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1 Inledning 
Internet är bland mycket annat en handelsplats. I konkurrens med ett oräkneligt antal aktörer 
ska varje webbplats försöka hävda sig. Det gäller att locka besökare och att få dem att vilja 
återkomma. I uppsatsen studerar jag hur 37 advokatbyråer presenterar sig på internet. För dem 
handlar det kanske inte primärt om att få besökarna att vilja återkomma. Här vill man snarare 
knyta besökaren, den blivande klienten, till sig – hon ska stanna på byråns webbplats och inte 
klicka sig vidare till någon konkurrerande byrå.  
 Juridiken griper in på alla plan i våra liv och de flesta har någon gång anledning att söka upp 
en advokat för rådgivning eller annat. Det är en demokratifråga att så många som möjligt har 
möjlighet att ta del av information som finns på advokatbyråns webbplats. 
 I sitt examensarbete skrev Hass (1998) om internet att ”[ä]ven myndigheter, organisationer 
och företag ser /…/ nyttan av att synas i det nya mediet. Så många, att det väl har blivit 
obligatoriskt för dem som vill ses som seriösa att ha en webbplats.” (s.1, min markering) 
I en rapport refererar Post- och Telestyrelsen (2001) till en undersökning av Demoskop av 
vilken det framgår att ”Internetanvändare förväntar sig att även små företag skall vara 

närvarande på nätet.” (s.15, min markering). 
 Enligt Koiranen och Åbrink (2002), som har undersökt 50 webbplatser per bransch i tio 
olika branscher, har företagens rumsliga organisering (här avses sådant som inredningsstil och 
färgsättning) spelat ut sin roll som kommunikations- och prestigemedel och webbplatsen bär 
numera företagets hela tyngd. De skriver att ”layout, bilder och balansen mellan 
produktinformation och andra inslag blir konkurrensmedel” (s.156).  
 Det är inte längre tillräckligt att ha en webbplats, att vara närvarande på nätet. Man måste 
ha en webbplats som lyckas bära företaget och dess budskap.  

Att jag valde just advokatbyråer hänger samman med att jurister ofta används som exempel 
på skribenter som skriver svårt och tillkrånglat. Att jag valde att studera deras webbplatser i 
stället för broschyrer eller annan tryckt text beror på att jag är intresserad av mediet och verkar i 
det eftersom jag vid sidan av studierna utvecklar och underhåller webbplatser.  
 Advokatbyråer tillhandahåller tjänster, men är också potentiella arbetsgivare. Det finns 
således mer än ett skäl för människor att besöka deras webbplatser. Advokatbyrån kan sägas 
utgöra en länk mellan rättsväsendet och medborgarna. Det är därför viktigt att medborgarna 
förstår vad som skrivs på advokatbyråns webbplats och viktigt att också människor med 
funktionshinder av olika slag kan ta del av den. Många studier har gjorts av myndigheters 
webbplatser, men eftersom myndigheterna, för att följa lagen, måste tillhandahålla 
lättillgängliga webbplatser tyckte jag att det saknade relevans att undersöka dem ytterligare. 
Webbplatser som ägnar sig åt försäljning av varor eller tjänster är inte lika grundligt utforskade, 
vilket gjorde det till ett spännande område att studera. Mina frågeställningar framgår av 
syftesbeskrivningen. 

1.1 Syfte 
Jag har studerat hur väl webbplatserna hos 37 advokatbyråer bär företagens tyngd. Hur 
presenterar sig byråerna på internet med avseende på språk, information, disposition, 
användbarhet, teknik och tillgänglighet?  
 Som språkkonsult ville jag ta reda på om byråernas språk är begripligt för besökaren, 
lekmannen – eller finns där juridiska formuleringar som kan vara svåra för henne att förstå? 
Finns texten på fler språk än svenska så att invandrare eller utländska besökare har större 
möjlighet att ta del av dem?  
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 Vilken information får besökaren på advokatbyråns webbplats? Hur är webbplatserna 
strukturerade? Har de en layout som gör att besökaren känner sig hemmastadd och hittar 
tämligen omgående? Var placerar byråerna sina länkar och kontaktuppgifter? 
 Jag har också undersökt om webbplatserna är tillgängliga för funktionshindrade. Kan en 
synskadad person ta del av advokatbyråernas webbplatser? 
 Vid sidan av ovanstående har mitt syfte varit att försöka utveckla en modell för integrerad 
granskning av webbplatser, dvs. en metod som tillåter en modell som tillåter studiet av både 
text och struktur. Något modifierad bör min modell kunna appliceras också på webbplatser i 
andra branscher. 

1.2 Definitioner och kommentarer 

1.2.1.1 Webbplats, ingångssida, huvudsida m.m. 

Med webbplats eller (webb)sajt menar jag en samling webbsidor som hör till samma domän 
(samma webbadress). En webbplats består i allmänhet av en huvudsida och ett antal undersidor. 
Sidorna är i oftast länkade till varandra. Sådana länkar kallas interna. Webbplatsen kan också 
innehålla länkar till andra sajter och sådana länkar kallas externa. 
 Med webbsida eller sida menar jag den sida som för ögonblicket visas i webbläsaren. I 
undersökningen skiljer jag på ingångssida och huvudsida, eftersom många webbplatser i mitt 
material har en ingångssida som utseende- och innehållsmässigt skiljer från resten av sidorna. 
Ingångssidan är i de fallen tämligen innehållstom. Den har närmast en visitkortsfunktion 
(Englund och Guldbrand (2004:170) kallar sådana sidor intron) och kan bestå av byråns 
logotyp. För att komma in på webbplatsen klickar man på någonting: loggan, ordet Välkommen 
eller på någon symbol. Då kommer man till huvudsidan, som ofta utgör basen eller 
utgångspunkten för besöket. När man har läst på någon annan sida kan man återvända till 
huvudsidan, ofta genom att klicka på Hem. 

1.2.1.2 Hjälpmedel för funktionshindrade 

Från Hjälpmedelsinstitutet, HI, har jag fått information om nedanstående hjälpmedel. En 
skärmläsare är ett program som läser det som syns på skärmen och omvandlar det till en signal 
som passar användaren, exempelvis ljud i en talsyntes eller brailleskrift, ”blindskrift”, dvs. upp-
höjningar som synskadade läser med fingertopparna på en punktdisplay. Displayen visar en rad 
i taget, dock maximalt 80 tecken. Eftersom brailleskrift enligt Hjälpmedelsinstitutet är svårt att 
lära sig och displayen är förhållandevis dyr är det långt ifrån alla synskadade som har tillgång 
till den. För dövblinda är displayen dock det enda sättet att få veta vad som står på skärmen. 
 Talsyntes är konstgjort tal. Förut användes enbart syntetiska röster, men det blir vanligare 
med inspelade mänskliga röster. Röstljuden styckas upp i småbitar, placeras i en databas och 
när talsyntesen ska läsa upp sidans innehåll för användaren sätts olika ljudbitar ihop. Talsyntes 
används dels av synskadade, dels av dyslektiker.  

1.2.1.3 Uppdelningen Design och användbarhet kontra Teknik och tillgänglighet 

Med Design och användbarhet menar jag webbplatsens disposition och struktur. Webbplatsen 
är att betrakta som användbar om besökaren tämligen omgående hittar på den. För Teknik och 
tillgänglighet studerar jag om all information går att komma åt med annan teknisk utrustning än 
webbläsare. Exempelvis kan webbplatsen vara uppbyggd med relativa mått, vilket gör att den 
lätt kan ses på skärmar av olika bredd, eller med absoluta mått, vilket kan leda till att delar av 
sidorna döljs om webbläsaren är för liten eller är inställd på en viss upplösning. På en 
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otillgänglig webbplats kan viktig information presenteras som text inuti bilder, vilket leder till 
att exempelvis synskadade inte kan ta del av den. En webbplats kan således vara välstrukturerad 
och otillgänglig samtidigt; det är lätt att hitta, men sidorna beter sig konstigt eller är omöjliga 
att läsa med hjälpmedel. Omvänt kan en webbplats vara ostrukturerad och svår att hitta på men 
trots det tillgänglig, om den kan ses i olika webbläsare och med hjälpmedel. I allmänhet bygger 
man numera upp webbplatser så att de redan från början görs både användbara och tillgängliga.  
 Jag utgår från att webbplatsens utseende, design, sannolikt har bestämts, eller åtminstone 
godkänts, av beställaren, dvs. av någon annan än den som har gjort sidan, konstruktören. 
Däremot är det inte så säkert att beställaren har haft inblick i eller kunskap om sådant som gör 
webbplatsen tillgänglig. Det är troligt att konstruktören bygger webbplatsen utifrån beställarens 
önskemål. Det är dock inte beställaren som har (eller saknar) kompetens att göra sidan 
tillgänglig, utan konstruktören. Det är med detta synsätt beställarens – advokatbyråns – ansvar 
om webbplatsen har en rörig struktur, medan det är webbkonstruktörens ansvar om filnamnen 
(som ligger till grund för den synskadades sökande på webbplatsen) är svårtydda. 

1.2.1.4 Uppdelningen språk – stil och ton kontra information 

Mina kategorier har en överlappande karaktär och det är inte självklart var gränsen dem emellan 
går. Jag har försökt hålla isär Språk – stil och ton och Information genom att för Språk – stil 
och ton undersöka hur något presenteras, medan jag för Information studerar vad som 
presenteras. 

1.2.1.5 Könsneutralt pronomen 

För att slippa ta ställning i frågan om könsneutralt pronomen har jag valt att växla mellan han 
och hon samt denna och denne som referens för användaren eller besökaren, i enstaka fall även 
för advokatbyråerna (avsändaren). Jag hoppas att detta inte ska förvirra läsaren. 
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2 Bakgrund 

2.1 Internets utveckling och utbredning i Sverige 
Enligt Post- och Telestyrelsen (1996) fanns det 100 000 internetabonnemang i Sverige 1996, 
medan det enligt statistiken för 2005 (PTS 2005) fanns 3 303 000. I dag ligger vi i topp i 
världen enligt statistik över internetanvändning. Siffror från Eurostat (2006), som sedan 1953 
samlar, analyserar och publicerar all slags statistik från EU:s medlemsländer, visar att 80 
procent av svenskarna använde internet under första kvartalet 2006. Av Eurostats siffror 
framgår också att Sverige har den tredje högsta andelen internetanslutna hushåll (77 procent 
mot 52 i hela EU) och ligger fyra på listan över tillgång till bredbandsuppkoppling (51 procent 
mot 32 i hela EU). En så hög andel som 80 procent av Sveriges invånare (94 procent av 
ungdomarna) använder internet regelbundet, vilket ger oss en förstaplats när det gäller 
användning.  

2.1.1 Internet som marknadsplats 
För tio år sedan, 1996, räckte det ganska långt att överhuvudtaget ha en webbplats, eller 
hemsida, som det oftare kallades. Småföretagare lade upp sina hemsidor hos en leverantör som 
hade sin egen adress med i namnet enligt formatet www.leverantörsnamn.se/advokaten. 
Adresserna innehöll ofta specialtecken som tilde [~] och snedstreck [/] eller sifferserier och var 
ofta svåra att uttala, http://user.tninet.se/~advokat541g/. Ofta finansierades platsen med reklam 
i sidans övre del eller till höger. Man experimenterade med både färger och typsnitt på sina 
hemsidor; det var populärt att lägga in animerade bilder, räkneverk och rörlig text som löpte 
längs sidans nederkant.  
 I dag har de allra flesta företag en egen domän och lägger upp sin webbplats på en server 
eller på ett webbhotell där de själva har full kontroll över adressen och sidan. För att spinna 
vidare på exemplet ovan skulle en adress i dag bli www.advokaten.se. Adressen kan – och bör – 
vara självförklarande.  
 Webbplatserna kan inte längre vara färg- och formmässiga lekstugor utan behöver leva upp 
till sin roll som informationsbärare. Ur besökarens synvinkel ska de vara lätta att använda. 
Besökaren vill känna igen sig och vill inte behöva inleda sitt besök på webbplatsen med att 
försöka begripa strukturen. För att tillgodose det kravet har en rad standarder vuxit fram. De har 
olika hög etableringsgrad, men generellt kan sägas att menyer ligger till vänster, besökta och 
obesökta länkar har olika färger, texten är skriven med ett s.k. webbtypsnitt, speciellt utvecklat 
för läsning på skärm, sajten har ett begränsat sökdjup. 
 Man förväntar sig också att webbplatsen ska ha lättfunna kontaktuppgifter, exempelvis 
bakom en knapp med ordet Kontakt.  

2.1.2 Vad gör vi på nätet? 
Enligt statistiksajten Internet World Stats (2006) har tillväxten på internetområdet under 
perioden 2000–2006 varit 68 procent för Sveriges del (EU-snitt 157 procent).1 Det ökande 
användandet är ett av skälen till att det i dag ställs större krav på fungerande webbplatser. Det 
har blivit viktigt att man som användare snabbt hittar det man söker, eftersom urvalet är så 
omfattande. Användarna kan också mer i dag än för tio år sedan.  

                                                           
1 I statistiken ingår 233 länder/territorier med olika hög grad av självstyre. 
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Enligt SCB:s statistik, som avser första kvartalet 2005, använde 72,8 procent av svenskarna 
(69,6 procent av kvinnorna, 76 procent av männen, alla åldrar) internet för att Söka information 
om varor eller tjänster. Näst vanligaste aktiviteten var Skicka och ta emot e-post följt av 
Använda internetbank. På sjunde plats med 38,4 procent av befolkningen (34,4 procent av 
kvinnorna, 43 procent av männen, alla åldrar) placerade sig Köpa/beställa varor eller tjänster 
(utom finansiella tjänster) och på nionde plats hamnade Leta efter jobb eller skicka en 
jobbansökan. 

2.2 Internet för funktionshindrade 
En webbplats som hör till en advokatbyrå bör kunna läsas av funktionshindrade, eftersom så 
många medborgare som möjligt bör kunna sätta sig i förbindelse med ett juridiskt ombud. I det 
här avsnittet går jag igenom hur webbplatser fungerar för i första hand synskadade, men även 
för andra funktionshindrade.  
 Internet medför att människor med olika funktionshinder kan ta del av information på ett 
helt annat sätt än tidigare, men det är nödvändigt att webbplatserna är kodade för att fungera 
med de hjälpmedel som finns.  
 All ”vanlig” text på webbplatsen kan registreras av hjälpmedel som skärmläsare (se avsnitt 
1.2.1.2 för förklaring). Skärmläsaren omvandlar texten till punktskrift i en brailledisplay eller 
till ljudsignaler i en talsyntes. Text som är integrerad i bilder kan inte läsas upp, men man kan 
lägga till en hjälptext i sidkoden. Det kan göras på åtminstone två sätt: med hjälp av 
söksträngen eller med hjälp av alt-texten. Båda metoderna presenteras nedan. 

2.2.1 Hitta med hjälp av söksträngen 
Alla bilder på en webbplats kan länkas till olika sidor inom domänen. Exempelvis kan jag ha en 
informationssida som jag har döpt till Info.htm. Jag vill att besökarna på min webbplats ska 
komma till den sidan när de klickar på en bild jag har lagt in och som föreställer ett vitt i på 
grön botten. Bildens namn är info.jpg. Jag länkar bilden till texten Info.htm i mitt 
webbredigeringsprogram eller i html-koden: 
 

 
 
info.jpg 

 
<a href="Info.htm" title="infosida"><img 
src="bilder/info.jpg" alt="informationssida"></a> 

 
 
Ett klick på 
bilden … 
 

 
… aktiverar söksträngen … 

 
… som öppnar 
sidan. 

Figur 1. Söksträngen. 
 
Av kodtexten framgår att bilden (img) info.jpg är länkad till texten Info.htm. Kodtexten 
innehåller även title och alt, och det är ordet efter alt som ger upphov till en flagga, se Figur 2. 
”Flaggan” eller alt-texten. Flaggan skulle i exemplet ovan visa texten informationssida. 
Söksträngen visas i webbläsarens nederkant, se Figur 5 och Figur 6. I det här fallet skulle det 
stå www.minsida.se/info.htm. Om jag har döpt min textfil till ”text1.htm” visas i stället 
söksträngen www.minsida.se/text1.htm.  
 Skärmläsaren registrerar söksträngen och den läses upp av talsyntesen eller görs läsbar i 
punktdisplayen. Användaren får i det första fallet veta att genom att trycka på Enter just här 
kommer han till en textsida som är döpt till Info.htm. Man kan på goda grunder anta att man 
hamnar på en sida med information. I det andra exemplet når besökaren i stället en textsida som 
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heter text1.htm, vilket ju inte är fullt så upplysande. Tyvärr finns det många webbplatser – av 
alla sorter, inte bara advokaternas – vars klickbara bilder har söksträngar i den här stilen: 
www.minsida.se/templates/FramedPage.aspx?id=5432. Inte så användarvänligt. Om det är 
möjligt är det bäst att ge filen som bilden länkar till ett genomskinligt namn. Detta kan dock 
vara besvärligt när man har stora webbplatser där sidorna hanteras med databasprogram. Men 
att webbplatsen ska vara tillgänglig för synskadade bör naturligtvis vara en målsättning även på 
större webbplatser med avancerade serversideprogram och databaser.  

2.2.2 Hitta med hjälp av alt-texten 
Det andra sättet att på ett medvetet sätt underlätta för den funktionshindrade att hitta på sidan är 
att förse alla bilder med alt-text. När man monterar bilden i webbredigeringsprogrammet har 
man alltid möjlighet att skriva in ett eller ett par ord som beskriver bilden. Om webbutvecklaren 
använder sig av den möjligheten visas de inskrivna orden i en liten skylt eller flagga i anslut-
ning till bilden, se Figur 2. För seende syns flaggan medan den synskadade användaren får 
ordet uppläst för sig.  
 

 
Figur 2. ”Flaggan” eller alt-texten. 

2.2.3 Detta ”ser” en synskadad på webben 
Nedanstående skärmdumpar, som är hämtade från Advokatsamfundets webbplats, använder jag 
som exempel på hur en webbplats ter sig för en synskadad. Advokatsamfundets webbplats ingår 
dock inte i min undersökning.  
 

 
Figur 3. Advokatsamfundets webbplats med avstängd bildvisning. Detta ”ser” en synskadad. 
 
På den övre sidan är bildvisningen avstängd. All text som syns kan skärmläsaren läsa upp och 
omvandla till önskad signal (ljud i talsyntes eller punktskrift i brailledisplay). En av de tomma 
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rutorna (som alltså motsvarar en bild) är försedd med alt-texten Länk till nätverket Hilda och 
den läser skärmläsaren.  
 På sidan finns sammanlagt sex bilder utan alt-text. Som seende vet jag att det rör sig om 
länkar (se skärmdumpen nedan), dvs. bilder som är länkade till andra sidor inom eller utanför 
Advokatsamfundets webbplats. Det finns dock ingenting som avslöjar för den synskadade att 
det förhåller sig så. När en synskadad besökare klickar sig fram med tab-tangenten över sidan 
läser talsyntesen upp bildernas respektive länkadresser, som på just den här sidan råkar vara 
riktigt krångliga, se Figur 5. Genom att webbdesignern skriver in ett eller ett par ord vid alt 
(som i fallet med nätverket Hilda) i söksträngen får också synskadade veta vart länkarna leder. 
Till sidorna Juridiska biblioteket eller Kurser är det knappast troligt att synskadade tar sig. 
 

 
Figur 4. Samma webbplats som i Figur 3, här med bilder. 
 
 Som vi kan se av ovanstående resonemang är det viktigt att söksträngarna är någorlunda 
begripliga. Ofta är de på engelska, vilket är en god lösning på flera sätt: man frestas inte att 
använda å, ä och ö, tecken som kan ställa till problem. Söksträngen blir också begriplig för fler 
än svenskar. Söksträngar som den i Figur 5 bör undvikas: 
 

 
Figur 5. Krånglig söksträng. 
 

Här är söksträngen lång och obegriplig: ”FramedPage.aspx?id=3836” är det unika namnet på 
länken (det som särskiljer den från andra länkar på sidan). Till Advokatsamfundets försvar ska 
sägas att det finns andra sätt att nå den aktuella sidan, men det vet inte den synskadade som 
stöter på bilden och hör den här söksträngen läsas upp. En bättre lösning är den nedanstående: 
 

 
Figur 6. Enkel söksträng. 
 
Här framgår det tydligt att ett klick på bilden leder till en sida som handlar om kostnadsfri 
riskanalys. Olika åtgärder för att öka tillgängligheten tar sällan särskilt lång tid för program-
meraren, men kan underlätta väsentligt för den funktionshindrade. 
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2.2.4 Mejladresser och formulär 
Webbplatser har i allmänhet en klickbar mejladress angiven, oftast i form av en länk, ibland i 
form av en bild. Man kan också ange mejladressen utan att göra den till en klickbar länk. Det är 
ofta ofördelaktigt för besökaren – bland annat utesluts synskadade från möjligheten att mejla. 
Det kan dock vara begripligt ur avsändarperspektiv, eftersom olika sökrobotar hittar e-
postadresser och börjar skicka högvis med reklam för potensmedel och dylikt. För att göra 
adressen (eller bilden där adressen står skriven) till en klickbar länk måste avsändaren ange 
mejladressen i sidans kod och då försvinner poängen med att lägga adressen i en bild, eftersom 
sökroboten då hittar adressen i sidkoden. Ett sätt att försöka snuva sökrobotarna på konfekten är 
enligt Englund och Guldbrand (2004:124) att skriva (klickbara) mejladresser med bokstävernas 
html-kod.  
 Det säkraste sättet anses vara formulär, i vilket besökaren skriver in sin fråga och lämnar 
sina egna kontaktuppgifter. För besökaren har det fördelen att meddelandet inte fastnar i 
advokatbyråns skräppostfilter, och nackdelen att frågan inte går att se i det egna mejlpro-
grammet, om man i ett senare skede vill läsa frågan man ställde. Hur kontaktformulär fungerar 
för funktionshindrade kan jag inte uttala mig om.  
 Om avsändaren, trots risken att få drivor med skräppost, väljer att lägga adressen som en 
länk eller bild, bör den vara klickbar. Det är inte rimligt att begära av en besökare att han med 
muspekarens hjälp kopierar olänkade adresser, eller, ännu värre, tvingas skriva av dem för hand 
för att sedan knappa in dem i sitt e-postprogram. Dessutom är det troligt att vissa besökare blir 
osäkra när det som ser ut att vara en mejllänk inte öppnar mejlprogrammet, som brukligt är med 
länkade mejladresser.  

2.3 Advokaten på nätet 
Vad gör advokater och vilka är det som söker advokathjälp? Av pressen kan man få intrycket att 
advokater tjänar ”det fina folket” – vissa kändisars processer går som följetonger i pressen. Det 
är också lätt att få uppfattningen att det är väldigt dyrt att anlita en advokat.  
 Advokater skiljer sig från andra jurister genom att de är medlemmar i Advokatsamfundet, 
vilket de kan bli först sedan en rad krav som ställs av samfundet är uppfyllda. Den jurist som 
vill bli medlem i Advokatsamfundet måste bland annat ha arbetat med juridik i fem år, varav tre 
år som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Samfundet kontrollerar att den sökande har ordnad 
ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet (www.advokatsamfundet.se). 
 Vem som helst kan söka juridiskt biträde, som det heter, och eftersom man i många fall kan 
utnyttja hemförsäkringens rättsskydd behöver det inte bli så dyrt. På sin webbplats råder 
Advokatsamfundet klienter att ta upp frågan om rättsskydd vid första mötet med advokaten.  
 Advokaten är ”skyldig att arbeta enligt god advokatsed, vilket bland annat innebär att 
advokatens främsta plikt är att efter bästa förmåga lojalt tillvarata sin klients intressen” (Frågor 
och svar om advokater, www.advokatsamfundet.se). Advokater är ofta specialiserade på ett 
eller ett par rättsområden, exempelvis bolagsrätt, skatterätt eller familjerätt. 
 Inför arbetet ville jag ta reda på hur många som årligen söker advokathjälp, uppdelat på 
olika rättsområden, men enligt mejlsvar från Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing finns 
inga sådana siffror. Jag gjorde därför min egen bedömning att familjerätt berör fler människor 
än vad exempelvis bolagsrätt eller straffrätt gör, och bestämde mig för att undersöka byråer 
med den specialiseringen. Frågor som sorterar under familjerätten är bland annat samboskap 
och äktenskap, faderskap, adoption, skilsmässor, vårdnad, umgänge och bodelning – frågor som 
kan beröra de allra flesta.  
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2.3.1 Rättsskydd och rättshjälp 
I undersökningen studerar jag bland annat om advokatbyråerna upplyser om rättsskydd och 
rättshjälp. Dessa två ekonomiska stöd till klienter skiljer sig åt: 
 Rättsskydd ingår i allmänhet i hemförsäkringen och i vissa sakförsäkringar. Skyddet varierar 
mellan olika försäkringsbolag men innebär i korthet att man får en del av sina advokatkostnader 
betalda. 
 Rättshjälp är en ekonomisk ersättning som kan komma i fråga om försäkring inte finns 
(Domstolsverket, Rättshjälp och taxor 2006, s. 5). Hjälpen är behovsprövad och gäller bara 
vissa juridiska områden. Rättshjälp får beviljas privatpersoner vars beräknade årsinkomst inte 
överstiger 260 000 kr (man tar hänsyn till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och 
skulder). Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har eller borde ha haft 
rättsskyddsförsäkring. 

2.3.2 Vad behövs på advokatbyråns webbplats? 
Man kan anta att advokatbyråernas besökare i första hand vill söka information om en tjänst 
eller köpa en tjänst. Jag frågade tio personer med olika stor internetvana vad de skulle vilja ha 
om de som klienter uppsökte en advokatbyrå inriktad på familjerätt på internet. De fyra äldsta 
bland de utfrågade använder internet främst för att boka biljetter och skicka e-post och är 
mellan 60 och 70 år, de yngsta – som är mellan 30 och 40 år – använder mediet dagligen till att 
spela spel, köpa och sälja saker, uträtta bankärenden, läsa tidningen och delta i olika 
communities.  
 Mina frågor var öppna och de svarande fick fritt ange vad de ansåg var viktigt. 
Undersökningen ska alltså inte ses som representativ, i synnerhet som de svarande inte stod i 
begrepp att kontakta någon advokatbyrå, utan bara föreställde sig situationen. Dessutom är 
gruppen svarande för liten för att resultaten ska kunna ses som annat än indikationer. 
 Alla ville ha möjlighet att mejla byrån (kontaktuppgifter). Alla ville ha information om 
rättshjälp och rättsskydd. Sex personer ville ha prisuppgifter. Två önskade sig fallbeskrivningar 
och statistik på framgångsrika mål. Tre personer ville veta vad som ingår i advokatens 
åtaganden. En person angav att det allmänna intrycket av byrån var viktigt: ”Tar man det stora 
steget att kontakta en advokat vill man att det ska kännas som om de bryr sig om en”.  
 Man kan på goda grunder anta att besökare på advokatbyråers webbplatser är vuxna. Vidare 
är det sannolikt att de knappast har hamnat där av en slump. När jag började samla material till 
min undersökning sökte jag en gång på Google med sökorden advokatbyrå Stockholm 
familjerätt. Jag fick upp länkar till fem olika byråer samt till en länk till Advokatsamfundet. Det 
är alltså endast fem stockholmsbyråer som är indexerade för att svara mot en förfrågan som min 
och därför kan man anta att det ligger ett målmedvetet sökande bakom besöket. Besökaren vet 
på ett ungefär vad han är ute efter, och vill med sitt besök sannolikt ta reda på om byrån 
motsvarar behoven.  

2.3.3 Kriterier för en välfungerande webbplats hos en advokatbyrå 
Utifrån de svar jag fick i miniundersökningen anser jag att nedanstående kriterier bör vara 
uppfyllda för att advokatbyråns webbplats ska ses som välfungerande. Webbplatsen ska  
 

• vara skriven på ett språk som är avpassat för besökaren (denna är ofta lekman och 
kan känna osäkerhet inför juridisk terminologi. Juristernas egna krav på språklig 
precision hör hemma i en sakframställan snarare än på webben, där det gäller att 
locka nya klienter och få dem att vilja återvända) 

• innehålla sådan information besökaren kan tänkas ha nytta av (en lista med 
verksamhetsområden med tillhörande kortfattad beskrivning, kontaktuppgifter, 
upplysningar om rättsskydd/rättshjälp, prisuppgifter) 
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• vara lätt att använda (besökaren ska inte behöva gissa sig fram i strukturen, 
länkarna bör se annorlunda ut än löptexten) 

• vara uppbyggd så att även funktionshindrade kan komma åt webbplatsen, liksom 
den som surfar med WAP-telefon eller med annan teknisk utrustning. 

 
Vart och ett av kriterierna kan delas in i ett stort antal undergrupper och på somliga punkter 
överlappar de varandra. Jag kommer huvudsakligen att studera det jag redogör för under 
Analysmodell. 
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3 Teori 
I sin undersökning av webbplatser utgick Koiranen och Åbrink (2002) från Jakobsons2 (1974) 
funktionsmodell. Bredden i hans modell gör att den lämpar sig väl för studiet av webbplatser 
och jag använder mig också av den när jag undersöker byråernas kommunikationsstrategier. 
Jakobson slår fast sex hierarkiskt ordnade kommunikationsfaktorer (s. 143 ff.): 
 
Kommunikationsfaktorer 
 
 
Avsändare 

Kontext 
Meddelande 
Kontakt 
Kod 

 
Mottagare 

Figur 7. Kommunikationsfaktorer enligt Jakobson 

 
Var och en av kommunikationsfaktorerna är kopplade till språkliga funktioner (se nedan), även 
om man enligt Jakobson inte kan finna verbala meddelanden som endast fyller en funktion. 
Dock domineras varje text av någon funktion. Att kommunikationsfaktorerna är hierarkiskt 
ordnade innebär att avsändaren i första hand fokuserar på kontexten, därefter på meddelandet 
och så vidare. Avsändaren väljer mellan tillgängliga uttrycksmedel för att överföra sitt 
meddelande. 
 
Språkliga funktioner 
 
 
Emotiv3 

Referentiell 
Poetisk 
Fatisk 
Metaspråklig 

 
Konativ 

Figur 8. Språkliga funktioner som kopplas till kommunikationsfaktorerna, se Figur 7. 

 
I korta drag går det hela ut på att avsändaren (t.ex. advokatbyrån) sänder ett meddelande 
(webbplatsen och dess verbala innehåll) till mottagaren (besökaren, den presumtiva klienten). 
Meddelandets verbala struktur beror först och främst på ”den förhärskande funktionen” (a.a., 
s.144). Jag tolkar Jakobsons ord som att meddelandet anpassas efter vad det förväntas 
åstadkomma. När meddelandet primärt framhäver eller fokuserar på avsändaren (och dennes 
inställning) är det emotivt, medan det betraktas som konativt när det är inriktat på mottagaren. 
Meddelandet är referentiellt när det är inriktat på kontexten och fatiskt när det främst tjänar till 
att hålla kontakten vid liv. Varje kommunikationsfaktor kan naturligtvis uttrycka mer än en 
språkfunktion, men med utgångspunkt i Jakobsons modell försöker jag hitta de mest 
framträdande dragen på webbplatserna.  
 En kontext – ett sammanhang – krävs för att meddelandet ska fungera. Kontexten utgörs här 
av internet som medium och den specifika webbplatsen. Vidare utgörs det av byråns 
specialisering: en byrå med fokus på familjerätt utgör ett slags sammanhang medan en byrå 
specialiserad på bolagsrätt utgör ett annat. Utan kontext kan meddelandet lätt bli absurt.  
 Meddelandet är det avsändaren presenterar på webbplatsen, huvudsakligen uppgifter om 
byråns verksamhet, dess historia, vilka tjänster man tillhandhåller samt adress- och kontakt-
uppgifter. 

                                                           
2 Roman Jakobson, 1896–1982, rysk lingvist. Han utvecklade strukturella analysmodeller för poesi och 
kommunikation.  
3 Jakobson nämner expressiv som en motsvarighet till emotiv (a.a., s.144). 
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 Avsändaren kan med hjälp av den emotiva funktionen låta sin inställning – äkta eller låtsade 
– till meddelandet och/eller till företaget skymta fram i språket. Jämför med reklamskribenten 
som skriver säljande payoffer, sloganer, utan att nödvändigtvis tro på eller ens mena varje ord.  

Den konativa funktionen fokuserar på mottagaren, exempelvis i form av uppmaningar och 
med val av tilltalsord. Här avslöjar avsändaren sin inställning – äkta eller låtsade – till 
mottagaren.  
 Den poetiska funktionen synliggörs i meddelandets språkliga utformning – det handlar 
således inte om regelrätt poesi. Jakobson skriver (a.a., s.149) ”det lingvistiska studiet av den 
poetiska funktionen [måste] gå utöver poesins gränser”. Koiranen och Åbrink skriver att den 
poetiska funktionen ligger inbäddad i språkbruket på webbplatsen som helhet (2002:157). De 
anser att ”den poetiska funktionen framgår tydligast i uttryck där man velat ge något mer än ren 
faktainformation /…/ För den poetiska funktionen används allitteration, metaforer och andra 
stilfigurer” (a.a., s.159). Hallberg (1983) skriver ”[d]et är väl tveksamt hur pass allmängiltig 
Jakobsons bestämning av den poetiska funktionen skall anses vara. Den passar tydligen väl in 
på poesi i mera snäv bemärkelse […]” (s.185). För analysen av webbplatserna har jag dock inte 
fördjupat mig i olika sätt att tolka Jakobson, utan betraktat det som att varje meddelande alltid 
har något slags form och därmed låtit den poetiska funktionen motsvaras av stil och ton. 
Englund och Guldbrand (2004:63) skriver att företag, för att kunna skapa en identitet och bygga 
upp relationer utifrån sina webbplatser, behöver hitta de rätta orden – ett nytt språk för det nya 
mediet. De nämner också kanslisvenska och juristspråk (a.a., s.71): ”I texterna finns nästan inga 
pronomen, orden är krångliga och långa och ordföljden konstlad och onaturlig. Men framför allt 
är de opersonliga, tråkiga och svårlästa”.  
 Enligt Hildsdotter (2002), som har undersökt offentliga webbplatser, befinner sig dessa ”i 
skärningspunkten mellan två semiotiska traditioner; en med gamla anor, myndighetsspråket, 
och en mer sentida, det språk som utvecklats för information i webbmediet”. (s.4).  
 Den juridiska jargongen i sig medför ett komplicerat språk. Den norska språkrådgivaren och 
översättaren Aud Anna Senje, som är verksam vid Økokrim (Norges motsvarighet till 
Ekobrottsmyndigheten), skriver så här: 

Alle fagområder har sin sjargong. I en faglig sammenheng må jurister og politifolk 
holde seg til sin egen språklige kodeks. Men hvis de ønsker å gjøre en tekst 
tilgjengelig for et større publikum, for eksempel på Internett, er det ikke likegyldig 
hvordan de presenterer den. Mitt inntrykk er at jurister og politifolk skriver på 
samme måte uansett hvem de henvender seg til. En jurist jeg kjenner, påstår at 
poenget med jussen er å uttrykke ting så klart og presist som mulig. Men det er 
nokså stor avstand mellom det ”vanlige” folk oppfatter som forståelig og det som 
jurister oppfatter som presist.  
(Klarspråksbulletinen, nr 4-2004/1-2005, s. 4) 

Kontakt är dels en fysisk kanal som gör det möjligt för avsändaren och mottagaren att påbörja 
och genomföra kommunikationen (här själva mediet, internet), dels en psykologisk förbindelse 
mellan avsändaren och mottagaren – en vilja hos mottagaren att fortsätta ta del av avsändarens 
budskap. Jakobson beskriver den fatiska funktionen hos Kontakt (a.a., s. 147): ”det finns 
meddelanden som primärt tjänar till att etablera, förlänga eller avbryta kommunikation, att 
kontrollera om kanalen fungerar […], att dra till sig samtalspartnerns uppmärksamhet eller 
bekräfta hans fortsatta uppmärksamhet …”. 
 För webbplatsernas vidkommande kan webbläsarens bakåtpil och krysset som stänger 
webbläsaren uppfattas som ”meddelanden” som primärt tjänar till att avbryta kommunika-
tionen. Interna länkar och uppmaningar som Läs mer här syftar till att förlänga kommunika-
tionen och knappen Kontakta oss fördjupar den. Bakåtpilen och krysset är utanför avsändarens 
kontroll och utmaningen är delvis att avhålla besökaren från att använda dem. 
 Koden – språket – är helt eller delvis gemensamt för avsändaren och mottagaren, skriver 
Jakobson. Inbyggt i språket finns den metaspråkliga funktionen som avsändaren använder för 
att vägleda mottagaren på webbplatsen. Det förklaras kanske bäst med de olika kommentarer 
och ledord som ska hjälpa besökaren vidare. ”Klicka här för att läsa om x”, ”Maila oss!”. Själva 
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menyraden kan ses som en metaspråklig funktion där varje knapp är avsedd att leda besökaren 
vidare, djupare.  
 För att den bättre skulle bättre motsvara mina syften byggde jag om Jakobsons modell på 
några punkter. Den rent emotiva språkfunktionen fokuserar som nyss nämnt på avsändaren och 
dennes inställning. För att kartlägga sådana texter som har avsändaren i fokus utan att 
nödvändigtvis säga något om hans inställning har jag infört underkategorin emotivt referentiell 
språkfunktion. Kategorin kommer väl till pass när det gäller att studera byråernas avsnitt med 
positionerande text, dvs. en redogörelse för byråns historia eller geografiska spridning.  
 Den rent konativa språkfunktionen riktar sig direkt till mottagaren, exempelvis i form av 
uppmaningar. På webbplatserna finns en hel del texter som är till för mottagaren utan att 
egentligen fokusera på honom, exempelvis uppgifter om timarvode eller öppettider. För att 
lättare kunna beskriva sådana texter har jag infört begreppet konativt referentiell språkfunktion. 
Slutligen har jag utvidgat Jakobsons poetiska språkfunktion. För mina syften behövdes en lite 
mer generös modell, varför jag låter den omfatta stil och ton. På så vis kan jag passa in även 
den torraste byråkratiska text i modellen. Dessutom låter jag den poetiska språkfunktionen 
omfatta också sådana poetiska signaler som finns i webbplatsens estetiska utformning. 
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4 Material 
Mitt urval av advokatbyråer hämtade jag ur Advokatsamfundets matrikel.4 Jag begränsade 
sökningen i matrikeln till Stockholmsbaserade byråer med verksamhetsinriktningen familjerätt 
och fick på så vis fram 156 byråer. Av dessa hade 52 byråer, 33 procent, en webbadress. Av 
dessa 52 adresser var det 11 stycken, eller 21 procent, som inte gick att öppna (”sidan är under 
konstruktion”, ”servern kan inte hittas”). En dryg fjärdedel, 41 stycken, av Stockholmsbyråerna 
med specialiteten familjerätt hade en fungerande webbplats.  
 När jag granskade de utvalda webbplatserna närmare visade det sig att alla inte sysslar med 
familjerätt, trots att de sorteras under denna rubrik i matrikeln. De byråerna tog jag bort från 
min undersökning. Mitt material blev 37 byråer stort.  
 
Advokatbyrå 
 

Kortform i uppsatsen Webbadress  

Abersten advokatfirma, Abersten http://www.abersten.com 
Advokat Alexandra Lyckman Lyckman http://www.advokatlyckman.se/ 
Advokat Ingemar Strandberg Strandberg http://www.geocities.com/advokat_strandberg/ 
Advokatbyrå Barbro Sjöquist Sjöquist http://www.advokatsjoqvist.se/ 
Advokatbyrån Bengt Bråstad Bråstad http://www.abbb.se/ 
Advokatbyrån Elisabeth Fritz Fritz http://www.advokatfritz.com/ 
Advokatbyrån LindwalL&Nordbåge L&N http://www.lindwall-nordbage.se/ 
Advokatbyrån Maria Turesson Turesson http://www.advokatbyranturesson.se/ 
Advokaterna Hancock & Rehn H&R http://www.advhr.se/ 
Advokatfirma Norden Stockholm Norden http://www.nordenstockholm.se/ 
Advokatfirman Anita Hellrup Hellrup http://www.advokathellrup.se/ 
Advokatfirman Arne Söderlund Söderlund http://www.advokatsoderlund.com/index.asp 
Advokatfirman Bastling & Partners Bastling http://www.bastling.se/ 
Advokatfirman Bosten Bosten http://www.bosten.se/ 
Advokatfirman Claës Renström Renström http://www.advokatfirman-claesrenstrom.se/ 
Advokatfirman Falk Sjöberg & Partners FSP http://www.fsp.se/frameset.html 
Advokatfirman Lars Berlin Berlin http://www.lawyerberlin.nu/ 
Advokatfirman Lena Feuk Feuk http://www.feuk.se/ 
Advokatfirman Lennart Hane Hane http://www.lennarthane.com/ 
Advokatfirman Lorenius & Partners Lorenius http://www.lorenius.se/frameset.html 
Advokatfirman Magnergård & Partners Magnergård http://www.magnergard.se/ 
Advokatfirman Mats Rygart Rygart http://www.rygart.se/ 
Advokatfirman Mikael Pagroth Pagroth http://www.advokatpagroth.se/ 
Advokatfirman Quorum Quorum http://www.quorum.se/ 
Advokatfirman Siri Leithoff Leithoff http://www.advokatleithoff.se/ 
Advokatfirman Skarborg & Partners Skarborg http://www.skarborg.se/ 
Advokatfirman Åberg & Salmi Åberg & Salmi http://www.abergsalmi.se/ 
Advokatkompaniet Thorén & Partners Thorén http://www.advokatkompaniet.se/ 
Arnstedt Holmberg & Wiberg AH&W http://www.arnstedtochholmberg.se/ 
Barnekow advokatbyrå Barnekow http://www.barnekow.se/ 
Celsus advokatbyrå Celsus http://www.celsus.com/ 
Göteborgs juristhus Göteborg http://www.juristhus.se/ 
Juristfirman R. Malm Malm http://www.juristfirmanmalm.com/ 
Lebenberg advokatbyrå Lebenberg http://www.lebenberg.se/ 
Legio advokatfirma Legio http://www.legio.se/ 
Solon advokatbyrå Solon http://www.solon.se 
Stockholms advokatbyrå Stockholm http://www.stockholmsadvokat.com/ 

Figur 9. Byråerna som ingår i undersökningen. 

                                                           
4 Medlemmarna svarar själva för att uppgifterna i matrikeln är korrekta och uppdaterade. Advokatsamfundet kan således inte lastas 
för webbplatser som inte går att öppna eller som är sorterade under fel rubrik. 
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5 Analysmodell 
I detta avsnitt går jag igenom hur jag har gjort min undersökning. På varje webbplats har jag 
med utgångspunkt i Jakobsson (1974) analyserat webbplatsens språk, information, disposition 
och tillgänglighet. Inom varje område har jag satt betyg på byråerna utifrån hur väl de uppfyller 
mina krav. Sist i varje delanalys nedan redovisar jag betygskriterierna. 
 I delanalysen om språket har jag sökt stilmarkörer för att försöka avgöra om det är abstrakt 
eller byråkratiskt. Jag har också tittat på meningsbyggnad och meningslängd. Min ambition var 
att undersöka webbplatsernas huvudsida, men eftersom långt ifrån alla byråer har text på den 
platsen har jag i somliga fall i stället analyserat texten om familjerätt eller det som står under 
länken Om oss. Emotiva signaler har jag i första hand sökt i texten Om oss, och i det fall sådan 
text saknats har jag studerat den text jag har bedömt som mest likvärdig. Konativiteten 
framträder bäst där byråerna presenterar sin verksamhet och på sidan om rättsskydd/rättshjälp, 
och det är företrädesvis på de sidorna jag har sökt konativa signaler. 
Vidare har jag sökt information om byråernas verksamhet, vanligen under länken Verksamhets-
områden. Där har jag studerat om det framgår hur advokatbyrån kan hjälpa klienten och om den 
redogör för rättshjälp.  
 Jag har studerat webbplatsernas disposition för att försöka avgöra om de är uppbyggda så att 
en besökare känner igen sig och lätt kan hitta på sajten.  
 Genom att stänga av bildvisningen och klicka mig fram med tab-tangenten har jag testat om 
webbplatsen är tillgänglig för funktionshindrade. Slutligen har jag letat efter kontaktmöjligheter 
i form av info-mejladresser och undersökt om dessa fungerar. Jag har klickat på samtliga info-
mejladresser (en mejladress med formatet info@advokaten.se). Om klicket har öppnat mitt 
mejlprogram betraktar jag det som att adressen fungerar. Jag har dock inte mejlat byråerna och 
vet inte om adresserna verkligen är aktiva. Mejlformulären har jag inte testat. 

5.1.1 Viktade betyg 
Med betygen vill jag poängtera tre saker: vikten av att advokatbyråerna använder ett begripligt 
språk, vänder sig till sina besökare och gör sina webbplatser tillgängliga för funktionshindrade. 
Jag ger högre betyg i de kategorierna än i den kategori jag inte vill poängtera vikten av, 
nämligen design. Det ska inte förstås som att jag generellt tillmäter design ett lågt värde; endast 
att den här uppsatsens fokus inte ligger där. I några kategorier delar jag bara ut två eller tre 
betygssteg trots att fyra vore möjligt; detta för att ge större tyngd åt extremerna. I stora drag är 
tanken att en webbplats med lättbegripligt språk ska få högre poäng än en snygg och 
väldisponerad och en webbplats som funktionshindrade kan komma åt ska få högre poäng än en 
med lite styltigt men förklarande och tydligt språk.  
 
Tabell 1. Samtliga delanalysområden med tillhörande poäng. 
 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 
Stil och ton byråkr el abstrakt 

språk med få 
agenter och 
innehållstomma ord 

några lätta 
formuleringar, men 
huvudsakligen 
byråkr eller abstrakt 

lite styltigt, men 
förklarande och 
tydligt 

huvudsakligen lätt 
och ledigt 

Emotivitet hög ingen låg  
Omtal  opers. konstr. (inget 

omtal) 
3:e person  jag/vi 

Konativitet  ingen låg  hög 
Tilltal opers. konstr. (inget 

tilltal) 
Ni, ni (versalt N) 
växelbruk (Du/Ni, 
du/ni) 

Du (versalt D) du (gement d) 

Beskriver byrån sin 
verksamhet? 

nej indirekt (lista utan 
beskr eller otydl 
beskr i lista el beskr i 
löptext) 

 ja, i (klickbar) lista 
med kortfattad tydlig 
beskrivn 
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Framgår det hur 
byrån hjälper 
klienten? 

nej ja, indirekt  ja, direkt 

Upplyser byrån om 
rättsskydd/-hjälp? 

länk till rhm eller 
ingen information 

”rättsskydd/-hjälp 
förmedlas” 

 ja, med egna ord 

Design rörig, överlastad  ren, stringent  
Ingångssidan visitkortssida  huvudsida  
Tillgänglig för 
funktionshindrade 

nej ja, med möda  ja 

Kan byrån kontaktas 
skriftligt? 

nej  ja  

 
Skälet att ge 0 poäng till byråer som länkar till Rättshjälpsmyndigheten redogör jag för utförligt 
under 5.3.2.2. Följande delar har studerats men inte närmare analyserats: befintliga språk, 
webbläsarproblem och bildmaterial.  

5.2 Språket på webbplatsen  
Hur är meddelandet utformat poetiskt? Kansli-/juristsvenska? Rak och enkel svenska? Kan 
avsändarens inställning till meddelandet och/eller företaget spåras i språket? Hur omtalar 
avsändaren sig själv – jag, vi, byrån? Hur synliggörs besökaren? Vilka konativa funktioner 
nyttjar avsändaren? Nias eller duas besökaren? På vilket eller vilka språk kommunicerar 
avsändaren med besökaren? Detta analysområde delar jag upp i  

• Poetisk språkfunktion (Stil och ton) 
• Emotiv språkfunktion (Omtal) 
• Konativa språkfunktioner (Tilltal, Befintliga språk) 

5.2.1 Poetisk språkfunktion  

5.2.1.1 Stil och ton 

Inledningsvis har jag i den här analysdelen undersökt den poetiska funktionen. Inte sällan får 
besökaren i dag sitt första intryck av ett företag just på internet – mediet har ersatt det fysiska 
mötet, eller kompletterar (och föregår) det. Språket på webbplatsen blir därmed en viktig del av 
företagets identitet. Texterna bör vara korta – webbesökare är ett otåligt släkte, delvis för att 
många ogillar att läsa längre texter på skärm – och bära spår av människor, gärna med hjälp av 
pronomen, som uttrycker närvaro. Det ska dock framhållas att formellt hållna texter kan vara 
förtroendeskapande. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Stil och ton 
byråkratiskt eller 
abstrakt språk med 
få agenter och 
många 
innehållstomma ord 

några lätta 
formuleringar men i 
huvudsak 
byråkratiskt eller 
abstrakt 

lite styltigt, men 
förklarande och 
tydligt 

huvudsakligen lätt 
och ledigt 

5.2.2 Emotiv språkfunktion 
Genom att undersöka texten på sidan Om oss eller en motsvarande text har jag försökt se spår 
av avsändarens inställning till meddelandet och/eller till företaget. Som Jakobson konstaterar 
kan man ”knappast finna verbala meddelanden som endast fyller en funktion” (1974:144) och i 
mitt material finns gott om exempel på text där både emotiv och konativ funktion är synlig. 
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 Jag har i min värdering givit högst poäng till sajter med låg emotivitet. Hög emotivitet leder 
ofta till skrytsamma självgoda texter som glömmer bort mottagaren. Ingen emotivitet leder ofta 
till sakliga, men avfolkade och abstrakta texter (Melin och Lange, 2000:40, 52-53).  
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Emotivitet5 
hög ingen låg  

5.2.2.1 Omtal 

Med hjälp av omtal har avsändaren möjlighet att synlig- och tydliggöra sig inför mottagaren 
och låta henne ana att det faktiskt finns människor bakom orden. Jag har undersökt hur byråerna 
omtalar sig själva. De möjligheter som står till buds är första person singular eller plural 
(jag/vi), tredje person singular (advokatbyrån/advokaten) samt opersonlig konstruktion, där 
man skriver om satsen så att ingen agent synliggörs.  
 Om avsändaren är synlig i texten ger det en signal om beredvillighet att ta ansvar, enligt 
Saville-Troike (2003) som har studerat hur lingvistiska strukturer bidrar till att manifestera 
makt. Hon skriver: ”the use of active voice in syntax typically attributes agency (and 
responsibility); use of passive voice or its equivalent usually does not” (s. 256). 
 För besökaren på webbplatsen kan man anta att det gör skillnad om advokatbyrån tycks vara 
beredd att ta ansvar, eller om texten andas passivitet.  
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Omtal6 
opers. konstr. (inget 
omtal) 

3:e person  jag/vi 

5.2.3 Konativa språkfunktioner 
Hur synliggörs besökaren? Tydligast syns det i texter där avsändaren tar upp sådana frågor en 
klient kan ha. Texten kan vittna om att avsändaren har förståelse för besökarens situation. Ofta 
sammanfaller hög konativitet med du-tilltal, men inte alltid. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Konativitet7 
ingen låg  hög 

5.2.3.1 Tilltal 

Jag har studerat vilket tilltalsord byråerna använder, eftersom tilltal bidrar till att ge mottagaren 
en bild av avsändaren samt visar hur avsändaren vill förhålla sig till mottagaren. Uteblivet tilltal 
leder bland annat till otydliga syftningar: vem gör vad? Det kan också bidra till att mottagaren 
osynliggörs.  
 Myndigheternas skrivregler (2001) rekommenderar du-tilltal (med gement – litet – d) i 
”allmän information riktad till en stor grupp medborgare” (s. 29). Språkriktighetsboken (2005) 
lämnar ingen rekommendation. TNC (2004) skriver  

Tilltalsordet du (dig, din etc.) bör alltid skrivas med liten begynnelsebokstav. Om 
man i affärsbrev o.d. i stället vill nia en person eller flera, bör Ni (Er, Era etc.) 
skrivas med stor bokstav. Man bör emellertid vara medveten om att stor bokstav 
– liksom själva tilltalsordet Ni – visserligen kan uppfattas som högtidligt och artigt, 
men att somliga tycker att det är distansskapande och insmickrande. 
(Skrivregler från TNC 2004:65, kursiveringar i original) 

                                                           
5 Betyget 3 delas inte ut. 
6 Betyget 2 delas inte ut. 
7 Betyget 2 delas inte ut. 
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I min poängsättning av webbplatserna har jag ansett att konsekvent användning av Du är att 
föredra framför Ni. Växelbruk – där man växlar mellan Du och du eller mellan Du och Ni har 
jag jämställt med Ni-användning som fått näst lägst poäng. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Tilltal 
opers. konstr. (inget 
tilltal) 

Ni, ni, växelbruk 
(Du/Ni, du/ni) 

Du (versalt D) du (gement d) 

5.2.3.2 Befintliga språk 

Vi lever i en internationaliserad värld och många av Stockholms invånare har ett annat 
modersmål än svenska. Ur advokatbyråernas synvinkel torde det vara intressant att med hjälp 
av texter på andra språk nå nya målgrupper. Ur demokratisynvinkel är det viktigt att även de 
som har svårt att läsa svenska kan få korrekt information. Jag har därför undersökt om 
advokatbyråerna skriver om sin verksamhet på andra språk än svenska. 
 Flera byråer uppger att de bistår med rådgivning på andra språk, men jag har alltså letat efter 
text på andra språk. Skälet är att även människor med annan språkbakgrund än svenska själva 
ska kunna läsa texterna på webbplatsen för att sedan ta ställning till om de vill anlita just denna 
byrå. Många invandrare har möjlighet att ta hjälp av sina egna föreningar när det gäller 
juridiska tjänster, men valfriheten ökar om de också kan vända sig direkt till advokatbyråerna. 
Denna kategori har inte betygsatts. Min uppsats är knappast rätt forum för att sätta press på 
advokatbyråerna att leverera text på andra språk än svenska – snarare är min uppgift att peka på 
behovet av god svenska – men jag tycker ändå att frågan är värd att uppmärksammas. 

5.3 Information  
Vilken information får besökaren på webbplatsen? För att lättare besvara frågan med 
utgångspunkt i mitt teoriavsnitt delade jag upp Jakobsons referentiella funktion i två delar. 
Byrån har här möjlighet att upplysa besökaren om sin verksamhet och sina specialiteter utifrån 
sitt eget perspektiv. Det betraktar jag som en emotivt referentiell språkfunktion. Det fungerar 
som en positionering gentemot andra byråer och som en profilering – ”det här är vi!”. Byrån 
kan också vända sig direkt till besökaren och berätta vad den är beredd att göra för sina klienter 
– ”det här får du av oss!”. Sådana referentiella språkfunktioner kallar jag konativt referentiella, 
eftersom de fokuserar på mottagaren samtidigt som de refererar till kontexten. Konativt 
referentiellt är det också om byrån med egna ord berättar om rättsskydd och rättshjälp.  
Analysområdet delas således in i  

• Emotivt referentiella språkfunktioner  
• Konativt referentiella språkfunktioner. 

5.3.1 Emotivt referentiella språkfunktioner 

5.3.1.1 Vilka specialiteter har byrån? 

Här har jag undersökt sådant en besökare kan tänkas vilja veta. Är man ovan vid juridisk ter-
minologi kan man inledningsvis behöva veta vad som ingår i olika specialiteter – hör 
exempelvis frågor om testamente till familjerätt eller till arvsrätt? Vad är skillnaden på 
bodelning och bouppteckning? Gäller familjerätt bara traditionella familjer – mamma, pappa, 
barn – eller även dem som är sambo eller har ingått registrerat partnerskap? Sådant bör byrån 
försöka svara på. 
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0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Beskriver byrån sin 

verksamhet? 8 nej indirekt (lista utan 
beskr eller luddig 
beskr i lista el 
löptext) 

 i (klickbar) lista med 
kortfattad tydlig 
beskrivn 

5.3.2 Konativt referentiella språkfunktioner 

5.3.2.1 Hur kan byrån hjälpa klienten? 

När man har konstaterat att byrån tycks syssla med familjerätt vill man veta vilken hjälp man 
kan få. Vad är det egentligen advokaten gör? En formulering som ”byrån biträder vid rättslig 
prövning” är inte glasklar för alla. Vad är rättslig prövning? Och vad innebär ”biträda”? En 
konativt inriktad webbplats som har förutsett besökarnas frågor och försöker besvara dem når 
betyget 3 i min undersökning. 
 Här kan man diskutera min bedömning: självklart kan besökaren dra slutsatsen att hon kan 
få hjälp med det som räknas upp i byråns lista med verksamhetsområden. Jag menar dock att en 
text som vänder sig direkt till besökaren på ett konativt sätt markerar vad hon kan få hjälp med. 
Den byrå som endast svarar indirekt – med en lista över verksamhetsområden – får betyg 1. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Framgår det hur 
byrån hjälper 
klienten? 9 

nej ja, indirekt  ja, direkt 

5.3.2.2 Upplyser byrån om rättsskydd/rättshjälp? 

Flera av sagesmännen i min miniundersökning uppgav att de skulle vilja ha information om 
rättshjälp på webbplatsen. De flesta antog att det var dyrt att anlita advokat. Några av byråerna i 
min undersökning visar att de är medvetna om att uppfattningen finns: 

Vi vet att många tycker att det vore bra att få klarhet i hur det förhåller sig med 
det ena eller det andra. Men man drar sig för att beställa tid hos advokat eftersom 
man tror att det skall bli dyrt. 
(Advokatfirman Quorum) 

Många företagare och privatpersoner är osäkra på vad det innebär att kontakta 
och anlita en advokat. Man vet inte vad det kostar eller när det börjar kosta.  
(Solon advokatbyrå) 

Det är relevant att upplysa om de ekonomiska stöd som finns att få. Detta kan göras på flera 
sätt. En konativ metod, där man utgår från besökarens behov, kan leda till att byrån med egna 
ord beskriver vad rättshjälp är och hur klienten ska bära sig åt för att eventuellt få sådant 
ekonomiskt bistånd. Beskrivningen kan också utformas emotivt genom att byrån berättar att den 
hjälper besökaren att söka biståndet. En tredje metod är att länka besökaren vidare till 
Rättshjälpsmyndigheten, RHM. En länk uppfattas i allmänhet som en service och här kan länken 
göra en besökare uppmärksam på att rättshjälp finns att få. Ett klick på länken dirigerar dock 
besökaren vidare till RHM:s webbplats, där hon efter en stunds letande möjligen finner pdf-
broschyren Rättshjälp och taxor 2006. Den ska laddas ner. När den har kommit vidtar ett nytt 
sökande, först i själva dokumentet för att hitta rätt textavsnitt och därefter i den något snåriga 
texten:  

                                                           
8 Betyget 2 delas inte ut. 
9 Betyget 2 delas inte ut. 
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Rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet. Den som har rättsskydd som omfattar 
den aktuella angelägenheten skall inte få rättshjälp. Inte heller den som med 
hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga 
förhållanden borde ha haft rättsskyddsförsäkring kan få rättshjälp. Om det finns 
särskilda skäl skall dock den som borde ha haft en rättsskyddsförsäkring kunna 
få rättshjälp.  
 
Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag, dvs. 
beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, 
förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.  
 
Avgörande för om rättshjälp skall beviljas skall vara om den rättssökande har 
behov av biträde och att detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. En 
prövning skall alltid göras om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna i den 
rättsliga angelägenheten.  
(Domstolsverket, Rättshjälp och taxor 2006, s. 5) 

Den besökare som länkas bort från en byrå, hamnar i RHM:s pdf och klickar sig därifrån för att 
leta upp en annan byrå har min förståelse. För att försäkra mig om att jag hade förstått 
innebörden av pdf:en var jag tvungen att skriva till myndigheten. Svaret var nästan lika svårläst 
som texten i pdf:en. Därför kan jag inte betrakta en länk till RHM som service, utan som ett sätt 
att slippa undan omaket att själv formulera broschyrtextens innebörd, och en sådan lösning ger 
betyget 0 i undersökningen. Detta kan tyckas orättvist – advokatbyråerna kan ju inte hjälpa att 
Domstolsverket skriver så krångligt – men byråerna bör, enligt min uppfattning, vara rädda om 
sina besökare och underlätta för dem. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Upplyser byrån om 
rättsskydd/-hjälp? 10 länk till rhm eller 

ingen information 
”rättsskydd/-hjälp 
förmedlas” 

 ja, med egna ord 

5.4 Design och användbarhet 
Design ingår, liksom språk – stil och ton, i den poetiska funktionen, även om det här snarast 
handlar om en estetisk poetik. Jag studerar inte bakgrundsfärger eller typsnitt, som också är 
delar av designen, utan endast dispositionen. Hur är sajten uppbyggd? En väldisponerad 
webbplats är lättnavigerad. Har den ett intro, en ingångssida som fungerar som ett visitkort, 
eller får besökaren genast stiga in i händelsernas centrum? Även bilder – dekorationsbilder och 
porträtt – har en poetisk funktion. Eftersom bildmaterialet är ganska begränsat på 
webbplatserna reflekterar jag dock endast kortfattat över bilder. Analysområdet är uppdelat på 

• Disposition 
• Ingångssidan 
• Bildmaterial. 

5.4.1.1 Disposition 

Dispositionen är en del av layouten och utgör ramen för hur det verbala meddelandet 
överbringas till mottagaren, men är också betydelsebärande i sig själv. En hafsig eller rörig 
layout med många objekt som inte tycks höra samman ger ett annat intryck av webbplatsen än 
vad en stringent layout gör. 
 När det gäller läsning på webben finns ofta olika störningsmoment. Det kan handla om 
reklam, rörliga bilder och popupfönster, men även strukturen och länkarna kan vara utformade 
på mer eller mindre störande sätt. Undersökningar har visat att läshastigheten minskar med 25 
procent vid läsning på skärm jämfört med papper. Melin (2004b:65) ifrågasätter den siffran och 
hänvisar till en KTH-undersökning som på 1980-talet visade 10 procent lägre läshastighet. 
Undersökningens resultat har enligt Melin säkrats genom kontrollerade försök.  

                                                           
10 Betyget 2 delas inte ut. 
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 Bortsett från att det går långsammare – även om man kan anta att läsningen i dag går 
snabbare än då KTH gjorde sin undersökning – tycker människor ofta att det är obehagligt att 
läsa på skärm. För att minska obehagsupplevelsen kan man som avsändare försöka hålla sig till 
vedertagna normer för hur webbplatser ska se ut och undvika att sväva ut i färg- och form-
mässiga experiment. Webbplatsen bör vidare vara disponerad så att man från vilken sida som 
helst kan nå huvudsidan, eftersom detta ger bäst överblick.  
 Det gäller, för att sammanfatta, att ha en webbplats som ligger i linje med vad man vill 
förmedla, är lätt att använda och uppfattas som attraktiv.  
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Design11 
rörig, överlastad  ren, stringent  

5.4.1.2 Ingångssidan 

På webbplatsens förstasida, ingångssidan, sker ofta besökarens första möte med advokatbyrån, 
och det är här avsändaren har störst chans att göra gott intryck. Om besökaren inte attraheras 
tillräckligt av ingångssidan är risken stor att hon inte stannar kvar – det går snabbare att klicka 
på webbläsarens bakåtpil än att vänta på en långsamladdande sida eller försöka begripa sig på 
en ovanlig struktur. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Ingångssidan12 
visitkortssida  huvudsida  

5.4.1.3 Bildmaterial 

Internetmediet är som gjort för bildpublicering. Bilder kan uppfattas som något att vila blicken 
på. De kan också användas som informationsbärare. Ett porträtt på advokaten bidrar till att 
skapa kontakt mellan avsändaren och mottagaren. Här kan också byrån förmedla lite av sin 
”personlighet” – valet av bilder är emotivt snarare än konativt (avsändaren tänker troligen mer 
på ”detta vill vi visa” än ”detta vill nog besökaren se”) och bidrar till att ge mottagaren en 
uppfattning av avsändaren. Jag betygsätter inte bildmaterialet. 

5.5 Teknik och tillgänglighet 
Design och användbarhet samt teknik och tillgänglighet är två områden som ligger nära 
varandra. Här avses den teknik som i allmänhet är osynlig för användaren och som styr hur 
webbplatsen fungerar. Det finns riktlinjer för hur man bygger en webbplats för att den ska 
fungera så bra som möjligt – bland annat anges de i W3C:s standarder samt i WAI:s direktiv.13 
Jag går i min undersökning inte in i källkoden för varje enskild webbplats, utan undersöker 
endast tillgängligheten i praktiken.  
 Webbplatsens fatiska språkfunktioner synliggörs här. På vilka sätt försöker man få 
besökarna att stanna? Hur gör man det möjligt för besökarna att ta del av webbplatsens 
innehåll? Ger man besökaren möjlighet att fördjupa relationen med byrån genom att tillhanda-
hålla ett mejlformulär eller en mejladress? Fungerar den, i så fall? Är webbplatsen tillgänglig 
för funktionshindrade? Jag försöker besvara följande frågor: 

• Hur ser webbplatsen ut i olika webbläsare? 
• Är webbplatsen tillgänglig för funktionshindrade? 
• Kan besökaren kontakta byrån skriftligt? 

                                                           
11 Betygen 1 och 3 delas inte ut. 
12 Betygen 1 och 3 delas inte ut. 
13 W3C utläses World Wide Web Consortium. WAI står för Web Accessibility Initiative 
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5.5.1.1 Webbläsare 

Det är ett känt faktum att webbplatser ser olika ut i olika webbläsare och jag har inte gjort 
någon djupare analys av problemet. Internet Explorer, IE, används av flest (Englund och 
Guldbrand (2004) hänvisar till undersökningar som pekar på att 80–95 procent av alla 
internetanvändare nyttjar den webbläsaren) men många använder Mozilla Firefox, Netscape 
Navigator eller Opera, för att nämna några av de större. En fördel med Mozilla, jämfört med IE, 
är att besökaren med ett enkelt handgrepp (Ctrl-knappen och + eller –) kan förändra storlek på 
typsnittet – i IE måste man gå in på Visa � Textstorlek � Större/Mindre. Mozilla sägs också 
vara mindre utsatt för virus. Jag gör en översiktlig analys av området och betygsätter det inte. 

5.5.1.2 Är webbplatsen tillgänglig för funktionshindrade? 

För att undersöka om advokatbyråernas webbplatser kan läsas av funktionshindrade har jag 
stängt av bildvisningen och klickat mig runt med tab-tangenten. Enligt Hjälpmedelsinstitutet 
ger detta en ganska god uppfattning av om sidan kan läsas i en skärmläsare, men metoden är 
inte lika exakt som om man använder riktig skärmläsare. Eftersom jag inte har haft tillgång till 
någon apparatur som skärmläsaren kan kommunicera med nöjde jag mig med denna metod. 
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Tillgänglig för 
funktionshindrade14 nej ja, med möda  ja 

5.5.1.3 Kan besökaren kontakta advokatbyrån skriftligt? 

Med skriftlig kontakt avser jag elektronisk kommunikation. De flesta webbplatserna i mitt 
material har en info-adress, dvs. en mejladress med formatet info@advokaten.se, parallellt med 
personlig adress till advokaten. Jag har gjort antagandet att man som blivande klient hellre 
ställer en allmän fråga till en allmän adress än direkt till en advokat och därför begränsat min 
undersökning till sådana adresser.  Där info-adress saknats eller inte fungerat har jag noterat det 
i min poängsättning. Jag har endast studerat om ett klick på webbplatsernas info-mejladress 
leder till att mitt mejlprogram öppnas och alltså inte skickat mejl till byråerna.  
 

0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng Kan byrån kontaktas 
skriftligt?15 nej  ja, via mejl eller 

formulär 
 

5.6 Metodkritik 
I analysmodellen gör jag subjektiva antaganden och bedömningar, som liksom mina 
prioriteringar bör ha betydelse för utgången. Av resonemangen ovan kan läsaren bibringas 
uppfattningen att faktorer som jag tilldelar låg poäng rent allmänt är av ondo; så är inte fallet. 
Exempelvis uppfattas icke-emotiva texter ofta som sakliga (Melin & Lange 2000:53). En annan 
brist är att jag inte har prövat mina slutsatser på försökspersoner.  

Med andra kriterier och en annan viktning är det troligt att jag hade nått andra resultat. 
Genom att jag prioriterar lättbegripligt språk, information om rättshjälp samt webbplatser som 
är tillgängliga för funktionshindrade får byråer som motsvarar mina krav hög poäng, trots att 
deras webbplatser kanske har tydliga dispositionsmässiga brister. Omvänt får en sajt som är 
väldisponerad låg poäng om den inte också uppfyller kraven på ett bra språk och på hög 
tillgänglighet.  

                                                           
14 Betyget 2 delas inte ut. 
15 Betygen 1 och 3 delas inte ut. 
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5.7 Översikt 
Nedan presenterar jag Jakobsons funktionsmodell och min egen tillämpning. 
 
Tabell 2. Översikt. 
Jakobsons funktionsmodell  Min tillämpning på advokatbyråers 

webbplatser 

Kommunikationsfaktor Språklig funktion  Analysområde 

Avsändare Emotiv  Emotivitet 

   Omtal  

Kontext Referentiell emotivt ref. Beskriver byrån sin verksamhet? 

  Framgår det hur byrån hjälper klienten? 

  
konativt ref. 

Upplyser byrån om rättsskydd? 

Mottagare Konativ  Konativitet 

   Tilltal 

   Finns fler språk än svenska? 

Meddelande Poetisk  Stil och ton 

   Disposition 

   Ingångssidan 

   Bildmaterial 

Kontakt Fatisk  Tillgänglighet i olika webbläsare 

   Tillgänglighet för funktionshindrade 

   Kan byrån kontaktas skriftligt? 

Kod Metaspråklig16   

 

                                                           
16 Eftersom de metaspråkliga funktionerna på webbplatserna i huvudsak inskränker sig till 
konventionaliserade imperativsatser (”Klicka här”, ”Läs mer”) har jag inte studerat dem närmare. 
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6 Resultat och diskussion 
Här kommer jag stundtals av utrymmesskäl – i synnerhet i tabellerna – att referera till de olika 
byråernas webbplatser med den kortvariant av företagsnamnet som introduceras i avsnitt 4. Jag 
vill dock framhålla att jag diskuterar webbplatser och inte enskilda advokater eller 
småföretagare.  

6.1 Språket på webbplatserna 

6.1.1 Poetisk språkfunktion  

6.1.1.1 Stil och ton 

Vid läsningen av tabellen bör man hålla i minnet att webbplatserna har olika mycket text: 
Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners har drygt 4 400 tecken på sidan Om advokatbyrån, 
medan Advokatfirman Arne Söderlund har drygt 120 på sidan Verksamheten. Det är självklart 
lättare att få en uppfattning om språket med ett större underlag och det var svårt att göra en 
verkligt rättvisande kategorisering. Nedanstående tabell ger således bara en indikation om 
språket på webbplatserna.  
 
Tabell 3. Byråernas språk. 
 
3 – huvudsakligen lätt och ledigt; 2 – lite styltigt, men förklarande och tydligt; 1 – några lätta formuleringar 
men i huvudsak byråkratiskt eller abstrakt; 0 – byråkratiskt eller abstrakt språk med få agenter och många 
innehållstomma ord 
 
Stockholm 3 Åberg & Salmi 2 Abersten 1 
Legio 3 Hellrup 2 Skarborg 1 
Quorum 3 Fritz 2 Lebenberg 1 
Feuk 3 Söderlund 2 Thorén 1 
Barnekow 3 Turesson 2 Göteborg 1 
Rygart 3 Norden 2 Bosten 1 
Leithoff 3 Lyckman 2 L&N 1 
Magnergård 3 Sjöquist 2 FSP 1 
Strandberg 3 Berlin 2 Bastling 1 
H&R 3 AH&W 2 Celsus 0 
Pagroth 2 Renström 2 Hane 0 
Solon 2 Lorenius 1   
Bråstad 2 Malm 1 Snitt 1,9 

 
De flesta byråerna, 14 stycken, skriver lite styltigt, men förklarande och tydligt. Elva skriver 
huvudsakligen byråkratiskt eller abstrakt medan tio i huvudsak skriver lätt och ledigt. På snart 
sagt alla webbplatserna finner man inslag av byråkratiskt språk eller juristspråk. Framträdande 
är oviljan att använda synliga agenter, dvs. människor, som gör saker och ting. Ett exempel: 

Erbjuder komplett rådgivning inom svensk- och internationell familje- och arvsrätt. 
Rådgivning behövs vid alla internationella äktenskap samt vid inflyttningar till och 
utflyttningar från Sverige. 
 
Ger i samarbete med advokater i övriga länder råd, muntligen och skriftligen, 
samt vid personliga sammanträden.  
(Advokatfirman Claës Renström, 2 poäng) 
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Också ett visionärt abstrakt språk – underhållande beskrivet av Lars Melin i Corporate bullshit 
(2004a) – kan ses som ett hinder på vägen till tydlig kommunikation. Exempel: 

Advokatbyrån har som ambition att skapa långsiktiga kundrelationer genom att 
hålla en hög service- och sekretessgrad och därtill att vara en kreativ partner som 
tar ett långtgående ansvar för klientuppdragens genomförande.  
(Advokatbyrån Lindwall & Nordbåge, 1 poäng) 

Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av byråerna i huvudsak använder ett lite styltigt 
men förklarande och tydligt språk, eller ett som huvudsakligen är byråkratiskt eller abstrakt. 
Det kan inte ses som självklart att det är begripligt för mottagaren. På två webbplatser 
kategoriserade jag språket som helt byråkratiskt eller abstrakt. Nästan alla webbplatserna i mitt 
material – även de som nådde högst poäng i delanalysen – har inslag av formell ton, men det 
kan förstås mot bakgrund av ämnet. Avsändarna beskriver bland annat saker som regleras i 
lagtexter, och jargong och ordval kan följa med från en text till en annan.  
 Texterna bör dock vara lätta att läsa och förstå. Målgruppen är stor och heterogen och det 
finns ingen anledning att anta att besökaren är insatt i juridisk terminologi eller stil. Ett alltför 
abstrakt eller byråkratiskt tilltal riskerar att stöta bort besökaren i stället för att skapa en 
varaktig relation till henne.  

6.1.2 Emotiv språkfunktion 
Jag undersökte texten på sidan Om oss eller en motsvarande text och försökte se spår av 
avsändarens inställning till sig själv eller advokatbyrån. 
 
Tabell 4. Emotivitet – framkommer avsändarens inställning? 
 
3 – delas inte ut i denna kategori; 2 – ja, i låg grad; 1 – nej; 0 – ja, i hög grad 
 
Legio 2 Leithoff 1 Hane 0 
Feuk 2 Pagroth 1 Malm 0 
Rygart 2 Söderlund 1 Abersten 0 
Magnergård 2 Lyckman 1 Lebenberg 0 
Strandberg 2 Sjöquist 1 Thorén 0 
H&R 2 Renström 1 Göteborg 0 
Solon 2 Skarborg 1 Bosten 0 
Bråstad 2 Lorenius 0 L&N 0 
Åberg & Salmi 2 Quorum 0 FSP 0 
Hellrup 2 Fritz 0 Bastling 0 
Turesson 2 Norden 0 Celsus 0 
Stockholm 1 Berlin 0   
Barnekow 1 AH&W 0 Snitt 0,8 
 
Endast elva byråer når högsta betyg. Texterna på de webbplatser som fått lägst poäng präglas av 
stolthet eller skrytsamhet. Jag har i den här analysdelen försökt koncentrera mig på mottagaren, 
och antagit att den sortens texter inte motsvarar något omedelbart behov hos honom. 

Advokatfirman Abersten är ett modernt kunskapsföretag med rötter från 1915, 
som f n bedriver verksamhet från Umeå i norr till Stockholm i söder. I vår 
verksamhet förenas tradition med de krav på juridisk kunskap som dagens 
samhälle uppställer.  
(Advokatfirman Abersten, 0 poäng) 

Attityden syns i ordval och vad avsändaren väljer att lyfta fram. Ord som modernt, kunskaps-
företag, rötter, tradition och kunskap förmedlar en bild av avsändaren. Uppgifter om byråns 
långa historia och geografiska spridning kan bidra till att ge intryck av ett solitt företag.  
 I stället för att redogöra för vad byrån gör, på ett sätt som en besökare kan ha nytta av, kan 
texten bli introvert och ibland lite skrytsam, något som inte kan sägas bära upp företaget särskilt 
väl. Exempel: 
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Celsus smidiga organisation säkerställer att varje ärende hamnar på rätt bord för 
en snabb och effektiv handläggning. Med etiken som bas och med stort 
personligt engagemang tillgodoser Celsus klientens behov. Celsus sätter en ära i 
att kunna hjälpa till både när Du som företagare får problem och när Du som 
privatperson behöver juridisk kompetens. (Celsus Advokatbyrå, 0 poäng) 

Även om Celsus tar in agenter (Celsus, klienten, Du som företagare, Du som privatperson,) 
framhäver texten snarast Celsus fördelar. Språket är abstrakt och visionärt. Som klient är man 
mera betjänt av att veta exakt vad byrån åtar sig – att den arbetar effektivt förutsätter man.  

Ett annat exempel på text som inte i första hand fokuserar på en besökare och hennes behov: 

Advokatfirmans organisation och kompetens möter väl de krav som idag ställs på 
ett konsultföretag vad gäller kunnande och effektivitet. Advokatfirman har sitt 
huvudkontor inrymt i en centralt belägen fastighet vid Drottningsgatan (sic) i 
Stockholm samt ett mottagningskontor vid Nedre Slottsgatan i Uppsala. 
(Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB, 0 poäng) 

Upplysningen om var huvud- och mottagningskontoren finns kan här inte ses som adress-
uppgifter riktade till besökaren, utan har snarast en emotiv funktion. Möjligen utnyttjas den 
emotiva språkfunktionen här i ett försök att positionera företaget gentemot andra byråer. 
Formuleringar som vad gäller, inrymt i kan förklaras med att advokater av tradition använder 
ett högtidligt språk. Skribenter som har skolats in i traditionen kan uppfatta avsteg från den som 
en prestigeförlust.  

6.1.2.1 Omtal 

De flesta byråerna talar om sig själva i första person singular (jag) eller plural (vi). Omtal i 
första person plural gäller även byråer som av allt att döma är enmansföretag. Synliga agenter 
(jag, vi) signalerar ansvarstagande medan uteblivet omtal kan leda till osäkerhet på vem som 
gör vad. 
 
Tabell 5. Omtal. 
 
3 – första person; 2 – delas inte ut; 1 – tredje person; 0 – inget omtal 
 
Legio 3 Skarborg 3 Strandberg 1 
Feuk 3 Quorum 3 Sjöquist 1 
Rygart 3 Fritz 3 Göteborg 1 
Magnergård 3 Norden 3 FSP 1 
Solon 3 Berlin 3 H&R 0 
Bråstad 3 AH&W 3 Leithoff 017 
Åberg & Salmi 3 Lorenius 3 Lyckman 0 
Hellrup 3 Malm 3 Renström 018 
Turesson 3 Abersten 3 Hane 019 
Stockholm 3 Lebenberg 3 Bosten 0 
Barnekow 3 Thorén 3 Bastling 0 
Pagroth 3 L&N 3   
Söderlund 3 Celsus 3 Snitt 2,2 
 
Majoriteten av webbplatserna har synliga agenter som representanter för avsändaren. Resultatet 
förvånade mig och jag skulle gärna jämföra byråerna med någon annan bransch där man också 
har en tradition av högtidligt eller formellt skrivande för att se om det finns skillnader i viljan 
att omtala sig själv. 

                                                           
17 Texten på webbplatsen innehåller ett jag, i frasen ”Jag talar franska, engelska och tyska och kan ordna 
tolk för de flesta språk”, men det har jag inte räknat, eftersom övrig text är tydligt präglad av omskrivning 
och andra strategier som syftar till att undvika omtal (och tilltal). 
18 Visserligen finns ett oss, i Kontakta oss-länken, men eftersom formuleringen i det närmaste är 
konventionaliserad för den sortens länkar har jag inte räknat det. 
19 Avsändaren berör inte sin verksamhet, men redogör för sina politiska ståndpunkter i jag-form. 
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6.1.3 Konativa språkfunktioner 
Jag har sökt konativa signaler där byråerna presenterar verksamheten samt där de informerar 
om rättskydd/rättshjälp. Texten kan vittna om att avsändaren har förståelse för besökarens 
situation, men den kan också vara moraliserande eller nedlåtande. I undantagsfall markerar jag 
om texterna ger uttryck för någon speciell inställning och går närmare in på det i Diskussion. 
 
Tabell 6. Konativitet – är avsändaren inriktad på besökarens behov? 
 
3 – ja; 2 – delas inte ut; 1 – ja, delvis; 0 – nej 
 
Legio 3 Fritz 1 Abersten 0 
Solon 3 Lorenius 1 Lebenberg 0 
Bråstad 3 Thorén 1 Celsus 0 
Åberg & Salmi 3 L&N 1 Sjöquist 020 
Hellrup 3 Strandberg 1 Göteborg 0 
Stockholm 3 Renström 1 H&R 0 
Pagroth 3 Magnergård 021 Lyckman 0 
Leithoff 3 Skarborg 0 Rygart 0 
Feuk 1 Norden 0 Bosten 0 
Turesson 1 Berlin 0 Bastling 0 
Barnekow 1 AH&W 0 Hane 0 
Söderlund 122 Malm 0   
Quorum 123 FSP 0 Snitt 0,9 
 
De konativa språkfunktionerna är inriktade på besökaren och hans behov. Ganska få 
webbplatser i mitt material – bara åtta – visar tydligt att de försöker sätta sig in i hans situation. 
Det vittnar om serviceanda och hjälpsamhet när en byrå gör det.  
 Ibland är dock texterna värderande. Exempelvis skriver Quorum om skilsmässor och om 
barnens situation i skilsmässor: ”Dessvärre kan man konstatera att väldigt många äktenskap och 
samboförhållanden efter några år spricker ”, ”Vid en skilsmässa drabbas givetvis barnen hårt”. 

6.1.3.1 Tilltal 

Vanligast är texter med tilltal. Dock väljer tolv byråer ”inget tilltal”, det vill säga att man 
använder opersonlig konstruktion. Av dem som tilltalar är det åtta byråer som skriver Du medan 
sju byråer använder gement d; du. Växelbruk förekommer: tre byråer växlar mellan du och Du, 
tre växlar mellan Du och Ni och en byrå blandar Du och ni. En byrå skriver genomgående Ni 
medan två niar med gement n. En byrå avviker från de övriga och skriver DU, i tabellen sorterat 
under Du. Skrivsättet kan betraktas som ett slarvfel.  
 Flera webbplatser i mitt material innehåller texter som i huvudsak är konstruerade utan 
agenter, men på Kontakta oss-sidan kan tilltal ändå förekomma. I analysen använder jag kate-
gorin Inget tilltal för webbplatser där jag inte har funnit något tilltalsord. Tilltalsformen ”inget 
tilltal” kan förklaras som en genrekonvention (Koiranen och Åbrink, a.a. s.160).  

                                                           
20 I vägbeskrivningen – men bara där – syns ett tydligt besökarperspektiv. 
21 Vägbeskrivningen har ett tydligt besökarperspektiv, men inte övrig text på sidan. 
22 Advokatbyrån har en noggrann genomgång av rättsskydd och rättshjälp, vilket ger ett högt betyg här. 
23 Värderande text om skilsmässor. 
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Tabell 7. Tilltal 
 
3 – du; 2 – Du; 1 – Ni, ni samt växelbruk; 0 – Inget tilltal 
 
Legio 3 Göteborg 2 Barnekow 0 
Feuk 3 FSP 224 Rygart 0 
Åberg & Salmi 3 Celsus 2 H&R 0 
Turesson 3 Quorum 1 Renström 0 
Söderlund 3 Strandberg 1 Sjöquist 0 
Fritz 3 Magnergård 1 Lyckman 0 
Lebenberg 3 Bråstad 1 Skarborg 0 
Stockholm 2 Pagroth 1 Malm 0 
Leithoff 2 Norden 1 Bosten 0 
Solon 2 AH&W 1 Bastling 0 
Hellrup 2 Thorén 1 Hane 0 
Berlin 2 L&N 1   
Lorenius 2 Abersten 1 Snitt 1,3 
 
I sina webbtexter skyr byråerna tilltal i betydligt högre grad än omtal. 13 webbplatser använder 
opersonlig konstruktion i stället för direkt tilltal och 15 duar. Resten använder Ni, ni eller 
blandar tilltalen. Det resultatet ligger mer i linje med vad jag hade väntat mig, jämfört med 
resultatet för omtal. 

6.1.3.2 Befintliga språk 

Av de 37 undersökta byråerna erbjuder tolv byråer information på några av de större EU-
språken. Engelska dominerar; tio byråer har information om verksamheten på engelska. Två har 
tysk text, en har fransk och en har spansk. Ju fler språk som erbjuds, desto fler kanaler för 
kontakt bjuder byrån besökaren på. Tabellens utseende avviker från övriga tabellers eftersom så 
få byråer hade text på andra språk. Kategorin har inte betygsatts. 
 
Tabell 8. Tillgängliga språk utöver svenska. 
 Engelska Tyska Franska Spanska 
Abersten x    
Lyckman  x   
Strandberg    x 
L&N x    
Renström x    
FSP x    
Berlin x    
Göteborg x x x  
Malm x    
Lebenberg x    
Legio x    
Solon x    
 
Det mångkulturella samhället har inte satt särskilt många avtryck på advokatbyråernas webb-
platser, åtminstone inte att döma av de befintliga språken. Ingen byrå har text på något av de 
större invandrarspråken, medan några EU-språk finns. I några fall kan det tyckas förvånande att 
byrån inte tillhandahåller information på andra språk. Man skulle kunna vänta sig att Elisabeth 
Fritz, som är specialiserad på s.k. hedersbrott, gjorde det, liksom Barbro Sjöquist, vars byrå 
också vänder sig till utsatta invandrarkvinnor. Även Åberg & Salmi, som anger att utländsk 
härkomst är meriterande vid anställning, skulle kunna ha text på fler språk.  
 Resultaten illustrerar svårigheten för invandrare att ta sig in i det svenska samhället. Det tar 
rimligen ganska lång tid innan man som ny i Sverige kan ta sig igenom texterna på 
webbplatserna i mitt material. Jag utgår från att många invandrare via sina föreningar har 
tillgång till advokater, men ur integrationssynvinkel tror jag att det skulle vara värdefullt om 
byråerna vände sig också till nya svenskar, antingen med text på lätt svenska eller med några 
rader om verksamheten på de större invandrarspråken. 

                                                           
24 Tilltalsformen DU förekommer en gång, då med båda bokstäverna versala. 
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6.2 Information 

6.2.1 Emotivt referentiella språkfunktioner 

6.2.1.1 Vilka specialiteter har byrån? 

För besökaren är det mest fördelaktigt om specialiteterna finns angivna i en (klickbar) lista där 
varje område presenteras kortfattat. Att leta i löptexten ställer högre krav på besökaren.  
 
Tabell 9. Emotivt referentiell information – beskriver byrån sin verksamhet? 
 
3 – Ja, i (klickbar) lista med kortfattad tydlig beskrivning; 2 – delas inte ut; 1 – ja, i löptext eller i icke 
klickbar lista; 0 – nej 
 
Stockholm 3 Lebenberg 1 L&N 1 
Solon 3 Leithoff 1 Abersten 1 
Celsus 3 Hellrup 1 Rygart 1 
Bråstad 3 Berlin 1 H&R 1 
Pagroth 3 Lorenius 1 Renström 1 
Barnekow 3 Göteborg 1 Sjöquist 1 
Bosten 3 FSP 1 Lyckman 1 
Legio 1 Quorum 1 Skarborg 1 
Feuk 1 Strandberg 1 Malm 1 
Åberg & Salmi 125 Magnergård 1 Bastling 1 
Turesson 1 Norden 1 Hane 1 
Söderlund 1 AH&W 1   
Fritz 1 Thorén 1 Snitt 1,4 
 
Alla byråer presenterar sin verksamhet eller sina specialiteter. På de flesta webbplatserna fram-
går specialiteterna indirekt av raden med interna länkar eller av sidan med verksamhets-
områden, medan andra mer eller mindre ingående beskriver sin verksamhet.  
 Det ligger i sakens natur att den som presenterar sig på internet också verkligen gör det – det 
är meningslöst att ha en webbplats om man inte fyller den med innehåll. Avsändaren har här 
möjlighet att koppla ett grepp på besökaren genom att berätta vad man är bäst på och varför 
besökaren ska välja just den här byrån. Som avsändare kan man utnyttja besökarens nyfikenhet: 
om man besvarar hans frågor så slipper han klicka sig vidare till någon annan byrå, vilket ur 
konkurrenssynvinkel är fördelaktigt.  
 Ganska stor del av byråernas utrymme på webben går åt till en redovisning av historiska 
förhållanden (”byrån grundades 1981 av Andersson, Pettersson och Lundström och har 
alltsedan dess varit belägen vid Strandvägen” (konstruerat exempel)). Sådan redovisning kan 
förstås som positionering; byrån visar här sin etableringsgrad och tradition. Det är svårt att se 
vilken omedelbar nytta besökaren har av historisk text, men lättare att förstå varför byråerna vill 
ha den. Några byråer har historisk text under en egen flik på webbplatsen och då står det ju 
läsaren fritt att välja om hon vill läsa. Men när viktig information ligger dold i omfångsrik 
historisk text kan läsaren gå vilse. Det skulle underlätta för besökaren om byråerna skilde 
historisk text från aktuell och lade den historiska separat. 
 Förvånansvärt många byråer har bara en – icke klickbar – lista på byråns specialiteter. 
Personligen har jag ingen aning om vad som skiljer exempelvis immaterialrätt från as-
sociationsrätt. Nu var det ju inte de specialiteterna jag undersökte, men nog vore det god 
service till besökaren att skriva vad som sorterar under familjerätt (eller immaterialrätt och 
associationsrätt)? 

                                                           
25 Advokatbyrån hänvisar till text (om rättsområden), som sägs finnas på webbplatsen men som inte gör 
det. Uppgifter om arvode rör år 2003. 
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6.2.2 Konativt referentiella språkfunktioner  

6.2.2.1 Hur kan byrån hjälpa klienten? 

Här har jag sökt information om vad advokatbyrån kan hjälpa klienten med. I många fall är det 
underförstått eftersom listan över verksamhetsområden tjänar som vägledning, men jag har letat 
efter mer explicit information. För att jag ska betrakta ett textavsnitt som konativt referentiellt 
krävs att byrån faktiskt beskriver vad de står till tjänst med. Utöver att det blir tydligare för 
besökaren kan man också anta att han känner sig sedd. Det ligger i så fall i linje med vad en 
svarsperson i min undersökning önskade av en advokatbyrå: ”tar man det stora steget att 
kontakta en advokat vill man att det ska kännas som om de bryr sig om en”. 
 
Tabell 10. Konativt referentiell information – berättar byrån vad klienten kan få hjälp med? 
 
3 – ja; 2 – delas inte ut; 1 – indirekt; 0 – nej;  
 
Stockholm 3 Norden 3 Göteborg 0 
Solon 3 Malm 3 Magnergård 0 
Bråstad 3 Leithoff 1 AH&W 0 
Pagroth 3 FSP 1 Abersten 0 
Legio 326 Turesson 0 Rygart 0 
Åberg & Salmi 3 Söderlund 0 H&R 0 
Hellrup 3 Strandberg 0 Sjöquist 0 
Barnekow 3 Thorén 0 Lyckman 0 
Feuk 3 L&N 0 Skarborg 0 
Fritz 3 Renström 0 Bastling 0 
Lorenius 3 Berlin 0 Hane 0 
Quorum 3 Bosten 0   
Celsus 3 Lebenberg 0 Snitt 1,3 

 
På 20 webbplatser saknas beskrivning av vad byrån åtar sig att göra för besökaren/klienten. Där 
finns bara icke klickbara listor med byråns olika verksamhetsområden. Två byråer använder 
klientorienterade exempel och får på så vis fram vad de hjälper till med. 15 byråer upplyser mer 
eller mindre ingående om vad de hjälper klienten med. Några uttrycker dessutom förståelse för 
klientens situation:  

När Du ringer behöver Du inte vara orolig for [sic] att Du inte berättar allt logiskt 
och i viss ordning. (Quorum, 3 poäng) 

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en 
mängd problem som måste finna sin lösning. Samtidigt är relationen mellan 
parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se 
rationellt på de problem som uppkommer. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att 
sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. (Stockholms 
advokatbyrå, 3 poäng) 

/…/ vi hjälper dig att räkna ut och administrera det juridiska kring underhålls-
bidrag. (Advokatfirman Lena Feuk AB, 3 poäng) 

6.2.2.2 Upplyser byrån om rättsskydd/rättshjälp? 

Jag har letat efter en knapp eller länk med orden rättsskydd eller rättshjälp eller också studerat 
löptexten på den sida jag antog att sådan information kunde finnas. 
 
 
 

                                                           
26 Föredömlig lista med vanligt förekommande frågor. Klienttillvänd beskrivning av hur ett möte går till. 
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Tabell 11. Informerar byrån om rättsskydd/rättshjälp? 
 
3 – ja, med egna ord; 2 – delas inte ut; 1 – ”rättsskydd/-hjälp förmedlas”; 0 – länk till RHM eller ingen info 
 
Stockholm 3 Fritz 1 Berlin 0 
Solon 3 Rygart 1 Göteborg 0 
Bråstad 3 Legio 0 Magnergård 0 
Pagroth 3 Feuk 0 AH&W 0 
Åberg & Salmi 3 Celsus 0 Abersten 0 
Hellrup 3 Norden 0 H&R 0 
Lorenius 3 FSP 0 Sjöquist 0 
Quorum 3 Strandberg 0 Lyckman 0 
Malm 3 Thorén 0 Skarborg 0 
Leithoff 3 L&N 0 Bastling 0 
Turesson 3 Renström 0 Hane 0 
Söderlund 3 Lebenberg 0   
Barnekow 1 Bosten 0 Snitt 1,1 
 
Mer än hälften av byråerna i materialet saknar information om rättsskydd/-hjälp. Sex byråer 
använder formuleringar som ”rättshjälp förmedlas” eller länkar besökaren till Rättshjälps-
myndigheten. Tolv webbplatser i mitt material beskriver konativt och med egna ord vem som 
kan få rättsskydd/-hjälp och hur man går till väga.  
 Många människor är osäkra på vad det kostar att anlita advokat, och det är tveksamt om man 
kan säga att kunskapen om olika ekonomiska stöd är särskilt utbredd. Det är således viktig 
information att ha med på webbplatsen. Mot bakgrund av mina egna försök att förstå vad som 
står i Domstolsverkets pdf-fil, som man får tillgång till hos Rättshjälpsmyndigheten, se avsnitt 
5.3.2.2, håller jag för troligt att en besökare sätter värde på att advokatbyrån som en service åt 
besökarna har gjort sig besväret att med egna ord upplysa om rättsskydd/-hjälp. 

6.3 Design och användbarhet  

6.3.1 Poetisk språkfunktion i ett estetiskt perspektiv 

6.3.1.1 Design, layout 

Här ger jag 0 poäng till webbplatser som är röriga, plottriga, överlastade eller svåra att hitta på, 
medan en ”ren” och stringent webbplats får 2 poäng. Jag har försökt bortse från smakmässiga 
bedömningar och koncentrerat mig på om webbplatsen är lätt eller svår att överblicka. 
 
Tabell 12. Webbplatsens design. 
 
3 – delas inte ut; 2 – ren, stringent; 1 – delas inte ut; 0 – svår att överblicka 
 
Stockholm 2 Rygart 2 Renström 2 
Pagroth 2 Celsus 2 H&R 2 
Bråstad 2 Legio 2 Bastling 2 
Åberg & Salmi 2 Feuk 2 Lyckman 2 
Hellrup 2 Norden 2 Solon 0 
Lorenius 2 Bosten 2 FSP 0 
Quorum 2 Lebenberg 2 L&N 0 
Malm 2 Berlin 2 Magnergård 0 
Leithoff 2 Göteborg 2 AH&W 0 
Söderlund 2 Thorén 2 Strandberg 0 
Turesson 2 Abersten 2 Hane 0 
Barnekow 2 Skarborg 2   
Fritz 2 Sjöquist 2 Snitt 1,6 

 
Rena stringenta webbplatser är i klar majoritet i materialet och enligt min uppfattning den bästa 
lösningen för den här sortens webbplatser. Lika lite som man väntar sig ett bollhav vid entrén 
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till den fysiska advokatbyrån vill man ha en färg- eller formexplosion på dess webbplats. En ren 
och stringent webbplats är fördelaktig för besökaren, som lättare hittar på sajten, och för 
advokatbyrån, som visar ett välvårdat yttre. För att återknyta till det inledande resonemanget om 
företagens tyngd, som webbplatsen ska bära, klarar en stringent webbplats uppgiften betydligt 
bättre än en som är svår att hitta på. 

6.3.1.2 Disposition 

Traditionell disposition är vanligast i mitt material och enligt min mening den bästa lösningen 
på webbplatser av den här karaktären. 17 webbplatser är traditionellt disponerade med de 
interna länkarna, menyn, till vänster. Placering i sidans övre del är näst vanligast, så gör 13 
byråer. Endast en byrå, Celsus, har sin menyrad i nedre delen av sidan. Solon har länkknappar 
både upptill och nedtill. Några byråer har ovanlig disposition, både i förhållande till materialet i 
övrigt och i förhållande till andra webbplatser.  

Jag har inte satt betyg i den här delanalysen.  

6.3.1.3 Ingångssidan 

Ingångssidan kan ha karaktären av visitkort eller också kan besökaren hamna direkt på huvud-
sidan. Det senare är att föredra eftersom besökaren då slipper fundera på hur man tar sig vidare 
och slipper vänta medan ytterligare en sida laddas. 
 
Tabell 13. Ingångssidans karaktär. 
 
3 – delas inte ut; 2 – ingångssidan = huvudsidan; 1 – delas inte ut; 0 – ingångssidan = visitkortssida 
 
Pagroth 2 Renström 2 Barnekow 0 
Åberg & Salmi 2 H&R 2 Fritz 0 
Quorum 2 Lyckman 2 Celsus 0 
Malm 2 Solon 2 Norden 0 
Leithoff 227 Magnergård 228 Berlin 0 
Rygart 2 Strandberg 2 Thorén 0 
Legio 2 Hane 229 Sjöquist 0 
Feuk 2 Stockholm 0 Bastling 0 
Bosten 2 Bråstad 0 FSP 0 
Lebenberg 2 Hellrup 0 L&N 030 
Göteborg 2 Lorenius 0 AH&W 0 
Abersten 231 Söderlund 0   
Skarborg 2 Turesson 0 Snitt 1,1 
 
18 byråer har en visitkortssida, ett intro, medan 15 byråer har huvudsidan som ingångssida. 
Fyra byråer har varken det ena eller det andra, eller också både och. Exempelvis påminner 
Hanes och Magnergårds webbplatser om de hemsidor som producerades i internets barndom 
och det är inte alldeles lätt att avgöra vad som är huvudsida. Leithoffs webbplats består av 
endast en sida. Aberstens visitkortssida skiftar efter något ögonblick automatiskt till huvudsida.  
 Hos Lindwall & Nordbåge, L&N, måste man ta sig förbi två visitkortssidor för att nå 
huvudsidan. Först möter besökaren en sida med stadsbilder arrangerade som en luftballong. När 
man har förvissat sig om vilken bild som hör till Stockholmsbyrån och klickat på den kommer 
man till ännu en visitkortssida, här med bild på en fastighet och logotypen för Lawyers 
Associated Worldwide. Länkarna i menyraden har olika färger, vilket inte bidrar till att 
underlätta för besökaren att hitta. 

                                                           
27 Webbplatsen består av endast en sida. 
28 Ovanlig disposition, svårt att avgöra vad som är huvudsida, men det finns ingen visitkortssida. 
29 Oklart vad som är huvudsida, men det finns ingen visitkortssida. 
30 Två visitkortssidor innan man når huvudsidan. 
31 Ingångssidan skiftar efter några sekunder från visitkort till huvudsida. 
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 En visitkortssida kan ses som ett hinder i Kontakt, Jakobsons fysiska kanal (1974:147). Man 
kan förmoda att visitkortet är avsett att fungera som identifikation – advokatbyrån vill berätta 
för besökaren att hon just har kommit fram till Barnekows, Hellrups eller Bastlings webbplats. 
En huvudsida kan dock fylla samma funktion som en visitkortssida. Den har dessutom fördelen 
att besökaren inte ställs inför valet att fortsätta eller backa. Avsändaren får således mottagarens 
uppmärksamhet på ett mer omedelbart sätt. Utmaningen blir att göra huvudsidan så attraktiv att 
besökaren vill stanna. 

6.3.1.4 Bildmaterial 

Bilder hos advokatbyråer i Stockholm föreställer ofta Stockholms stadshus. Panoramabilder 
över staden förekommer, liksom lagboken och fru Justitias vågskålar. Enstaka bilder på 
kompasser, domarklubbor, handslag, golfspelare, mamma och barn samt möbler finns också 
representerade.  
 Hos Malm skymtar en uppslagen lagbok fram under texten och hos Fritz får man en känsla 
av att ha hamnat på konstgalleri. Bastlings ingångssida har två fotografier av möblemang, vilket 
gör att man som hastigast associerar till ett möbelföretag.  
 Jag kan föreställa mig att det finns vissa svårigheter förknippade med att illustrera just en 
advokatbyrås verksamhet. Vad ska man egentligen visa upp? En rättssal? Byråns kontor? Det 
kan vara skälet till att man väljer en lite intetsägande dekorativ bild av staden eller någon 
symbol för den, som stadshuset eller den förgyllda kronan på Skeppsholmsbron. Sådana bilder 
kan sägas signalera stadga och tradition. Flera byråer har ett porträtt av advokaten (i 
förekommande fall av advokaterna – ibland också av övriga medarbetare). Detta medverkar till 
att skapa en relation till besökaren.  

Eftersom jag inte analyserar bildspråket på webbplatserna och därmed inte heller betygsätter 
det går jag inte närmare in på detta. 

6.4 Teknik och tillgänglighet 

6.4.1 Fatisk språkfunktion 

6.4.1.1 Webbläsare 

Med Internet Explorer uppträder tre sorters problem på sammanlagt fem webbplatser. Hos två 
byråer, Arnstedts och Göteborgs juristhus, visas texten i ytterst liten stil även i normalt 
visningsläge. På Solons och Stockholms webbplatser kan texten inte förstoras. Magnergårds 
texter slinker undan vid förstoring; texten i fönstret blir större, men sidan får inga 
rullningslister. Texten kan således inte läsas i sin helhet i förstorat skick. I Mozilla Firefox är 
problemen fler: 
 

• Svarta tjocka streck följer med vid scrollning.  
• Interna länkar försvinner när bokstavsgraden är större än ”liten”.  
• Text glider in i bilder.  
• Bilder sticker i väg till sidans ytterkanter.  
• Text som innehållsmässigt hör till en ruta glider in i en annan. 
• Ord klipps av. 
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Problemen rörde sammanlagt sex webbplatser. Tre av webbplatserna som betedde sig underligt 
i Mozilla Firefox hade också problem i Internet Explorer, nämligen Magnergård, Solon och 
Stockholm.  
 Webbläsarproblem utgör hinder för besökaren. Rådet i olika webbkonstruktionsböcker är att 
testa webbplatsen i så många webbläsare som möjligt. Eftersom jag inte har haft möjlighet att 
undersöka webbplatserna med fler webbläsare och inte heller i någon annan datormiljö ska 
dessa resultat tas med viss försiktighet; de är snarare indikationer på problem.  

Jag har inte satt betyg i den här delanalysen. 

6.4.1.2 Är webbplatsen tillgänglig för funktionshindrade? 

Resultaten ska ses som indikationer. Som jag påpekar i avsnitt 5.5.1.2 har jag inte haft tillgång 
till skärmläsare och talsyntes/punktdisplay. Det kan innebära att webbplatserna beter sig annor-
lunda i ”skarpt läge”. 
 
Tabell 14. Är webbplatsen tillgänglig för funktionshindrade? 
 
3 – ja; 2 – delas inte ut; 1 – med möda; 0 – nej 
 
Pagroth 3 Bråstad 3 Strandberg 1 
Quorum 3 Lorenius 3 Hellrup 1 
Rygart 3 Barnekow 3 Söderlund 1 
Bosten 3 Fritz 3 Turesson 1 
Göteborg 3 Celsus 3 Norden 1 
Abersten 3 Thorén 3 Bastling 1 
Skarborg 3 Sjöquist 3 FSP 1 
Renström 3 AH&W 3 L&N 1 
Lyckman 3 Malm 1 Åberg & Salmi 0 
Solon 3 Leithoff 1 H&R 0 
Magnergård 3 Legio 1 Berlin 0 
Hane 3 Feuk 1   
Stockholm 3 Lebenberg 1 Snitt 2,1 
 
De flesta byråerna är mer eller mindre tillgängliga för synskadade. 21 webbplatser är lätta att ta 
del av. Tre av sajterna är helt otillgängliga, medan 13 är åtkomliga med viss ansträngning.  
Som exempel på en sajt där man får anstränga sig extra kan nämnas Malms, där filnamnen är 
svårtolkade, vilket försvårar navigeringen för funktionshindrade. Ett klick på söksträngen 
www.juristfirmanmalm.com/8.html leder till Kontakt-sidan. ”8.html” kan inte gärna ses som ett 
informativt filnamn, men jag betraktar webbplatsen som ”tillgänglig med möda” eftersom ett 
klick på länken leder till en läsbar kontaktsida. Motsvarande svårigheter möter alltså den 
synskadade besökaren på 14 webbplatser i mitt material.  
 Tillgänglighet i sig är dock ingen garanti för att den funktionshindrade får någon vettig 
information på webbplatsen. I själva verket är det bara fyra byråer i materialet som är tillgäng-
liga för funktionshindrade, upplyser om rättsskydd/-hjälp samt vänder sig till mottagaren med 
information hon kan ha nytta av, nämligen Advokatbyrån Bengt Bråstad, Advokatfirman 
Mikael Pagroth, Solon advokatbyrå och Stockholms advokatbyrå. 

6.4.1.3 Kan besökaren kontakta advokatbyrån skriftligt? 

Att mejladressen fungerar, eller att det finns ett kontaktformulär, är en förutsättning för att 
besökaren ska kunna sätta sig i förbindelse med avsändaren på sina egna villkor. Ett telefon-
nummer kan inte uppväga bristen på e-postadress eller kontaktformulär, eftersom besökaren, för 
att ringa, måste anpassa sig till avsändarens telefontider. Många föredrar att ringa, men inte 
minst bör människor med hörselnedsättningar eller talsvårigheter ha möjlighet att även skriva. 
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Tabell 15. Kan byrån kontaktas skriftligt? 
 
0 – nej; 1 – delas inte ut; 2 – ja; 3 – delas inte ut 
 
AH&W 232 Stockholm 2 Söderlund 2 
Åberg & Salmi 2 Bråstad 2 Norden 2 
Berlin 2 Lorenius 2 FSP 2 
Pagroth 2 Barnekow 2 L&N 2 
Quorum 2 Fritz 2 H&R 2 
Rygart 2 Celsus 2 Renström 0 
Bosten 2 Thorén 2 Magnergård 0 
Göteborg 2 Sjöquist 2 Leithoff 0 
Abersten 2 Malm 2 Hellrup 0 
Skarborg 2 Legio 2 Turesson 0 
Lyckman 2 Feuk 2 Bastling 0 
Solon 2 Lebenberg 2   
Hane 233 Strandberg 2 Snitt 1,7 
 
Majoriteten, 30 byråer, har fungerande mejladresser. Sex av webbplatserna saknar info-mejl-
adress (eller motsvarande) eller har en som inte är klickbar. Tre byråer följer rådande rekom-
mendationer och har ett kontaktformulär i stället för eller parallellt med e-postadressen.  

                                                           
32 Två olika kontaktformulär, ett för rådgivning och ett för kontakt, dessutom mejladress. 
33 I stället för synlig mejladress finns här en roterande brevlåda, vilket möjligen kan vara besvärligt för 
ovana webbanvändare. 
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7 Sammanvägd bedömning 
Här redovisas byråernas sammanlagda poängresultat i fallande ordning. Poäng delades ut i 12 
kategorier. Maximal poäng var 31, medelvärde cirka 17, medianvärde 15. Tre byråer, Advokat-
firman Mikael Pagroth, Solon advokatbyrå och Stockholms advokatbyrå, nådde 28 poäng 
vardera. 
 
Tabell 16. Sammanvägd bedömning av webbplatserna. 
Pagroth 28 Rygart 19 Lyckman 13 
Solon 28 Leithoff 19 Bosten 13 
Stockholm 28 Turesson 18 Sjöquist 12 
Bråstad 27 Celsus 18 H&R 12 
Åberg & Salmi 26 Malm 18 Renström 12 
Legio 25 Abersten 15 Berlin 12 
Quorum 24 Norden 15 AH&W 12 
Feuk 23 Magnergård 15 L&N 10 
Hellrup 22 Skarborg 15 FSP 9 
Barnekow 22 Lebenberg 15 Hane 8 
Fritz 21 Strandberg 14 Bastling 5 
Lorenius 21 Thorén 14   
Söderlund 19 Göteborg 14 Max 31 

Medel 17,3 
 Median 15 
 
 
Tabell 17. Byråerna med högst poäng. 
 Stockholm Solon Pagroth Bråstad Åberg & 

Salmi 

Språk 3 2 2 2 2 
Emotivitet  1 2 1 2 2 
Omtal 3 3 3 3 3 
Konativitet 3 3 3 3 3 
Tilltal 2 2 1 1 3 
Emotivt referentiell info 3 3 3 3 1 
Konativt referentiell info 3 3 3 3 3 
Info om rättshjälp/rättsskydd 3 3 3 3 3 
Design 2 0 2 2 2 
Ingångssidan 0 2 2 0 2 
Tillgänglig för synskadade 3 3 3 3 0 
Kontakt 2 2 2 2 2 

Poäng 28 28 28 27 26 

 
I Tabell 17 finns detaljerade resultat för de byråer som når högst poäng i undersökningen. Hos 
Stockholms advokatbyrå är språket huvudsakligen lätt och ledigt, på de övriga lite styltigt, men 
förklarande och tydligt. Emotiviteten är låg eller saknas helt. Samtliga omtalar sig själva i 
första person singular eller plural, och samtliga är inriktade på mottagaren. Åberg & Salmi 
tilltalar mottagaren med du. Pagroth skriver ni medan Bråstad skiftar mellan Du och du, vilket 
ger låg poäng. Här anar man en brist i min metod: Bråstad har, i likhet med andra 
”växelbrukare”, ambitionen att tala direkt till sin läsare, men eftersom jag valde att ge låg poäng 
till växelbruk har byråer med sådant skrivsätt fått låg poäng.  
 Dessa byråer riktar sig samtliga till läsaren och tillhandahåller sådan information som en 
besökare kan behöva. Alla byråerna upplyser om rättshjälp med egna ord. Layout och dis-
position har i samtliga fall utom ett fått bedömningen ren och stringent. Två av byråerna har en 
visitkortssida som ingångssida. Alla webbplatser utom en är lättillgängliga för funktions-
hindrade, en är otillgänglig. Det går bra att skriftligen sätta sig i förbindelse med byråerna. Tätt 
efter dessa fem byråer följer Legio med 25 poäng, Quorum, 24, Feuk, 23 samt Hellrup och 
Barnekow med 22 poäng vardera. 
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Tabell 18. Byråerna med lägst poäng. 
 Bastling Hane FSP L&N Renström Berlin AH&W H&R Sjöquist 

Språk    1 0 1 1 2 2 2 3 2 
Emotivitet  0 0 0 0 1 0 0 2 1 
Omtal 0 0 1 3 0 3 3 0 1 
Konativitet 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Tilltal 0 0 2 1 0 2 1 0 0 
Emotivt ref info 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Konativt ref info 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Rättshjälp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Design 2 0 0 0 2 2 0 2 2 
Ingångssidan 0 2 0 0 2 0 0 2 0 
Tillg f synskadade 1 3 1 1 3 0 3 0 3 
Kontakt 0 2 2 2 0 2 2 2 2 
poäng 5 8 9 10 12 12 12 12 12 

 
Webbplatsen hos advokatfirman Lennart Hane avviker på flera sätt från resten av byråerna i 
mitt material. Det finns mycket text på webbplatsen, men jag fann ingen som berörde någon 
klientinriktad juridisk verksamhet, utom raden med verksamhetsområden som anger att Hane är 
expert på 18 juridiska områden. I det följande koncentrerar jag mig på de byråer som i högre 
grad än Hane ger intryck av att vända sig till en klientkrets. 
 Hancock & Rehn, H&R, är den enda av byråerna som i huvudsak skriver lätt och ledigt. 
Emotiviteten är genomgående – även här med undantag för H&R – hög. Majoriteten av byråerna 
använder opersonlig konstruktion, men tre omtalar sig själva med jag eller vi. Konativiteten är 
låg eller obefintlig. Tilltalsordet är Ni, ni eller fattas helt, utom på två byråer som växlar mellan 
olika tilltalsord. FSP är delvis inriktad på besökarens behov. Ingen av webbplatserna upplyser 
om rättshjälp, eller också länkar de till Rättshjälpsmyndigheten.  
 Designen har i fem fall bedömts som ren och stringent medan resten av webbplatserna är 
svåra att hitta på eller svåra att läsa. Här kan FSP:s webbplats nämnas: brödtexten är skriven 
med ljusgula bokstäver på blå botten. Ingångssidan är i sex fall en visitkortssida – i L&N:s fall 
är den dessutom ganska svårnavigerad. (Om man hamnar på Göteborgskontorets webbsida och 
klickar på Hem kommer man, något överraskande, till advokatbyrån Roger Eriksson.)  
 För funktionshindrade är webbplatserna tillgängliga med möda. FSP har alt-texten på delar 
av webbplatsen, men klickar man på personerna i mittfältet (som markeras som bilder i den 
funktionshindrades skärmläsare) får man endast upp fönster med personnamn, vilket ju inte är 
så upplysande. Till Bastling kan besökaren inte skriva, eftersom den webbplatsen varken har 
mejladress eller kontaktformulär.  
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8 Slutord 
Undersökningen har besvarat mina frågeställningar tillfredsställande på många punkter, medan 
det för annat skulle krävas mer omfattande studier. Den modell för granskning av webb-
platserna, som jag utvecklade utifrån Jakobsons funktionsmodell, fungerade bra för sitt syfte. 
Modellen kan lätt anpassas för analys av annat material och det går bra att lägga till eller ta bort 
analyskategorier.  
 Språket på webbplatserna är ofta lite stelt och färgat av kanslisvenskan. Många byråer skulle 
vinna på att skriva om sina webbtexter. De flesta byråerna skulle kunna ha mer mottagarinriktad 
information, dvs. skriva om sådant en besökare kan tänkas vilja veta. Med utgångspunkt i vad 
byråerna redan känner till om sina klienter och vad dessa brukar vilja veta borde sådan 
information inte vara alltför svår att ta fram. Flera av webbplatserna – främst de byråer som 
ägnar sin historia ett stort utrymme – skulle tjäna på en textmässig åtstramning. Här tänker jag i 
första hand på redogörelser för var byrån har haft sitt kontor genom åren eller detaljerade 
uppräkningar med datum för när de olika medarbetarna började sitt arbete på byrån. Även 
floskler – corporate bullshit – kan behöva rensas bort. Innehållslösa eller abstrakta termer 
bidrar sannolikt inte till att skapa eller fördjupa relationen till klienterna. 
 Advokater verkar av hävd i en formell skrivtradition. Att förvänta sig att deras språk ska 
vara ledigt är kanske orimligt. Däremot bör det vara en målsättning att det ska vara ändamåls-
enligt och nå tänkta mottagare. Att texterna inte är särskilt inriktade på mottagaren förefaller 
märkligt och man kan i vissa fall fråga sig vad byråerna hoppas på att uppnå med sin webbplats. 
Den besökare vars främsta syfte med besöket är att ta reda på något om byråns historia har i 
många fall goda möjligheter att få sitt lystmäte tillfredsställt, men det torde vara ganska få som 
uppsöker en advokatbyrå med det syftet. För avsändaren kan det vara bra att fundera på vem 
texterna verkligen vänder sig till och försöka sätta sig in i mottagarens situation. Vad vill 
besökarna veta när de söker upp vår byrå? Vilka förkunskaper kan vi anta att de har? Vad 
behöver vi vara tydliga med? 
 Naturligtvis bör varje byrå upplysa sina besökare om vad byrån kan göra för dem. I den 
hårda konkurrens som råder på internet kan bristen på sådan information vara det som gör att 
besökaren i stället väljer en annan advokatbyrå. Några rader om rättsskydd och rättshjälp bör 
finnas på sajten och dem bör advokatbyrån försöka formulera med egna ord.  
 Flera webbplatser skulle sannolikt vinna på en annan design. I dag har de flesta internet-
användare sett en mycket stor mängd webbplatser och kan uppfatta designmässiga brister som 
brister hos advokatbyrån.  
 När det gäller tillgänglighet för funktionshindrade behöver många byråer inte göra några 
förändringar alls, medan andra kan behöva se över söksträngar och alt-texter. Flera byråer 
behöver se över möjligheten för besökaren att kontakta dem skriftligt, och för sin egen skull kan 
de överväga att använda sig av kontaktformulär. 
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