009 ligger deras 
verksamhet nere, och i nuläget är det oklart vem som ska ta över och i vilken regi det i så fall 
skulle ske.  
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16B2.4. Litteraturgenomgång: tidigare studier 
I det här avsnittet tar jag upp studierelevanta fackböcker, artiklar, rapporter och 
avhandlingar om text (avsnitt 2.4.1), struktur (avsnitt 2.4.2)och läsning på webben 
(avsnitt 2.4.3). 

53B2.4.1. Studierelevant forskning: om text 
Rapporten ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001) är central för den här 
studien, dels för att den utgör kärnan i många av de klarspråksråd som finns i dag 
(t.ex. Klarspråkstestet 2004), dels för att skral mottagaranpassning också var något 
som framhölls i alla texter rapporten undersökte (SOU 2008:26:107). 

Två avhandlingar har också styrkt många av de skrivråd som går att knyta till 
mottagaranpassning. Monica Reichenbergs ”Röst och kausalitet i läroböcker” 
(2000) visade att aktiva verb och direkt tilltal ökar läsbarheten i en text, eftersom 
läsaren känner sig tilltalad. Också Claes Ohlssons ”Folkets fonder?” (2007) ser 
användningen av pronomenet du som ett viktigt grepp för att få läsaren att ta till 
sig innehållet i en text. Ohlsson använder här begreppet domesticering för många 
textuella drag i lyckad samhällsinformation. Distinkta avsändarröster och sparsamt 
användande av fackord är två sådana, som mycket väl knyter an till den här 
studiens mottagaranpassningsbegrepp.  

Vidare har två antologier tillsammans bidragit till att teoretisera textbegrepp-
et. Den ena är ”Verklighetens texter” (2001) där forskare från olika discipliner 
tillsammans ger en mycket mångsidig bild av sakprosatexter. Den andra är 
”Teoretiska perspektiv på sakprosa” (2003) som på ett liknande tvärvetenskapligt 
sätt behandlar vanliga, icke-litterära texter. I TeFa-rapportenF

14
F ”Ett vidgat textbe-

grepp” (2007) diskuteras texters förändrade karaktäristika ur olika synvinklar, 
vilket också knyts till internets påverkan på textlandskapet.   

”Vägar genom texten” (Hellspong & Ledin 1997) är en användbar handbok 
för att förstå sakprosatexter, eftersom den ger exempel på sätt olika sätt att analys-
era texter av den genren. Det finns också handböcker som ger råd för att skriva 
texter ur genren. Såväl ”Att skriva bättre i jobbet” (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008), 
”Myndigheternas skrivregler” (2004) och ”Klarspråk lönar sig” (2006) är att 
betrakta som standardverk. Också senaste upplagan av ”Svenska skrivregler” 
(2008) tar upp större enheter i språket än tidigare upplagor har gjort (t.ex. Svenska 
skrivregler 2000).F

15
F Handböckerna är inte alltid vetenskapliga, men har tagit fasta 

på de slutsatser som textforskningen genererat genom åren. Dessa ger konkreta 
skrivråd för myndighetstexter, och de används därför som referenslitteratur i den 
här studien. 

                                                   
14 TeFa står för Text- och fackspråksforskning och har sin hemvist vid Uppsala universitet. 
15 Svenska skrivregler (2008) har exempelvis ett kapitel för olika texttyper. 
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Många språkkonsulter har också gett ut böcker med matnyttiga råd för professio-
nellt skrivande. ”Tydliga texter” (Forsberg 2008), ”Lättläst – så funkar det” 
(Sundin 2007) och ”Klarspråk på nätet” (Englund & Gullbrand 2004) är exempel 
på sådana. Helena Englund och Maria Sundin har också skrivit andra böcker och 
artiklar om webbplatser och webbtexter (t.ex. 2008, 2006). Även Anna Hass 
(1998) gjorde ett tidigt försök att kartlägga webbens förutsättningar för fungerande 
kommunikation i sitt examensarbete från språkkonsultlinjen vid Stockholms 
universitet. 

Språkrådet (och dåvarande Svenska språknämnden) har också gett ut några 
småskrifter, varav två varit särskilt relevanta för den här studiens litteraturgrund 
om text. Den första är ”Textvård” (2006), där tolv artiklar av olika textforskare 
sammanställts. Merparten av artiklarna bygger på avhandlingar och studier av olika 
slag, och småskriften utgör därför ett bra verktyg för att på olika sätt öka förstå-
elsen av text. Särskilt relevanta är ”Den mottagaranpassade myndigheten” 
(Nyström Höög 2006) om resultatet från ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” 
(2001) och ”En bok om textvård” (Josephson 2006) som belyser varierade sätt att 
förstå och bedöma texter.  Den andra småskriften är ”Service på nätet”(2009) som 
är en sammanställning av olika föredrag som 2008 hölls vid konferensen 
”Myndigheternas webbsidor”. I skriften diskuteras webbplatsens möjligheter och 
utmaningar för att förmedla samhällsinformation.   

54B2.4.2. Studierelevant forskning: om struktur 
”Textvård” (2006) innehåller också artiklar är relevanta för den del av min studie 
som handlar om struktur. Den ena är Jonas Carlquists ”Sammanhang i hypertext” 
(2006) som handlar om svårigheter att hitta rätt på webben. Carlquist (2002) har 
också i andra sammanhang tagit sig an hypertextbegreppet, och även metoderna 
för att skapa sammanhang mellan länkar på en webbplats. Den andra är Anna-
Malin Karlssons ”Så läser man på nätet” (2006) som sammanfattar några studier 
om webbsidans villkor. I sina studier om svenska chattares hemsidor (2000, 2001) 
har även Anna-Malin Karlsson beskrivit webbmediets villkor för kommunikation, 
vilket hon sedan följde upp med avhandlingen ”Skriftspråk i förändring” (2002). 
Karlsson drar flertalet slutsatser om hemsidors struktur som också kan antas gälla 
för webbplatsers struktur. Hennes resultat visar bland annat att användare har ett 
stort behov av att definiera det yttre förpackningsformatet, dvs. skaffa sig överblick 
över hur webbsidorna hör samman (jfr Karlsson 2006:112). 

Anna Gunder (2001, 2004) har avsevärt bidragit till forskningen om struktur 
och hypertext genom att beskriva webbplatsers olika strukturer med ett semiotiskt 
angreppssätt. Gunder beskriver hur användares sätt att navigera i hypertexten går 
att koppla till olika multisekventiella strukturtyper (se 2.5).   

Adam Axelssons (2004) examensarbete ”Den som söker skall finna” har 
beröringspunkt med min studie på så sätt att också han undersöker hur informan-
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ter hittar information på kommuners webbplatser. Studien visar faktorer som för-
enklar navigering på webbplatser, såsom förekomsten av många olika sökvägar 
och användandet av standardiserade format.  

När det gäller handfasta råd för webbplatsers struktur är ”Vägledningen 
24-timmarswebben” (2006) det enda riktiga standardverket, även om andra (t.ex. 
Englund & Sundin 2008) mindre utförligt behandlar ämnet.  

55B2.4.3. Studierelevant forskning: om läsning på webben  
Kognitionsvetenskapen har bidragit med mycket forskning om läsning på webben. 
Från teorin om distribuerad kognition (t.ex. Hutchins 1995) har David Kirsh (2005) 
vidareutvecklat tankar om användares interaktion med omgivningen. Att vissa 
attribut bjuder in till vissa handlingar är i allra högsta grad aktuellt på webben, där 
exempelvis en blinkande annons drar åt sig mer uppmärksamhet än en grå 
textruta.F

16
F Dessa interaktionsmöjligheter var vad J.J. Gibson (1979) hade kallat 

affordances (jfr Holsanova 2007). 
Några som fått stort genomslag på samma område är Lundaforskarna Jana 

Holsanova, Kenneth Holmqvist och Nils Holmberg. De började redan tidigt 
intressera sig för webbtexter, och för vad som skiljer läsning i nya medier från 
läsning i gamla (t.ex. Holsanova & de Leon 1997). I flera av forskarlagets nyare 
studier (t.ex. Holmqvist & Holsanova 2004, Holmberg m.fl. 2006, Holmqvist m.fl. 
2006) har de använt sig av ögonrörelsemätare, vilket gör det möjligt att mycket 
precist avslöja var på pappersbladet eller skärmen användaren tittar, och hur 
läsning i dessa två format skiljer sig åt. Forskningen har delvis bekräftat och delvis 
förkastat idéerna om webbtexter som helt skilda från traditionella texter. Framför 
allt framhåller Holsanova m.fl. att webben skapar en helt annorlunda lässituation, 
där läsprocessen karaktäriseras av flyktighet och frihet att röra sig kors och tvärs 
genom det virtuella rummet (jfr Holsanova 2007:45). Däremot skiljer sig den fak-
tiska läsprocessen inte nämnvärt åt. All läsning sker med så kallade fixeringar, 
sackader och regressioner.F

17
F I ett renodlat kognitivt perspektiv skiljer sig alltså 

läsningen inte avsevärt mellan skärm och papper (jfr Holsanova m.fl. 2008:146). I 
stället är det textens innehåll och läsarens läsmål som påverkar läsprocessen. Att 
man läser på olika sätt med olika läsmål framkom redan i avhandlingen om lag-
texters begriplighet (Gunnarsson 1982). Olika lässituationer är kopplade till olika 
kognitiva och emotionella processer; vårt läsbeteende ändras beroende på vårt 
läsmål. När vi söker efter specifik information orienteringsläser vi texter. Det är det 

                                                   
16 Webbens nya möjligheter för formgivning inspirerade också till att studera de icke-verbala 
elementen i texten, alltså ordens samspel med bild och grafik (t.ex. Holsanova 2007). Lars 
Melin (t.ex. 1999, 2000) har tillhört dem som i olika artiklar och böcker framhållit hur texter 
samspelar med sin utformning, vilket har klara kopplingar till distribuerad kognition. 
17 Fixeringar är när ögat under några millisekunder tar in textuell information från ett litet 
område av texten. Med sackader tar läsaren snabba hopp mellan fixeringspunkterna, och med 
regressioner sker dessa hopp bakåt i texten (jfr Holsanova m.fl. 2008:146). 
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som kallas skanning, men processen beror på läsmålet snarare än på skärmen. 
Skanning förekommer alltså både vid läsning av tryckta texter och på nätet 
(Holsanova m.fl. 2008:148). 

17B2.5. Webbplatsens struktur och element: en termutredning  
I den här studien använder jag termen webbplats som ett samlingsnamn. Varje 
kommun har alltså en webbplats, som i sin tur består av en mängd webbsidor, 
sammanbundna i hypertexten. Hur dessa webbsidor är sammanbundna har att göra 
med strukturen. 

En struktur kan vara av två typer: monosekventiell eller multisekventiell. I en 
monosekventiell struktur är informationsenheterna staplade ovanpå varandra i en 
logisk hierarki. Ett exempel på en sådan är sidorna i en roman; strukturen ger 
anvisningar om i vilken ordning informationen ska tillägnas, alltså från början till 
slut. Denna struktur används så gott som aldrig på en webbplats. 

I en multisekventiell struktur är denna hierarki inte lika bestämd. Informa-
tionsenheterna är inte längre staplade efter varandra, utan ligger förgrenade och 
erbjuder många vägar in (jfr Gunder 2007:76). De allra flesta webbplatserna har en 
sådan multisekventiell struktur.   

En multisekventiell struktur kan i sin tur vara av tre typer: lateral struktur, axial 
struktur och nätverksstruktur. En lateral struktur har till exempel artiklar i en tidning. 
Det är givet att de enskilda artiklarna ska läsas från början till slut, men den inbör-
des ordningen av artiklarna behöver inte vara lika bestämd; det går att först läsa 
den sista och sedan den första utan att förlora sammanhanget.  

Den här studien har en axial struktur (se figur 1). Den har en huvudtext som 
presenterar innehållet i en viss ordning, men den har också källor och fotnoter 
vilket gör det möjligt att lämna huvudtexten för en kort stund. Den som vill kan 
välja att följa något av dessa sidospår, för att fördjupa sig i ett resonemang eller se 
vilken källa jag refererar till. I den axiala strukturen förväntas läsaren återvända till 
huvudtexten för att sedan ta sig vidare framåt (jfr Gunder 2007).FF

18
FF    

 
 
 
 

 
 
 

Figur 1. Axial struktur (se källor: bilder och figurer).  

  

                                                   
18 Precis så. Nu kan du återvända till texten igen, det vill säga backa i den här textens struktur. 
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Den multisekventiella strukturen på en webbplats har ofta en nätverksstruktur (se 
figur 2). Det innebär att den inte har något huvudspår, utan att användaren ställs 
inför kravet att själv välja vägen genom strukturen (Holsanova 2007:44). När 
användaren valt en väg in i den nätliknande strukturen behöver den inte återvända 
till ingångssidan för att gå vidare, utan kan i stället ta sig djupare in i strukturen 
från den sida den befinner sig på.   
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Nätverksstruktur (se källor: bilder och figurer). 

 
Också i webbplatsernas nätverksstruktur finns emellertid en logisk sida att börja 
på: startsidan. Det är den webbsida besökaren i normalfallet kommer till först. 
Webbsidorna är sammankopplade med varandra med hjälp av hyperlänkar. Till-
sammans bildar dessa den struktur som webbplatsen har. Precis som Karlsson och 
Ledin (2000) skiljer jag på två olika typer av länkar: textlänkar och formatlänkar. 
Textlänkar återfinns i själva texterna, som ett sätt att klicka sig från en text till en 
annan. Formatlänkarna är de länkar som strukturerar formatet, alltså länkarna som 
erbjuder läsaren val för hur den ska navigera. Formatlänkarna finns alltså främst i 
menyer. 

En webbsidas olika delar kallas element. I den här studien skiljer jag på 
skriftelement och icke-språkliga element. Skriftelement består av text. En brödtext är ett 
exempel på ett skriftblock, men det kan också finnas skriftelement i form av 
logotyper och annonser. Dessa kallar jag skriftbilder. Icke-språkliga element är 
framför allt fotografier (Karlsson 2006:115). 
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2B3. Materialet  
Kapitel tre handlar om studiens primärmaterial. Jag inleder kapitlet (avsnitt 3.1) 
med att presentera primärmaterialet och summera de kommuner och informanter 
som materialet är baserat på. Därefter (i avsnitt 3.1.1) motiverar jag mina material-
val. I avsnitt 3.2 presenterar jag mer ingående studiens informanter. Avsnitt 3.3 
beskriver hur jag gjort mina urval i studien, och de betänkanden jag haft kring 
dessa.  

18B3.1. Studiens primärmaterial 
Studiens primärmaterial består av tre videoinspelningarF

19
F där tre olika informanter 

försöker finna och förstå information på tre olika kommuners webbplatser. Infor-
mationen som informanterna ska finna och förstå handlar om regler och avgifter 
för förskolan. 

Kommunerna är Boden, Falköping och Strängnäs.F

20
F Dessa är jämnstora och 

ligger i olika delar av landet. Informanterna är jämnåriga och bor alla i Stockholm, 
men i tre olika stadsdelar: Husby, Medborgarplatsen och Älvsjö. Här kallar jag 
dessa informantorter.F

21
F  

Två delar går att urskilja i videoinspelningarna: en observationsdel som visar 
hur informanterna söker efter informationen, och en intervjudel där informanter-
na ger sina åsikter om webbplatsernas och webbtexternas kvaliteter (se avsnitt 
4.2.2 respektive 4.2.3). Sammanlagt resulterade inspelningarna i 136 minuter video-
film som jag sedan kvalitativt bearbetat och analyserat. För att kunna göra detta 
har jag gjort all strukturering och organisering av materialet efter att insamlingen 
avslutats (jfr Holme & Solvang 1997:139). 

56B3.1.1. Varför just kommuner, webbplatser och förskoleinformation?  
Valet att basera materialet på kommuners webbplatser har en enkel förklaring: 
inom detta fält är behovet av ny kunskap stort.F

22
F Den svenska språkvetenskapliga 

forskningen kring senare års samhällsinformerande texter är på det hela taget inte 
särskilt omfattade (Ohlsson 2007:29). De få som finns (t.ex. Ledin 1997, 
Gustafsson 2001, Svensson 2001) fokuserar varken på kommuners arbete eller på 
webbaserad samhällsinformation.   

Det finns flera skäl till att undersöka hur just kommuner förmedlar samhälls-
information. För det första är kommuner myndigheter, och har därför samma krav 

                                                   
19 Dessa videoinspelningar finns i författarens ägo (se också källor: primärmaterial). 
20 Se källor: studieobjekt. 
21 Benämningen är i någon mån olämplig, eftersom Medborgarplatsen knappast kan 
klassificeras som en ort. Av praktiska skäl har jag ändå konstruerat den här termen, eftersom 
risken för missförstånd minskar när ”platserna där jag fann informanterna” kan sammanfattas 
med ett begrepp. Det är emellertid alltid i denna bemärkelse jag använder termen informantort.  
22 Detta har framkommit efter samråd med flera sakkunniga på området, däribland Eva 
Olovsson på Språkrådet och Catharina Nyström Höög vid Uppsala universitet.  
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på sig som andra myndigheter: deras språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt 
(se SOU 2008:26§11). Kommuner skiljer sig däremot såtillvida att det är den 
beslutsinstans som ligger närmast medborgarna, och att regler och beslut på lokal 
nivå har en tydligare inverkan på medborgares liv.F

23
F   

Webben som medium har blivit en av samhällsinformationens viktigaste 
kanaler (Englund & Sundin 2008:15).  Samtidigt framhåller flera forskare (se t.ex. 
Nyström Höög 2009) att det råder brist på kunskap om hur människor tillgodogör 
sig samhällsinformation via webben och dess webbplatser. Det är också ett prob-
lem för klarspråksverksamheten, eftersom det är svårt att vara vägledare i myndig-
heternas webbkommunikation när det saknas kunskap om vilka svårigheter som 
finns. Samma sak gäller också för webbtexterna, som även de ställer nya krav på 
textriktighet (jfr Nyström Höög 2009:9). Webbplatsers villkor för fungerande 
samhällsinformation är i allra högsta grad relevant för min kommande yrkesverk-
samhet. För myndigheter är webben i dag det kanske allra viktigaste mediet för 
kommunikation med medborgarna (jfr Olovsson 2009:10). Språkvården måste 
följa den utvecklingen, och en språkkonsult måste följa språkvården.         

För att välja en texttyp att studera passade regler och avgifter i förskolan 
också väl med studiens syfte. För det första är den tänkta läsarenF

24
F relativt enkel att 

identifiera. För det andra är ämnet tillräckligt komplicerat för att resultatet ska bli 
spännande; information om förskolan är saxat ur ett juridiskt regelverk – 
obegripligt för många, svårbegripligt för de flesta (Englund & Sundin 2006:132). I 
grund och botten utgår nämligen alla kommuners information om förskolan från 
samma dokument: Regeringens proposition om maxtaxa och allmän förskola 
(Prop. 1999/2000:129). Det är reglerna i det dokumentet som kommunerna 
tvingas förhålla sig till.F

25
F Det ska däremot inte hindra texterna på webbplatsen från 

att vara begripliga; hur kommunerna väljer att förmedla informationen till sina 
medborgare ligger i egna händer. Det gör kommunernas texter jämförbara, 
eftersom de haft samma förutsättningar att mottagaranpassa källtexten till sina 
läsare. 

 

                                                   
23 I en magisteruppsats om myndigheters attityder till medborgaranpassat språk framkommer 
att myndigheter inte alltid ser medborgare som målgrupp, utan i stället hänvisar dessa till 
kommunerna (Larsson 2007:34).   
24 Begreppet är en benämning för den målgrupp en text antas rikta sig till. Se också fotnot 32 
för ett resonemang om detta. 
25 Hur olika texter hör samman med varandra kallas intertextualitet, ett begrepp som Mikhail 
Bakhtin introducerade i textforskningen (se Kristeva 1981). Den vanligaste tolkningen av 
begreppet har att göra med hur samma text talar till läsaren med olika röster (t.ex. Ledin 1997). 
Det är en spännande aspekt också i kommuners webbtexter, men än mer intressant är att 
studera hur olika sakprosatexter talar med varandra. Textsamspel tar nämligen fasta på 
intertextualitet, så att intertexter tydligt markeras i texten och visar hur regeringens proposition 
skiner igenom kommunernas webbtexter (jfr Ledin m.fl. 2003:203).  
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19B3.2. Studiens informanter: en presentation  
Informantgruppen bestod av en kvinna och två män, varav den ena mannen hade 
ett annat förstaspråk än svenska. I den här studien benämner jag informanterna 
med de första bokstäverna av den informantort de representerar.F

26
F  

57B3.2.1. Informanten MED 
MED är en kvinna mellan 25 och 34 år som bor i inre staden. Hon har svensk bak-
grund, och hon har småbarn. MED har grundskola eller motsvarande som högsta 
utbildningsnivå. MED använder internet varje dag; hon har tillgång till det både 
hemma och på sitt arbete. Hon använder själv sin egen kommuns webbplats för 
att tillgodogöra sig samhällsinformation. 

58B3.2.2. Informanten ÄLV 
ÄLV är en man mellan 25 och 34 år som bor i söderort. Han har svensk bakgrund, 
och han har småbarn. ÄLV har en KY-utbildningF

27
F som högsta utbildningsnivå. 

ÄLV använder internet varje dag och har tillgång till det hemma. ÄLV är arbetslös 
och tillgodogör sig inte samhällsinformation på sin egen kommuns webbplats. 

59B3.2.3. Informanten HUS 
HUS är en man mellan 35 och 44 år som bor i västerort. Han har irakisk bakgrund, 
och han har småbarn. HUS har högskola eller universitet som högsta utbildnings-
nivå. HUS använder internet varje dag; han har tillgång till det både hemma och på 
sitt arbete. HUS söker själv efter samhällsinformation på sin hemkommuns 
webbplats. 

20B3.3. Urvalen  
Det här avsnittet visar hur jag resonerat kring och sedan gjort studiens urval. Av-
snitt 3.3.1 visar på några avvägningar jag gjorde innan jag gjorde urvalen. Avsnitt 
3.3.2 visar hur jag gjorde urvalet av kommuner, och avsnitt 3.3.3 visar hur jag 
gjorde urvalet av informanter. Sist (i avsnitt 3.3.4) tar jag upp några praktiska be-
tänkanden jag haft i mina urval.   

60B3.3.1. Förutsättningar och avvägningar  
En undersökning av det här slaget är naturligtvis förenad med många urval, både 
för att välja ut kommuners webbplatser och för att välja ut informanter att testa 
dem. Jag har konsekvent strävat efter att göra noggranna urval, med så mycket 
vetenskaplig trovärdighet som den kvalitativa forskningsmetoden förmår. Urvalen 

                                                   
26 Informanten från Husby kallas här HUS, informanten från Älvsjö kallas ÄLV och 
informanten från Medborgarplatsen kallas MED. 
27 KY står för kvalificerad yrkesutbildning och är eftergymnasial, dock inte akademiskt 
meriterande. 
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är systematiskt genomförda utifrån kriterier som varit teoretiskt och strategiskt 
definierade, för att inte äventyra de vetenskapliga kraven på reliabilitet och validitet 
(jfr Holme & Solvang 1997:101).  

Bara kommuner av en viss storlek och informanter av en viss ålder har 
intresserat mig. Jag har försökt att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt, för 
att få kontroll över sådant som kan tänkas påverka mina resultat (jfr Lagerholm 
2005:45).  

61B3.3.2. Urvalet av kommuner 
Det har inte varit möjligt att göra en totalundersökning, det vill säga undersöka 
samtliga kommuners webbplatser. Därför har jag gjort ett urval av dessa för att få 
en miniatyr av populationen (jfr Davidsson & Patel 2003:54).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3. Urvalssteg för att välja ut studiens kommuner. 

 

Sverige har 290 kommuner, och jag valde att låta tre av dem utgöra studieobjekten. 
I min studie har jag enbart intresserat mig för mellanstora kommuner, vilket gjort 
att alla kommuner i landet inte haft samma chans att komma med i urvalet. Redan 
där har jag alltså gjort ett bedömningsurval (jfr Bengtsson & Bengtsson 1995:56–57). 
Att välja bort de största och de minsta kommunerna är nödvändigt för att urvalet 
ska bli så representativt och talande som möjligt.F

28
F Jag använde därför medelvärde 

för att finna en utgångspunkt för mitt stickprov. För att ta fram Sveriges genom-
snittskommun utgick jag från Statiska centralbyråns (SCB) statistik för befolk-
ningsmängd.F

29 
För att urvalet av kommuner ska vara representativt för hela landet använde 

jag NUTS-indelningen, den regionala indelning som används inom EU för 

                                                   
28 Alltför små kommuner kan lita på ett fåtal duktiga medarbetare för att få en effektiv 
informationshantering (jfr Klarspråk lönar sig 2006:16). Samtidigt kan för stora kommuner ha 
stora förvaltningar, där varje informationsenhet är större än de flesta kommuner.  
29 Sveriges befolkning 31 december 2008 var 9 256 347. Sverige hade då 290 kommuner. 
Genomsnittskommunen har då 31 918 invånare, en siffra som Strängnäs ligger närmast med 
31 715 invånare.  Se vidare Statistiska centralbyråns (SCB) statistik om detta. URL: 
http://www.scb.se/Pages/List____250612.aspx  (2009-04-04). 
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statistikredovisning. NUTS 1 delar in landet i 3 delar: Norra Sverige, Östra Sverige 
och Södra Sverige.F

30
F Ur dessa tre landsdelar valde jag den kommun som popu-

lationsmässigt ligger närmast genomsnittsvärdet för hela landet. På så vis fick jag 
fram tre relativt jämnstora kommuner som dessutom låg i olika delar av landet: 
Boden, Falköping och Strängnäs.F

31
F Detta är ett så kallat stratifierat urval (jfr 

Dahmström 2005:262). 

62B3.3.3. Urvalet av informanter 
Jag har inte gjort urvalet av informanter på individnivå, eftersom jag velat ta 
hänsyn till sociala faktorer som ett helt slumpat individurval kunnat förbise. I 
stället har jag gjort ett flerstegsurval, där jag i första hand gjort ett urval områden 
med olika socioekonomiska förhållanden, vilket följts av ett urval individer från 
dessa platser (jfr Dahmström 2005:56). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Flerstegsurval för att välja ut studiens informanter 

 
Jag har strävat efter att använda informanter som utifrån vissa underliggande 
sociala förhållanden kunnat ge en mer nyanserad bild av den företeelse jag studerat 
(Holme & Solvang 1997:94). Jag bedömde att informanternas utbildning, första-
språk och internetvana har betydelse för hur de upplever webbplatsers informa-
tion. Det är i sin tur kopplat till ekonomiska förutsättningar, som att ha råd med 
en dator i hemmet.   

                                                   
30 Se vidare Statistiska centralbyråns (SCB) karta över denna indelning. URL: 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Internationell_statistik/_Dokument/NUTS_1_2_3
_20080101.pdf (2009-05-16). 
31 Det kan anses vara opåkallat att ha geografisk spridning som urvalskriterium, eftersom det 
inte med nödvändighet behöver finnas något samband mellan webbplatsernas kvaliteter och 
var i landet deras upphovsmakare finns. Eftersom jag inte säkert kunde veta detta, valde jag att 
ändå att ta med detta i beräkningarna. Möjligen är alltså den aspekten av urvalet intetsägande.  
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För att kunna dra rimliga slutsatser om webbplatsernas mottagaranpassning 
behövde jag testa dem på den tänkta läsaren (jfr Ohlsson 2007:73).F

32
F Därför 

definierade jag målgruppen: kommuners information om förskolor främst vänder 
sig till småbarnsföräldrar. Därför valde jag att avgränsa målgruppen till personer 
mellan 20 och 44 år. Med utgångspunkt i den målgruppen försökte jag också få 
variationsbredd i urvalet, alltså spridning med avseende på kön och etnicitet 
(Bengtsson & Bengtsson 1995:104). Spridningsaspekten gav upphov till att göra 
ett så kallat kvoturval bestående av minst en man, minst en kvinna och minst en 
person med annat förstaspråk än svenska.F

33
F  

Jag ville testa webbplatserna på nya besökare. Därför har jag medvetet strävat 
efter att hitta informanter som inte bor i någon av de kommuner vars webbplatser 
de testar. Därför använde jag mig av informanter från Stockholm. Detta var en 
lämplig plats att söka efter informanter på, eftersom det är Sveriges största stad, 
som dessutom har en relativt heterogen befolkning. Samtidigt har jag utgått från 
att Stockholm inte är en socialt homogen stad, och att människor har olika sociala 
förutsättningar att ta del av och förstå samhällsinformation på webben. Därför har 
det varit uteslutet att använda informanter från samma del av Stockholm.  

För att få fram ett representativt urval följde jag den uppdelning som 
Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor (USK) har gjort: västerort, inre 
staden och söderort.F

34
F Dessa tre områden har olika socioekonomiska förhållan-

den; för min studie var andel invånare med utländsk bakgrund, medelinkomst, 
utbildningsnivå och antal barnfamiljer de variabler jag valde att gå efter.F

35 
För att säkerställa att stadsdelar skulle komma med i urvalet skiktade jag 

populationen, det vill säga delade staden i dessa tre delar. De enskilda områdena 
hamnade då i egna strata, vilket i nästa steg gav mig möjligheten att göra ytterligare 
ett urval: att välja enskilda orter, så kallade typiska element, inom respektive strata 

                                                   
32 Andra tänkbara begrepp är modelläsare, den förutsatta läsaren eller den programmatiska läsaren 
Precis som Claes Ohlsson (2007:73) väljer jag att inte krångla till benämningen, och har därför 
valt den tänkta läsaren som begrepp för den mottagare texten anpassas till. Studiens pragmatiska 
inriktning gjorde att jag ville ha en grupp informanter som faktiskt skulle kunna behöva 
använda den information de skulle testa. Det gjorde att jag valde att avgränsa målgruppen till 
informanter som kunde tänkas ha rikligt med kunskap om företeelsen jag ville undersöka. 
33 Det bör tilläggas att inte heller detta behöver vara relevant för hur människor tillgodogör sig 
samhällsinformation på webben, men eftersom studien inte blir mindre tillförlitlig av att ta 
hänsyn till dessa aspekter, valde jag ändå att välja en informant från varje kvot. 
34 Denna uppdelning finns på USK:s webbplats (http://www.uskab.se/) Indelningen av 
Stockholm finns på URL: 
http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/omradesvis.asp?omrade=26 (2009-05-12). 
35 Generellt sett har västerort högst andel invånare med utländsk bakgrund, och är dessutom 
det område som har lägst medelinkomst. I inre staden är förhållandet det motsatta: mindre 
invandrare och högre medelinkomster. Söderort placerar sig mellan dessa två när det gäller 
dessa variabler, men har en något högre andel barnfamiljer. Sett till eftergymnasial utbildning är 
skalan fallande: Inre staden har högst andel, följt av söderort och sist västerort. Denna statistik 
är från 2008 och finns betydligt mer exakt formulerad på USK:s webbplats. Besök 
http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/omradesvis.htm (2009-05-04) för att ta del 
av den. 
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(jfr Bengtsson & Bengtsson 1995:185, Dahmström 2005:236). På så sätt fick jag 
fram informantorterna Husby, Medborgarplatsen och Älvsjö, som fick repre-
sentera varsitt område av Stockholm.  

På informantorterna sökte jag aktivt upp människor som passade in i mål-
gruppen, och som samtidigt saknades i kvoturvalet. De egenskaper som jag an-
vände som kvotindelningsvariabler, kön, ålder och etnicitet, var relativt lätta att 
uppfatta (Holme & Solvang 1997:183). Nio personer avböjde att medverka, och då 
alltid för att de inte hade tid. De personer som gick med på att delta fick ett exem-
plar av Svenska skrivregler som tack. Dessutom fyllde de i ett kort svarsformulär 
med uppgifter om sig själva, för att jag i efterhand skulle ha möjlighet att korrelera 
informanternas svar med olika sociala faktorer (Lagerholm 2005:39). Innehållet i 
dessa formulär redogjorde jag för i avsnitt 3.2.   

63B3.3.4. Praktiska och etiska betänkanden i urvalen  
Jag har använt ett icke-slumpmässigt urval för att få fram ett material som passar 
min studie. I och med att jag på detta sätt styr slumpen styr jag förvisso även studi-
ens resultat, vilket är något problematiskt. Om jag i stället hade gjort mitt urval 
helt slumpmässigt hade jag dock kunnat få informanter som gett ett långt mindre 
nyanserat resultat. För att säkra den statistiska kvaliteten har jag därför använt 
kvoturval och stratifierade urval.  

Urvalet av informanter är noggrant genomtänkt, vilket stärker studiens 
validitet (jfr Lagerholm 2005:54). Det är emellertid svårt att få fram en represen-
tativ informantort för Stockholmsområdena, och de urval jag gjort på den punkten 
är i någon mån subjektiva. Svårigheten ligger framför allt i att välja vilka av socio-
variablerna som ska räknas som typiska element. Min ambition har likväl varit att 
skapa så stort informationsinnehåll som möjligt genom att ha bred variation i 
urvalet (Holme & Solvang 1997:54). Statistiken från USK ger åtminstone en 
fingervisning om det. 

Likaså kan urvalsprincipen för det nästa urvalssteget kritiseras, eftersom det 
inte går att veta hur pass representativa individerna är för respektive område.F

36
F  

Här valde jag ändå att förlita mig till slumpen, eftersom individurvalet enbart 
syftade till att välja ut en typisk representant, och att ett subjektivt urval då kan 
vara både illustrativt och bekvämt (jfr Dahmström 2005:236).  

Huruvida studiens informanter kan sägas vara representativa för andra 
småbarnsföräldrar är viktigt för resultatens generaliserbarhet; det har att göra med 
statistisk inferens – vilka slutsatser man kan dra till den population ur vilken man 
gjorde urvalet (Dahmström 2005:231). 

                                                   
36 Karin Dahmström (2003:243) kritiserar den här typen av ”påstan-urval” med anledning av 
att intervjuaren ofta väljer ut personer den kan identifiera sig med. Hon menar att sådana urval 
som görs på dagen riskerar att få en övervikt av hemmavarande föräldrar med småbarn. Just 
denna aspekt har dock inte varit till nackdel för min studie. 
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Ur ett vetenskapligt perspektiv är det emellertid tveksamt om detta är relevant för 
studiens tillförlitlighet; i en kvalitativ studie hamnar knappast den statistiska repre-
sentativiteten i fokus (jfr Holme & Solvang 1997:94).  

I urvalet av kommuner har jag iakttagit stor statistisk försiktighet, för att på så 
sätt hitta representativa studieobjekt. Jag vill påpeka att jag ser de tre undersökta 
webbplatserna som exempel på hur kommuners webbplatser kan se ut, och det är 
inte mitt syfte att hänga ut specifika webbplatser som fungerar dåligt, eller för den 
delen att lyfta fram webbplatser som fungerar bra. I stället använder jag mina tre 
studieobjekt för att visa typiska drag på kommunwebbplatser, och därefter besvara 
mina frågeställningar med dessa som exempel.  
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3B4. Metoden 
Det här kapitlet handlar om den metod jag använt i studien. I avsnitt 4.1 presen-
terar och motiverar jag mitt val. Jag beskriver också den teknik jag använt (i avsnitt 
4.1.1) och några metoder och tekniker som använts i liknande studier (i avsnitt 
4.1.2). Dessutom redogör jag för hur jag kvalitetssäkrat metoden genom att pröva 
den i en pilotstudie (i avsnitt 4.1.3). I avsnitt 4.2 beskriver jag hur jag genomförde 
testen, och vilka etiska betänkanden jag hade inför det( i 4.1.1). Därefter (i avsnitt 
4.2.2 och 4.2.3) beskriver jag metodens delar. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.3 där 
jag redogör för min metod för att bearbeta materialet. 

21B4.1. Val av metod 
Den här studien gör anspråk på att utforska både beteenden och upplevelser. 
Därför har jag valt att använda två metoder: observationer och intervjuer. 
Forskare (t.ex. Holsanova 2007:56) framhäver att just kombinationen av dessa 
möjliggör studiet av såväl läsarnas beteende och rationalitet bakom beteendet, som 
deras förväntningar och attityder. Metodvalet har alltså inte varit principiellt 
grundat, utan snarare varit ett strategiskt och pragmatiskt val; tillsammans kan 
dessa metoder ge en mycket detaljerad bild av användarnas interaktion med 
webbplatserna (jfr Henriksson & Månsson 1996:14).  

Under observationerna har jag tillämpat en tänka högt-metod F

37
F. Metoden, som 

använts av flera forskare före mig (t.ex. Holsanova & de Leon 1997), går ut på att 
skapa ett scenario där en informant ombeds utföra en uppgift, och berätta vad den 
tänker och upplever under tiden som uppgiften utförs (se vidare 4.2.2). Därefter, i 
intervjuerna, har informanterna också fått svara på frågor om hur de upplevt 
webbplatsernas språk och struktur (se vidare 4.2.3).  

64B4.1.1. Tillämpning av metoden: teknik  
Jag har använt mig av en videokamera för att samla in mitt material. Videokame-
ran var riktad mot dataskärmen, och var utrustad med en extern mikrofon. På så 
sätt registrerade den både bild och ljud. Med bild har jag kunnat observera infor-
manternas beteenden på webbplatserna, medan ljudet har registrerat deras spon-
tana utlåtanden under observationerna, och deras åsikter och upplevelser i inter-
vjuerna. 

Sessionerna har genomförts en och en. Informanterna har använt en bärbar 
dator med 12 tums skärm. De fick välja om de föredrog att använda mus eller 
pekplatta; Internet Explorer eller Mozilla Firefox.  

Bakom informanten hade jag monterat upp en digital videokamera av 
modellen Canon FS100. Videokameran har hög inspelningskvalitet, så bra att jag i 

                                                   
37 I litteraturen (t.ex. Ericsson & Simon 1984, Holsanova & de Leon 1997) kallas detta ofta 
”think aloud protocols”. 
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efterhand också kunnat studera hur de fört muspekaren över skärmen. Under 
samtliga tester har jag suttit bredvid informanten. Varken mitt eller informanternas 
ansikten har kommit med i bild.  

65B4.1.2. Metodkritiska överväganden 
Mitt val att använda kvalitativa metoder är helt och hållet pragmatiskt. Jag har tagit 
hänsyn till vad som kunde antas fungera i förhållande till studiens syfte; metoder 
som på ett rimligt sätt kunnat besvara studiens frågeställningar. Det finns studier 
(t.ex. Catledge & Pitcow 1995, Greenberg & Tauscher 1997) där användares 
interaktion med webben undersökts med kvantitativa metoder. Enkäter och 
liknande hade emellertid inte kunnat ge mig alla de resultat jag eftersträvat. Dels 
har jag eftersträvat autenticitet i min studie, vilket jag inte på samma sätt hade 
kunnat uppnå i en statistisk undersökning, där människor själva uppskattar och 
bedömer sina beteenden på webben. Dels handlar problemet om att tolka och 
förstå människors upplevelser, och därför behövde jag använda verbala och visuella 
analysmetoder, alltså intervjuer och observationer (jfr Davidsson & Patel 2003:14).  

Det finns en rad andra metoder för att undersöka användares autentiska 
interaktion med webben. En vanlig metod (t.ex. Hadenius 1994, Axelsson 2004) är 
att använda en mjukvara som spelar in allt vad som händer på skärmen. På så sätt 
kan man ganska exakt följa användarens sätt att klicka sig fram genom strukturen. 
För att mer precist kunna undersöka var användaren fäster blicken på skärmen 
finns också metoder där man använder sig av ögonrörelsemätare som man mon-
terar på informantens huvud (t.ex. Holmberg m.fl. 2006). Båda dessa metoder 
lämpar sig väl i studier där läs- och sökstrategiska aspekter är av särskilt intresse, 
men ingen av dem inkluderar informanternas egna uppfattningar om sina 
beteenden. Holsanova (t.ex. Holmqvist m.fl. 2006) har löst detta med så kallade 
retrospektiva protokoll, där användarna i efterhand fått se inspelningarna och 
kommentera de val de gjort. Det ger ett retroperspektiv på åsikter, vilket 
Holsanova och hennes forskningslag själva tycker är att föredra eftersom 
informanten får ett minnesstöd och därför lättare kan reflektera över de val den 
har gjort (jfr Holsanova m.fl. 2008). Nackdelen med detta är att informanternas 
reflektioner och kommentarer får lägre spontanitet, vilket är en aspekt som jag 
värderat högt i min studie.  

Video som metod simultankombinerar de två olika datainsamlingsmetoderna 
observation och intervju. På så sätt har jag kunnat täcka in alla aspekter av mina 
frågeställningar, både de som rör webbstruktur och de som rör textbegriplighet (jfr 
Davidsson & Patel 2003:83). Det har inneburit en triangulering av mina metoder, då 
jag tillämpat flera metoder för att kunna ge en så fyllig bild som möjligt när jag 
sedan vägt samman dem i analysen (Davidsson & Patel 2003:104). De två delarna 
observation och intervju har alltså syftat till att få fram olika typer av information 
och därför har de också skiljt sig till sin utformning (se 4.2.2, 4.2.3).  



 

28 
 

66B4.1.3. Kvalitetssäkring av metoden 
På förhand hade jag prövat metoden och tekniken i en mindre pilotstudie där tre 
personer ingick. Inför träffarna med informanterna hade jag därför övervägt olika 
faktorer som kunde påverka intervjun (Lagerholm 2005:55). För att så långt som 
möjligt undvika denna så kallade observer’s paradox (jfr t.ex. Lagerholm 2005:46) 
hade jag efterliknat verklighetsnära situationer för materialinsamlingen. Jag hade 
tagit med i beräkningarna att miljön där man genomför intervjun är viktig (jfr 
Holme & Solvang 1997:107). Det i sig var en anledning till att jag inte bad 
informanterna att komma till mitt kontor, vilket hade varit betydligt enklare i 
andra bemärkelser. I stället valde jag att genomföra intervjuerna i fält; på platser 
som informanterna själva hade valt att gå till, så att de kunde känna sig avslapp-
nade. Dessutom eftersträvade jag så liknande inspelningssituationer som möjligt 
för de olika inspelningstillfällena (jfr Lagerholm 2005:45–56).  

Pilotstudien visade att mina tekniska förutsättningar höll måttet, men att 
pilotinformanterna presterade betydligt bättre på de webbplatser de tog sig an sist 
än på de webbplatser de tog sig an först. Därav drog jag slutsatsen att användare 
blev bättre på att finna och tolka informationen ju längre testet fortgick; de lärde 
sig att känna igen sökmönster och begrepp som till stor del gäller för alla tre 
webbplatserna. För att komma till bukt med detta utformade jag ett rotations-
schema (se figur 5), för att informanterna skulle testa kommunerna i olika ordning. 
På det sättet hoppades jag eliminera risken att mina resultat skulle påverkas av den 
inbördes turordningen.     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Rotationsschema för att de tre kommunerna Strängnäs (S), Falköping (F) 
och Boden (B) ska testas i olika ordning av de tre informanterna Husby (H), 
Medborgarplatsen (M) och Älvsjö (Ä). 
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22B4.2. Genomförandet av metoden 
Den första att testa webbplatserna var MED. Jag tillfrågade henne utanför Med-
borgarplatsens bibliotek i inre staden. Hon genomförde testet i ett bokat studie-
rum inne på biblioteket. Den andra personen var ÄLV. Han utförde testet i ett 
mötesrum på Älvsjös stadsdelsförvaltning, som ligger i söderort. Den tredje och 
sista informanten var HUS. Jag fann honom invid Husby centrum, västerort. Han 
genomförde testet i en läshörna på Husbys bibliotek.F

38
F  

67B4.2.1. Etiska betänkanden  
Jag har nogsamt följt Vetenskapsrådets etiska principerF

39
F i kontakten med mina 

informanter. Enligt informationskravet har jag informerat om vad undersökningen 
går ut på, och i vilket syfte jag behövt informanter. Här har jag särskilt framhållit 
att det är webbplatserna, och inte informanterna, jag utvärderar. Jag har berättat 
för informanterna att deras deltagande är frivilligt, och att de när som helst kan 
avbryta undersökningen. De har också fått veta att de i efterhand har möjlighet att 
kräva att jag inte använder resultaten. 

Mest relevant för samtyckeskravet har varit att informera att observationerna 
skulle videofilmas, men att deras ansikten inte skulle synas i bild. Videokameran 
har också varit av vikt för konfidentialitetskravet. Eftersom informanternas röster 
finns med i inspelningarna har jag valt att inte offentliggöra grundmaterialet. Som 
ytterligare ett sätt att skydda informanternas identiteter har jag valt att inte be om 
personuppgifter som jag inte behövt. Jag vet exempelvis inte vad någon av mina 
informanter heter, exakt vilken ålder de har eller exakt var de bor. Däremot 
redogör jag för deras bakgrund och utbildningsnivå, eftersom detta kan tänkas ha 
betydelse för resultaten. Eftersom intervjuerna gjordes i enrum bör ingen annan än 
informanterna själva kunna röja deras identiteter.  
 Informanterna har också fått varsitt blad med kontaktuppgifter, både mina, 
min handledares och min kontaktpersons. Bladet har också varit försett med 
Språkrådets och Umeå universitets logotyper, för att bidra till min trovärdighet. 
Detta blad finns med som bilaga (se bilaga 2). 

68B4.2.2. Observationsdelen 
I observationerna filmade jag datorskärmen, för att kunna analysera informan-
ternas sök- och lässtrategier. Informanterna ställdes inför fyra standardiserade 
faktafrågor att besvara muntligt med hjälp av att använda de olika kommunernas 

                                                   
38 Se också källor: primärmaterial. 
39 Principerna i sin helhet finns på att ladda hem som pdf. URL: 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  
(2009-06-01) 
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webbplatser.F

40
F Jag uppmanade dem att tänka högt, i enlighet med mitt metodval. 

Det här momentet syftade främst till att kartlägga informanternas spontana strate-
gier när de navigerade och läste på de olika webbplatserna; det skulle visa var de 
instinktivt trodde att de skulle hitta rätt information och hur de sedan tillgodo-
gjorde sig den. Därför var inte huvudpoängen att de skulle besvara frågorna, utan 
de skulle snarare ge mig svar på tre forskningsfrågor: hur de söker efter rätt 
webbsida, hur de kontrollerar att den webbsida de hamnar på innehåller rätt 
information och hur de slutligen, ur texten, kan besvara faktafrågan.F

41
F  

Den här delen av datainsamlingsmetoden har varit bra för att granska de 
strategier informanterna faktiskt använt sig av, vilket inte med nödvändighet 
behöver överensstämma med de svar de gett när jag i intervjudelen frågat hur de 
navigerar på webben. På så vis är observationerna oberoende av informanternas 
villighet – eller kanske förmåga – att lämna information (Davidsson & Patel 
2003:89). Att samma variabler analyserats med hjälp av både observationer och 
intervjuer har gett mig möjligheten att bedöma vilka beteenden som varit repre-
sentativa och vilka som snarare varit spontana (jfr Davidsson & Patel 2003:89). Att 
på så sätt undersöka samma företeelse ur två olika vinklar, alltså att triangulera, var 
värdefullt för att balansera den enskilda metodens felkällor (jfr Svensson 
1996:218). 

69B4.2.3. Intervjudelen 
I intervjuerna har jag ställt frågor som rör webbplatsernas strukturer och webb-
texternas kvaliteter. Detta har skett direkt efter observationsdelen, medan vi 
fortfarande suttit kvar framför datorn. För att informanterna skulle ha en chans att 
exemplifiera från webbtexterna hade jag skrivit ut några prototypiska texter från 
varje webbplats som de kunde ta stöd av under intervjun.F

42
F Det har inte varit en 

del av syftet att göra några förståelsetest på informanterna eller några djupanalyser 
av texterna. Informanternas svar handlar om deras upplevelser om webbplatsernas 
struktur och språk i allmänhet. 

Intervjudelen var kvalitativ och flexibel, för att på så sätt kunna ge en djupare 
förståelse för det problemkomplex jag studerat. Därför har intervjuerna haft en låg 
grad av formalisering (jfr Holme & Solvang 1997:14). Intervjuerna har utgått från 
antagandet att det på förhand inte går att veta vilka frågor som är betydelsefulla 
och viktiga, utan att detta visar sig i takt med att intervjun pågår (Renck & Starrin 
1996:58). Därför har intervjuerna varit tämligen ostandardiserade; informanterna 

                                                   
40 Dessa faktafrågor finns med som bilaga (se bilaga 2), men återkommer också i 
resultatredovisningen där jag presenterar hur informanterna navigerade på de olika 
webbplatserna (se avsnitt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1). 
41 Av den anledningen ger den här studien inget facit på de olika faktafrågorna.  
42 Dessa texter har enbart funnits med som stöd för informanterna. Deras åsikter om 
webbtexternas kvaliteter har alltså handlat om webbplatsernas språkbruk över lag. De tre 
texterna finns på de respektive webbplatserna (se källor: studieobjekt). 
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har inte fått exakt samma frågor i exakt samma ordning (Bengtsson & Bengtsson 
1995:53). Det har också inneburit att informanterna inte haft några strukturerade 
svarsalternativ, utan i stället tvingats att använda egna ord. På så sätt har de syn-
punkter som kommit fram varit resultat av informanternas egna uppfattningar, 
vilket varit centralt för mitt fenomenografiska förhållningssätt (jfr Holme & 
Solvang 1997:101, Davidsson & Patel 2003:33). 

Intervjufrågorna har emellertid inte varit helt ostandardiserade, eftersom jag i 
grunden utgått från en intervjumanual vars frågor gått att knyta till den forskning 
som finns inom de båda fälten. De frågor som rör webbstruktur är i grunden bas-
erade på publikationen ”Vägledningen 24-timmarswebben 2.0” (2006). Frågorna 
om webbtexterna bygger på rapporten ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” 
(2001).  

Från dessa två publikationer har jag översatt teoretiska begrepp till intervju-
frågor. Jag har med andra ord operationaliserat dem (jfr Davidsson & Patel 2003:52). 
Detta var nödvändigt för att mina frågor skulle kunna mäta det jag strävade efter 
att mäta, vilket anses vara idealt för hög validitet (jfr Dahmström 2005:62, 
Lagerholm 2005:27). På så sätt har informanterna med egna ord gett svar på frågor 
som i sig härleder till de teorier om textbegriplighet och struktur som studien 
baseras på.F

43
F Intervjumanualen finns med bland bilagorna (se bilaga 4).  

23B4.3. Metoden för materialbearbetningen 
Bearbetningen av materialet gick till stor del ut på att vaska fram den information 
som kunde besvara studiens frågeställningar. Därför behövde jag reducera infor-
mationen, alltså föra samman svaren i kategorier (Holme & Solvang 1997:99, 
Davidsson & Patel 2003:53). 

Det första jag gjorde var att skriva ner allt som informanterna gjort och sagt 
under testens gång. FF Det första dokumentet blev därför en blandning av rena 
navigeringsbeskrivningar, kommentarer till dessa och allmänna värderingar av 
webbsidornas innehåll. Därefter särskiljde jag allt spontant beteende från alla 
värderande åsikter. På så sätt fick jag en första saklig del som visade hur informan-
terna navigerat i de olika webbplatsernas strukturer.  

Den andra delen av bearbetningen var att skilja ut och summera de kommen-
tarer informanterna haft om webbplatsernas strukturer. Till min hjälp hade jag 
också svaren från materialets intervjudel, där jag kunde använda de generella svar 
informanterna haft om webbplatsers struktur.   

                                                   
43 Detta får möjligen konsekvenser för den empirinära forskningsansats jag haft. För trots att 
målet varit att skapa en lokal teori om webbplatsernas kvaliteter har jag haft teoretiska 
utgångspunkter att utgå från och jämföra med. Det är så jag slutligen kan generalisera mina 
resultat och därmed besvara studiens frågor.     
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Kvar hade jag då den tredje delen; den som handlade om webbtexterna. Här 
plockade jag ut de delar i observationsmaterialet som visade på olika lässtrategier. 
Detta kombinerade jag med att också väga in svaren från intervjumaterialet som 
handlade om webbtexters begriplighet.    
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4B5. Resultatredovisningen  
Kapitel fem presenterar studiens resultat från observationerna, och behandlar 
därför enbart informanternas navigeringsbeteenden när de besvarat faktafrågorna. 
Först (5.1) följer några läsanvisningar, för att resultatredovisningen ska bli lättare 
att förstå. Avsnitt 5.2 presenterar hur informanterna navigerade på Falköpings 
webbplats. Sedan följer Strängnäs (5.3) och Boden (5.4).  

24B5.1. Läsanvisningar   
För att i analysen kunna förklara var på webbsidan de olika elementen är placer-
ade, har jag valt att dela upp webbsidan i olika fält: vänsterfältet, högerfältet, 
mittfältet och toppfältet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jag skiljer även på olika slags menyer, men uppdelningen är väldigt enkel: det beror 
på i vilket fält de är placerade.F

44
F  

Den första delen av analysen (avsnitt 5.2, 5.3 och 5.4) visar hur informant-
erna valde att navigera för att finna svaren i de olika webbplatsernas strukturer. 
Analysen av navigeringen är uppbyggd kring samma faktafrågor som informant-
erna fick besvara (se bilaga 3). Direkt efter varje faktafråga följer en enkel beskriv-
ning för den väg informanterna valde genom strukturen för att finna svaret på 
frågan. Följande tecken är betydelsebärande: 

 
 
 
 
 

 

                                                   
44 En meny i vänsterfältet är på så vis en vänstermeny, och så vidare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. En webbsidas fält 

 
 
 
 

Figur 7. Betydelsebärande tecken för analysen 

Pil framåt (→) betyder att informanten valde att klicka på en länk 
som tog den till en ny webbsida. 
Pil bakåt (←) betyder att informanten klickade sig tillbaka genom 
strukturen. 
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Bild 1. Skärmavbildning av Falköping webbplats, startsidan (se källor: bilder och 

figurer). 

25B5.2. Falköpings webbplats 
Falköping kommuns startsida har en relativt enkel design. Bakgrunden är vit, och 
de enda icke-språkliga elementen som drar till sig uppmärksamhet är en pano-
ramabild med kommunens logotyp i toppfältet och en skriftbild i form av ett 
fotografi i mittfältet. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 
Startsidan har en toppmeny med abstrakta och allmänna menyval såsom E-service, 
Från A till Ö och Kartor. Högerfältet består av en sökfunktion, kontaktuppgifter 
och ett urval spridda formatlänkar, medan mittfältet är avsett för nyheter och 
annan samhällsinformation. I vänsterfältet finns en kompakt gråfärgad meny.  
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70B5.2.1 Observationer av navigeringsbeteendet 
Falköpings webbplats var MED:s första, HUS andra och ÄLV:s tredje webbplats att 
testa, i enlighet med rotationsschemat (se 4.1.3, figur 5). 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 

 
Alla tre informanterna sökte sig mycket snabbt till menyn i vänsterfältet, och 
eftersom formatlänken Utbildning och barnomsorg låg näst längst upp valde alla 
att klicka där som första alternativ.  

Väl inne på sidan Utbildning och barnomsorg visade informanterna prov på 
olika navigeringsstrategier för att finna svaret på första frågan.  

MED skrollade sig ner genom mittfältet, men där låg mest aktuell information 
om utbildning, några reportage och en enkät. Därför återvände hon till vänster 
menyfält för att söka sig djupare in i strukturen. Hon valde då att gå in via 
formatlänken Förskola och barnomsorg.  

HUS såg direkt länken Förskola och barnomsorg i vänster menyfält, men 
valde ändå att först skanna av de andra menyvalen i samma fält innan han klickade 
på den.  

ÄLV gick direkt in på Förskola och barnomsorg och väl där gick han vidare 
via en formatlänk som hette Förskolor. Eftersom den ledde till en lista av 
förskolor i området valde han att backa ett steg i strukturen, tillbaka till Förskola 
och barnomsorg.  

Inne på webbsidan Förskola och barnomsorg stötte de tre informanterna på 
sitt första egentliga problem: de visste inte var de skulle klicka. MED ögnade 
igenom vänsterfältets meny och skannade av skriftelementet i mittfältet. Till slut 
hittade hon en meny som låg i högerfältet, men som inte funnits där på någon 
annan webbsida i strukturen. Menyn var en liten, grå ruta med länkarna kompakt 
staplade ovanpå varandra. Menyrutan hade en rubrik markerad med fet stil, men 
med samma namn som den webbsida som informanten befann sig på: Förskola 
och barnomsorg. Hon klickade på Avgifter och regler, men fann inget svar. 
 
 

Faktafråga 1: Jag har ett barn som är 1 år och ett barn som är 2 år. Hur mycket kan det 
kosta som mest att ha dem på förskolan? 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Navigeringsmönster för faktafråga 1, Falköpings webbplats. 

MED: Startsida → Utbildning och barnomsorg → Förskola och 
barnomsorg → Avgifter och regler  
HUS: Startsida → Utbildning och barnomsorg → Förskola och 
barnomsorg → Räkna ut barnomsorgsavgift  
ÄLV: Startsida → Utbildning och barnomsorg → Förskola och 
barnomsorg → Förskolor ← Förskola och barnomsorg → Räkna 
ut barnomsorgsavgift 
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Bild 2. Skärmavbildning av Falköpings webbplats, Förskola och barnomsorg 
(se källor: bilder och figurer). Röd pil (min red.) markerar den grå menyrutan i 
högerfältet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Skärmavbildning av Falköpings webbplats, Beräkna barnomsorgsavgift, Dexter 
(se källor: bilder och figurer). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÄLV såg inte den grå menyrutan i högerfältet (markerad med röd pil i bild 2), 
eftersom han enbart tittade i vänstermenyn. Där klickade han i stället på 
formatlänken Räkna ut barnomsorgsavgift och kom då till ett nytt fönster – 
Dexter, en automatisk webbtjänst för att räkna ut barnomsorgsavgifter. 

HUS gjorde likadant som ÄLV; han sökte i vänsterfältet efter en länk att klicka 
på och hamnade alltså också på Dexter. Båda två lyckades besvara frågan genom 
att ange familjens totala inkomst och vilken typ av barnomsorg det gällde.  
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På den andra frågan drog MED fördel av att hon inför den förra frågan hade 
funnit webbsidan Regler och avgifter via högermenyn. Hon skrollade där tills hon 
fann underrubriken Uppsägning av plats och kunde besvara frågan.  

ÄLV fick däremot problem med frågan. Han förstod att svaret på frågan inte 
fanns på den externa tjänsten Dexter. Därför stängde han ner det fönstret och 
kom på sätt tillbaka till Förskola och barnomsorg. Där sökte han efter en passande 
länk i vänsterfältet, men när han inte hittade något där sökte han sig ut i toppfältet 
och i mittfältet. Till slut såg han den grå menyn i högerfältet och klickade på 
länken Ansök eller säg upp plats. 

Också HUS försökte ta sig från Dexter. Han klickade på länken Startsida, men 
den ledde bara tillbaka till Dexters startsida, och inte till Falköping kommuns. Han 
klickade därför på andra länkar i Dexters menyval, men hamnade bara på nya sidor 
inom den externa tjänsten. Dessutom provade han att klicka på ett skriftelement, 
kommunlogotypen i Dexters toppfält, men det var ingen länk överhuvudtaget. Till 
slut hittade han två andra länkar längst nere i Dexter-fönstret: Barnomsorg i 
Falköping och Lite om våra regler. Han klickade på den förra, och förflyttade sig 
på så sätt tillbaka till Falköpings webbplats och webbsidan Förskola och 
barnomsorg. Väl där hittade han den grå menyrutan till höger efter att ha fått en 
ledtråd av mig. Också HUS fann svaret genom att klicka på Ansök eller säg upp 
plats. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Faktafråga 3: Jag är arbetslös, men vill ändå att mitt barn ska umgås med andra barn. 
Hur många timmar i veckan kan jag ha mitt barn på förskolan? 
 
 
 
 

 

 

    Figur 10. Navigeringsmönster för faktafråga 3, Falköpings webbplats. 

Faktafråga 2: Mitt barn behöver inte längre gå på dagis, eftersom jag är hemma på dagarna. 
Hur lång tid i förväg behöver jag säga till om det? 
 
 
 
 

 

 

                      Figur 9. Navigeringsmönster för faktafråga 2, Falköpings webbplats. 

MED: Avgifter och regler  
HUS: Räkna ut barnomsorgsavgift → Startsida (i Dexter) → 
Förskolor och barnomsorg → Ansök eller säg upp plats 
ÄLV: Räkna ut barnomsorgsavgift → Förskola och barnomsorg 
→ Ansök eller säg upp plats 

MED: Avgifter och regler 
HUS: Ansök eller säg upp plats ←  Förskola och barnomsorg → 
Avgifter och regler 
ÄLV: Ansök eller säg upp plats ←  Förskola och barnomsorg → 
Avgifter och regler 
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Inför den tredje frågan befann sig nu informanterna i samma meny, men i olika 
webbsidor. MED behövde bara skrolla i det fönster hon befann sig i för att hitta 
svaret. HUS och ÄLV förstod att de måste gå via formatlänken Regler och avgifter, 
men där de befann sig fanns inte den grå menyrutan i högerfältet. Båda backade 
därför i strukturen; med ett klick bakåt kom de tillbaka till Förskola och 
barnomsorg. Båda fann där svaret genom att klicka på Avgifter och regler i 
högermenyn.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

För att finna ett svar till fråga 4 valde MED och HUS att söka i den text de redan 
hade framför sig, men bara HUS lyckades. ÄLV klickade sig tillbaka genom 
strukturen för att återvända till Dexter, där han tidigare funnit information om 
avgifter. Väl där valde han barnomsorgstypen för max 15 timmar per vecka, och 
fick fram ett belopp. 

Faktafråga 4: Mitt barn är 3 år och behöver bara vara på förskolan 15 timmar i veckan, 
eftersom jag är föräldraledig. Hur mycket kan det kosta som mest?  
 
 
 
 

 

Figur 11. Navigeringsmönster för faktafråga 4, Falköpings webbplats. 

MED: Avgifter och regler 

HUS: Avgifter och regler  

ÄLV: Avgifter och regler → Räkna ut barnomsorgsavgift 
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26B5.3. Strängnäs webbplats 
Strängnäs kommuns startsida domineras av färgerna blått och vitt. Toppfältet 
består av ett blått sidhuvud med två icke-språkliga element: kommunlogotypen 
och ett fotografi. Under sidhuvudet ligger en enkel toppmeny där menyvalen 
främst handlar om själva webbplatsen, men där finns också en del praktisk 
information som kontaktuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Mittfältet innehåller ganska många skriftblock om sådant som berör kommunen. 
Det finns också en yta som är avsedd för en bild, med enbart tillfälliga skriftele-
ment såsom annonser för kommande aktiviteter. Liknande länkar finns i höger-
fältet, som också har en del nedladdningsbara dokument, en funktion för att lämna 
synpunkter, en sökfunktion och en länk till Frågor och svar. I vänsterfältet finns 
ett dussintal formatlänkar som utseendemässigt särskiljer sig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Skärmavbildning av Strängnäs webbplats, startsidan (se källor: bilder och 

figurer). 
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71B5.3.1. Observationer av navigeringsbeteendet 
Strängnäs webbplats var HUS första, ÄLV:s andra och MED:s tredje webbplats att 
testa, i enlighet med rotationsschemat (se 4.1.3, figur 5). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Alla tre informanterna var snabba med att söka sig ut till vänsterfältet och klicka 
på den andra länken i ordningen: Barn och utbildning. Väl där skannade informan-
terna snabbt av texten i mittfältet innan de bestämde sig för att söka sig djupare in 
i strukturen.  

Samtliga informanter klickade sig vidare via länken Förskola och barnomsorg. 
Där upprepades mönstret: informanterna tittade hastigt på textinnehållet i mittfält-
et och gick sedan tillbaka till menyn i vänsterfältet. På det sättet tog sig alla vidare 
via länken Kö, regler och avgifter.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MED och ÄLV fann svaret genom att klicka på Avgift och betalning medan HUS i 
stället valde att klicka på länken Avgiftstabell.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5. Skärmavbildning av Strängnäs webbplats, Avgiftstabell (se källor: bilder och 
figurer). Markerat: vänstermenyn ((kort) röd pil, min red.) och länkstigar ((lång) grön 
pil, min red.).   

Faktafråga 1: Jag har ett barn som är 1 år och ett barn som är 2 år. Hur mycket kan det 
kosta som mest att ha dem på förskolan? 
 
 
 
 
 

 

Figur 12. Navigeringsmönster för faktafråga 1, Strängnäs webbplats. 

HUS: Startsida → Barn och utbildning → Förskola och 
barnomsorg → Kö, regler och avgifter → Avgiftstabell  
ÄLV: Startsida → Barn och utbildning → Förskola och 
barnomsorg → Kö, regler och avgifter → Avgift och betalning 
MED: Startsida → Barn och utbildning → Förskola och 
barnomsorg → Kö, regler och avgifter → Avgift och betalning  
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Informanterna använde liknande navigeringsstrategier också för att finna svaret på 
den andra frågan. MED klickade en gång på bakåt-knappen i webbläsaren, för att 
sedan prova länken Ditt barn hos oss. Hon insåg snabbt att webbsidan inte 
innehöll rätt typ av information, och provade i stället att klicka på Erbjudande av 
plats. MED sa att hon sökte efter ”uppsägning eller något liknande” och såg snart 
rätt länk: Uppsägning av plats. 

Också ÄLV använde vänsterfältets meny, men behövde mindre tid på sig att 
finna länken Uppsägning av plats. HUS försökte först hitta informationen i 
Avgiftstabell där han befann sig. Han klickade också på Ledighet, frånvaro och 
planeringsdagar, innan han fann Uppsägning av plats i vänstermenyn. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

För att besvara fråga 3 började MED om från början; hon gick tillbaka till Förskola 
och barnomsorg via länkstigarna (se bild 5), sedan in på Kö, regler och avgifter, 
där hon klickade på Erbjudande av plats. MED hittade inte svaret, och det gjorde 
inte heller HUS som provade Så söker du plats och Begreppsförklaring. Däremot 
kunde ÄLV besvara frågan. Han backade i strukturen med hjälp av bakåt-knappen 
tills han fann svaret på länken Förskola/barnomsorg.  

 
 

 
 

Faktafråga 3: Jag är arbetslös, men vill ändå att mitt barn ska umgås med andra barn. 
Hur många timmar i veckan kan jag ha mitt barn på förskolan? 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Navigeringsmönster för faktafråga 3, Strängnäs webbplats. 

Faktafråga 2: Mitt barn behöver inte längre gå på dagis, eftersom jag är hemma på 
dagarna. Hur lång tid i förväg behöver jag säga till om det? 
 
 
 
 
 

Figur 13. Navigeringsmönster för faktafråga 2, Strängnäs webbplats. 

HUS: Avgiftstabell → Ledighet, frånvaro och planeringsdagar → 
Uppsägning av plats 
ÄLV: Avgift och betalning → Uppsägning av plats 
MED: Avgift och betalning ← Kö, regler och avgifter → Ditt 
barn hos oss → Erbjudande av plats → Uppsägning av plats 

HUS: Uppsägning av plats → Så söker du plats → 
Begreppsförklaring  
ÄLV: Uppsägning av plats ← Avgift och betalning ← Kö, regler 
och avgifter ← Förskola/barnomsorg 
MED: Uppsägning av plats → Förskola och barnomsorg → Kö, 
regler och avgifter → Erbjudande av plats  
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ÄLV hittade också svaret på den fjärde frågan. Han gick till Kö, regler och avgifter 
och fann svaret i Avgiftstabell. MED klarade också frågan, men genom att gå via 
länkstigarna tillbaka till Avgifter och betalning och sedan in på Frågor och svar. 
Också HUS hittade rätt information, även om han fick klicka sig runt ett tag innan 
han fann rätt länk: Avgiftstabell.   

Faktafråga 4: Mitt barn är 3 år och behöver bara vara på förskolan 15 timmar i veckan, 
eftersom jag är föräldraledig. Hur mycket kan det kosta som mest?  
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Navigeringsmönster för faktafråga 4, Strängnäs webbplats. 

HUS: Begreppsförklaring → Avgifter och betalning → Ditt barn 
hos oss → Avgiftstabell 
ÄLV: Förskola/barnomsorg → Kö, regler och avgifter → 
Avgiftstabell  
MED: Erbjudande av plats → Avgift och betalning → Frågor och 
svar förskola 
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Bild 6. Skärmavbildning av Bodens webbplats, startsidan (se källor: bilder och 

figurer). 

27B5.4. Bodens webbplats 
Boden kommuns startsida har gul bakgrundsfärg utanför de olika fälten. Mittfältet 
innehåller skriftelement och textlänkar, som främst berör nyheter och annat 
aktuellt om kommunen. Fälten till höger och till vänster innehåller båda många 
formatlänkar, och dessutom varsitt icke-språkligt element: till vänster ”veckans 
bild” och till höger en grön groda som är logotypen för webbplatsens webbassi-
stent. Länksamlingen i vänsterfältet har rubriken ”Länkar” och samlingen till 
höger heter ”Mer om Boden”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Toppfältet innehåller många klickbara alternativ, eftersom det har två olika topp-
menyer jämte kommunlogotypen. Den övre menyn består av allmänna menyval 
som index, webbkarta och presentation av Boden. Den nedre menyn är en mer 
tematisk uppdelning av de olika kommunala områdena. Här finns sju formatlänkar 
att klicka på: Kommunen, Det händer i Boden, Kultur och fritid, Leva och bo, 
Media, Näringsliv och Utbildning.  
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72B5.4.1. Observationer av navigeringsbeteendet 
Bodens webbplats var ÄLV:s första, MED:s andra och HUS:s tredje webbplats att 
testa, i enlighet med rotationsschemat (se 4.1.3, figur 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Informanterna följde samma mönster när de kom till startsidan: de orienterade sig 
från mitten av sidan, ut i vänsterfältet och sedan upp i toppfältet för att hitta det 
rimligaste länknamnet. ÄLV och MED valde till slut att klicka på Leva och bo, 
medan HUS klickade på Utbildning. 

MED synade först alla menyer i vänsterfältet, sedan högermenyn, men valde 
att återvända till vänstermenyn. Där klickade hon på länken Skola och barnomsorg 
som ledde till webbsidan Barn och utbildning.  

ÄLV tog sig på samma sätt till Barn och utbildning. Väl inne där erbjöd 
menyn i vänsterfältet åtta formatlänkar, men de enda som verkade vara relevanta 
var de två första: Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsför-
valtningen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Skärmavbildning av Bodens webbplats, Barn och utbildning (se källor: bilder och 

figurer). 

Faktafråga 1: Jag har ett barn som är 1 år och ett barn som är 2 år. Hur mycket kan det 
kosta som mest att ha dem på förskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Navigeringsmönster för faktafråga 1, Bodens webbplats. 

ÄLV: Startsida → Leva och bo → Skola och barnomsorg (kommer 
till Barn och utbildning) → Barn- och utbildningsnämnden ← 
Skola och barnomsorg → Barn- och utbildningsförvaltningen → 
För- och grundskola ← Barn- och utbildningsförvaltningen ← 
Barn och utbildning → Sökfunktion ← Barn och utbildning → 
Bra att veta    
MED: Startsida → Leva och bo → Skola och barnomsorg 
(kommer till Barn och utbildning) → Ansökan till 
förskola/fritidshem → Beräkna avgift  
HUS: Startsida → Utbildning → Kommunala förskolor ← 
Utbildning  
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Varken MED eller ÄLV förstod skillnaden mellan dessa två, och provade att gå in 
på båda länkarna för att se vad de ledde till. Ingen fick något grepp om det, och 
båda backade därför i strukturen genom att klicka på webbläsarens bakåt-knapp. 
De kom tillbaka till Barn och utbildning. MED valde där att söka sig ut till höger-
fältet och klickade på en länk som hette Ansökan till förskola/fritidshem. Länken 
tog henne till ett nytt fönster: Dexter, en extern tjänst som räknade ut priset. 

Kvar på barn och utbildning provade ÄLV att skriva i ”kostnad förskola” i 
toppfältets sökfunktion för webbplatsen. Han fick 10 träffar, men eftersom ingen 
verkade relevant backade han igen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ett sista försök provade han Bra att veta, men där fanns bara tre länkar att 
välja mellan i menyn: Grundskolan, Olycksfallsförsäkring och Regelverk för 
gymnasieelevers resor och inackordering. ÄLV gav då upp. 

HUS lyckades inte heller besvara frågan. Han valde Utbildning från startsidan 
och sökte sig sedan runt i jakt på något som hade att göra med barnomsorgsavgift. 
Det enda han hittade var en stor textlänk i mittfältet som hette Kommunala för-
skolor, men då den visade sig leda till en listning av alla förskolor i området gav 
han upp.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8. Skärmavbildning av Bodens webbplats, sökfunktion. Sökord: 
”kostnad förskola” (se källor: bilder och figurer). 
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Jag hjälpte HUS att hitta till Leva och bo för att han i stället skulle försöka besvara 
den andra frågan. Via länken Skola och barnomsorg hamnade också han på Barn 
och utbildning, och precis som de två andra fastnade han på nästa menyval: 
nämnden och förvaltningen. 

I stället provade han att gå in på länken Dexter – webbaserad skolportal i 
vänsterfältets meny. Han hittade inget svar där, och gav därför upp. ÄLV gav också 
han upp, efter att ha backat till Barn och utbildning och där klickat på Information 
om PUL.  

MED, som redan befann sig på Dexters skolportal, försökte också finna 
svaret på den andra frågan där. Det lyckades hon inte med och fick försöka ett tag 
innan hon lyckades lämna skolportalen och leta sig fram till formatlänken 
Anvisningar, riktlinjer och avgifter i Bodens kommun. Den tog henne till en 
webbsida som hette Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Hon skannläste 
snabbt informationen i mittfältet, men hittade inte rätt svar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktafråga 3: Jag är arbetslös, men vill ändå att mitt barn ska umgås med andra barn. 
Hur många timmar i veckan kan jag ha mitt barn på förskolan? 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 18. Navigeringsmönster för faktafråga 3, Bodens webbplats. 

Faktafråga 2: Mitt barn behöver inte längre gå på dagis, eftersom jag är hemma på 
dagarna. Hur lång tid i förväg behöver jag säga till om det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 17. Navigeringsmönster faktafråga 2, Bodens webbplats.  

ÄLV: Bra att veta ← Barn och utbildning → Information om PUL  
MED: Beräkna avgift ← Startsida Dexter → Ansökan om 
förskoleverksamhet och fritidshem → Barn och utbildning → 
Ansökan om förskoleverksamhet och fritidshem → Anvisningar, 
riktlinjer och avgifter i Bodens kommun (kommer till 
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)  
HUS: Utbildning → Leva och bo → Skola och barnomsorg 
(kommer till Barn och utbildning) → Dexter – webbaserad 
skolportal → Beräkna avgifter → Barn och utbildning → Barn- 
och utbildningsnämnden ← Barn och utbildning → Barn- och 
utbildningsförvaltningen   

MED: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg → Dexter 

startsida → Anvisningar, riktlinjer och avgifter i Bodens kommun 

(kommer till Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) → 

Riktlinjer och avgifter → Riktlinjer och avgifter för 

förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
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MED var också den enda som gjorde ett försök att besvara den tredje frågan.F

45
F 

Hon upprepade proceduren med att först gå till Dexter för att därifrån ta sig 
tillbaka till Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Där valde hon att klicka på 
Riktlinjer och avgifter i vänsterfältet och kom till en webbsida som heter Riktlinjer 
och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Där hittade hon ytter-
ligare en meny i vänsterfältet som hette likadant som den webbsida hon var på. 
Hon gav upp när hon insåg att hon inte kom någonstans.    
 

 
 
 

Ingen av informanterna ville försöka hitta svaret på den fjärde frågan, eftersom de 
tidigare inte hittat webbsidan där avgifterna stod. 
 

                                                   
45 HUS och ÄLV valde att inte försöka besvara den här frågan, eftersom de inte varit 
lycksamma med att besvara de föregående faktafrågorna på Bodens webbplats. Detta 
återkommer jag till i diskussionen (se 8.1). 

Faktafråga 4: Mitt barn är 3 år och behöver bara vara på förskolan 15 timmar i veckan, 
eftersom jag är föräldraledig. Hur mycket kan det kosta som mest?  
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5B6. Analysen: Informanternas upplevelser  
Det här kapitlet presenterar resultatet som framkom genom studiens tänka högt-
metod och genom de intervjuer jag gjorde med informanterna. Kapitlet handlar 
om informanternas upplevelser av webbplatserna. Först (i avsnitt 6.1) går jag 
igenom upplevelserna av strukturen, och sedan av webbtexterna (i avsnitt 6.2). I 
båda dessa delar exemplifierar jag med de kommentarer informanterna själva 
yttrade under testets gång, och de svar de gav i intervjuerna. Här jämför jag infor-
manternas upplevelser med resultat från liknande undersökningar.  

28B6.1. Webbplatsernas struktur  
De informanter jag använt mig av har inte haft särskilt stort tålamod när de sökt 
information på nätet. Redan 4 minuter in i testet sa både MED och ÄLV att de vid 
det laget normalt skulle ringa till de kommuner vars webbplatser de besökte, Fal-
köpings respektive Bodens.  

 
Informanterna kan webbplatsernas genrer, vilket märks tydligast när något på 
webbplatserna avvikit från den. Resultaten visar att informanterna har bestämda 
genreförväntningar för hur webbplatsen ska se ut och vilka element som ska 
finnas var. Dessa mentala scheman är kopplade till den läs- och sökstrategi som 
genren och läsmålet ställer upp (jfr Josephson 2006:13).  

 
 

Detta ger kraft åt Kjell Lars Berges genreteori (1990) om genrers normbärande 
egenskaper också för de situationer där texterna tas i bruk (jfr Ohlsson 2007:45). 
Mest uppenbart blir detta när det gäller just elementsplaceringen, det vill säga var 
på sidan olika element finns. 

Detta är sådant som Kress & van Leeuwen (1996) sedan länge uppmärk-
sammat i sin sociosemiotiska modell av informationsstruktur i tidningsuppslag. 
Andra studier (t.ex. Holmqvist m.fl. 2006) har delvis utgått från samma modell för 
att undersöka läsning i nya medier. Även om allt i modellen inte visat sig gälla för 
läsning på webben, så finns det gemensamma drag. I modellen motsvaras infor-
mation till vänster av gammal information, och det som finns uppe av allmän 
information (Holsanova 2007). På en typisk webbplats är det också i vänsterfältet 
och i toppfältet som menyer finns. Det är genom att söka sig dit som informan-
terna i min studie har försökt ta sig in i webbplatsernas strukturer. 

HUS: ”Livet har blivit lite snabbare än förut, så man behöver hitta 
informationen snabbare; inte sitta en timme vid datorn för att hitta en 
avgift för barn. Det är tråkigt, tycker jag.” 
  
MED: ”Jag är väldigt så där att jag vill ha informationen väldigt snabbt när 
jag sitter på internet.” 

HUS: ”Webbsidor liknar varandra faktiskt.”   
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Av denna anledning blir informanterna irriterade när viktig information placerats i 
högerfältet. Mest påtagligt blir detta på Falköpings webbplats, där alla tre infor-
manterna hade problem med att finna den grå menyn till höger. 

 
Att informanterna inte gillar menyn till höger har säkerligen att göra med deras 
genreförväntningar: menyer brukar inte finnas till höger. Men att informanterna 
knappt såg Falköpings högermeny är mer intressant. Vid läsning i papperstidningar 
är det känt att det som finns längst nere till höger på ett uppslag löper störst risk 
att inte bli läst (Holmqvist & Wartenberg 2005). Principen verkar också gälla för 
kommuners webbplatser: Man bör undvika en struktur som har menyer nedtill 
eller till höger (Balke & Melich 2009:20). Detta är också en stark rekommendation 
i ”Vägledningen 24-timmarswebben” (2006:42). 

 
Att den grå menyrutan på Falköpings webbplats är till höger, är inte dess enda 
problem. Vad som är värre är att menyrutan bara går att komma åt från en webb-
sida, vilket tvingade informanterna att backa för att hitta den.  

 
 

HUS: ”Man har blivit van vid att välja från huvudmenyn eller en list som 
ligger på vänster sida. Eller de listerna som rullar ner.”  
 
ÄLV: ”I och med att toppmenyn brukar vara den största listen, då börjar 
jag söka där. Hittar jag inte där så kollar jag vänster meny; går in lite mer 
noga.” 

HUS: ”Jag själv tycker att den ska ligga på vänster sida, det är information. 
Höger sida blir dolt.” 
 
ÄLV: ”Det hade jag inte räknat med; det där trodde jag var reklam. Det var 
fruktansvärt dumt att sätta den där.”  
 
MED: ”Det var inte självklart liksom, nej det var väldigt otydligt.”  
 
ÄLV: ”Fruktansvärt att sätta den på den där sidan; det var bara rena turen 
att jag råkade titta där.”  
 
HUS: ”Vänster sida börjar jag med.”  
 
ÄLV: ”Avgifter och sådant hade gärna fått ligga på vänster sida.” 

HUS: ”Det brukar man göra när man läser; svenska eller engelska, de 
börjar från vänster till höger. På vårat eget språk börjar vi från höger till 
vänster. Så länge man bor i det här landet och läser texter på engelska och 
svenska, så börjar man läsa från vänster. Det är självklart att man ska titta 
på listerna som finns på vänster sida.”  

ÄLV: ”Vet man inte [var man ska klicka] så provar man ju att gå in olika 
men då försvinner ju den här rutan också.” 
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Just att visa användaren var i strukturen den befinner sig är ett av webbens största 
problem (jfr Carlquist 2006). Friheten att själv välja sina vägar genom webb-
platsens nätverksstruktur är nämligen förenad med faran att få problem med 
orienteringen (jfr Holsanova & de Leon 1997).  

 
 

Informanterna i den här studien klickade sig oftast runt i strukturerna på måfå, 
och försökte använda grafiska ledtrådar på webbplatserna för att veta var i struk-
turen de befann sig. Alla tre webbplatserna har så kallade länkstigar (se 5.3.1, bild 5) 
under toppfältet för att underlätta detta, och två av informanterna angav att de till 
viss del använde dessa. ÄLV sa att han inte använder länkstigarna, och att han i 
stället försöker minnas var i strukturen han befinner sig. Forskare (t.ex. Holsanova 
m.fl. 2008:160) menar emellertid att det är omöjligt att bilda en mental karta över 
en webbplats; det går inte att få en översikt över de besökta webbplatserna och 
dessutom över den underliggande hierarkiska strukturen. Detta bekräftas i den här 
studien: informanterna väljer ofta att backa i strukturen när de känner att de 
kommit på villovägar, för att sedan ta sig vidare från en annan webbsida. Bekanta 
sidor fungerar på så vis som navigationsnav (Holsanova m.fl. 2008:160). 

 
Detta navigeringsbeteende bekräftas också av tidigare studier (Holsanova & de 
Leon 1997, Karlsson 2001, Holmqvist & Holsanova 2004), där användare hellre 
backar tillbaka till en sida de redan varit på än försöker ta sig vidare genom 
strukturen. Detta är vad Mark Bernstein (1998) kallat cykliska strukturer, där 
användaren hela tiden återvänder till en nyligen besökt nod (Carlquist 2006:126). 
Ett sådant navigeringsbeteende liknar alltså mer en axial struktur (se 2.5, figur 1) 
än en nätverksstruktur (se 2.5, figur 2), vilket är en slutsats som dragits också i 
andra studier (se t.ex. Holsanova 2007).  

Det ger en hel del att studera vilken väg informanterna valt för att söka sig 
genom strukturen. På Strängnäs webbplats gjorde alla tre informanterna samma 
navigationsval på första frågan: Startsida → Barn och utbildning → Förskola och 
barnomsorg → Kö regler och avgifter. Alla pilar pekar här framåt, vilket betyder 
att ingen av informanterna behövde backa i strukturen för att ta sig vidare. Det 
innebär att Strängnäs webbplats har vissa egenskaper som hjälper användare att 
dra nytta nätverksstrukturens potential. Men vilka?   

MED: ”Jag klickar mig bara runt.” 

HUS: ”Det beror på hur mycket tid man har på sig. De här länkarna (pekar 
på länkstigar) brukar jag använda ibland, men de finns väldigt sällan på 
webbsidor. Jag använder dem om de syns tydligt, eller om jag har mycket 
tid på mig. Men det är lättare att backa om jag inte har så mycket tid på 
mig.” 
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Informanterna söker efter ord och begrepp som de förknippar med den företeelse 
de söker information om. Därför måste länkarna säga vad informationen de leder 
till handlar om. Av den anledningen passar det inte bra att följa den uppdelning 
som Boden har, där användaren förväntas klicka på Leva och bo i toppfältets 
meny för att komma till informationen om förskolor.   

 
En annan anledning till att samtliga informanter så pass snabbt och så pass likartat 
letade sig fram genom Strängnäs sidstruktur är att vänstermenyn är stabil; den 
ligger kvar i vänsterfältet hela tiden och visar på så sätt användaren var den 
befinner sig.  

 
Både Bodens webbplats och Falköpings webbplats har en extern tjänst som kan 
räkna ut barnomsorgsavgifter: Dexter. Informanterna använde med viss framgång 
dessa och verkade över lag tycka om sådana funktioner: 

 
 

MED: ”Jag letar efter en länk, och i början blir det Barnomsorg”  
ÄLV: ”Tydligare menyer här, då vet man att det är det som det handlar 
om.” 
HUS: ”Jag tittar på huvudmenyn först, och sedan väljer jag den som 
passar.” 

ÄLV: ”Jag förväntar mig inte att det ska ligga direkt ute i rotmenyn, utan 
givetvis går jag in under Barnomsorg först, eftersom på kommuner finns ju 
så jättemycket info.”  

MED: ”Det kändes väldigt tryggt med den här menyn till vänster måste jag 
säga. Och finns det andra menyer så är det fetstilt.”  
 
MED: ”Jag tycker om den här typen av överskrifter (pekar på Strängnäs 
vänstermeny). Här ser man tydligt att man har en pil så att man vet att 
man kan klicka in till underdokument.” 
 
MED: ”Detta gör ju att man ser var man är. Om man klickar här på 
dokument så öppnas en ny. Då blir det fetstilt vilket gör mitt liv lättare. Då 
vet jag att jag varit här och tittat.” 

ÄLV: ”Man kan få se det i realtid, och inte få veta att det är 3 procent och 
sedan måsta räkna ut det själv.” 
 
ÄLV: ”Jag gillar funktioner där man kan räkna ut avgiften direkt. De är hur 
underbara som helst. Men jag vill veta vad det max kan bli. Jag kanske vet 
vad jag tjänar just nu, men jag har ingen aning hur det kommer att se ut 
för mig nästa år. Då vill jag ha det på samma ställe.”  
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Men de externa tjänsterna är inte oproblematiska, eftersom informanterna ofta 
tappar bort sig i strukturen när de förflyttas till ett nytt fönster.  

 
Noterbart är också att sökfunktioner använts sparsamt av informanterna i den här 
studien. Sådana alternativa sätt att finna information brukar ofta framkomma i råd 
för myndigheters webbplatser (t.ex. Axelsson 2004:28, Vägledningen 24-timmars-
webben 2006:40). Den enda som försökte göra en sökning var ÄLV, när han 
testade på Bodens webbplats. Eftersom han misslyckades med sin första sökning 
gjorde han inga fler försök (se 5.4.1, bild 8). Bodens webbplats har också en webb-
assistent (se 5.4, bild 6), vilket emellertid ingen av informanterna uppmärksamm-
ade eller valde att utnyttja.  
 
  

MED: ”Sådär, om det är en blankett eller något man ska skriva ut så tycker 
jag att det är bra att man kommer till en ny sida, en pdf-fil eller så. Då gör 
det inget om det kommer upp ett nytt fönster.” 
 
 ÄLV: ”Jag föredrar inte att få upp ett helt fönster, utan hellre då ett litet 
fönster så att jag ser att det är ett nytt fönster. ”  
 
MED: ”Alltså det spelar väl egentligen ingen roll. Det var ju ingen blankett 
utan då har de byggt sin hemsida så att de har en ny sida bara, så att jag 
lätt kan gå tillbaka till menyn. Så det gör mig ingenting.”  
 
ÄLV: ”Jag vill att information som hör ihop finns på samma ställe.” 
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29B6.2. Webbtexternas kvaliteter  
Språkvården har arbetat hårt för att förenkla myndigheters texter (Nyström Höög 
2009:7). Mycket tyder på att kommunerna i den här studien tagit till sig en hel del 
av dessa råd. De flesta textpartierna är ganska kortfattade och syntaktiskt enkelt 
formulerade. Informanterna har inte haft några större invändningar mot dessa.   

 
 I början fokuserade klarspråksarbetet av naturliga skäl mest på vanliga pappers-
texter, men med tiden har det också kommit råd och riktlinjer för webbtexter (t.ex. 
Lathund för webbskribenter 2004). De bygger på att det finns skillnader mellan 
texter på webben och texter på papper. Så här kommenterar MED webbplatsernas 
texter om förskolan: 

 

MED:s kommentar aktualiserar problemet med de nya skrivråden för webben: 
skiljer sig läsningen i olika medier? Svaret är både ja och nej. Det brukar heta att 
man skumläser, eller skannläser, på internet (jfr Hass 1998:6, Englund & Gull-
brand 2004:85). Att man per automatik skannläser texter på skärm har forskning 
motbevisat (se t.ex. Holsanova m.fl. 2008:148); läsprocessen är snarare styrd av 
läsmålet.F

46
F I den här undersökningen kan läsmålet sägas vara uppsatt för infor-

manterna, eftersom de fått i uppgift att besvara specifika frågor om förskolans 
regelverk. I handlingsorienterade texter som dessa kan läsmålet karaktäriseras som 
direkt handlingsinriktat: läsarna vet vad de vill ha reda på och anpassar sina 
lässtrategier till det (jfr Gunnarsson 1982:15).  

Informanterna upplever texterna som ganska opersonliga, trots att det 
åtminstone på några stället finns ett du-tilltal i texterna. ”Du kan själv räkna ut din 
avgift på den Internetbaserade tjänsten Dexter” (Boden) och ”Du kan ange tre 
alternativ” (Falköping). Tonen i texterna är ändå generellt stel, med klara inslag av 
obefolkat språk som distanserar texterna från läsaren. ”För barn inskrivna i 
familjedaghem och som avstår från allmän förskola sker inget avdrag” (Strängnäs). 
”Avgiften för placeringen av ditt/dina barn debiteras innevarande månad och 
avser en kalendermånad” (Falköping). 

                                                   
46 Om det vore helt sant att användare per automatik skannläser på skärm är det svårt att förstå 
hur innehållet i t.ex. e-böcker överhuvudtaget går att tillgodogöra sig. 

ÄLV: ”Står det bara lite kan jag lika gärna läsa allt, om jag tror att det har 
med det att göra. Men annars får jag skumma, och hittar jag inte får jag 
skumma igen eller läsa det lite noggrannare.” 

MED: ”Det ser alltid annorlunda ut när man skriver ut en text än vad det 
gör på nätet, tycker jag. Det känns som att det är mer till för att man ska 
skriva ut det och sätta sig och läsa det, än att man ska läsa det på nätet. Det 
känns som ett dokument man får i mappen när man kommer till dagis. 
Välkommen till dagis, här är dina papper.”  
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Informanterna i den här studien tycker inte att texterna är riktade till dem, men 
tillägger också att det inte gör så mycket, eftersom syftet med texterna enbart är att 
informera.  

 
Ändå bidrar ofta det direkta tilltalet till att skapa kärnfulla meningar som infor-
manterna kan ta till sig. När ÄLV ombads finna en formulering han tyckte om, 
valde han en mening som ur klarspråkshänsyn kan betecknas som lyckad, eftersom 
den talar direkt till läsaren och har ett tidigt aktivt verb (jfr Sundin 2007:92, 
Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:24–25 ). 

 
Webbtexterna är ändå förhållandevis avfolkade. Ibland har de ett text-vi, även om 
det bara är i Falköpings text det framgår tydligt i texten som bifogas: ”Vi erbjuder 
förskoleplats[…]”, ”Vi vill ha din ansökan[…].” Vem detta vi är föreföll inte sär-
skilt intressant för informanterna. HUS antog att avsändaren var förvaltningen på 
kommunen. 

 

MED:s kommentar vittnar om ett ganska ljummet omdöme för texternas mot-
tagaranpassning, som ligger på en annan nivå än just tilltal. Mottagaranpassning 
handlar nämligen inte bara om att tilltala läsaren med du utan också att försöka 
sätta sig in i mottagarens situation (jfr Myndigheternas skrivregler 2004:29, 

MED: ”Det känns väldigt väldigt kommunalt. Det känns inte så där, vad 
intressant, utan, jaha här var det en text som jag måste läsa.” 
 
HUS: ”Den pratar och förklarar. Den texten ska passa alla som vill ha 
information om det här.”  

ÄLV:” Det är inte så att texterna pratar till mig personligen, ’ditt barn’ och 
så där. Jag tror nästan att det är bättre om det bara är informativt.” 
 
ÄLV: ”Om det är viktigt att förklara att det är något som jag gör, om jag 
väljer att göra det här, om du väljer att göra så här, så kommer det att bli så 
här. Då fyller det en funktion. Bara de inte försöker vara extremt 
personliga så att det blir för mycket. När man är personlig blir det att man 
lägger in extra text, vilket gör att det blir större textbitar som jag bara 
måste skumläsa.” 

ÄLV: ”Det här gillar jag: Du måste säga upp din plats två månader i förväg. 
Pang. Just att det inte står något ’om du skulle’, utan bara ’Säg upp plats’. 
Vad är det som gäller, liksom: Du måste säga upp platsen.”   

ÄLV: ”Det spelar ingen roll vem det är som har skrivit det, bara jag får svar 
på det jag vill ha.” 
 
MED: ”Nån kommun, statligt känns det. Man har lagt ihop texten, den 
man behöver, och lägger ut den på nätet.  Man har inte tänkt på vem som 
ska läsa den, utan man har lagt ut informationen och tycker att det här är 
tydligt. Väldigt enkelt och inte mycket design.”  
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Nyström Höög 2006:91). Informanternas främsta kritik handlar mycket riktigt inte 
om texternas avfolkade språk, utan snarare om en annan aspekt som går att koppla 
till mottagaranpassningsbegreppet: de förkunskaper som texterna utgår från att 
läsarna har. 

 
Som framgår av MED:s kommentarer är det ofta på ordnivå webbtexterna 
överskattar sina läsares förkunskaper. Texterna gör så kallade presuppositioner där de 
förutsätter att läsare förstår innebörden av olika begrepp. Förhållandet mellan det 
implicit förutsatta och det uttryckligt hävdade påverkar i hög grad en texts 
mottagaranpassning; det avgör om den blir begriplig för vem som helst eller bara 
för invigda (Hellspong & Ledin 1997:128).   

 
ÄLV:s kommentar är också värd att begrunda, eftersom den säger något om 
läsarens förväntningar på texten. Förkortningar som PUL blir lätt obegripliga när 
de återfinns i kontexter som inte till synes har någon koppling till den text de läser. 
I allmänhet är förkortningar mer av ondo än av godo; risken för missförstånd 
minskar om hela ordet skrivs ut (Forsberg 2008:25). Detta är också ett allmänt råd 
för myndighetstexter (Myndigheternas skrivregler 2004:51).  
 

 

MED: ”’Från och med 1 januari är taxan 75 % av den ordinarie maxtaxan 
för barn till föräldrar som nyttjar förskoleverksamhet maximalt 15 timmar 
per vecka’, jaha, säger mig ingenting, säger mig absolut ingenting. Det står 
ju heller inte vilken ålder det gäller.”  
 
MED: ”Om jag aldrig har läst om det här förut, så tycker jag att den tar för 
givet vad maxtaxa är, och du vet att det inte kostar något för det tredje 
barnet. Det hade jag inte heller en aning om.” 

HUS: ”Bruttoinkomster och nettoinkomster; det är inte alla som förstår 
det. Bara de som jobbar och har lön. Det är lite matematik här. De måste 
förklara att bruttoinkomst betyder så här. Procenten är det inte heller alla 
som förstår, och de här större än och mindre än [>< min red.] är också 
tecken som är hundra procent matematik. Även de svenskar som bor här 
och lever här kan inte komma ihåg det där, därför att det försvinner från 
hjärnan lite lättare.” 
 
MED: ”Om ditt barn har ’gemensam plats’, känns otydligt. Hur kan ett 
barn ha gemensam plats, har man två dagisplatser då?” 
 
ÄLV: ”Det är klart jag vet vad PUL är egentligen, men jag tänkte inte på det 
i det sammanhanget. Vad skulle det ha att göra med det här?” 

HUS: ”Det står ibland på olika webbsidor eller i tidningen PDK, till 
exempel. HPK ska göra någonting. PDK har vunnit ett avtal med – men 
vad betyder det här? Man måste förklara vad PDK betyder. Läsaren ska 
förstå vad de menar med den här förkortningen. Det är heller inte alla som 
förstår ’Dexter’ bara personalen och så; de som vet något om webbsidan.” 
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En intressant aspekt på webbplatsernas språkbruk är hur användare tycks anpassa 
sig till det formella myndighetsspråkets ordval och tonläge. Faktafråga 2 löd Mitt 
barn ska sluta på dagis, hur lång tid i förväg behöver jag säga till om det? Trots frågans lite 
vardagliga formulering var alla informanterna säkra på vilken typ av ord de 
skannade skärmen för att finna. 

 
Texters huvudbudskap framgår tydligt när rubriken är lämpligt vald i förhållande 
till budskapet (jfr Nyström Höög 2006:86). Precis som andra texter har de under-
sökta kommunernas webbtexter rubriker på olika nivåer. Webbsidornas huvud-
rubrik består för det mesta av ett eller några kärnord, såsom Maxtaxa, Avgiftstabell 
eller Avgifter och regler. Nästan alltid är detta samma kärnord som länken som 
leder till sidan heter. Detta är något informanterna drar nytta av; de bedömer 
snabbt vilken information som finns under respektive länk genom att snabbt 
skanna av länknamnen.  

 
På Bodens webbplats fanns emellertid exempel på brott mot denna princip. När 
informanterna klickade på länken Skola och barnomsorg hamnade de på en webb-
sida heter Barn och utbildning.  

Rubriker måste vara tydliga; de ska bestå av makrotemat för hela den sida de 
kröner. Makrotemat talar kortfattat om vad en text handlar om (Hellspong & 
Ledin 1997:102). För webbplatsers texter blir detta ännu viktigare, eftersom de 
länkar som leder till webbsidorna heter likadant som webbsidornas rubriker (jfr 
Holsanova 2007:47). Det gör att menyerna ger ledtrådar för strukturens olika 
makroteman, vilket gör det lättare för användarna att förstå var de ska klicka. 

Bodens webbplats hade också flera vaga eller missvisande rubriker på 
webbsidor, vilket gjorde att informanterna inte kunde genomskåda innehållet 
genom att titta på länknamnet. Alla tre hade exempelvis stora besvär med att 
förstå skillnaden mellan Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. 

 

MED: ”Det måste ju vara någon typ av uppsägning, eller, mitt barn ska 
sluta på förskolan.”   
 
HUS: ”Att sluta förskolan betyder uppsägning. Att skicka barnet till 
förskolan betyder placering.” 

HUS: ”Man måste leta efter rubriker som passar, som man tror leder till de 
fakta man söker efter.” 

HUS: ”De liknar varandra, förvaltningen och nämnden; bägge två kan sitta 
och diskutera och bestämma någonting.”   
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Också de andra två kommunerna hade webbsidor vars innehåll inte framgick 
särskilt tydligt av att titta på dess länk. Strängnäs Ditt barn hos oss och Falköpings 
Lite om våra regler vilseledde också informanterna.    

Rubriker, men då främst underrubriker, är också vad informanterna 
framhållit när jag frågat hur de gör för att finna specifik information i 
webbtexterna. Andra aspekter som också rör disposition, såsom hänvisningar 
inom texten och bruk av bindeord tycks ligga på en annan, kanske mer omedveten 
nivå. I stället är det just underrubrikerna som informanterna använder för att hitta 
den information de söker efter i texter; det är dessa som verkar ha störst betydelse 
för att en text ska upplevas som välorganiserad, sammanhängande, lätt överblick-
bar och lätt att hitta i (Nyström Höög 2006:87). 

När informanterna väl hittat en text har de liknande beteenden för att finna 
den information de söker. 

 
Detta är ett exempel på orienteringsläsning som är ett typiskt läsbeteende när man 
söker efter specifik information. Flera andra studier visar hur ögat skannar texten i 
jakt på intressanta ingångspunkter (t.ex. Karlsson 2001, Holmqvist & Kollmorgen 
2009). Forskning visar att underrubriker, de som står ovan varje nytt stycke, 
därför fungerar som signaler för att visa att det som står i texten kan vara 
intressant (Karlsson 2001, Holmqvist & Wartenberg 2005). När det saknas sådana 
ingångar i texten blir läsare ofta osäkra.  

 
Det räcker emellertid inte att bara dela upp stycken med enstaka, vida ord, såsom 
övrigt och allmänt – dessa är inte tillräckligt informativa för att tillföra någonting 
(Nyström Höög 2006:90, Ransgart 2006:64). Enligt gängse klarspråksregler ska en 
underrubrik vara självbärande; den ska sammanfatta stycket – varken mer eller 
mindre (Nyström Höög 2006, Svenska skrivregler 2008:21). För att kunna vara 
självbärande behöver rubriken vara tillräckligt lång; den behöver vara en full-
ständig mening. Rubriker ska koncist sammanfatta innehållet, för att underlätta för 
läsarens upplevelse av organisation i texten (Nyström Höög 2006:90). Detta är 
något som också nämns av informanterna: 

HUS: ”Jag läser inte allt, utan försöker hitta den rubrik som passar mig – 
likadant som på webbsidan.”  
 
ÄLV: ”Jag letar ord som har att göra med det jag söker. Jag letar kanske 
efter ordet avgift, och hittar jag inte ordet ’avgift’ så fortsätter jag.” 

MED: ”Om det inte finns överskrifter och allt är i samma teckensnitt så blir 
det väldigt svårt att hitta vart man ska. Priset kunde gärna få vara fetstilt, 
för det är det jag ofta är ute efter. Vad kostar det? Det är den 
informationen jag vill åt.” 

ÄLV: ”De ska inte vara på fackspråk, utan de ska koncist tala om vad det 
här stycket handlar om.” 
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6B7. Slutsatserna 
I det här sjunde kapitlet ringar jag in dels de problem informanterna haft med att 
orientera sig i de olika webbplatsernas strukturer, dels de problem informanterna 
haft med att förstå webbtexterna.  Detta resultat diskuterar jag i relation till andra 
teorier som finns på de respektive områdena struktur och textbegriplighet. I den 
här delen besvarar jag också studiens frågeställningar. 

Där mina resultat överensstämmer med resultat från andra studier general-
iserar jag dessa, och framför på så sätt rekommendationer för hur kommuner kan 
arbeta med sina webbplatser (se bl.a. bilaga 1).   

30B7.1. Användarnas förväntningar på strukturen 
Kommuners webbplatser tillhör en viss genre, och det vet även användarna. För 
kommuners webbplatser gäller det att inte avvika för mycket från de normer som 
gäller för genren; genrenormer är en förutsättning för fungerande kommunikation 
(Josephson 2006:13). Användarna förväntar sig att kommuners webbplatser liknar 
varandra, genom att de följer den standard som finns för struktur. Både den här 
studien och andra studier (se t.ex. Holsanova 2007:41) visar att användare känner 
igen funktionella mönster och principer bakom sidans uppbyggnad, och förväntar 
sig därför att element och information finns på särskilda platser. Därför måste 
webbplatsen vara konsekvent i sin navigation, struktur och utformning 
(Vägledningen 24-timmarswebben 2006:42). 

För webbsidans struktur är elementsplaceringen särskilt viktig för att upprätt-
hålla normerna som gäller för denna genre. De mest uppenbara aspekterna som 
framkommer i den här studien är att menyer och andra viktiga element inte får 
finnas i högerfältet. Användarnas förväntningar på strukturen gör att de relativt 
snabbt söker sig till menyer i vänsterfältet eller i toppfältet, för att sedan ta sig in i 
den förgrenade nätverksstrukturen. För elementplaceringen är det även viktigt att 
menyer finns på samma plats i alla webbsidor inom webbplatsen. Detta överens-
stämmer med de rekommendationer som finns för strukturstandard i 
”Vägledningen 24-timmarwebben ”(2006:38). I den här studien tycks slutligen 
informanterna ha haft relativt klart för sig hur djupt ner i strukturen de behöver gå 
för att finna rätt information. De förväntar sig inte att information om regler och 
avgifter i förskolan ska finnas direkt på startsidan, men heller inte alltför långt ner i 
strukturen. 

31B7.2. Användarnas orientering i sidstrukturen 
Människor är fortfarande vana vid att vi bygger vår verklighet kring linjärt ordnade 
texter. Webbplatsers multisekventiella struktur är snårig och svårhanterlig för an-
vändare (jfr Carlquist 2006). Det gör att användare har svårt att förstå var i 
webbplatsernas struktur de befinner sig; de har inget grepp om hur många sidor 
webbplatsen innehåller och hur de är hoplänkade (jfr Holsanova m.fl. 2008:162).  



 

59 
 

Informanternas muntliga utsagor om hur de behåller orienteringen i strukturen 
skiljer sig från varandra, men de skiljer sig också från det beteende de faktiskt 
uppvisade i observationen. Det tycks vara närmast omöjligt att bilda en mental 
karta över webbplatsen. Kvar återstår då att antingen navigera på måfå, eller att 
försöka utnyttja de ledtrådar som webbplatsens struktur erbjuder. Som ett exempel 
på den senare kan användare utnyttja länkstigar under webbsidornas toppfält. 
Länkstigar bör emellertid ses som ett komplement till andra ledtrådar i strukturen, 
eftersom många användare inte ser dem eller ens vet att de finns.  
 Min analys tyder på att det i stället är välstrukturerade, stabila och informativa 
menyer som bäst erbjuder dessa ledtrådar; det är med dessa som användarna håller 
reda på var i strukturen de befinner sig. En välstrukturerad meny har ledtråds-
strukturer, olika symboler (såsom pilar) och andra typografiska lösningar som 
strukturerar innehållet, påkallar användarens uppmärksamhet och hjälper 
användaren att behålla orienteringen i strukturen (jfr Kirsh 2005). Detta sätt att 
hjälpa användarna att förstå var de är på webbplatsen finns också med i Vervas 
riktlinjer för struktur och navigation (Vägledningen 24-timmarswebben 2006:38) 

Det stabila i menyn ligger främst i att den har en konstant placering i något av 
webbsidornas fält, vilket ligger i linje med användarnas förväntningar. På så sätt 
kan användaren hela tiden överskåda webbplatsens hypertextuella uppbyggnad, 
alltså hur webbsidor hör ihop och hur de sammanfogas. Karlsson (2006:112) kallar 
detta att definiera det yttre förpackningsformatet.  

En menys informativa kvaliteter hänger främst ihop med att också själva 
länkarna har en vägledande funktion. När länknamnet tydligt sammanfattat vad 
dess måltext handlar om, har informanterna på ett bättre sätt kunnat navigera i 
strukturen. Länktexter måste därför vara informativa (Holsanova 2007:47). Länk-
namnet på en webbsida är särskilt viktigt, eftersom det är den enda ledtråden 
användarna har för att veta vad måltexten handlar om.  

När webbplatser saknar ledtrådar för leda sina användare genom strukturen 
tvingas användarna själva tillämpa strategier för att behålla kontrollen över var de 
befinner sig. Vanligast är att backa till en webbsida de redan varit på, för att på så 
sätt bibehålla orienteringen. Beteendet att söka sig tillbaka till en nyligen besökt 
sida och använda den som navigationsnav bekräftas av många andra studier (t.ex. 
Greenberg & Tauscher 1997, Holsanova & de Leon 1997, Bernstein 1998, 
Holmqvist & Holsanova 2004). En webbplats som hela tiden sina tvingar 
användare att backa utnyttjar inte nätverksstrukturens potential och låter inte dess 
användare dra nytta av hypertextens möjligheter.        

32B7.3. Faktorer som försvårar orienteringen 
Användare villar bort sig på webbplatser som på olika sätt bryter mot genreför-
väntningar, eller inte erbjuder ledtrådar för orientering genom den förgrenade 
sidstrukturen. I min studie har genrebrott i elementsplaceringen varit tydligast på 
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de webbplatser som placerat viktiga menyer i högerfältet. Att dessa menyer 
dessutom bara gått att komma åt via vissa webbsidor bryter också mot 
användarnas genrenormer, eftersom menyer förväntas vara stabila, alltså att de 
finns i samma fält överallt i webbplatsens struktur. Dessutom förekommer det att 
relationen mellan länkar och måltexter inte stämmer, alltså när en länk leder till en 
sida som användaren inte förväntade sig att den skulle leda till. Sådana problem 
har också uppmärksammats i andra studier (se t.ex. Carlquist 2006).       

En annan liknande aspekt som framkommit i den här studien är hur länkar 
utan förvarning öppnas i nya fönster (främst uträkningstjänsten Dexter). Infor-
manterna i studien gillade förvisso dessa externa tjänsters funktion, men de bidrog 
också till att villa bort användarna. Främst har detta att göra med att man lämnar 
webbplatsen, och att den materiella inramningen plötsligt är en annan. Därmed 
förlorar användaren åter översikten över förpackningsformatet som visat sig vara 
så viktig för att förstå var i strukturen man befinner sig (jfr Karlsson 2006). Flera 
av informanterna har heller inte förstått att de kan återvända till kommunernas 
webbplatser genom att stänga ner det externa fönstret. I stället de försökt 
identifiera de nya delarna i den externa tjänsten, eller försökt ta sig tillbaka till 
webbplatsen genom att backa eller klicka på olika länkar. I många fall går inte det. 
Det går att lösa detta problem genom att inte låta sådant som öppnas i nya fönster 
vara maximerade, eller genom att förvarna användaren om att den lämnar 
webbplatsen genom att klicka på länken. 

33B7.4. Användarnas sökstrategier  
När användare ska hitta den webbsida de söker, kopplar de samman den företeelse 
de söker efter med ett eller några nyckelord. Dessa nyckelord är kopplade till 
läsmålet; som första steg i navigeringen från startsidan är till exempel Barnomsorg, 
förskola eller barn typiska nyckelord i den här studien. I det stadiet är läsmålet 
aningen bredare: att finna information om förskolors regler och avgifter. I takt 
med att läsmålet snävas ner, till att exempelvis handla om specifika anvisningar om 
maxtaxa, söker användarna på samma sätt efter mer specifika nyckelord.  

Med dessa nyckelord i tanken skannar användarna snabbt av menyerna på 
webbsidorna, för att sedan klicka på den formatlänk som verkar passa bäst. På 
varje ny webbsida ögnar användarna hastigt igenom skriftblocket i mittfältet för att 
se om informationen de söker finns där, eller om de behöver söka sig djupare in i 
strukturen via menyn. Detta sätt att söka efter nyckelord i texterna har också 
observerats i tidigare studier (t.ex. Holsanova 2007:47).  

En webbplats kan gå användarnas sökstrategier till mötes genom att gruppera 
och disponera information efter användarnas perspektiv. Detta går att göra genom 
att ge rubriker och länkar tydliga namn, som passar användarnas tänkta nyckelord. 
Tillsammans med en logisk informationsstruktur hjälper det användarna att hitta 
den webbplats de söker (Vägledningen 24-timmarswebben 2006:40). 
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34B7.5. Användarnas lässtrategier för webbtexterna 
Lässtrategier hänger samman med det läsmål man har för texten (jfr Josephson 
1991:27). När användare väl funnit rätt text tillämpar de en välutforskad läs-
strategi: de skannar (jfr t.ex. Holsanova m.fl. 2008, Holmqvist & Kollmorgen 
2009). Att på det sättet orienteringsläsa för att finna specifik information är tydligt 
kopplat till läsmålet, och är en process som förekommer både på skärm och på 
papper (Holsanova m.fl. 2008). Också här söker användarna efter nyckelord och 
ingångar i texten, och mina resultat visar att den absolut viktigaste ledtråden är 
underrubrikerna. Underrubriker fungerar som affordances, alltså textuella attribut 
som bjuder in till handling; de drar åt sig uppmärksamhet och fungerar som väg-
visare och intresseväckare (jfr Holsanova 2007, Ehrenberg-Sundin 2008:48). 

 Informanterna i den här studien har skannat av alla rubriker i hopp om att de 
ska avslöja vad stycket handlar om. När underrubriken antyder att informations-
innehållet i stycket under överensstämmer med läsmålet kan användarna stanna 
upp i skannläsningen för att i stället läsa mer noggrant.  Det finns alltså ingenting 
som säger att användare med nödvändighet börjar längst upp i texten, vilket får 
stöd från tidigare studier (se t.ex. Karlsson 2006:116). 

En text ska på motsvarande sätt vara skriven så att den kan avläsas i enlighet 
med läsarens strategi (jfr Josephson 1991:27). Eftersom kommuners texter om 
förskolan erbjuder specifik information bör de följaktligen ha många informativa 
underrubriker. 

35B7.6. Webbtexternas mottagaranpassning 
Sett till texternas tilltal har inte informanterna särskilt mycket att säga. De upplever 
varken att texterna talar till dem eller att texterna har en tydlig avsändare, men 
menar samtidigt att det inte gör så mycket. Tvärt om tolkar jag det som att den 
opersonliga stilen på något sätt är vad de förväntar sig av en informativ kommun-
text. Med detta sagt vill jag ändå påpeka att många av de exempel informanterna 
framhöll som goda var befolkade, med ett tydligt du i texten. Jag tror som Claes 
Ohlsson (2007:169, 175) att ett personligt läsartilltal lika mycket är ett sätt att nå 
fram till läsaren som en enskild begriplighetsfaktor. Att direkt tilltal också ökar 
förståelsen av en text har emellertid sedan tidigare både grundligt och övertygande 
framhållits i forskningen (t.ex. Reichenberg 2000). 

I fråga om perspektiv är det däremot lättare att uttala sig om texternas 
kvaliteter: majoriteten av webbtexterna tar inte läsarnas perspektiv. Påfallande ofta 
tar sig detta uttryck på ordnivå, där läsarna förväntas förstå innebörden av begrepp 
som maxtaxa och allmän förskola. Informanterna framhöll flera liknande ordval som 
svårbegripliga. Med sådana presuppositioner förutsätter webbtexterna att läsarna 
har förkunskaper som de många gånger saknar. Att inte föra in bakgrunds-
upplysningar är klandervärt för texternas mottagaranpassning (jfr Hellspong & 
Ledin 1997:127–128). Också Claes Ohlsson ser presuppositioner som ett viktigt 



 

62 
 

steg i beskrivningen av domesticering i texternas budskap: man når folk med ett 
okomplicerat och informellt språk (Ohlsson 2007:71, 175).   

Det finns också fall där kommuners organisation får för stort genomslag i 
webbplatsens organisation, som när länknamn heter barn- och utbildningsnämnden (jfr 
Nyström Höög 2009:10). Detta ställer på liknande sätt kravet att läsaren kan göra 
inferensen att det är under en sådan länk information om förskoleavgifter finns. 
Det är inte att förmedla information ur medborgarens perspektiv, och det skadar 
därför mottagaranpassningen.  

36B7.7. Textdrag som sänker begripligheten 
Kommunernas webbtexter om förskolors regler och avgifter är inte påfallande 
krångligt formulerade rent syntaktiskt, och informanterna säger sig inte ha haft 
några större problem på meningsnivå. Detta kan tyda på att kommunerna tagit till 
sig många av de råd som syftat till att förenkla myndighetstexterna. En annan 
möjlig förklaring skulle kunna vara att krångliga textdrag spelar mindre roll när 
läsmålet inte är att ta till sig hela innehållet, utan i stället bara är att leta efter 
specifik information i texterna.  

I stället är det återigen på ordnivå användarna har störst problem. Begrepp 
som ”gemensam plats”, ”nettoinkomster” och ”familjedaghem” är visserligen inte 
fackspecifika, men de betyder betydligt mer för kommunförvaltningarna än de gör 
för medborgarna. På nytt är detta alltså kopplat till texternas perspektiv; de bör 
vara betydligt mycket mer inriktade på att det är läsaren, inte avsändaren, som ska 
förstå informationen.  

Initialförkortningar ställer till samma typ av problem för användare; det är i 
allmänhet onödigt att spara in några tecken på bekostnad av läsbarheten. Ett 
typiskt klarspråksråd är att förklara förkortningen första gången den används 
(Myndigheternas skrivregler 2004:51, Ehrenberg-Sundin 2008:113). Samma princip 
brukar också rekommenderas för fackord och svårbegripliga termer (t.ex. Klar-
språkstestets kommentarer 2004:41). Resultaten i den här studien antyder att 
denna princip inte håller lika bra i webbtexter, eftersom läsare inte alltid tillgodo-
gör sig texterna i den vanliga, linjära ordningen. Tvärt om är det vanligt att de 
börjar läsa mitt i texten, och då riskerar de att ha missat förklaringen. 
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7B8. Diskussion 
I detta sista kapitel summerar jag studien med en diskussion. I 8.1 pekar jag på 
några faktorer som kan ha påverkat resultaten. I 8.2 nämner jag som kortast något 
om studiens reliabilitet och validitet. I 8.3 diskuterar jag huruvida studiens resultat 
kan tänkas gälla också för andra än småbarnsföräldrar och kommuners webb-
platser. 

37B8.1. Om resultaten  
Det finns en risk att resultaten påverkats av faktorer jag inte kunnat kringgå. Jag 
bedömer att min informantgrupp stämmer väl in på studiens syfte; de är tillräckligt 
lika och samtidigt tillräckligt olika för att vara representativa småbarnsföräldrar. 
HUS hade förvisso barn som redan hade passerat förskoleåldern, och kunde därför 
antas ha ett visst kunskapsförsprång gentemot de andra, men skillnader på 
individnivå är omöjliga att helt komma ifrån. Dessutom har detta knappast hjälpt 
HUS att veta var på den här studiens kommunwebbplatser informationen finns.  

Däremot finns faktorer som kan ha påverkat själva intervjusituationerna, och 
som i sig gjort informanternas svar mindre tillförlitliga. En sådan faktor är vad 
som brukar kallas prestigebias – informanterna visste att de blev inspelade och 
påverkades möjligen av det (Dahmström 2003:94). Det att jag hela tiden suttit 
bredvid informanterna under testen kan också ha påverkat deras beteende. Det är 
alltså inte säkert att informanternas sök- och läsbeteende var representativt för hur 
de annars söker och läser på webben. Dessutom finns det en risk att min och 
videokamerans närvaro gjort informanterna konstlat angelägna om att framstå 
som logiska eller förnuftiga (jfr Davidsson & Patel 2003:83).   

En annan problematisk aspekt är att så många faktafrågor på Bodens 
webbplats, och till viss del även Falköpings webbplats, lämnades obesvarade. När 
informanterna inte lyckades besvara en fråga blev de ofta frustrerade och valde att 
inte ens försöka svara på nästa. Eftersom den här studien inte drar några slutsatser 
om de enskilda webbplatsernas kvaliteter torde detta emellertid inte ha påverkat 
resultatet som helhet. 

I mina intervjuer om webbtexternas kvaliteter har jag inte fått fram särskilt 
mycket resultat på språkets meningsnivå. Förmodligen har det varit lite väl opti-
mistiskt att be informanterna att peka ut den typen av begriplighetsproblem: det 
ligger helt enkelt närmare till hands att peka på problem på ordnivå. Jag är helt 
säker på att fler faktorer på meningsnivå skulle synliggöras i en undersökning som 
är mer inriktad på läsbarhet. Detta får anses vara ett tänkbart uppsatsämne för 
någon annan. 

38B8.2. Studiens reliabilitet och validitet 
Min studie visar på några problem som finns med att publicera samhälls-
information på webben; den ger tvärsnittsinformation om existerande 
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uppfattningar och förhållningssätt när vanliga användare interagerar med webb-
platser. Men är resultaten tillförlitliga, alltså reliabla? Ja, det bestämmer validiteten 
– om validiteten är god är reliabiliteten också det (Svensson 1996:209). Men är 
validiteten god? Det bestämmer läsaren. Här utvecklar jag detta. 

Validitetsbegreppet måste ges en annan och bredare innebörd i den kvalitativt 
inriktade forskningen (Svensson 1996:209). För mig har det främst handlat om att 
vara noggrann med alla de val jag gjort i studien. Jag har eftersträvat hög kommuni-
kativ validitet, alltså öppenhet i alla delar av studien, så att läsaren själv kan bedöma 
validiteten i undersökningsuppläggningen, i datainsamlingsmetoden, i analysen och 
i resultatet (Svensson 1996:211, Davidsson & Patel 2003:105).  

39B8.3. Studiens generaliserbarhet 
Resultatet i den här studien är i mycket stor utsträckning baserat på hur några få 
informanter har upplevt några få webbplatser. Eftersom jag bara använt tre 
informanter, ger små avvikelser i deras tolkningar stora svängningar i resultatet. 
Frågan är då vilka slutsatser det går att dra från studien. Kan man säga att resultat-
en gäller andra än småbarnsföräldrar och andra än kommuners webbplatser? Är 
resultaten användbara också i andra situationer? Detta är innebörden i begreppet 
yttre generalisering (Svensson 1996:215).   

Britt-Louise Gunnarsson (1982) kopplar samman olika lässtrategier med olika 
läsmål. Detsamma gäller troligen för läsningen av en webbplats. Det är på motsva-
rande sätt troligt att de resultat som framkommit i den här studien främst gäller 
webbplatser vars primära syfte är att förmedla specifik information, alltså webb-
platser som ställer upp liknande läsmål för sina användare. Jag har varit frestad att 
introducera begreppet sökmål i den här studien. Att ha ett mål för tillgodogörandet 
av information tycks på många sätt vara nödvändigt för över huvud taget kunna ta 
till sig den. Och omvänt: den som utformar en text eller en webbplats måste göra 
det på ett sätt som överensstämmer med användarnas mål. Sökmålet är alltså en 
lika viktig aspekt att ta in i beräkningarna när man planerar strukturen för en 
webbplats, som läsmålet är för en text – båda är sätt att mottagaranpassa informa-
tionen. Hur man läser en webbplats med olika sökmål tycks också vara ett 
passande ämne för framtida försök till teoriutveckling.  

Det går knappast att hävda att resultaten som framkommit i den här studien 
gäller för alla webbplatser. Resultaten kan vara användbara för andra myndigheters 
webbplatser, eftersom dessa har liknande krav på sig att mottagaranpassa struktur-
en och språket. Detta gör att man till viss grad kan göra en yttre generalisering av 
studiens resultat; det är troligt att många samhällsgrupper har samma genreför-
väntningar på webbplatser som informanterna i den här studien hade. Själv har jag 
nog det. Vi är nog ganska lika, vi nätmedborgare.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Checklista: mottagaranpassa hela webbplatsen 
 
Tre tips för att hjälpa användare att hitta rätt webbsida: 

 
1. Bygg webbplatser som motsvarar användarnas förväntningar 

Kommuners webbplatser tillhör en viss genre. Därför får de inte bryta mot användarnas 
förväntningar på navigation, struktur och utformning. 
• Placera menyer på samma plats i alla webbsidorna. 
• Låt menyer ligga i vänsterfältet och i toppfältet, inte i högerfältet. 

 
2. Hjälp användarna att förstå var i strukturen de befinner sig 

Användarna behöver veta var i strukturen de befinner sig. Därför ska webbplatsen erbjuda 
ledtrådar som underlättar detta.  
• Bygg en funktionell vänstermeny som visar användarna var i strukturen de är, och hur de 

olika sidorna är sammanlänkade. 
• Använd så kallade länkstigar som komplement till vänstermenyn. 

 
3. Ge länkarna och rubrikerna tydliga namn 

Användarna hittar lättare när de kan genomskåda vilken sida länkarna leder till. Därför måste 
länknamnet säga vad måltexten handlar om. 
• Sätt tydliga rubriker på webbtexterna. En bra rubrik sammanfattar hela innehållet i texten. 
• Använd webbtexternas rubriker som länknamn. 

 
Tre tips för att hjälpa användarna att hitta och förstå information i webbtexter:  

 
1. Skriv för läsarna och till läsarna 

En lyckad text tar hänsyn till sina läsare. Därför måste du som skriver sätta dig in i läsarnas 
situation. 
• Ta reda på vad läsarna vet och vad läsarna vill veta. 
• Tilltala läsarna direkt genom att använda du. 
• Skriv vårdat, enkelt och begripligt.  

 
2. Använd många informativa underrubriker i webbtexterna 

Användare skannläser när de söker efter information i webbtexter. Därför ska texterna utformas 
på ett sätt som främjar skanning.  
• Sätt en sammanfattande underrubrik för varje nytt stycke.  
• Sträva efter självbärande underrubriker som innehåller styckenas nyckelord.  

 
3. Undvik oklara förkortningar och svåra begrepp 

Kommuners webbplatser riktar sig till vanliga medborgare. Därför ska webbtexterna inte 
innehålla sådant som vanliga medborgare inte förstår. 
• Förklara de svåra ord som behöver finnas i texterna. 
• Undvik förkortningar så långt som det är möjligt.  
• Tänk på att läsare ofta börjar läsa mitt i texten. Därför räcker det inte att förklara svåra ord 

och förkortningar första gången de används. 
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44BBilaga 2. Introduktionsbrev till informanterna  
Praktikant    
 
 

 
Hej! 
Vill du testa några kommuners webbplatser? Jag gör en undersökning som handlar 
om hur vanliga internetanvändare gör när de söker efter samhällsinformation på 
kommuners webbplatser. Resultaten från användarundersökningen ska jag 
använda i mitt examensarbete på språkkonsultprogrammet. Därför behöver jag din 
hjälp, om du har lust och tid.  
  
Du får i uppgift att söka upp information på några webbplatser. Under tiden du 
söker efter informationen intervjuar jag dig om hur det går, och om vad du tycker 
om de olika webbplatserna. Samtidigt filmar jag datorskärmen med en 
videokamera Det blir bara din röst och muspekarens rörelser som filmas.  
 
Du kan avbryta undersökningen när du vill, eller kräva att jag inte använder dina 
resultat i min studie. 
 
Det kommer inte att framgå vilka resultat som är dina. Ditt namn eller några andra 
personuppgifter kommer inte att framgå. Inte heller kommer ditt ansikte att synas 
i bild. Du medverkar alltså helt anonymt. 
 
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta min kontaktperson på 
Språkrådet eller min handledare på Umeå universitet. 
 
Eva Olovsson, Språkrådet: eva.olovsson@sprakradet.se 
Maria Dahlin, Umeå universitet: maria.dahlin@nord.umu.se 
 
Jag som gör den här undersökningen heter Linus Salö. Just nu studerar jag vid 
Umeå universitet. Du kan såklart också kontakta mig om du har några frågor, eller 
om du vill ta del av studiens resultat när den är klar. 
 
Mejl: linusjonatan@gmail.com 
Mobil: 073-8393514 
      

Tack för din hjälp!    Student 
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45BBilaga 3. Studiens faktafrågor 
Praktikant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jag har ett barn som är 1 år och ett barn som är 2 år. Hur mycket kan det kosta som mest att ha 
dem på förskolan? 

 
• Mitt barn behöver inte längre gå på dagis, eftersom jag är hemma på dagarna. Hur lång tid i 

förväg behöver jag säga till om det? 
 

• Jag är arbetslös, men vill ändå att mitt barn ska umgås med andra barn. Hur många timmar i 
veckan kan jag ha mitt barn på förskolan? 

 
• Mitt barn är 3 år och behöver bara vara på förskolan 15 timmar i veckan, eftersom jag är 

föräldraledig. Hur mycket kan det kosta som mest?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student 
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46BBilaga 4. Studiens intervjumanual 
Praktikant, 

 
 

 
 
 
 

• Hur tyckte du att det gick att hitta de webbsidor du sökte? 

• Vad tycker du gör en webbplats användbar? 

• När du kommer till en startsida, hur gör du för att finna det du söker? 

• Var på sidan tror du att du tittar först? 

• Var på sidan förväntar du dig finna menyerna? 

• Hur vet du var på webbplatsen du befinner dig? 

• Vad förväntar du dig att de olika länkarna ska heta? 

• Hur reagerar du på att information öppnas i ett nytt fönster? 

• På vilket sätt använder du dig av de bilder som finns på webbplatserna? 

 

 

• Hur tyckte du att det gick att hitta svaren på dina frågor? 

• När du funnit en webbtext, hur gör du för att finna de svar du söker? 

• Vilka hänvisningar får du av texten? 

• Vem tycker du att texten riktar sig till? 

• Hur tycker du att texten talar till dig som läsare? 

• Vem anser du att textens avsändare är? 

• Vilka delar av texten känns inte relevanta för dig? 

• Hur tycker du att textens rubrik stämmer överens med textens innehåll? 

• Hur tycker du att texten är indelad? 

• Vad tycker du om textens meningar?  

• Vilka delar tycker du är krångligt formulerade? 

• Vad tycker du gör en mening svår att läsa? 

• Vilka uttryck i texten får dig att reagera? 

• Vilka ord i texten tycker du borde förklaras?   Student 
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