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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal svenska offentliga organ 
presenterar sig själva på sina webbplatser. De medel för självpresentation som 
jag har undersökt är dels startsidan, som kan ses som webbplatsens ansikte utåt, 
dels presentationstexterna, där avsändaren uttryckligen talar om vad den är och 
vad den gör. 

För att få en uppfattning gemensamma drag för såväl startsidor som 
presentationstexter förhåller jag mig till dem som två genrer. Startsidorna 
analyserar jag med en semiotisk analysmodell, där placering och utformning av 
olika element i förhållande till varandra ger dem olika innebörd. Denna analys 
används både för att hitta genredrag och för att visa de enskilda startsidornas 
budskap. För presentationstexterna använder jag mig av en genreanalys för att 
hitta gemensamma drag, och en stilanalys för att se om texterna förmedlar 
samma budskap om avsändaren som respektive startsida gör. 

Resultaten visar att det finns konventionaliserade mönster såväl för 
startsidorna som för presentationstexterna, men det finns även utrymme för 
individuell profilering. På startsidorna profilerar sig de olika organen relativt 
tydligt, men endast ett par av dem lyckas förmedla samma budskap genom den 
språkliga stilen i presentationstexterna. 
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Inledning  
Bakgrund 
Utvecklingen av myndigheters och andra offentliga instansers webbplatser är i ett intressant 

skede. De befinner sig i skärningspunkten mellan två semiotiska traditioner; en med gamla 

anor, myndighetsspråket, och en mer sentida, det språk som utvecklats för information i 

webbmediet. Det tidigare är i relativt hög utsträckning monomodalt, på så sätt att relationer 

mellan olika element och delar inom texten markeras lexikalt och syntaktiskt med hjälp av 

olika medel för textbindning. Det senare förekommer i ett visuellt sammanhang där mycket 

information förmedlas med andra medel än text. Bilder och ikoner förekommer rikligt och 

placeringen av olika textblock kan fylla den funktion som man tidigare använde ord för att 

fylla.  

Det finns ännu inga tvingande normer som alla måste följa för hur dessa webb-

platser ska utformas. Uppfattningarna om vad som är bra webbtexter varierar också. Ett 

faktum är dock att utformningen av offentliga organs webbplatser bidrar till det allmänna 

intryck som besökarna får av innehavaren. 

Startsidorna har blivit innehavarens ansikte utåt och påverkar sannolikt männi-

skors bild av organet. De har vuxit fram som ett slags genre och vid det här laget har vana 

Internetanvändare vissa förväntningar på hur en startsida ska se ut och vad den ska inne-

hålla. Om en sida misslyckas med att infria dessa mer eller mindre outtalade förväntningar 

upplever användarna sannolikt sidan som avvikande eller konstig. Mer eller mindre med-

vetet tolkar de också utformningen av startsidor; Färgsättning, layout och vad som lyfts 

fram påverkar hur de upplever avsändaren. 

Givetvis bidrar även texterna på webbplatsen till det intryck användaren får – vad 

de handlar om och hur de är utformade språkligt. En av de textgenrer som det har blivit 

mer eller mindre konvention att ha på en webbplats är den som beskriver det aktuella 

organets verksamhet och ansvarsområde. Den har ofta rubriken Om…, exempelvis Om 

Länsstyrelsen, och i det följande kommer jag att kalla den för presentationstext. Den ger 

bakgrundsförståelse för allt annat som står på webbplatsen och den är bland annat viktig 

för webbplatsens trovärdighet och för att besökaren ska kunna sätta in övrig information i 

rätt kontext och förstå den (om hon/han inte känner till innehavaren av webbplatsen sedan 

tidigare, vill säga). Den har potential att förse medborgarna med kunskap om hur Sverige 

styrs och vilka instanser som har ansvar för vilka områden. Denna kunskap är nödvändig 

för att man ska kunna engagera sig och tillvarata sina rättigheter som samhällsmedborgare.  
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Syfte 
Startsidor och presentationstexter är alltså viktiga och kraftfulla redskap som kan användas 

för att förmedla den bild av sig själv som man önskar, något de offentliga organen kanske 

inte alltid är fullt medvetna om. Utifrån det perspektivet är det en intressant forsknings-

uppgift att se dels vilka budskap som förmedlas av startsidor och presentationstexter på 

offentliga organs webbplatser, dels hur samstämmigt budskapet är inom en och samma 

webbplats. Mitt syfte är att genom analys av ett urval olika svenska offentliga organs 

webbplatser få en bild av dessas visuella och verbala självpresentationer, för att se hur väl 

de lyckas använda webbmediet för att ge en helgjuten bild av sig själva. 

En ytterligare fråga som jag vill besvara är huruvida startsidorna och presenta-

tionstexterna kan ses som genrer. Detta är viktig bakgrundskunskap för att kunna urskilja 

vad som är genredrag och vad som är uttryck för den enskilda avsändaren.  

Teoretisk bakgrund 

Genreanalys 
När man historiskt sett har talat om genrer har det mest handlat om skönlitteratur. Under 

antiken ansåg man att det endast fanns tre genrer: epik, lyrik och dramatik. Nu för tiden 

kanske vi talar om roman, novell med flera skönlitterära genrer. Under antiken såg man 

genrerna som essentiella, på förhand givna storheter (Berge & Ledin 2001:5), medan nutida 

genreforskare ser dem som organiska och föränderliga. 

Vad menas då med termen genre? Mina inledande ord om skönlitterära genrer 

leder nog de flestas tankar i riktning mot en kombination av vissa form- och innehålls-

mässiga egenskaper. Berge & Ledin hänvisar i sin genomgång av genreforskningen till 

litteraturvetaren Todorov, som menar att genrer för läsare utgör ”horizons of expectation” 

och för skribenter/författare ”models of writing” (Berge & Ledin 2001:5). 

Under andra hälften av 1900-talet tog sig genreforskningen en ny inriktning, där 

kontext/retorisk situation och typifierade sociala handlingar blev centrala begrepp. Denna 

inriktning kan sägas ha en pragmatisk genreförståelse. Med det menas ungefär att man 

intresserar sig för vad vi gör med språket, vad våra språkhandlingar har för kopplingar till 

situation och omgivning och vad allt detta har för betydelser för avsändare och mottagare. 

I den pragmatiska traditionen har John M. Swales haft stort inflytande. I Genre 

Analysis – English in Academic and Research Settings från 1990 analyserar han bland annat inled-

ningar till forskningsartiklar. Hans utgångspunkt är att det är de kommunikativa målen som 

definierar en genre (ibid.:8), så som de uppfattas av medlemmarna i den diskursgemenskap 

där genren förekommer. Med andra ord vad som uppnås med texten (text kan innebära 
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både tal och skrift, men Swales analyserar skriftliga genrer), sett ur alla diskursgemenska-

pens medlemmars perspektiv. Diskursgemenskap kan förklaras som den delade föreställ-

ningsvärld och referensram hos dem som använder sig av en viss genre.  

Begreppet bakom ordet diskursgemenskap är inte helt glasklart och har använts på 

olika sätt av olika forskare. Swales använder det för att beteckna en gemenskap av 

människor inom ett expertområde som har gemensamma mål och ”äger” en eller flera 

genrer genom vilka de kan kommunicera inom sitt expertområde (Frandsen & Johansen 

2001:53). Det är dock möjligt att tänja på begreppet och låta det omfatta alla som använder 

en genre även om det inte rör sig om en expertgemenskap. Frandsen & Johansen använder 

det exempelvis i sin analys av ett informationsblad från ett hotell om dess arbete för miljön. 

Där omfattar diskursgemenskapen hotellen och deras gäster. Relationen mellan hotellet och 

gästerna är ett annat än mellan jämlikar inom en expertgemenskap; genren används bara av 

hotellet för att kommunicera med gästerna och inte vice versa. Det rör sig alltså inte om en 

jämlik och ömsesidigt likvärdig relation. 

Swales menar vidare att genrer oftast i hög grad är strukturerade och konventiona-

liserade och måste förhålla sig till begränsningar på olika nivåer (Bhatia 1993:13). I sina ana-

lyser definierar han obligatoriska och valfria drag och steg som avsändare använder för att 

uppnå de kommunikativa målen, vilket ger en koppling mellan form och funktion. 

I Swales efterföljd har Vijay K. Bhatia i Analysing Genre: Language Use in Professional 

Settings analyserat ett flertal genrer, bland andra säljbrev och vissa typer av juridisk text. Han 

klargör att den typ av tillämpad genreanalys han arbetar med har två syften: Dels ska den 

karakterisera konventionaliserade egenskaper hos och mönster i texter i en viss genre för 

att på så sätt kunna identifiera pedagogiskt användbara samband mellan form och funktion. 

Dels ska den förklara varför genren har de egenskaper och mönster den har utifrån den 

sociokulturella kontexten och de kognitiva begränsningar som råder på det aktuella om-

rådet (ibid.:16). 

Semiotisk analys och multimodalitet 
Inom semiotiken intresserar man sig för meningsskapande genom olika typer av tecken-

system inom mänskliga kulturer. Det kan handla om allt från klädsel till reklamannonser 

eller arkitektur, men gemensamt för alla analyser inom denna forskningstradition är att man 

vill ta reda på vad olika tecken betyder och hur de används och samverkar. Skolbildande 

inom det som kallas socialsemiotik har lingvisten Michael A. K. Halliday varit. Hans ut-

gångspunkt är att människan är ett socialt väsen som ständigt tillsammans med andra män-

niskor sysselsätter sig med meningsskapande. Det språkliga systemet utvecklas hela tiden då 
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det används och Halliday intresserar sig alltså för att sätta systemet i relation till bruket av 

det. Han konstaterar att människor oftast förstår varandra i vardagligt tal och menar att det 

beror på att de vet, eller kan gissa, ungefär vad som kommer att sägas. Gissningarna grun-

dar sig bland annat på kultur- och situationskontexten (Berge 1998:23ff). I hans efterföljd 

har Jim R. Martin forskat bland annat om diskurser och genrer. En av teorierna i hans 

arbete är att det är lättare att förstå ett språkligt uttryck om det inom uttrycket råder 

kongruens mellan semantik och grammatik, exempelvis att handlingar uttrycks med verb 

och att saker benämns med substantiv (Martin 1998). 

I samma tradition som Halliday verkar Gunther Kress och Theo van Leeuwen. 

De har bland annat analyserat layout av tidningars förstasidor utifrån ett semiotiskt 

perspektiv. Deras grundtes är att alla texter är multimodala, det vill säga att mänskligt språk 

alltid kompletteras med andra semiotiska system, som till exempel att vi använder 

kroppsspråk samtidigt som vi talar. De anser att en textanalys som inte tar hänsyn till att 

texter är multimodala inte kommer att kunna redogöra för allt som uttrycks i texten (Kress 

& van Leeuwen 1998:186). 

Det är alltså inte mediet som avgör huruvida en text är multimodal eller inte. Det 

kan dock vara lättare att intuitivt uppleva elektroniskt medierade texter som multimodala, 

men Kress & van Leeuwen anser att det är en allmän trend att texter i högre utsträckning 

struktureras som visuella objekt där det inte längre är rent språkliga uttryck som fyller 

konnektiva med flera syften i texterna. Placering av olika textblock, bilder och andra 

grafiska element får ofta ta över sådana funktioner (ibid.:187). 

Utifrån svenska förhållanden och med digitalt publicerade texter som material har 

Anna-Malin Karlsson analyserat personliga hemsidor, för att se vilken typ av meningsska-

pande som finns på det området (Karlsson 2002). Tillsammans med Per Ledin har hon 

relaterat personliga hemsidor till dags- och veckotidningar i pappersformat, för att påvisa 

att såväl hemsidorna som tidningarna är både multimodala och multisekvensiella, vilket 

innebär att verbala och visuella element samspelar och att läsaren själv väljer läsväg 

(Karlsson & Ledin 2000:50). 

Forskningsbakgrund 
Min undersökning görs i huvudsak mot bakgrund av två olika forskningsfält, dels genre-

analys, dels analys av webbplatsers utformning. De teoretiska aspekterna har jag redan 

behandlat i föregående avsnitt och vill här säga något ytterligare om tillämpningen av teo-

rierna. 
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Swales har som jag redan har nämnt undersökt forskningsartiklar skrivna på 

engelska och kommit fram till att de kan ses som en mer eller mindre konventionaliserad 

genre som genom historien har utvecklats och formats inom en specialiserad 

diskursgemenskap. Genren kan se lite olika ut inom olika vetenskapliga discipliner, men det 

finns många gemensamma drag. 

Bhatias forskning följer Swales teori och metod och även han undersöker engelsk-

språkiga texter, men intresserar sig för fler genrer. I Analysing Genre (1993) redovisar han 

utöver analyser av abstracts och introduktioner till forskningsartiklar analyser av säljbrev 

och lagparagrafer. 

Den här typen av genreforskning är tätt förknippad med det som brukar kallas 

English for Specific Purposes (ESP) och som går ut på att lära ut hur man använder engelska för 

vissa speciella syften. Bhatia är verksam i Asien, där det finns många som vill ta sig in i den 

anglosaxiska sfären på ett eller annat område, varför det finns ett stort intresse för att lära 

sig de anglosaxiska genrerna. Kartläggningen av genrerna används alltså i förlängningen till 

att undervisa om hur dessa genrer ser ut och bör se ut. Den som behärskar exempelvis 

forskningsartikelns genredrag förmodas ha större framgång med att få sina artiklar publi-

cerade. 

Aspekten att förtrogenhet med en viss genre gör det möjligt att nå erkännande 

inom den diskursgemenskap där genren används skulle jag vilja knyta till det klarspråks-

arbete som sedan länge bedrivs i Sverige och andra länder med syfte att förenkla och där-

med demokratisera myndighetsspråket. De sociala strukturer, traditioner och mål som präg-

lar den svenska offentliga förvaltningen omfattas visserligen av en lång demokratisk tradi-

tion i socialdemokratisk samförståndsanda med en relativt hög grad av jämlikhet som ett 

mål att sträva mot. Trots arbetarrörelsens ambitioner när det gäller bildning och utbildning 

åt alla råder det dock ingen tvekan om att det är det mer välutbildade samhällsskiktet som 

sätter sin prägel på förvaltningslivet och följaktligen även på de texter som produceras där. 

Det får till följd att texterna inom diskursgemenskapen inte är lika tillgängliga för alla, vilket 

också är den viktigaste drivkraften bakom det klarspråksarbete som bedrivits i Sverige 

under många år. Detta arbete grundar sig på forskning om vad som gör texter mer eller 

mindre begripliga. Exempelvis går Britt-Louise Gunnarsson i Lagtexters begriplighet (1982) 

igenom relevant forskning om begriplighet och förståelse av texter utifrån olika aspekter. 

Därefter analyserar hon en juridisk text och kommer med förslag till omskrivningar som 

ska gynna begripligheten. Med den här typen av forskning som kunskapsbas håller bland 

andra språkkonsulter kurser i yrkesmässigt skrivande. Min undersökning handlar inte 
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primärt om begriplighet, men kan ändå fungera medvetandegörande kring de faktorer som 

påverkar den bild en webbplats förmedlar om sin innehavare och denna medvetenhet kan i 

sin tur användas för att skapa mer genomtänkta och enhetliga självpresentationer. 

På grund av inriktningen mot undervisning är mycket av litteraturen på området 

snarare handböcker eller kurslitteratur än renodlat vetenskapliga arbeten. Detta gäller även 

för en stor del av litteraturen om webbmediet. Några som tagit sig an detta mediums 

strukturer och genrer är Ture Schwebs och Hildegunn Otnes som skrivit den norska 

läroboken tekst.no: Strukturer og sjangrer i digitale medier, som enligt baksidestexten vill ge 

underlag för kritisk läsning (av digitala texter, förmodar jag) och främst vänder sig till 

studenter inom språk-, litteratur- och media. Deras genreanalys rör sig på en mer övergri-

pande nivå än Swales’ och Bhatias i det att de till exempel talar om olika genrer av webb-

platser. Kriterierna för vad som utgör en genre har med innehåll och målgrupp att göra och 

analyserna omfattar inga rent språkliga egenskaper hos webbplatserna och deras texter. De 

tar upp startsidan som företeelse och menar bland annat att det är paradoxalt att ha något 

sådant som en startsida i en hypertextuell struktur som strängt taget inte har någon början 

eller något slut (Schwebs & Otnes 2002:131). 

En annan handbok som bland annat behandlar startsidor är Web Style Guide av 

Patrick J. Lynch och Sarah Horton. Den ger konkreta råd om hur man bör bygga webb-

platser så att de blir så funktionella och användbara som möjligt. Den hänvisar i viss mån 

till forskning, men är i första hand just en handbok. Här delas startsidor in i olika kategorier 

utifrån innehåll och utformning; Vissa startsidor har menyer över hela sidan, andra nyhets-

notiser och så vidare. När det gäller texterna ges allmänna råd om webbskrivande, som 

grundar sig på forskning om hur människor läser på skärm. 

Nestorn på webbområdet är Jakob Nielsen, som på sin webbplats useit.com 

publicerar artiklar om användbarhet och nyheter som rör området. Han refererar ofta till 

undersökningar i samband med att han ger råd, men inte heller detta rör sig om direkt 

vetenskap.  

Webbtexter kan ännu mindre än många andra texter ses isolerat, eftersom de är 

placerade i ett visuellt sammanhang som påverkar i vilken mån de blir lästa och i vilken 

mån budskapet går fram. Utformningen av startsidorna på respektive webbplats och 

formuleringen och placeringen av länken till presentationstexten är avgörande i detta sam-

manhang. Här vill jag ta upp Gunther Kress’ & Theo van Leeuwens teorier om tidnings-

layout och analyser av tidningars startsidor. De har undersökt förstasidor från flera 

europeiska länder och där hittat mönster för meningsskapande. I ”Front Pages: (The 
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Critical) Analysis of Newspaper Layout” presenterar de sin teori om vilka innebörder 

placering på sidan, inramning med mera ger innhållselement på en tidningssida. Resone-

manget låter sig utan större problem överföras till startsidor på webbplatser, vilka till stor 

del liknar tidningars förstasidor; Webbplatsinnehavarens namn motsvarar tidningens namn, 

huvudmenyn motsvarar de ”innehållsförteckningar” som i någon form brukar finnas på 

förstasidorna, nyhetsnotiserna motsvarar givetvis nyhetsnotiserna och funktionslänkar och 

länkar till mer eller mindre externa sidor motsvarar puffar för särskilda saker i tidningen 

samt i viss mån annonser. 

Material 
De organ vars webbplatser jag har valt ut är Länsstyrelsen i Stockholms län, Nacka kom-

mun, Landstinget i Uppsala län, Statskontoret, Centrala studiestödsnämnden och Rege-

ringskansliet. Dessa organ har olika verksamheter och ansvarsområden men är alla ålagda 

att erbjuda begriplig information om sin verksamhet. De har alltså mer eller mindre samma 

målgrupp, eller åtminstone samma typ av målgrupp. Den som möjligen skiljer ut sig är 

Statskontoret, som har Regeringskansliet som sin huvudsakliga målgrupp.  

Alla dessa webbplatser har (givetvis?) en startsida och en text som relativt enkelt 

går att kategorisera som en presentationstext, men jag har inte valt ut dem för att de är 

påfallande lika eller olika i något avseende, utom just att det rör sig om olika typer av of-

fentliga organ. En annan möjlighet hade varit att välja ut exempelvis ett antal kommuner 

eller ett antal länsstyrelser. Hypotetiskt skulle samstämmigheten inom ett sådant urval ha 

varit större än inom mitt material, men jag var mer intresserad av att göra ett slags tvärsnitt 

än att tränga djupare in i en specifik typ av offentligt organ och deras självpresentationer. 

Det finns ju i princip samma intresse av att alla typer av offentliga organ ska ge en rätt-

visande och tillgänglig bild av sin verksamhet. Alltså finns det ingen anledning att från ett 

medborgarperspektiv dela upp dem.  

Startsidorna 
En webbplats startsida definierar jag som den första sida besökaren ser när hon/han skri-

ver in den officiella webbadressen till det aktuella organet i webbläsarens adressfält, eller 

följer en länk från till exempel SverigeDirekt. Startsidan är den sida som ligger överst i den 

hypertextuella strukturen, om den är hierarkisk, vilket är fallet på alla de webbplatser som 

ingår i min undersökning.  
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Presentationstexterna 
I denna del av undersökningen analyserar jag de texter som fyller funktionen att presentera 

avsändaren. Detta kräver en avgränsning av vad som utgör dessa texter, något som kompli-

ceras av det digitala mediet. På varje webbplats finns många texter som i någon mån pre-

senterar avsändaren. Jag har valt en avgränsning som ser till såväl formella som innehålls-

mässiga kriterier. 

 
– Texten ska stå på en och samma webbsida. 

– Texten ska uttryckligen ge grundläggande information som presenterar avsändaren. 

 
I flera fall finns en hel sektion på webbplatsen som getts en överordnad rubrik i stil med 

”Om oss” och som innehåller fler underordnade sidor som exempelvis benämnts Om oss, 

Organisation respektive Verksamhet. I sådana fall har jag valt att analysera endast den text 

som har rubriken Om oss. Skulle jag ha inkluderat flera texter från en och samma webbplats 

som inte har mer gemensamt än en överordnad rubrik så skulle det bli mycket svårt att tala 

om en genre. Ett problem med avgränsningen är dock att vissa av mina utvalda texter inne-

håller information som på andra webbplatser lagts som separata texter. 

Här följer en lista över de texter som ingår i undersökningen:  

 
Landstinget i Uppsala län: ”Fakta om landstinget”. 

Statskontoret: ”Om Statskontoret”. 

Länsstyrelsen i Stockholms län: ”Om länsstyrelsen”. 

Regeringskansliet: ”Om regeringskansliet”.  

Nacka kommun: ”Om Nacka kommun”. 

Centrala studiestödsnämnden: ”Om CSN”. 

 

Mitt material i den här undersökningen, startsidor och presentationstexter från svenska 

offentliga organs webbplatser, skiljer sig något från de typer av texter som Swales och 

Bhatia analyserat i sina genreanalyser. En viktig skillnad är att det inte är en enskild individ 

som står som avsändare för respektive text, vilket är fallet med exempelvis Swales forsk-

ningsartiklar. Det gör att man måste modifiera det Swales säger om att de som använder en 

genre försöker uppnå privata mål inom ramarna för genren. Man kan se att presentations-

texterna i vissa fall försöker uppnå mål som inte kan ses som primära för genren, men de är 

då mål för organet som helhet och inte för någon enskild individ. En annan skillnad mellan 

mina texter och Swales och Bhatias texter är att samma person inte skriver i genren gång på 
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gång. Det kan hända att samma person är med och skriver (texterna är ofta resultat av en 

kollektiv skrivprocess) ett antal presentationstexter, i den mån texterna förändras eller upp-

dateras eller personen i fråga skriver texter för olika organs räkning. I stor utsträckning får 

man nog dock anta att texterna skrivs ”en gång för alla”, åtminstone för att gälla under en 

lång tid. Det får till följd att skribenterna kanske inte är så rutinerade i den specifika genre 

som presentationstexterna utgör och kanske inte har reflekterat så mycket över den speci-

fika retoriska situation som gäller för genren. Man kan trots detta se att det utan tvekan 

finns vissa konventionaliserade mönster för presentationstexterna. 

Metod 
För genreanalysen av presentationstexterna använder jag Bhatias metod, som han redovisar 

och använder i Analysing Genre: Language Use in Professional Settings (Bhatia 1993:22f). Utifrån 

den har jag valt ut min korpus, till en början med utgångspunkt i situationskontexten. Där-

efter har jag formulerat preliminära kriterier för genren. Materialet har jag sedan analyserat 

på två språkliga nivåer, lexikogrammatisk nivå och textstrukturell nivå. I uppsatsens resul-

tatdel redovisar jag endast de resultat som jag uppfattar som relevanta för undersökningens 

syfte, det vill säga de som påverkar avsändarens självpresentation. Slutligen har jag inter-

vjuat berörda personer hos två av de organ (Nacka kommun och Statskontoret) som ingår, 

för att stämma av min analys mot deras uppfattningar. Deras uppfattningar om olika saker 

har jag inflikat där jag har upplevt det som relevant.  

Efter att ha sökt gemensamma genremönster i presentationstexterna har jag utfört 

en stilanalys av dem, för att se om den språkliga stilen uttrycker något av organets särskil-

jande ”identitet”. För stilanalysen har jag använt mig av de definitioner a v till exempel långa 

respektive överlånga ord som finns i Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997:71). De 

stildrag jag har undersökt är användning av statiska respektive dynamiska verb, nomina-

liseringar, meningslängd, nominalkvot, andel långa/överlånga ord, andel abstrakta respek-

tive konkreta substantiv, förekomst av dialogiska markörer som första och andra personens 

pronomen och direkt tilltal samt förekomst av värderande ord. Dessa drag har jag valt ut 

utifrån att jag vill kunna se om de egenskaper som avsändarna signalerar genom utform-

ningen av sina startsidor återfinns även i presentationstexterna. Några av stildragen handlar 

om formalitet, något som är relevant eftersom det traditionellt sett formella myndighets-

språket är en av de diskurser som kan antas ha visst inflytande på texterna. Andra handlar 

om förhållningssättet till den egna verksamheten (konkretion och värderande ord) och till 

de tilltänkta läsarna (dialogmarkörer). 
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Startsidorna väljer jag att se som förekomster av en multimodal genre med såväl 

obligatoriska som valfria komponenter. Jag använder dock ingen särskild modell för genre-

analys på dem, främst på grund av att den analysmodell för genreanalys som jag använder 

för presentationstexterna inte lämpar sig särskilt väl för så pass multisekvensiella texter (det 

går till exempel inte att som för en ”vanlig” text säga vad som är den påbjudna läsord-

ningen). 

Kress & van Leeuwen menar att olika innehållselement får olika innebörd be-

roende på var och hur de placeras på sidan. Enligt deras modell undersöker jag vilka 

budskap startsidorna förmedlar genom placering, framskjutning och inramning av olika 

innehållselement. Kress & van Leeuwen utgår från parametrarna information value, salience 

och framing (Kress & van Leeuwen 1998). Jag kommer att använda de svenska termerna 

informationsvärde, framskjutenhet och inramning.  

När det gäller informationsvärde avgör enligt deras analysmodell placeringen av 

ett element hur det tolkas. Det som ligger längst till vänster, i de fall den aktuella layouten 

”tematiserar den horisontella dimensionen i det visuella rummet” (Ledin 1999:15), 

representerar det som anses självklart, givet och mer eller mindre konstant. Det som 

placerats till höger på sidan uppfattas enligt Kress & van Leeuwen som nytt, okänt eller 

mindre självklart. 

Vidare kan man analysera den vertikala dimensionen, om en sidlayout polariserar 

överdel och underdel av sidan. I Kress & van Leeuwens modell tolkas det som ligger överst 

som idealt, medan det som ligger nedanför tolkas som reellt. Det ideala definieras av Kress 

& van Leeuwen som ”the idealized or generalized essence of the information” medan det 

reella ”presents more specific information (e.g. details) and/or more ’down to earth’ infor-

mation” (Kress & van Leeuwen 1998:193). 

Alla sidor behöver inte tematisera den vertikala eller den horisontella dimen-

sionen, utan en sida kan i stället vara orienterad utifrån dimensionen centrum–marginal. 

Enligt Kress & van Leeuwen är denna typ av layout mindre vanlig i nutida västerländsk 

layout. Deras definition av den här typen av layout är att det som placerats i centrum ”is 

presented as the nucleus of the information to which all the other elements are in some 

sense subservient” (ibid.:196). De påpekar vidare att det som ligger i marginalerna i många 

fall är inbördes likartade element som inte är polariserade längs dimensionerna givet–nytt 

eller idealt–reellt. 

För att avgöra vilka element på en sida som framställs som mer betydelsefulla än 

andra kan man analysera de olika grepp som finns för att göra något mer framskjutet än an-
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nat. Det går inte att göra någon objektiv mätning av framskjutenhet, utan ett flertal faktorer 

samspelar: storlek, skärpa, detaljrikedom, färgkontraster och placering ”ovanpå” andra ele-

ment är några generella faktorer som ger hög grad av framskjutenhet. Exempel på mer kul-

turspecifika faktorer är avbildning av människor eller symboler som har högt värde i den 

aktuella kulturen (ibid.:200). 

Det finns även olika layoutmässiga faktorer som påverkar vad som läses som sam-

manhängande enheter och vad som läses separat. Några exempel på sådana är likhet eller 

skillnad i färg, mer eller mindre skarpa ramar, upprepning av liknande formgivning, mer 

eller mindre tomrum mellan element och riktning på olika element (ibid.:203). 

Slutligen jämför jag mina resultat från analysen av startsidorna med resultaten från 

stilanalysen, för att se om budskapen konvergerar eller divergerar. 

Resultat 
Startsidorna 
Här presenterar jag resultaten av den semiotiska analysen av startsidorna. Först försöker jag 

ge en övergripande, skissartad bild av hur startsidorna generellt ser ut. Då framkommer det 

som kan ses som genredrag i den genre vi kan kalla svenska offentliga organs webbplats-

startsidor. Därefter följer en mer ingående analys av Nacka kommuns startsida, som ett 

typexempel på genren. Jag tar sedan upp några exempel som är mindre typiska. Utifrån 

något ytligare analyser av samtliga startsidor redovisar jag min tolkning av vilka budskap de 

förmedlar. Skärmdumpar av samtliga startsidor finns som bilagor längst bak i uppsatsen. 

Allmänna iakttagelser 
Majoriteten av de startsidor jag har undersökt tematiserar såväl den vertikala som den 

horisontella dimensionen. Ett ofta återkommande mönster är att sidorna är indelade i tre 

vertikala fält. Kress & van Leeuwen använder begreppet triptyk om sidor med sådan in-

delning, men jag tycker inte att det är helt applicerbart på de flesta av startsidorna. De 

menar att triptyken är ett sätt att kombinera dimensionen givet–nytt med centralt respek-

tive marginell placering av innehållselement. Fältet längst till vänster ges då innebörden 

givet, fältet till höger nytt och det centrala elementet ses som ett slags länk dem emellan, 

som överbryggar gapet mellan givet och nytt. På startsidorna jag har analyserat är det 

snarare så att det vänstra elementet kan ses som givet och det mittersta fältet som nytt. 

Men en sådan här analys kan med fördel göras i flera steg, så att man i nästa steg ser dessa 

två fält som en given helhet, i förhållande till vilken något som är placerat ytterligare ett 

steg till höger uppfattas som nytt eller okänt. Den enda av startsidorna som är en mer 
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renodlad triptyk är CSN:s. Där ligger en fast text och tre funktionslänkar i vänsterspalten. 

Längst till höger ligger daterade nyheter och en (ny?) funktionslänk. I mitten ligger en bild, 

som visuellt knyter samman sidans övriga element och som i någon mån förmedlar samma 

budskap. 

I det följande analyserar jag Nacka kommuns startsida i detalj och tar sedan upp 

några mindre typiska exempel på den här startsidesgenren.  

Nacka kommuns startsida 
Den här startsidan följer det vertikalt tredelade mönster som beskrivs ovan, med en meny 

till vänster, ett fält med nyhetsnotiser i mitten och ett fält med andra funktioner längst till 

höger. 

 
 

Som synes finns också en horisontell indelning, med ett bildfält med logotyp överst, en 

horisontell meny under den och därunder resten av sidan. 

Den vertikala huvudmenyn till vänster ges genom denna placering innebörden 

givet. Innehållet i menyn står för det som är konstant och oproblematiskt. Liknande 

menyer med samma placering återfinns på fyra av de sex startsidorna jag har undersökt. Av 

det utläser jag att detta anses vara något normalt, en konvention, något som inte väcker 
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uppmärksamhet. I det här sammanhanget kan det vara värt att nämna att en av de 

rekommendationer som ”webbgurun” Jakob Nielsen ger är att göra som andra gör, 

eftersom webbplatsers besökare tillbringar större delen av den tid de rör sig på Internet på 

andra webbplatser än ens egen. Igenkännande gör det lättare för besökarna att använda 

webbplatsen (Nielsen 1999). 

Till höger om huvudmenyn ligger ett fält med nyhetsnotiser, som genom sin pla-

cering i förhållande till menyn tilldelas innebörden nytt. Här fylls kontinuerligt på med ak-

tuella notiser och aktualiteten signaleras genom att de är försedda med datum och ordnade 

med den senaste nyheten överst. På samtliga startsidor i min undersökning finns nyheter 

publicerade. Det generella intrycket blir därför att nyheter ges högt informationsvärde på 

startsidorna – något som talar om för besökaren att webbplatserna är aktuella och uppdate-

rade, vilket i sin tur förmedlar budskapet att det kan vara värt att besöka webbplatsen med 

jämna mellanrum för att hålla sig à jour.  

Menyn och spalten med nyhetsnotiser på Nacka kommuns startsida ser jag som 

en större enhet som i sin tur kan relateras till fältet längst till höger. Där ligger ett antal spe-

ciella, i huvudsak interaktiva, funktioner som erbjuds på webbplatsen.  Innehållet i detta fält 

skiljer sig från menyn och notisspalten just genom att det är mer interaktivt, medan menyn 

och notiserna förmedlar envägskommunikation. I spalten längst till höger kan besökaren 

själv göra saker – söka jobb, lämna synpunkter på saker i kommunen, med mera. Place-

ringen av den här typen av innehållselement längst till höger kan jämföras med placeringen 

av instuderingsfrågor och uppgifter i läroböcker (bokmediets motsvarighet till interaktiva 

funktioner på webben?), vilka också ofta återfinns längst till höger. 

En liknande länkspalt längst till höger finns på flera av startsidorna i min under-

sökning. Där finns bland annat länkar till ”underwebbplatser” inom webbplatsen (exempel-

vis Politiskt forum på Landstinget i Uppsala läns webbplats), interaktiva tjänster/funktioner 

(exempelvis möjlighet att prenumerera på nyheter från Regeringskansliet) eller externa län-

kar (exempelvis länken till E -forum på Statskontorets startsida). Alla dessa saker är inte nya 

eller okända, men det viktiga är att de placerats som om de hade en sådan innebörd för läsa-

ren. Det är fullt möjligt för läsaren att avfärda den innebörden, men det är den dessa ele-

ment får till en början (Kress & van Leeuwen 1998:190). Att placera något längst ut till hö-

ger kan alltså vara ett sätt att lyfta fram just detta. På Statskontoret har man till exempel valt 

att lyfta fram konkurrensfrågor i offentlig sektor och det som rör arbetet med 24-timmars-

myndigheter. Dessa sidor tillhör Statskontorets webbplats och skulle ha kunnat placeras i 
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den ordinarie länkstrukturen, men genom att placera dem längst till höger på startsidan i 

stället för i menyn till vänster ger man dem innebörden ”nytt” eller ”okänt”. 

Utöver placeringen markeras vad som hör samman och vad som ska läsas som 

separata enheter genom inramning. Det finns olika layoutmässiga grepp för att signalera vad 

som ska läsas som sammanhängande enheter och vad som ska läsas separat. Några exempel 

på sådana grepp är likhet eller skillnad i färg, mer eller mindre skarpa ramar, upprepning av 

liknande formgivning, mer eller mindre tomrum mellan element och riktning på olika ele-

ment (ibid.:203). 

Alla länkarna i menyn till vänster på Nacka kommuns startsida  har samma tecken-

snitt och samma grad. Den enda som skiljer ut sig är den översta, som leder till startsidan. 

Att den är fetstilt markerar att den skiljer sig från övriga, som leder till innehållssidor längre 

ner i strukturen. Alla nyhetsnotiserna är också formaterade på samma sätt, med rubrik i 

blått, brödtext i svart, och så vidare. Nedanför notiserna finns en horisontell linje och rub-

riken ”Välkommen till Nacka kommun”. Linjen och att rubriken är i svart till skillnad från 

notisernas blåa visar tydligt att notiserna och det som följer under linjen inte ska läsas som 

en sammanhängande enhet. När det gäller spalten längst till höger markeras samhörigheten 

inte bara genom formatering, även om de textlänkar som finns där är likadant formaterade, 

utan även genom en ram runt spalten. Inom spalten finns också två linjer som visar att vis-

sa av länkarna hör närmare samman medan andra har en något annorlunda karaktär. 

Både att tydligt rama in något och att placera det högt upp, centralt eller till höger 

på sidan ger det aktuella innehållselementet hög grad av framskjutenhet. Genom att under-

söka vilka element som är framskjutna på en startsida kan man säga något om vad avsän-

daren vill betona. Detta kommer i större utsträckning än mindre framskjutna element på-

verka vad läsaren uppfattar av startsidan och indirekt av avsändaren och dess verksamhet. 

Jag går nu vidare och undersöker den vertikala dimensionen. Det mönster som 

framträder allra tydligast när man undersöker denna dimension på startsidorna är att de 

flesta i överkant på sidan har något slags logotyp med eller utan tillhörande bildmaterial. 

Logotypfältet, med eller utan bild/er, förmedlar den ideala bilden av avsändaren, medan 

det som finns nedanför representerar det reella, det vill säga  mer handfast, verklig infor-

mation. 

På Nacka kommuns startsida ligger längs hela överkanten ett fält med ett collage 

av bilder på människor, miljöer och en fågel, som sammantaget förmedlar en känsla av liv 

och rörelse. Längst till vänster i fältet är kommunens logotyp infogad. Inom bildfältet ges 



 18 

alltså logotypen innebörden given och välbekant medan bilderna ges innebörden nytt. Som 

helhet ger bildfältet den ideala framställningen av Nacka kommun. 

 
 
Nedanför bildfältet ligger en sorts meny som kompletterar den meny som ligger i sidans 

vänsterkant. Där finns länkar till kartor, lediga jobb, blanketter, information om taxor och 

avgifter, samt länk till webbplatsens sökfunktion. Dessa länkar ges i förhållande till bildfäl-

tet innebörden reellt – det är detta som ska vara den verkliga motsvarigheten till det som 

bilderna förmedlar. 

Tar man sedan analysen ett steg till kan man se bildfältet och den horisontellt lig-

gande menyn som en helhet, som representerar det ideala. Menyns kategorier är ju endast 

ett litet urval av information och funktioner som finns om/på kommunen/webbplatsen. I 

förhållande till bildfältet och menyn får hela resten av startsidan innebörden reell. Där åter-

finns all konkret information så komplex som den är. Där speglas det ”verkliga” Nacka 

kommun, inte bara den känsla man vill förmedla med bildfältet överst.  

För att signalera vilka element på en sida som är mer betydelsefulla än andra kan 

man använda sig av olika sätt att göra dem mer framskjutna. Det går som sagt inte att göra 

någon objektiv mätning av framskjutenhet utan ett flertal faktorer samspelar. 

På Nacka kommuns startsida ser jag det som att fyra innehållselement är mer 

framskjutna än andra. Det är för det första bildfältet med kommunens logotyp. Eftersom 

detta ligger högst upp, löper längs hela kanten och är i färg är det starkt framskjutet. För 

det andra är de små bilder som hör till enstaka notiser framskjutna. De föreställer ofta män-

niskor och brukar vara i färg. För det tredje ligger det vid ”Månadens fråga” ett klarrött 

frågetecken, som drar ögonen till sig. För det fjärde och sista är logotyperna för ”Nackadia-

logen” och ”Lediga jobb” framskjutna genom att de är i färg och är större än omgivande 

element. De ligger dessutom högst upp i den högra spalten. 

Min tolkning utifrån de framskjutna elementen blir att man betonar kommunens 

identitet och namn, liv och rörelse samt natur. Detta gör man främst med hjälp av logotyp- 

och bildfältet. Vidare profileras webbplatsen som interaktiv, dels genom att lyfta fram Må-

nadens fråga, dels genom att ge framskjutenhet åt viktiga interaktiva funktioner. 

Mindre typiska startsidor 
Två av webbplatserna har inte valt att ha en meny längst till vänster. Det är Centrala studie-

stödsnämnden och Landstinget i Uppsala län. CSN har i stället valt att längst till vänster 
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lägga en text som välkomnar besökaren till csn.se. Den ger basinformation om CSN, om 

deras strävan att bli en 24-timmarsmyndighet och om webbplatsens roll i denna strävan. 

Under denna text ligger tre rutor som var och en innehåller en interaktiv funktion. Ser man 

på den vertikala orienteringen inom endast denna del av sidan kan välkomsttexten ses som 

det ideala, medan de interaktiva funktionerna är de reella, konkreta manifestationerna av 

detta ideal. Enligt min analys tematiserar CSN:s webbplats den vertikala dimensionen lika 

mycket som den horisontella, till skillnad från exempelvis Nackas, Statskontorets eller 

Regeringskansliets, som i högre grad tematiserar den horisontella dimensionen. Att den 

vertikala dimensionen är viktig på CSN:s startsida bekräftas av att dess huvudmeny ligger 

horisontellt i överkant. Den är en del av en ram som löper runt hela sidan. Längst till vän-

ster i menyn ligger myndighetens logotyp, men i väldigt litet format jämfört med exempel-

vis Nacka kommuns logotyp. Man kan dock säga att CSN-logotypen tilldelas innebörden 

given och välbekant i förhållande till resten av menyn, som i övrigt huvudsakligen är orga-

niserad utifrån i vilken egenskap läsaren besöker webbplatsen; De fyra första menylänkarna 

är Studerande, Återbetalare, Utländsk medborgare och Vidareinformatör. Därefter kommer 

länkarna Kontakta oss, Om CSN och Sök. Utifrån den analysmodell jag använder tilldelas de 

tre senare i någon mån innebörden nytt. Det kan tolkas som att det redan anses känt att 

man som studerande, återbetalare och så vidare kan ha anledning att söka information hos 

CSN, medan det tidigare har varit mycket svårt att komma i kontakt med myndigheten och 

de också fått mycket kritik för det. Att då framhäva tillgängligheten genom att placera kon-

taktlänk, information om myndigheten och länk till sökfunktionen på detta sätt kan vara ett 

klokt val. Som helhet utgör den horisontella menyn med logotypen längst till vänster det 

ideala på startsidan. Man vill förmedla dels en tydlig indelning mellan olika ärenden man 

kan ha till myndigheten, dels en hög grad av tillgänglighet. 

Den andra webbplats som inte har en meny till vänster är alltså Landstinget i 

Uppsala län. På den startsidan ligger i vänsterkant i stället två ansiktsbilder ovanför varan-

dra, en som föreställer en sjukvårdsanställd i en vårdsituation och en som föreställer en mer 

neutral person. Budskapet blir att det som är givet är att landstinget handlar om människor 

och att det vi kanske främst förknippar det med är sjukvård. Huvudmenyn ligger som på 

CSN-sidan horisontellt i överkant och tycks vara organiserad så att mer centrala ämnen lig-

ger längre till vänster – Hälso- och sjukvård och Avgifter ligger längst till vänster – medan så-

dant som inte är speciellt för just landstinget ligger längre till höger – längst till höger ligger 

Mer information och Sök. Menyn får ganska stort utrymme på landstingets startsida , delvis på 
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grund av att menylänkarna är skrivna med versaler, och det allmänna intrycket blir över-

skådlighet. Det känns inte som att det här är en till bristningsgränsen späckad webbplats. 

Placeringen av nyheter är en annan punkt där CSN är mindre typisk. De ligger där 

allra längst till höger och i mitten finns i stället en bild som fyller hela sidans centrum. 

Fokuserar man på denna bild ser CSN:s startsida ut att vara organiserad kring ett centrum, 

med det förbehållet att detta enligt Kress & van Leeuwen förutsätter att omgivande ele-

ment inte är polariserade utifrån givet–nytt eller idealt–reellt. Det finns ett antal olika bilder 

lagrade som kan dyka upp när man går in på sidan – de varvas slumpmässigt – men alla 

bilderna föreställer människor som tittar rakt på besökaren. I alla bilderna finns dessutom 

något rött element medan resten av bilden är svartvit. Detta och blicken gör att bilden 

omedelbart drar uppmärksamheten till sig. Bilden upplevs som väldigt central, men de 

omgivande elementen är alltså inte direkt likartade, så det är svårt att stanna vid en analys 

av denna sida som orienterad kring centrum och marginal. Däremot kan man analysera 

bilderna och se vilket budskap de förmedlar. En av dem föreställer exempelvis en kvinna 

som jonglerar med tre röda äpplen. De röda elementen i bilden (samtliga bilder är svartvita 

med något rött element) gör att bilden och logotypen (med röd botten) i övre vänstra hör-

net upplevs som sammanhängande. Om man tolkar det som att äpplena symboliserar kun-

skap skulle budskapet kunna utläsas som att CSN skickligt håller många kunskapsrelaterade 

bollar i luften. 

Sammantaget ger CSN:s startsida intrycket av en triptyk, med den korta välkomst-

texten och funktionslänkarna till vänster, den medierande bilden i mitten och nyheterna 

och en ytterligare funktionslänk till höger. Att detta mönster dominerar beror mycket på att 

den horisontella menyn i överkant är så liten till formatet. 

Landstinget i Uppsala län har placerat sina nyheter som de flesta andra: i en spalt i 

mitten, ordnade med den senaste nyheten överst (de är inte daterade, men om man besöker 

sidan flera gånger märker man att spalten fylls på uppifrån). Även högerspalten på denna 

startsida liknar den som finns på till exempel Nackas sida. Där finns funktionslänkar som 

man vill lyfta fram och några länkar till sidor som kan ses som underwebbplatsers start-

sidor. 

Genredrag hos startsidorna 
Efter den här genomgången anser jag mig kunna urskilja några genredrag hos den här 

kategorin av startsidor. För att en startsida ska kunna kvalificera sig som acceptabel för ett 

svenskt offentligt organ krävs följande: 

 



 21 

- organets namn ska vara utskrivet, standard är att det står i överkant 

- en huvudmeny som länkar till övrigt innehåll måste finnas.  

- aktuella frågor/nyheter presenteras, och uppdateras kontinuerligt 

 

Standard är att huvudmenyn ligger i vänsterkant, men alternativet att ha den horisontellt i 

överkant är också acceptabelt. Utöver dessa krav kan varje organ utforma startsidan på det 

sätt som bäst passar innehållet och vilken bild man vill ge av sig själv. 

Startsidorna som medel för självpresentation 
Jag har redan gått igenom vilka element som givits högst grad av framskjutenhet på Nacka 

kommuns startsida och hur jag tolkar det. Vidare har jag i någon mån analyserat CSN:s 

startsida utifrån detta perspektiv. Här följer en sammanställning av vad som getts mest 

framskjutenhet på samtliga  startsidor som ingår i min studie, samt hur jag tolkar det: 

 
Tabell 1. Startsidornas budskap utifrån framskjutenhet och informationsvärde. 
 
Webbplats Framskjutna element med 

högt informationsvärde 
Tolkning 

Nacka kommun - Bildfältet med logotypen 
- Frågetecknet vid Månadens 
fråga 
- Bild bredvid notis 
- Logotyperna för 
Nackadialogen och Lediga 
jobb 

Betoning av kommunens 
identitet, av liv och rörelse 
och natur. Webbplatsen 
profileras som interaktiv. 

Centrala studiestödsnämnden - Bilden i centrum 
- De inramade funktionerna 

Strävan efter identifikation 
mellan besökaren och 
människorna i den centrala 
bilden. Betoning på 
tillgänglighet och 
interaktivitet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län - Länsvapnet och bildfältet 
- Texten och listrutan Detta 
gör vi: 
- Rubriken på översta notisen 

Betoning på Stockholms 
skönhet, länsstyrelsens 
auktoritet och verksamhet 
samt på webbplatsens 
aktualitet. 

Statskontoret - Logotypen 
- Menyn 
- Informationstexten 
- Bildfälten 

Betoning på att verksamheten 
handlar om effektiv 
förvaltning ”utan krusiduller” 
och på tydlighet om vad 
Statskontoret är och gör. 

Landstinget i Uppsala län - Bilderna i vänsterkant 
- Logotypen och 
partisymbolerna 
- Menyn 
- De inramade länkarna i 

Betoning på demokratiskt 
styre, på de människor som 
arbetar inom landstinget och 
på tillgänglighet för alla, 
oavsett språk/nationalitet. 
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högerspalten 
Regeringskansliet - Riksvapnet 

- Rubriken Regeringskansliet 
med tillhörande bild – en 
svensk flagga som förvandlas 
till Rosenbad 
- de färgstarka ikonerna i 
högerspalten  

Betoning på regeringens 
tradition och makt samt 
webbplatsens tillgänglighet 
och aktualitet. 

 
Av detta kan man utläsa att det är vanligt med en relativt framskjuten logotyp, som tydligt 

identifierar webbplatsens avsändare. CSN:s logotyp är minst framskjuten, men där är å 

andra sidan startsidan väldigt genomarbetad med bildmaterial och färgschema som är en 

del av myndighetens totala grafiska profil, varför det förmodligen inte råder någon tvekan 

om vem som står för webbplatsen. Dessutom har CSN en text på startsidan som 

välkomnar besökaren till webbplatsen, till skillnad från de övriga. 

Egenskaper som flera av startsidorna förmedlar och som jag uppfattar som me-

diespecifika är tillgänglighet, aktualitet och interaktivitet. Man signalerar att man strävar 

efter att utnyttja webbens tekniska möjligheter för att kunna ge en så god samhällsservice 

som möjligt. Det ligger även i linje med det pågående arbetet med att utveckla så kallade 

24-timmarsmyndigheter att framhäva sina framsteg på detta område. 

Som synes har jag tillmätt bildmaterial en viss betydelse i den här analysen. Rege-

ringskansliet har till exempel en bild som när startsidan laddas föreställer en svensk flagga 

som snabbt förvandlas till en bild av Rosenbad. Denna bild tolkar jag som en markering av 

sambandet mellan Regeringskansliet och Sverige som nation, vilket signalerar makt och 

tradition. 

Längre fram kommer jag att analysera den språkliga stilen i presentationstexterna 

och därefter se hur väl den stämmer överens med de ideal som enligt den här analysen 

framhävs på startsidorna, för att kunna se om det råder koherens mellan de respektive 

budskapen.  

Presentationstexterna 
I det här avsnittet kommer jag att analysera presentationstexten som genre, utifrån de texter 

som finns på de sex webbplatser som ingår i undersökningen. Jag kommer att presentera de 

obligatoriska och valfria drag som ingår i genren och därigenom visa hur språklig form 

kopplas till funktion. 

Kontext och kommunikativa mål 
En del av det som utgör kontexten för presentationstexterna och den genre som jag anser 

att de representerar är det som Swales kallar för diskursgemenskap.  
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Den diskurs som presentationstexterna ingår i vill jag se som svensk offentlig 

förvaltning. De som ingår i diskursgemenskapen är således alla svenska medborgare, även 

om de som är yrkesverksamma inom förvaltning i högre grad är experter på området. Det 

finns dock en gemensam referensram, ett slags minsta gemensamma nämnare, som alla 

svenska medborgare delar. Den består av grundläggande kunskaper om hur det svenska 

samhället är organiserat och en värdegrund (som grundskolan har till uppgift att förmedla 

till alla elever) med demokrati och jämlikhet som viktiga delar. Vid analys av 

presentationstexterna blir det dock uppenbart att det råder viss oenighet om vilka 

kunskaper mottagarna förväntas besitta; i vissa texter förklaras det mesta från grunden 

medan det i andra finns termer som man inte förstår om man inte är ordentligt insatt i 

statsapparaten och dess olika funktioner och organ. 

Skribenten/skribenterna bakom presentationstexterna är oftast anonym, vilket är 

fallet med de allra flesta texter på de offentliga organens webbplatser. Det är organet i sig 

som står för dem. Rent konkret kan man förmoda att det är någon/några på informations-

avdelningen som har skrivit texten, men den faktiska skribenten tillmäts ingen betydelse i 

sammanhanget, eftersom texten ska spegla hela organets perspektiv och vara ”objektiv”. 

Enligt mina informanter (Veronica Strid-Sandberg och Inger Lingvall, Statskontoret och 

Ragnhild Ingberg, Nacka kommun) är det ofta informatörer som skriver förslag till sådana 

här texter, varefter de eventuellt redigeras och slutligen godkänns av någon i högre 

ställning. Viktigt att beakta är skribentens tidigare erfarenheter och bakgrundskunskap på 

området. Ett antagande är att hon/han har så pass mycket kunskap om svensk förvaltning 

att det kan vara svårt för henne/honom att bedöma vilket informationsurval som är det 

bästa för den otroligt vida och skiftande målgrupp som presentationstexterna har. Det är 

även viktigt att beakta vilken erfarenhet och vilka kunskaper skribenten har om de 

kommunikativa konventioner som råder på området. De informativa texterna på offentliga 

organs webbplatser har två olika slags konventioner att förhålla sig till; Dels de 

konventioner som gäller inom svensk förvaltning, ett relativt formellt språk med inslag av 

fackspråk/jargong, dels de konventioner som råder för informationsmaterial till 

allmänheten. Vill man vara ännu mer specifik kan man tala om konventionerna för 

webbtexter riktade till allmänheten. För dessa är konventionerna ännu inte så inarbetade, 

men tydliga tendenser finns och även uttalade riktlinjer. 

Det är svårt att säga vilka de faktiska läsarna av presentationstexterna är, men 

teoretiskt sett ska de kunna läsas av alla svenska medborgare, eller alla svenska medborgare 

som har anledning att ha kontakt med det aktuella organet. Genom att analysera vilken 
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information som ges och vad som presupponeras får man en uppfattning om vem som är 

den tilltänkta läsaren. 

Relationen mellan skribent/avsändare och läsare är asymmetrisk på två sätt; Kom-

munikationen går i huvudsak bara i ena riktningen, från det offentliga organet till med-

borgarna, och kunskaperna om verksamheten är ojämnt fördelad inom diskursgemen-

skapen i och med att de som arbetar inom de offentliga organen generellt sett kan mycket 

mer än den genomsnittliga svenska medborgaren. 

Mål med texterna inom en genre är viktiga för att definiera genren. Det kan ifråga-

sättas huruvida man kan veta något om målet/målen, men jag anser ändå att välgrundade 

antaganden kan vara av värde för att belysa skillnader mellan olika genrer. Här följer de mål 

som jag antar gäller för presentationstexterna som genre: 

 

- Att sprida grundläggande information om organets uppdrag och verksamhet. 

- Att förebygga ”felaktiga” kontakter från medborgare. 

- Att framställa avsändaren i en positiv dager.  

 

Det kan finnas olika uttalade eller outtalade skäl att informera om verksamheten. Ett kan 

vara att uppfylla de krav som finns på offentliga organs webbplatser; Man ser pliktskyl-

digast till att ha en text som ger den information som är obligatorisk (exempelvis enligt 24-

timmarswebben, se nedan). Andra skäl kan vara sådant som jag dessutom angett som det 

andra och tredje målet i min uppräkning ovan – man informerar för att undvika att folk 

missuppfattar ens uppdrag eller verksamhet och för att visa upp sig själv och att man utför 

en stor mängd arbetsuppgifter. Det senare kan ses som ett berättigande av organets 

existens och om man drar det till sin spets kan det vara ett diskret sätt att försöka påverka 

de anslag organet får (i de fall detta är aktuellt). 

Mina informanter uppger att de ser målen som att ge snabb information om 

avsändaren, att avvärja besökare som har ”kommit fel”, att garantera webbplatsens 

trovärdighet och tala om vad avsändaren har för ansvarsområde. 

En del av kontexten som kan styra genrens utseende är uttalade råd och 

instruktioner för den. Indirekt kan såväl råd om hur information till allmänheten bör 

utformas som råd om hur webbtexter bör utformas påverka texterna. Mer direkt påverkar 

anvisningar som enkom vänder sig till myndigheter och andra offentliga organ och som 

specifikt gäller den information dessa bör ge om sig själva på sina webbplatser. I 

Statskontorets rapport 24-timmarswebben ges sådana anvisningar. I första hand riktar sig 
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rapporten till statliga myndigheter, men i rapporten sägs det att ”[m]ed tanke på att 24-

timmarsmyndigheten innebär samverkan också med kommuner och landsting, är avsikten 

att vägledningen ska kunna användas även utanför statsförvaltningen”. Man påpekar även 

att när ordet myndigheten används i rapporten ska det läsas som den offentliga organisationen 

(Statskontoret 2002:17). Alltså kan detta dokument anses vara giltigt för alla de webbplatser 

som ingår i min undersökning. 

De konkreta instruktioner som ges när det gäller presentationstexter står som 

första punkt under det första steget i den så kallade 24-timmarstrappan: 

 
7.1 Berätta vilket uppdrag myndigheten har.  
(Rekommendation) 
Detta bör omfatta både en lättillgänglig presentation av uppdraget, men också den formella grunden, 
t.ex. regleringsbrevet och regeringsbeslut som rör verksamheten. Beskriv kortfattat och länka till andra 
instanser med närliggande uppdrag och till Sverige Direkt. (Statskontoret 2002:31) 

 

Här används den nominala och relativt abstrakta formuleringen uppdrag. Läser man pre-

sentationstexterna på ett antal webbplatser som berörs av rekommendationen blir det up-

penbart att den tolkats något olika hos de olika organen. 

”Webbgurun” Jakob Nielsens rekommendationer riktar sig i första hand till vinst-

drivande företag och kanske är det typiskt att de är mer konkreta. Hans första rubrik på 

sidan Top Ten Guidelines for Homepage Usability är ”Make the Site’s Purpose Clear: Explain 

Who You Are and What You Do” (Nielsen 2002). Nielsen använder verb när han anger 

vad man bör skriva – vem man är och vad man gör. 

Det är svårt att säga i vilken utsträckning enskilda texter påverkats av dessa råd 

och riktlinjer, men de är hur som helst delar av den kontext vari texterna uppkommer och 

existerar. 

En annan aspekt är i vilka andra former, om några, samma information finns till-

gänglig för medborgarna. Innan de offentliga organen hade webbplatser fanns motsvarande 

information ofta som baksidestext på broschyrer och i platsannonser, men då väldigt kort-

fattad, enligt mina informanter. I enstaka fall fanns/finns informationen även i en separat 

broschyr. Man kan alltså säga att det är en delvis ny företeelse att information om offentliga 

organ presenteras så samlat och utförligt som nu på webbplatserna. 

Dragstruktur i presentationstexterna 
Swales och Bhatia definierar vilka retoriska drag som förekommer i de genrer de analyserar. 

Detta innebär att man slår fast hur texterna uppnår sina kommunikativa syften och handlar 

alltså om att knyta form till funktion. Vissa drag är obligatoriska för genren medan andra är 
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valfria. Varje drag kan realiseras med hjälp av ett eller flera steg. I många fall kommer dra-

gen i en fastslagen ordningsföljd, men i min undersökning har jag funnit att ordningsfölj-

den kan variera ganska mycket. Här följer alltså en översikt av vilka drag som förekommer i 

presentationstexterna utan annan inbördes ordning än att de obligatoriska dragen presen-

teras före de valfria. Under de obligatoriska dragen nedan anges det/de steg som ingår i 

dem: 

 

1. Presentera vad avsändaren är.  

a) är-definition 

2. Presentera vad avsändaren gör. 

a) övergripande beskrivning av uppdrag  Obligatoriska drag 

b) exempel på arbetsuppgifter/verksamhet 

c) exempel på kompetenser inom organet 

 

3. Ge kontextskapande bakgrundsinformation. 

4. Presentera verksamhetens mål. 

5. Upplysa om vem som är uppdragsgivare. 

6. Redogöra för organisationens struktur. 

7. Ge metainformation om webbplatsen och dess roll. 

8. Länka till mer ingående information.  

9. Uppmana till kontakt/upplysa om kontaktmöjlighet. 

10. Väcka intresse för och skapa en positiv bild av organisationen. 

 

Dragen förekommer i olika ordning och vissa drag förekommer endast i någon eller några 

av texterna. Som bilaga finns texterna i sin helhet, indelade i drag och steg. Här följer en 

översikt av dragstrukturen i de olika texterna: 

 
Tabell 2. Dragens ordningsföljd i presentationstexterna. 

Webbplats Dragstruktur 
Nacka kommun 10, 7, 1, 2a + b, 8 
Centrala studiestödsnämnden 1, 2a, 6, 2b, 1, 7 
Länsstyrelsen i Stockholms län 1, 3, 1, 2a + c, 7, 8 
Statskontoret 1, 2a + 5, 3, 2a + b, 8, 9 
Landstinget i Uppsala län 2a, 4, 2a, 4, 1, 4, 9 
Regeringskansliet 1, 2a, 6, 2b, 1, 7 
 

Valfria drag 
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I tabellen kan man se att fyra av de sex texterna inleds med drag 1 och att det i tre av dessa 

följs direkt av drag 2. Två texter inleds alltså med helt andra drag; Nacka kommun inleder 

med att försöka väcka intresse för kommunen, för att sedan ge metainformation om 

innehållet på webbplatsen. Först därefter kommer drag 1 och 2. Landstinget i Uppsala län 

inleder med drag 2, det vill säga med att tala om själva verksamheten. Därefter går de in på 

målet med verksamheten, och först efter att drag 2 och 4 förekommit växelvis vardera två 

gånger ges en definition av avsändaren, det vill säga drag 1. Detta är den enda text där drag 

1 och 2 kommer i omvänd ordning. I Regeringskansliets text förekommer visserligen drag 

1 efter drag 2, men då har det redan förekommit en gång tidigare, i textens inledning.  

Närmare språkliga analyser kommer jag göra av förekomsterna av de obligatoriska 

dragen, det vill säga drag 1 och 2. 

Språklig analys av dragen 
Först analyserar jag syntaktiska och lexikala egenskaper hos förekomsterna av dragen. 

Likheter i detta avseende, utöver ett gemensamt kommunikativt mål för varje drag, är en 

förutsättning för att det ska vara möjligt att tala om dem som samma drag. Därefter analy-

serar jag stilen i de olika texterna för att se vilka slutsatser om avsändarens självpresentation 

som går att dra utifrån denna. 

Det finns både likheter och skillnader mellan texterna i min undersökning och 

förmodligen skulle så vara fallet även om den hade omfattat ett större antal presentations-

texter från andra offentliga organs webbplatser. Den språkliga stilen ser jag som ett uttryck 

för avsändarens individuella identitet som går att sätta i relation till och jämföra med det 

uttryck som startsidan är. Signalerar startsidan och presentationstexten exempelvis samma 

grad av formalitet? Det är dock värt att notera att förekomster av vissa drag uppvisar en 

avvikande språklig stil jämfört med texten i övrigt. Drag 8, 9 och 10 tenderar att ha en 

mindre formell stil. Dessa är länkar till vidare information, uppmaningar till kontakt eller 

upplysningar om kontaktmöjligheter samt text som fungerar intresseväckande. Det är alltså 

inte så konstigt att förekomsterna av dessa drag är mindre formella.  

Drag 1 
I drag 1 talar avsändaren om vad den är för något. Detta drag har endast ett steg och i 

samtliga texter uppvisar det en likartad syntaktisk struktur; Avsändarens namn, subjektet, 

följs av kopulan är som i sin tur följs av ett subjektivt predikativ. Detta består ofta av ett 

nominal som avgränsas och specificeras med hjälp av antingen en relativsats eller en pre-

positionsfras: 
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Statskontoret är stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. 
 
Landstinget är en demokratisk organisation som arbetar med samhällsservice… 
 
Kommunen är den minsta enheten för lokalt självstyre.  
 
Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den statliga myndighet som administrerar det svenska 
studiestödet; det vill säga lån och bidrag för studier. 
 
Regeringskansliet är en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, 
Förvaltningsavdelningen och de olika fackdepartementen. 
 
Länsstyrelsen är den statliga myndighet som finns närmast människorna i varje län. 

 

Definitionerna görs genom att subjektet sätts i relation till ett överordnat begrepp. Stats-

kontoret relateras exempelvis till begreppet stabsorgan, av vilket Statskontoret är en före-

komst. Därefter inskränks stabsorgan genom att prepositionsfrasen till regeringen och Rege-

ringskansliet talar om vilken typ av stabsorgan det är. 

Intressant i sammanhanget är att studera vilka överordnade begrepp som 

subjektet definieras i förhållande till. En förutsättning för att definitionen ska fungera är ju 

nämligen att det överordnade begreppet är bekant för läsaren och att det ger tillräckligt 

mycket information för att vederbörande ska förstå vad avsändaren är för typ av organ. 

Här kan vi konstatera att tre av organen använder myndighet som överordnat begrepp, med 

attributen statlig respektive sammanhållen. De andra tre använder minsta enheten, demokratisk 

organisation och som redan nämnt stabsorgan. Dessa tre går från ett tämligen vitt begrepp 

över ett något mer specifikt till ett väldigt snävt. Det snäva begreppet ger en exakt defi-

nition, förutsatt att man förstår det, medan de två andra mer ger en generell uppfattning. 

Det som väljs som överordnat begrepp är något som från avsändarens sida förmodas vara 

allmänt känt inom diskursgemenskapen, såvida inte det överordnade begreppet i sin tur 

förklaras. Den fråga  man kan ställa sig är hur många som egentligen vet vad ett stabsorgan 

eller ens exakt vad en statlig myndighet är? Om svaret är att inte så många gör det innebär 

det att de offentliga organen i själva verket inte riktar sig till alla som ingår i diskursgemen-

skapen, så som jag har definierat den, utan snarare till medlemmarna av en snävare diskurs-

gemenskap med mer omfattande kunskaper om svensk offentlig förvaltning. 

Det skulle alltså behöva utredas ytterligare hur organen föreställer sig sina mot-

tagare. Hur de ser på sig själva, eller hur de vill framställa sig själva, kan man få en finger-

visning om genom att se på  vilka attribut som förekommer i definitionerna. De rör sig på 

en glidande skala mellan sakliga och mer värderande, från statliga  som visserligen är en ren 

sakupplysning, men som också konnoterar auktoritet och ”det stora perspektivet”, till när-
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mast och minsta (enheten) som också kan ses som neutrala upplysningar, men som snarare lyf-

ter fram ”det lilla perspektivet”. 

Drag 2 
I drag 2 talar avsändaren om vad den gör. Inom detta drag finns det flera olika steg som 

kan kombineras eller användas var för sig. I det mest generella steget, 2a, ger avsändaren en 

övergripande beskrivning av sitt uppdrag eller sin verksamhet, i 2b exemplifierar man sna-

rare än att beskriva och i 2c talar man om vad man gör genom att ge exempel på yrkesgrup-

per eller kompetenser som finns inom organisationen. Många gånger förekommer 2a och 

2b tillsammans i samma mening, men eftersom de även förekommer var för sig och i 

kombination med andra drag eller steg anser jag att de bör ses som separata steg: 

 
(2 a, b) Kommunen ansvarar bl.a. för skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker, miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, planläggning för bostäder och arbetsplatser. 

 
Här blandar man allmänna ansvarsområden som barnomsorg och miljö- och hälsoskydds-

frågor med snävare och mer konkreta exempel på verksamheten, som ansvaret för biblio-

tek och parker. Ett mer renodlat exempel på 2a hittar man i Landstinget i Uppsala läns 

presentationstext: 

 
(2 a) Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård.  

 
Det tredje steget, 2c, förekommer bara hos Länsstyrelsen i Stockholm. Där förekommer en 

sats som snarast är ett värdeomdöme om själva myndigheten och som följs av en preposi-

tionsfras som realiserar steg 2a, det vill säga ger en allmän beskrivning av verksamheten*. 

Det intressanta med denna mening är att det är värdeomdömet som ges överordnad pla-

cering i meningen. Den därpå följande meningen innehåller en lång uppräkning av olika 

yrkesgrupper. 

 
(2 a, c) Länsstyrelsen är också den mest mångsidiga myndigheten med frågor som spänner över hela 
samhällsbredden. Här finns därför alla möjliga kompetenser: jurister, biologer, arkitekter, agronomer, 
jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer 
med flera! 

 
När organen beskriver vad de gör är det intressant att studera verbens aktionsarter, efter-

som de i stor utsträckning påverkar graden av konkretion i texten och den allmänna upp-

levelsen av den. Statiska verb uttrycker generellt sett tillstånd medan dynamiska uttrycker 

förändringar eller processer av något slag, men många gånger kan man välja såväl en kon-

                                                 
* Det kan diskuteras huruvida en så liten enhet som en fras kan realisera ett steg eller ett drag. Jag har valt att se 
till den semantiska nivån; Om en fras semantiskt realiserar draget/steget så har jag räknat den som en förekomst. 
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struktion med ett statiskt verb som en med ett dynamiskt för att uttrycka samma sakinne-

håll. Man kan dessutom i stor utsträckning eliminera verben helt och hållet. 

Inom den socialsemiotiska forskningstraditionen (hos Halliday m.fl.) finns teorier 

om att i det mest ursprungliga språket, i barns språk och i vuxnas avspända vardagskonver-

sationer, är relationerna mellan grammatik och semantik kongruenta, vilket vill säga att 

exempelvis ”mennesker, steder og ting blir realisert nominalt” och att ”handlinger blir 

realisert verbalt” (Martin 1998:351). Att bryta denna kongruens genom att till exempel 

nominalisera ett verbskeende kallar Halliday och hans efterföljare för att skapa grammatiska 

metaforer. En konsekvens av denna teori, om den stämmer, blir att det kräver mindre 

ansträngning att ta till sig en text där relationerna mellan grammatik och semantik är 

kongruenta, än en där de inte är det, som alltså innehåller en stor mängd grammatiska 

metaforer. 

I nedanstående tabell visas fördelningen av statiska respektive dynamiska verb i 

förekomsterna av drag 2. Gränsdragningen är inte alltid självklar, men uppställningen ger 

hur som helst en uppfattning av vilken typ som är vanligast i de olika texterna. Jag visar 

även förekommande verbalsubstantiv, även kallade nominaliseringar, för att se om det 

råder något samband mellan förekomsten av dessa och förekomsten av endera typen av 

verb. Verbalsubstantiven har jag definierat dels utifrån att de är förekommande substantiv 

som skulle kunna ha skrivits som verb, dels utifrån att de har vissa ändelser, som -ande och 

-ing. Inte heller denna gränsdragning är självklar. 

 
Tabell 3. Statiska verb, dynamiska verb samt verbalsubstantiv i presentationstexterna. 
 
 Statiska verb Dynamiska verb Verbalsubstantiv 
(2 a, c) Länsstyrelsen  är 
också den  mest mångsidiga 
myndigheten med frågor 
som spänner över hela 
samhällsbredden. Här finns 
därför alla möjliga 
kompetenser: jurister, 
biologer, arkitekter, 
agronomer, jägmästare, 
ingenjörer, informatörer, 
arkeologer, socionomer, 
veterinärer, samhällsvetare, 
ekonomer med flera!  
Länsstyrelsen förenar lång 
tradition, rättssäkert 
arbetssätt, nytänkande, god 
service och öppenhet. 

är, finns spänner, förenar nytänkande 

(2 a) Landstinget  ansvarar 
främst för hälso- och 
sjukvård. 

ansvarar, har, svarar för bedriver utveckling 
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(2 a) Inom den 
högspecialiserade vården har  
vi även ett region- och 
riksansvar. 
(2 a, b) Förutom hälso-, 
tand- och sjukvård, har 
landstinget även ett ansvar 
för den regionala 
utvecklingen i länet och 
regionen. Landstinget svarar 
även för allmänna 
kommunikationer mellan 
länets kommuner och 
bedriver även kulturell 
verksamhet. 
(2 a, b) Kommunen ansvarar 
bl.a. för skola, barnomsorg, 
social service, bibliotek, 
parker, miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, 
planläggning för bostäder 
och arbetsplatser. 

ansvarar  planläggning 

(2 a + 5) Vår 
[Statskontorets] uppgift är 
att utreda och utvärdera på 
regeringens uppdrag samt 
att förnya statsförvaltningen 
med hjälp av IT. 
(2 a, b) Statskontoret bidrar 
till att vidareutveckla den 
svenska 
förvaltningspolitiken och till 
att den elektroniska 
infrastrukturen inom 
offentlig sektor blir öppen 
och säker. Statskontoret 
förser uppdragsgivarna med 
beslutsunderlag genom att:  
- utföra utredningar,  
- genomföra utvärderingar,  
- spela en aktiv roll i arbetet 
med frågor som rör 
demokrati och förvaltning.  
- samordna utvecklingsprojekt 
på IT- och teleområdet,  
- tillhandahålla ramavtal för 
förvaltningens IT- och 
teleanvändning,  
- göra effektivitets- och 
kostnadsanalyser av statlig 
lokalanvändning  
- lämna remissyttranden,  
- medverka som expert i 
kommittéer och 
arbetsgrupper, samt  
- uppmärksamma  regeringen 
på behovet av 
effektivitetshöjande 
åtgärder. 

är, blir utreda, utvärdera, förnya, 
bidrar, vidareutveckla, förser, 
utföra, genomföra, spela … 
roll, samordna, tillhandahålla, 
göra, lämna, medverka, 
uppmärksamma 

statsförvaltningen, 
utredningar, 
utvärderingar, 
förvaltning, 
teleanvändning, 
lokalanvändning, 
kostnadsanalyser (?) 

(2 b) Tjänstemännen i 
Regeringskansliet arbetar 
med att utreda olika frågor, 

 arbetar, utreda, styra, ta fram  
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styra myndigheterna och ta 
fram underlag till regeringens 
beslut. 
(2 a) Från och med den 1 
januari 2003 administrerar 
CSN även 
rekryteringsbidraget. 
(2 b, tidigare sagt …är 
indelad i tre verksamhetsgrenar)  
- tilldelning av studiestöd 
och rekryteringsbidrag 
- återbetalning av studielån 
- beviljning och 
återbetalning av lån för 
hemutrustning för flyktingar 
och andra utländska 
medborgare 
(hemutrustningslån). 

 administrerar tilldelning, 
återbetalning, 
beviljning 

 
Användningen av statiska eller dynamiska verb tillsammans med mängden grammatiska 

metaforer kan ge en fingervisning om hur konkret eller abstrakt en text är. Den typ av 

grammatiska metaforer jag väljer att lyfta fram är verbalsubstantiv, då drag 2 handlar om att 

beskriva något man gör och det därför är intressant att se om dessa handlingar eller skeen-

den uttrycks verbalt eller nominalt. I tabellen kan man exempelvis se att Statskontoret skri-

ver utföra utredningar, medan Regeringskansliet skriver utreda olika frågor. Verbet utföra är rela-

tivt innehållslöst, vilket gör att Statskontorets fras ger mindre information än Regerings-

kansliets, där själva handlingen uttrycks med verbet utreda och man på så sätt tvingas tala 

om vad det är man utreder, om än i vaga ordalag. 

Man kan vidare konstatera att ingen av parametrarna som jag lyfter fram här är 

mer typisk för drag 2, utan det föreligger en variation som jag snarare vill hänföra till stilen i 

varje enskild text. De två extrema exemplen i detta avseende är Statskontoret och CSN. 

Statskontoret talar om vad de gör genom att använda en mängd dynamiska verb, som synes 

i tabellen ovan. CSN däremot talar om att deras ”verksamhet är indelad i tre verksamhets-

grenar” och använder därefter tre verbalsubstantiv för att beskriva verksamheten: tilldelning, 

återbetalning och beviljning. Orsaken är förmodligen att man då slipper uttrycka subjektet för 

respektive handling, vilket skulle ge längre formuleringar. För Statskontoret är det enklare, 

då det genomgående är Statskontoret som är subjekt och man alltså inte behöver skriva ut 

subjektet i var och en av punkterna i listan. Det ska dock sägas att Statskontoret trots det 

ymniga bruket av dynamiska verb gör sin text väldigt informationspackad och relativt svår 

genom att i nästan lika stor utsträckning använda verbalsubstantiv. Varje sådant skulle 

kunna skrivas om till en fras eller sats. Det skulle i vissa fall kanske ha gjort texten längre, 

men mer konkret och lättläst. För att tydliggöra vad jag menar ger jag ett exempel: 
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- göra effektivitets- och kostnadsanalyser av statlig lokalanvändning 
 

Denna fras skulle kunna skrivas om genom att de grammatiska metaforerna ”packas upp” 

(jfr. Martin 1998:339f) enligt följande: 

 
- analysera hur effektivt staten använder lokaler och vad det kostar 

 

Det relativt innehållstomma verbet göra har tagits bort och ersatts med analysera, som ju 

beskriver den faktiska verksamheten. Det har jag åstadkommit genom att dela upp de långa 

sammansättningarna och omvandlat substantiven kostnad och användning till verben kostar 

respektive använder. Resultatet blir en fras där det råder kongruens mellan semantik och 

grammatik och som troligtvis är mer begriplig. Givetvis kan man inte bearbeta texten på 

detta sätt utan att ha vetskap om vad som verkligen avses, eftersom viss information 

undanhålls i de abstrakta, nominala formuleringarna. I mitt exempel har jag gissat vad som 

åsyftas, enbart för att illustrera hur de aktuella faktorerna påverkar texten.  

Som i fallet med CSN ovan kan det finnas praktiska skäl för att använda verbal-

substantiv, men de bidrar hur som helst till en högre grad av abstraktion och formalitet och 

gör texten mer svårtillgänglig. Detta för oss vidare till texternas språkliga stil i allmänhet 

och hur den påverkar vilket intryck varje enskild text ger. 

Stilistisk analys 
Som framkommit tidigare i undersökningen speglar startsidorna i någon mån avsändarens 

identitet. Det gör även den språkliga stilen i texterna på webbplatserna. I föregående avsnitt 

har jag redan berört några stilistiska parametrar på den lexikogrammatiska nivån, nämligen 

dimensionerna nominal–verbal respektive abstrakt–konkret. Det som framför allt gör en 

stilanalys intressant är att se huruvida avsändarna lyckas med att förmedla samma värden 

genom den språkliga stilen som de gör genom att lyfta fram vissa saker på startsidan. Har 

de som exempelvis lyfter fram tillgänglighet och ett mänskligt perspektiv även en presen-

tationstext som är tillgänglig? 

Jag har valt ut parametrar som jag tycker säger något om hur pass tillgängliga och 

hur pass formella texterna är. För att göra det mer överskådligt visar jag här i tabellform de 

kvantitativa uppgifter jag har tagit fram. 
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Tabell 4. Stilistiska parametrar i presentationstexterna. 
 

 menings-
längd, 
genomsnitt 

nominal-
kvot 

andel långa 
ord 

andel 
överlånga 
ord 

kvot 
abstr./konkr. 
substantiv 

Nacka kommun 14,8 5,14 44,0 % 1,7 % 2,38 
Centrala studie-
stödsnämnden 

16,3 1,72 36,7 % 4,0 % 3,0 

Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

13,5 2,35 41,7 % 2,8 % 3,0 

Statskontoret 17,3 2,2 26,9 % 12,8 % 3,14 
Landstinget i 
Uppsala län 

9,8 2,06 33,6 % 3,9 % 2,62 

Regerings-
kansliet 

14,4 1,87 31,6 % 8,0 %* 0,73 

Genomsnitt 14,35 2,56 35,75 % 5,53 % 2,48 
* Den höga andelen beror här på att det överlånga ordet Regeringskansliet  förekommer 8 gånger. 

Till att börja med vill jag säga några ord om hur det ser ut inom texterna, för att se om de 

olika dragen var för sig skiljer sig åt vad det gäller de här stilistiska parametrarna. Jag redo-

visar inga siffror på enskilda drag i tabellen, men vill ta upp några exempel. I Statskontorets 

text är det intressant att se att nominalkvoten för drag 1 är så hög som 5 medan den för 

drag 2 är 3,19. Även det senare är väldigt högt, men skillnaden är ändå stor mellan defini-

tionen av organet (drag 1) och beskrivningen av dess verksamhet (drag 2). Som kontrast 

kan man konstatera att för drag 9, som handlar om att ge möjlighet till kontakt, är nominal-

kvoten endast 0,2. Nu grundar sig dessa beräkningar på mycket korta delar av texten, vilket 

gör att enskilda detaljer kan ge stort utslag, men skillnaderna är så drastiska att värdena än-

då är intressanta. 

Som kontrast kan man ta upp Länsstyrelsens text, där drag 1 har nominalkvoten 

1,88 medan drag 2 har 3,25. Det senare höga värdet beror på den långa uppräkningen av 

olika yrkesgrupper som arbetar inom myndigheten. I jämförelse kan det förra värdet se lågt 

ut, men det ligger fortfarande högt i relation till genomsnittliga värden. Sammanfattningsvis 

blir det svårt att dra några slutsatser om att något visst drag motsvaras av en viss språklig 

stil. Det skulle möjligen vara tendensen att drag 8, 9 och 10 har lägre värden. 

Man kan hur som helst konstatera att alla texterna har hög nominalkvot. Normal-

värdet för text i morgontidningar är 1,04 och i broschyrer 1,19 (Melin & Lange 1995:160). 

Det allra högsta värdet får Nacka kommun. Det beror främst på att det finns extremt få 

verb i texten och långa uppräkningar av substantiv. I textens första mening finns endast ett 

verb (kursiverat), men hela nio eller tio substantiv (understrukna), beroende på hur man 

räknar kundvals- och styrsystem: 
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På dessa sidor finns information om kundvals- och styrsystem, kommunens organisation, ekonomi, 
ledning och verksamheter samt om pågående upphandlingar. 

 

Det extrema värdet beror förmodligen delvis på att texten är så kort och komprimerad. Det 

senare gör också att den trots allt är läsbar. En längre text med så hög nominalkvot hade 

varit betydligt mer svårläst. 

Kvoterna av abstrakta respektive konkreta substantiv visar att de abstrakta 

dominerar stort i alla texter utom Regeringskansliets. Texterna har även hög andel långa 

ord (jfr. ibid.:158). Längden på meningarna är däremot inte särskilt anmärkningsvärda. 

Generellt sett kan man säga att övervägande nominala texter har längre ord och därför kan 

ha kortare meningar. Informationen pressas ihop inom orden i stället för att satser läggs till. 

Det är också ett faktum att det finns en relation mellan hur vanligt ett ord är och hur långt 

det är; Vanliga ord är korta ord och vice versa. Finns det många långa ord kan man följakt-

ligen anta att det också finns många ovanliga och därför relativt sett svåra ord. Som jäm-

förelsematerial när det gäller andelen långa och överlånga ord vill jag ta upp den samman-

ställning som Jan Svensson har gjort. Den baseras på analyser av offentliga texter och den 

senaste uppgiften är från 1985. Där är andelen långa ord 29,3 % och andelen överlånga ord 

4,4 % (Svensson 1993:63). I förhållande till de siffrorna ligger de flesta texterna i mitt mate-

rial högt. 

Statskontorets extremt höga andel överlånga ord beror i första hand på att texten 

innehåller många långa substantiv – sammansättningar, avledningar och particip – som 

exempelvis statsförvaltningen, förvaltningspolitiken, infrastrukturen och utvecklingsprojekt. Dessa, 

som alla är abstrakta, bidrar också till den höga kvoten av abstrakta och konkreta substantiv 

i texten.  

Samtliga presentationstexter i undersökningen är alltså relativt abstrakta och svår-

lästa. Den som utifrån dessa parametrar är mest lättläst är Regeringskansliets text. Den har 

lägst nominalkvot och näst lägst andel långa ord. Det är även den text som förser läsaren 

med mest utförlig information och inte presupponerar viktiga bakgrundsupplysningar. 

Utöver de stilistiska parametrar som jag har tagit upp ovan har jag intresserat mig 

för om texterna innehåller dialogiska markörer och värderande ord. Jag har velat se om 

texterna söker kontakt med sina läsare och om de är objektiva eller subjektiva, eftersom jag 

anser att även dessa karaktäristika påverkar hur texten och alltså i förlängningen avsändaren 

uppfattas av läsaren. 

Som dialogiska markörer har jag räknat textvi och textdu, samt direkt tilltal. En av 

texterna, Nacka kommuns text, saknar helt både textvi och textdu. Direkt tilltal finns en-
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dast i länken ”Läs vidare”. Texten kan alltså inte sägas vara dialogisk. CSN och Landstinget 

i Uppsala län har textvi men inte textdu, Regeringskansliet har tvärtom textdu men inte 

textvi medan Statskontoret och Länsstyrelsen i Stockholms län har både textvi och textdu. 

De som inte har något textvi omtalar i stället sig själva med organets namn eller med till 

exempel ordet myndigheten. Dessa formuleringar ger ett mer formellt, anonymt och distan-

serat intryck. Man får ingen direkt känsla av att det står människor bakom orden. De som 

tvärtom saknar textdu, men har textvi, omtalar i stället mottagarna. CSN skriver exem-

pelvis: ”Vi är länken mellan de politiska besluten och de mottagande kunderna – stude-

rande och återbetalare.” 

Det ska sägas att i de texter där ett textdu förekommer är det i drag 7, 8 och 9, 

som är metainformation om webbplatsen, länk till vidare information respektive upplysning 

om kontaktmöjligheter. Det är alltså inte i beskrivningarna av själva organen eller deras 

verksamhet som läsarna tilltalas. 

I stort sett är texterna fria från värderande ord, men det finns några förekomster. 

Främst är det Länsstyrelsen i Stockholms läns text som är värderande, vilket givetvis kan 

vara ett uttryck för en enskild skribents stil: 

 
Vi är en omistlig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala 
myndigheter å den andra. 
 
Länsstyrelsen är o ckså den mest mångsidiga myndigheten med frågor som spänner över hela 
samhällsbredden. 

 

De värderande orden väcker dock funderingar över vad som är syftet med texten och 

vilken bild avsändaren vill ge av sig själv. 

Sammanfattning av analyserna av startsidorna och presentationstexterna 
Här följer en jämförelse av mina tidigare tolkningar av startsidorna och de slutsatser jag 

drar av den stilistiska analysen. Utöver data ur tabellen ovan kommenterar jag om texten är 

dialogisk på så sätt att den innehåller textvi och/eller textdu samt om den är värderande 

eller ej. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan startsidornas semiotiska budskap och presentationstexternas 
språkliga stil. 
 
Webbplats tolkning av startsidorna stilistisk analys 
Nacka kommun Betoning av kommunens 

identitet, av liv och rörelse 
och natur. Webbplatsen 
profileras som interaktiv. 

Mycket abstrakt, informa-
tionspackad och formell. 
Saknar både textvi och textdu. 
Avsaknad av värderande ord 
gör texten objektiv. 

Centrala studiestödsnämnden Strävan efter identifikation 
mellan besökaren och 
människorna i den centrala 
bilden. Betoning på 
tillgänglighet och 
interaktivitet. 

Nominal och extremt abstrakt 
text. Många långa och 
överlånga ord (d.v.s. svåra 
ord). Textvi finns, men textdu 
saknas. Avsaknad av 
värderande ord gör texten 
objektiv. 

Länsstyrelsen i Stockholms län Betoning på Stockholms 
skönhet, länsstyrelsens 
auktoritet och verksamhet 
samt på webbplatsens 
aktualitet. 

Nominal och extremt abstrakt 
text. Många långa och 
överlånga ord. Både textvi och 
textdu finns. Många 
värderande ord gör texten 
subjektiv. 

Statskontoret Betoning på att verksamheten 
handlar om effektiv förvalt-
ning ”utan krusiduller” och på 
tydlighet om vad 
Statskontoret är och gör. 

Nominal och extremt abstrakt 
text. Väldigt många överlånga 
ord. Både textvi och textdu 
finns. Avsaknad av värderande 
ord gör texten objektiv. 

Landstinget i Uppsala län Betoning på demokratiskt 
styre, på de människor som 
arbetar inom landstinget och 
på tillgänglighet för alla, 
oavsett språk/nationalitet. 

Nominal och abstrakt, men 
med korta meningar med 
enkel struktur. Textvi finns, 
men textdu saknas. Passiver 
ger formellt intryck. Avsaknad 
av värderande ord gör texten 
objektiv. 

Regeringskansliet Betoning på regeringens 
tradition och makt samt 
webbplatsens tillgänglighet 
och aktualitet. 

Nominal men ganska konkret 
text. Relativt många långa ord. 
Textvi saknas, men textdu 
finns. Avsaknad av värderande 
ord gör texten objektiv. 

 

Graderingarna av abstrakhet, dialogicitet och objektivitet är inte kvantifierade, utan unge-

färliga sammanvägningar av mina redovisade analyser. 

Jag anser att de som lyckas bäst med att förmedla ett enhetligt budskap utifrån det 

här perspektivet är Regeringskansliet och Statskontoret. Regeringskansliet framstår som till-

gängligt och begripligt, medan Statskontoret framstår som relativt formellt och abstrakt, 

både på startsidorna och i presentationstexterna. Skillnaden kan hänföras till att de har del-

vis olika målgrupp för och syfte med webbplats. Statskontoret vänder sig i första hand till 
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Regeringskansliet, andra myndigheter och till universiteten (enligt informant på Statskon-

toret), medan Regeringskansliet vänder sig mer till medborgarna. 

Hos de övriga råder det en diskrepans mellan de värden de framhåller på start-

sidan och den språkliga stil som präglar presentationstexten. Nacka kommun, CSN och 

Landstinget i Uppsala län lyfter fram människor och interaktivitet, men dessa aspekter 

kommer inte alls fram i presentationstexternas stil. De är inte dialogiska och nämner inte 

konkret det eller dem de berör. Länsstyrelsens startsida ger intryck av en stor auktoritativ 

myndighet, medan texten är svepande och värderande och egentligen inte säger någonting 

om vad myndigheten är och gör. 

Slutsatser 
När jag har undersökt startsidorna och presentationstexterna utifrån ett genreperspektiv 

har jag kommit fram till att båda i någon mån går att betrakta som genrer.  

De obligatoriska dragen för startsidorna är att ha med organets namn och logotyp, 

att ha en huvudmeny med länkar till övrigt innehåll på webbplatsen och att presentera ny-

hetsnotiser. Så länge man uppfyller de kraven kan sidan se ut på ganska många olika sätt, 

även om det finns en stark norm som till exempel säger att namnet/logotypen står i över-

kant och att huvudmenyn antingen ligger vertikalt i vänsterkant eller horisontellt i överkant. 

För presentationstexterna är de obligatoriska dragen att tala om vad organet är 

och vad det gör. Därutöver finns ett antal valfria drag som är mer eller mindre vanligt 

förekommande i texterna. 

Man kan ha invändningar mot påståendet att detta är en genre. En aspekt som gör 

det svårt att avgränsa en tydlig sådan är webbmediets hypertextuella struktur. Olika organ 

delar upp informationen på olika sätt – vissa har många, korta texter på enskilda sidor som 

belyser olika aspekter på verksamheten medan andra har samlat allt på en sida. Det kan 

också vara detta som gör att det inte går att urskilja någon strikt ordningsföljd för de olika 

dragen, utöver att det är vanligast att drag 1 föregår drag 2. Ses texterna däremot isolerat är 

de inte speciellt hypertextuella. De länkar till vidare information som förekommer ligger 

oftast längst ner i texten och bryter inte textens linearitet. 

Vid analysen av startsidornas budskap, stilen i presentationstexterna och slutligen 

jämförelsen mellan dessa båda analyser har jag kommit fram till att Regeringskansliet och 

Statskontoret är de som förmedlar mest samstämmiga budskap på sina startsidor och i sina 

presentationstexter. Regeringskansliet förmedlar tillgänglighet och är konkreta när de berät-

tar om sig själva och sin verksamhet. Statskontoret förmedlar en bild av en abstrakt verk-
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samhet som rör effektiv förvaltning. Med tanke på att dessa två har relativt skilda målgrup-

per kan såväl startsidorna som presentationstexterna fungera väl. 

På de övriga webbplatserna råder diskrepans mellan de budskap som startsidorna 

förmedlar och den stil som texterna har. Startsidorna är generellt sett lättillgängliga och lyf-

ter fram de värden som är viktiga för respektive organ. Presentationstexterna däremot är 

ofta abstrakta och formella. 

Diskussion 
Mitt analysmaterial befinner sig i skärningspunkten mellan vad man kan kalla för två semio-

tiska system – myndighetsspråket respektive webbspråket. Flera av presentationstexterna i 

min undersökning bär tydliga spår av myndighetsspråk, eller åtminstone av en myndighets-

diskurs, där många saker tas för givet som säkerligen inte är självklart för en stor del av be-

folkningen.  

Analysen av startsidorna däremot ger en bild av att de svenska offentliga organen 

är ganska bra på att förmedla sin profil genom utformningen av dessa. Sidorna lyfter ge-

nom både verbala och visuella medel fram värden som demokrati, tillgänglighet och närhet. 

Det finns många likheter i startsidornas struktur, men inte på bekostnad av den enskilda 

avsändarens identitet. Detta tyder på att man vid det här laget lärt sig att behärska start-

sidans semiotik, så att man samtidigt som man följer konventioner för att underlätta an-

vändning av sidan kan uttrycka sin individualitet och profil. 

Vad kan det då bero på att presentationstexterna inte på samma sätt som start-

sidorna verkar framtagna med tanke på läsarna? Kanske är det mer självklart att anlita 

expertkompetens för att utforma webbplatserna visuellt än att göra detsamma för att ge 

texterna en enhetlig stil som överensstämmer med det budskap man vill förmedla. Kanske 

anser man inte att presentationstexterna har den betydelse jag tillskrivit dem i den här 

undersökningen, utan att de ligger där pliktskyldigast för att man är tvungen att ha en sådan 

text. Det kan hända att de inte har någon stor betydelse, att det inte är särskilt många som 

ens läser dem. Men potentiellt sett kan de förmedla grundläggande kunskaper om hur det 

svenska samhället är organiserat och på så sätt göra det möjligt för människor att tillvarata 

sina medborgerliga rättigheter, särskilt med tanke på hur många människor som i dag 

använder webben som informationskälla och kommunikationskanal. Det tycker jag är skäl 

nog att se till att de har en rimlig chans att nå fram till läsarna och att de ger en så god bild 

som möjligt av avsändarna. 
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Bilagor 
 

Schematisk framställning av dragstrukturen 
Siffrorna och bokstäverna inom parentes före varje textblock hänvisar till de drag och steg 

som jag redogör för på sidorna 13–14. 

 

Om Regeringskansliet 
 
Regeringen och Regeringskansliet 
 
(3) Regeringen styr Sverige, dvs. verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar 
eller lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och ca 300 statliga 
myndigheter och verk.  
 
(1) Regeringskansliet är en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, 
Förvaltningsavdelningen och de olika fackdepartementen. Myndigheten är en politiskt styrd 
organisation, där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras.  
 
(2 b) Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor, styra 
myndigheterna och ta fram underlag till regeringens beslut. 
 
(6) Varje statsråd (minister) har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av en 
statssekreterare, en pressekreterare och en eller flera politiskt sakkunniga. De hjälper 
statsrådet i det politiska arbetet. Om statsrådet avgår, avgår i regel även de politiskt anställda. 
Av Regeringskansliets omkring 4 300 anställda är ca 160 personer politiskt rekryterade. All 
annan personal har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i 
regeringen. 
 
Menyn i vänstermarginalen 
 
(7) Rubrikerna i vänstermarginalen leder till övergripande information om regeringen och 
Regeringskansliet och information om hur du kan besöka och komma i kontakt med 
Regeringskansliet. Du hittar även platsannonser fördelade på departement, aktuella 
upphandlingar, departementsövergripande frågor och Regeringskansliets och Rosenbads 
historia. 
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Om CSN 
 
(1) Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den statliga myndighet som administrerar det 
svenska studiestödet; det vill säga lån och bidrag för studier.  
 
(2 a) Från och med den 1 januari 2003 administrerar CSN även rekryteringsbidraget. 
 
(6) Vår verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar: 
 
(2 b)  
?   tilldelning av studiestöd och rekryteringsbidrag 
 
?   återbetalning av studielån 
 
?   beviljning och återbetalning av lån för 

hemutrustning för flyktingar och andra 
utländska medborgare 
(hemutrustningslån). 

 
(1) Vi är länken mellan de politiska besluten och de mottagande kunderna - studerande och 
återbetalare. 
 
(7) Eftersom vår verksamhet ställer stora tekniska krav ligger vi långt fram när det gäller 
teknik och IT. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla våra informationskanaler. Vår 
strategi är att öka självservicen i de enkla ärendena. 
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Fakta om Landstinget 
 
(2 a) Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård.  
 
(4) Målet för verksamheten är en god folkhälsa för alla länsinvånare.  
 
(2 a) Inom den högspecialiserade vården har vi även ett region- och riksansvar.  
 
(4) Vår service ska präglas av kvalitet, effektivitet och omtanke.  
 
(2 a, b) Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala 
utvecklingen i länet och regionen. Landstinget svarar även för allmänna kommunikationer 
mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet. 
 
(4) Landstingets övergripande verksamhetsidé ska fungera både som ram och ledstjärna för 
verksamheten. Den lyder: 
 
(1) Landstinget är en demokratisk organisation 
som arbetar med samhällsservice, ytterst styrd 
av oss som bor i länet. 
 
(4) Målet för verksamheten är en god folkhälsa i länet. 
 
Servicen ska präglas av kvalitet och förnyelseförmåga. 
 
(9) Tyck till! 
Meddelanden och synpunkter som berör landstingets verksamheter kan skickas till 
landstinget@lul.se eller till 
Landstinget i Uppsala län, Box 602, 751 25 Uppsala. 
Tel vx 018-611 00 00. 
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Om Statskontoret  
 
(1) Statskontoret är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet.  
 
(2 a + 5) Vår uppgift är att utreda och utvärdera på regeringens uppdrag samt att bistå med 
förnyelse av statsförvaltningen.  
 
(3) Vår verksamhet styrs av regeringens behov och efterfrågan.  
 
(2 a, b) Statskontoret bidrar till att vidareutveckla den svenska förvaltningspolitiken och till 
att den elektroniska infrastrukturen inom offentlig sektor blir öppen och säker. Statskontoret 
förser uppdragsgivarna med beslutsunderlag genom att:  
- utföra utredningar,  
- genomföra utvärderingar,  
- spela en aktiv roll i arbetet med frågor som rör demokrati och förvaltning.  
- samordna utvecklingsprojekt på IT- och teleområdet,  
- tillhandahålla ramavtal för förvaltningens IT- och teleanvändning,  
- göra effektivitets- och kostnadsanalyser av statlig lokalanvändning  
- lämna remissyttranden,  
- medverka som expert i kommittéer och arbetsgrupper, samt  
- uppmärksamma regeringen på behovet av effektivitetshöjande åtgärder.  
 
  
(8) För mer information om vår verksamhet -  
 
- Vår instruktion (SFS 1992:877)  
- Vårt regleringsbrev för 2002 (PDF 21K)  
- Vår årsredovisning för 2001 (PDF 178K)  
- Vårt budgetunderlag för 2003 (PDF 61K)  
   
- Vår verksamhetsplan för 2002 (PDF 125K)  
   
- Broschyren om Att lägga uppdrag på Statskontoret (2002) Går också att beställa från 
Publikationsservice  
- Om Statskontoret på engelska  
- Kort om Statskontoret på fem språk  
  
(9) Så här hittar du till oss 
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Om Länsstyrelsen 
 
(1) Länsstyrelsen är den statliga myndighet som finns närmast människorna i varje län.  
 
(3) Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet.  
 
(1) Vi är en omistlig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag 
och centrala myndigheter å den andra. 
 
(2 a, c) Länsstyrelsen är också den mest mångsidiga myndigheten med frågor som spänner 
över hela samhällsbredden. Här finns därför alla möjliga kompetenser: jurister, biologer, 
arkitekter, agronomer, jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, socionomer, 
veterinärer, samhällsvetare, ekonomer med flera! 
Länsstyrelsen förenar lång tradition, rättssäkert arbetssätt, nytänkande, god service och 
öppenhet.  
 
(7) Vår webbplats är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. 
 
(8) Läs mer på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats. 
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Om Nacka kommun 
 
(10) Nyfiken på Nacka? 
 
(7) På dessa sidor finns information om kundvals- och styrsystem, kommunens organisation, 
ekonomi, ledning och verksamheter samt om pågående upphandlingar. Information om 
kommunens fyra områden - Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta - finns också. 
 
(1) Kommunen är den minsta enheten för lokalt självstyre.  
 
(2 a, b) Kommunen ansvarar bl.a. för skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker, 
miljö- och hälsoskyddsfrågor, planläggning för bostäder och arbetsplatser. 
 
(8) Läs mer 
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Skärmdumpar av startsidorna 
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