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Innehåll

Sammanfattning: Klarspråket på en myndighets webbplats,
www.ho.se, har analyserats i denna uppsats. Utgångspunkten är
att klarspråk på webben innebär mer än enkla texter. Det berör
även struktur, länkning etc.
Analysen har delats upp i tre delar: webbplatsens struktur,
webbplatsens funktion samt språket på webbplatsen. Resultatet
visar en relativt välfungerande webbplats som organiserats utifrån
användarens behov, men med vissa brister i struktur och
informationssökning samt vissa juridiskt färgade texter.
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1 Inledning

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att försöka ta reda på hur klarspråket fungerar på en
myndighets webbplats. Klarspråk innebär att en myndighet bemödar sig om ett klart och
begripligt språk, samt ett tilltalande och läsartillvänt upplägg. Detta arbete har funnits med
länge i myndigheternas kommunikation när det gällt tryckt linjär information. Numera har en
del av den kommunikationen flyttats till webben då de flesta myndigheterna har egna
webbplatser. Men med de speciella krav och möjligheter som finns på webben tror jag att man
måste förstå myndigheters webbplatser som webbkommunikation och inte endast som vanlig
myndighetskommunikation.

Jag har därför analyserat myndigheten Handikappombudsmannens webbplats
www.ho.se, vilken lanserades i april 2002, för att se hur en myndighets webbplats kan vara
uppbyggd och hur detta påverkar klarspråket. Anledningen till att jag valde
Handikappombudsmannens webbplats var att den var ny och att man på HO ville veta hur den
fungerade, särskilt med avseende på klarspråket. Webbplatsen är dessutom utvecklad med
hänsyn till Statskontorets rekommendationer för myndigheters webbkommunikation, 24-
timmarswebben, vilket gav mig en referenspunkt i mina analyser.

1.2 Klarspråksbegreppet
Klarspråksgruppen definerar på sin webbplats (www.justitie.regeringen.se/klarsprak/
index.htm) begreppet klarspråk som bl.a. att: skriva för läsaren, veta vad man vill uppnå med
texten och använda begripliga ord. Kort sagt att skriva med läsaren i åtanke. När det gäller
klarspråk på webben ställs kanske ännu större krav på detta i och med de särskilda möjligheter
och krav som mediet ställer. Klarspråket kommer då att beröra hela webbplatsens
uppbyggnad: hur lätt den är att hitta på, om den känns tilltalande, om informationen jag söker
verkligen finns där jag förväntar det etc. För att detta ska uppfyllas krävs, precis som vanligt,
att man tänkt igenom syfte och mottagare för webbplatsen.

1.3 Handikappombudsmannen
Handikappombudsmannen är en statlig myndighet vars uppgift är att ”bevaka
frågor som angår funktionshindrade personers rättigheter och intressen.” (SFS
1994:749) Myndigheten inrättades 1994, och numera arbetar 18 personer där,

varav många är juridiskt sakkunniga. Ordföranden heter Lars Lööw.
Handikappombudsmannens uppgifter är bl.a. att upprätthålla kontakter med

funktionshindrade personer, landsting m.fl., ta emot anmälningar om diskriminering, föreslå
förändringar och rapportera till regeringen.

På Handikappombudsmannen finns även en informationsavdelning bestående av två
informatörer. De har övergripande ansvar för myndighetens informationsmaterial samt
webbplatsen. Det är i nära samarbete med framför allt informationschefen Anneli Joyce som
denna uppsats kommit till.

1.4 Handikappombudsmannens webbplats
Webbplatsen har tre målgrupper.1 Den främsta målgruppen är enskilda personer med
funktionshinder. Tanken är att enskilda ska kunna använda webbplatsen som ett uppslagsverk
och informationen på webbplatsen är därför i stort sett statisk med information om rättigheter
och liknande. HO har uppdraget att vara opinionsbildande och därför är den andra
                                                
1 Informationen om webbplatsen kommer från en intervju med en informatör på HO gjord hösten 2002.
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målgruppen journalister. För dem finns pressrummet med pressreleaser och annan
information. Den tredje målgruppen är s.k. tillgänglighetsgörare, som kommuner och
landsting. För dem finns Tillgänglighetscentret. Centret är för närvarande en del av
webbplatsen men kommer troligtvis att bli en egen webbplats.

Det huvudsakliga navigationshjälpmedlet på webbplatsen är huvudmenyn. Länkarna i
menyn är ordnade enligt de olika målgrupperna, med huvudmålgruppen först. Man ville
begränsa antalet val till åtta per sida, vilket gjort att webbplatsen fått flera undersidor med
ytterligare länkar. För den som redan vet mycket och endast vill göra en anmälan finns en
direktlänk från startsidan.

Hur länkarna skulle se ut var något man diskuterade mycket på HO. Man var skeptiska
till långa understrukna meningar, varför man valde en egen variant där understrykningen
dyker upp först när användaren pekar på länken. I den kommande revideringen av
webbplatsen kommer länkarna dock att bli understrukna.

Tanken med designen var att skapa ett rent, enkelt och överskådligt gränssnitt.
Samtidigt ville man visa att en tillgänglig webbplats kan vara snygg. Färgerna i HO:s logotyp
har fått återkomma i rubriker och ikoner, som specialritats av illustratören Ulf Lundin.

För att göra webbplatsen tillgänglig för så många som möjligt finns förklarande alt-
rutor2 på alla ”Läs mer”-länkar. Även bilder är försedda med alt-rutor som beskriver bildens
innehåll. För blinda betyder detta att en skärmläsare, försedd antingen med talsyntes eller
punktskriftsdisplay, kan beskriva sidan. Personer med rörelsehinder sitter ofta långt ifrån
skärmen och de måste då ha möjlighet till större typsnitt. Detta går att göra från ”Välj
inställningar”.

Informatörerna har använt Helena Englunds Klarspråk på nätet samt 24-
timmarswebben som utgångspunkter när de arbetat med webbplatsen. Målet har varit att
skriva enkla och målgruppsanpassade texter, och de har samarbetat mycket med juristerna för
att förena ett enkelt språk med juridisk korrekthet. Informatörerna har också försökt skriva
korta meningar och stycken samt använt punktlistor där detta varit möjligt. Speciellt i
rättighetsavsnittet försökte man finna en modell att utgå ifrån: punktlistor med vem som kan
få ett visst stöd, hur man ansöker osv. Dessa punkter är idag inte textlänkar, men tankar finns
på att utnyttja ankarlänkar3 i framtiden. I användartest har dock framkommit negativa
synpunkter på ankarlänkar som förvirrande.

HO planerar att revidera webbplatsen enligt de synpunkter som framkommit från
kolleger och användare. Till exempel ska man ange när den senast blev uppdaterad och
inkludera kontaktuppgifter i sidfoten. Man vill även utveckla basinformation på teckenspråk (i
form av videoklipp) samt viss information på invandrarspråk. Det finns också tankar på att ha
mer riktad information till arbetsgivare under ”Diskriminering?”.

2 Att analysera webbplatser
Jag ska här försöka att ge en kort bakgrund till den forskning som finns kring webbplatser,
och vilken litteratur jag utgått ifrån. Men detta kapitel blir också ett metodkapitel.

Jag har valt litteratur som belyser webbforskningen ur olika infallsvinklar. För det
första sådan som behandlar själva strukturen och hantverket på webbplatsen, för att få en
grund när jag analyserat webbplatsen. Sedan har jag använt Englund (1999) och 24-
timmarswebben för att förstå funktionerna, samt Nielsens funktionsanalys. Slutligen, för att
analysera klarspråket i texterna, har jag läst klarspråkstestet samt Hellspong och Ledin (1997).

Det finns inte så mycket litteratur på svenska om offentliga webbplatser, utom
möjligen Helena Englunds bok Klarspråk på nätet. Men det finns några riktlinjer för hur

                                                
2 Alt-rutor är förklarande texter som webbläsaren kan visa om användaren t.ex. för muspekaren över en bild.
3 Ankarlänkar är länkar inom en text vilka gör det möjligt att direktlänka till bestämda avsnitt i texten.
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webbplatserna bör se ut och det är dessa jag tagit fasta på. Den viktigaste för myndigheter är
24-timmarswebben vilken utgivits av Statskontoret på uppdrag av regeringen. Där fastställs
vissa grundläggande krav som en myndighets webbplats ska uppfylla, både vad gäller
funktion och utformning. 24-timmarswebben har varit min viktigaste litteratur för analysen.
Jag har vid jämförelserna endast utgått från rekommendationerna i det första steget eftersom
det steget är grundläggande för att de andra.

Internationellt sett finns flera handböcker för webbplatsers utformning. När det gäller
effektiv och begriplig kommunikation på webben är Lynch och Hortons Web Style Guide
tongivande. De skriver inte om det språkliga, men hur struktur etc. påverkar läsningen. Jag
har framför allt använt mig av Lynch och Horton för att analysera webbplatsens struktur. För
att analysera funktionaliteten hos webbplatsen har jag använt dansken Jakob Nielsens Top Ten
Guidelines for Home Page Usability. Nielsen var tidigare gränssnittsexpert på Sun
Microsystems och har gett ut flera nyhetsbrev om användarvänlighet. Han skriver visserligen
med främst företags webbplatser i åtanke men samma regler kan appliceras på officiella
webbplatser med vissa modifikationer.

2.1 Startsidan
Webbplatser som är hierarkiskt organiserade kretsar kring en ingångssida, eller startsida. ”All
Web sites are organized around a home page that acts as a logical point of entry into the
system of Web pages in a site.” (Lynch & Horton 2002: Site design) En startsida kan
defineras funktionellt just som det första som möter läsaren. För att definitionen ska fungera
krävs att webbplatsen är hierarkiskt organiserad, dvs. förstasidan ligger överst i hierarkin,
något som också syns på adressen. Startsidan ska presentera webbplatsen och hjälpa läsaren i
navigationen. (Jfr Ledin 2002)

Normalt sett domineras startsidan av någon form av navigationsverktyg, t.ex. en meny.
Viktigt är dock att inte överlasta startsidan med länkar. ”In complex sites with multiple topic
areas it is not practical to burden the home page with dozens of links – the page grows too
long to load in a timely manner, and its sheer complexity may be off-putting to many users.”
(Lynch & Horton 2002: Site design)

2.1.1 Startsidans semiotik
Multimodalitet är ett begrepp inom diskursanalysen som betyder att texter tillsammans med
grafiska arrangemang skapar mening, genom t.ex. sin placering på en sida. När jag analyserat
startsidans grafiska uppbyggnad har jag använt Kress och van Leeuwens (The critical)
Analysis of newspaper layout (1998), där de skisserar ett slags grammatik för det visuella.
Den behandlar visserligen tidningssidor men samma tankar låter sig överföras till webbsidor.

Kress och van Leeuwen talar om ”information value”, ”salience” och ”framing”.
Information value innebär att ”Placeringen av artiklar, foton och andra element liksom sidans
underindelning med hjälp av bl.a. linjer, rubriker, typsnitt, vinjetter ses som
betydelsebärande.” (Karlsson och Ledin 2000) Salience, eller framskjutenhet, innebär att man
genom placering i mitten, relativ storlek, kontrast mm kan framhäva viss information.
Framing handlar om hur man skapar avgränsningar med linjer och tomma ytor.

En av dimensionerna i Information value är indelningen i ”given” och ”new” vilket
närmast kan översättas som känt och okänt. Till vänster placeras känd information, något man
är eniga om, eller som Kress och van Leeuwen (1998:189) skriver: ”For something to be
given means that it is presented as something the reader already knows, as a familiar and
agreed departure point for the message”. Till höger placerar det nya och viktiga för läsaren,
”...the issue to which the reader must pay special attention”.
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Den andra dimensionen i Information value är ”real” och ”ideal”. Ideal är längst ner
på sidan och real är överst. Ideal är ”the idealized or generalized essence of the information...”
(1998: 193) medan real ”presents more specific information (e.g. details) and/or more down to
earth information”. (1998:193)

2.1.2 Funktionsanalys enligt Jakob Nielsen
Jakob Nielsen beskrivs i Englund (1999) som användarnas skyddshelgon. Han har skrivit tio
riktlinjer för användbarheten på en webbplats och dessa applicerar jag främst på startsidan.

1. Inled med en sammanfattning av vad företaget gör.
Nielsen rekommenderar för det första att man ska ”Include a One-Sentence Tagline” vilket
innebär att startsidan kort ska presentera vem som gett ut den och vad de gör.

2. Skapa en sidtitel vilken syns väl i sökmotorer och favoritlistor.
Rekommendation två gäller titeln på startsidan, vilken bör börja med företagsnamnet och
eventuellt sidtyp. Om sidan saknar en tydlig titel kommer den inte att sorteras rätt vid
sökningar i sökmotorer (t.ex. Altavista och Google) och riskerar därmed att inte bli funnen.
Man bör heller inte börja titeln med ”Välkommen till...” eller liknande eftersom den sorteras
efter begynnelsebokstaven.  Många väljer dessutom att spara sidan under Favoriter i
webbläsaren och då underlättar det om företagsnamnet är det som syns.

3. Placera all företagsinformation under en rubrik.

4. Betona webbplatsens viktigaste uppgifter.
Nielsen rekommenderar  att startsidan ska visa vilka de viktigaste sakerna man kan göra på
webbplatsen är (”Emphasize the Site’s Top High-Priority Tasks”).

5. Skapa en sökfunktion.
En stor webbplats kan lätt bli oöverblickbar och för att göra den lättare att hitta på bör man,
enligt Nielsen, inkludera en sökfunktion. Han skriver ”When users want to search, they
typically scan for the homepage searching for ”the little box where I can type”, so your search
should be a box.”

6. Visa exempel på vad webbplatsen verkligen innehåller.
Nielsens sjätte rekommendation gäller att sidan ska ”Show Examples of Real Site Content”.
Detta innebär att man inte bara ska beskriva vad som finns på webbplatsen utan även ge
konkreta exempel. Eller som han själv skriver ”Specifics beat abstractions, and you have good
stuff. Show some of your best or most recent content.”

7. Börja länknamn med det viktigaste nyckelordet.
Det Nielsen framför allt är ute efter är länkar vilka alla inleds med företagsnamnet och sedan
något tillägg, eftersom dessa blir svårare att hitta vid en snabb genomläsning.

8. Underlätta återfinnandet av gammal information.
”Users will often remember articles, products, or promotions that were featured prominently
on the homepage.” Läsare som återkommer till webbplatsen kan vilja hitta texter som tidigare
länkades från startsidan, och därför bör man ha en arkivfunktion.

Detta kan i vissa fall kanske kollidera med Statskontorets rekommendation (12:5) att
endast giltig information ska finnas på webbplatsen ”Användaren skall på myndighetens
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webbplats kunna hitta vad som gäller. Webbplatserna bör inte innehålla inaktuell och
överspelad information.”

9. Överbetona inte navigationshjälpmedlen.
Kort sagt: gör inte stora grafiktunga menyer och liknande. Dessa tar tid att ladda hem för den
med modemuppkoppling.

10. Använd meningsfull grafik.
Man bör inte dekorera sin startsida med grafik som inte fyller någon funktion. Man bör heller
inte använda s.k. genrebilder4, eftersom de lätt genomskådas av läsaren.

2.2 Struktur
När Lynch och Horton talar om webbplatser så är grunden att sätta sig in i användarens
behov: ”the fundamental organizing principle in Web site design is meeting users’ needs. Ask
yourself what your audience wants, and center your site design on their needs.” (Lynch &
Horton 2002: Site design) Det största misstaget organisationer och företag gör är att
organisera webbplatsen utifrån sitt organisationsschema. Resultatet blir en ointressant
webbplats där informationen är svår att hitta. ”Most readers won’t care how your company or
department is organized and will be put off if such inside information is all your site appears
to offer.” (Lynch & Horton 2002: Site design)

Engebretsen (2002) identifierar två typer av strukturer, axiala strukturer eller
nätverksstrukturer. Till de axiala hör hierarkiska och sekventiella strukturer. ”I den aksiale
strukturen finnes det en stamme bestående av én anbefalt lesemåte eller et overordnet
betydningsnivå (...) Denne stammen kan ha varierende antall forgreininger med
tilleggsinformasjon...” (Engebretsen 2002:33) Nätverksstrukturer är just nätverk av länkar.

Webbplatser kan vara organiserade på tre olika sätt, enligt Lynch och Horton (2002).
Antingen som sekvenser (sequences) vilket innebär att alla sidor ligger uppradade efter
varandra med länkar endast till nästa efterföljande sida. Detta är vad Englund (1999) kallar för
kronologisk webb och det kan fungera för stegvisa instruktioner eller rapporter. Eller kan de
vara hierarkier (hierachies) där man har en startsida följd av undersidor. Detta är den
vanligaste strukturen: ”Most sites depend on hierarchies, moving from the most general
overview of the site (the home page), down through increasingly specific submenus and
content pages.” (Lynch & Horton 2002: Site design)

Den ofta sämsta lösningen på webben är nätverk (webs). Dessa består av sidor som alla
är länkade till varandra för att läsaren ska kunna söka som han vill. Men denna struktur blir
lätt förvirrande eftersom läsaren inte kan skapa sig en bild av var han befinner sig. Englund
(1999) kallar denna typ av struktur associativ, och den lämpar sig endast på mycket små
webbplatser.

När man strukturerar en webbplats är det nödvändigt att skapa en struktur som är
förutsägbar för läsaren, där denne kan känna var i organisationen han eller hon är och skapa
sig en bild av webbplatsens uppbyggnad. Om man inte gör detta riskerar man att tappa
besökare. ”If you mislead users with a structure that is neither logical nor predictable, they
will be frustrated by the difficulties of getting around.” (Lynch & Horton 2002: Site design)

Lynch och Horton (2002) visar på olika djup hos en webbplats. Den kan antingen vara
för grund, vad de kallar för tvättlina, med många länkar på startsidan och få nivåer. Eller kan
den vara för djup med endast fåtal länkar på startsidan, men fem – sex nivåer av undersidor
innan man når informationen. ”Menu schemes can also be too deep, burying information
beneath too many layers of menus. Having to navigate through layers of nested menus before

                                                
4 Genrebilder är allmänt hållna bilder som ska kunna passa till många olika texter/sammanhang.
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reaching real content is frustrating.” (Lynch & Horton 2002) En balanserad webbplats har
kanske sju formatlänkar på startsidan, vilka leder till en eller två undersidor innan man når
informationen. ”With a well-balanced, functional hierarchy you can offer users menus that
provide quick access to information and reflect the organization of your site.” (Lynch &
Horton 2002)

2.2.1 Sidtyper
Förutom startsidan, som redan behandlats, finns andra sidtyper på en webbplats. Eftersom en
startsida blir svår att överblicka om den har alltför många länkar brukar man ha orienterings-
eller länksidor på nivån närmast under startsidan. Dessa består framför allt av länkar till mer
specifika områden och ofta en kort text vilken orienterar läsaren om var i organisationen han
befinner sig.

Orienteringssidan är till funktionen kontextualiserande och navigerande på nivån under
startsidan. Orienteringssidan kontextualiserar på så vis att den orienterar användaren om vart
han kommit samt ger ledtrådar för vidare navigation. Länksidan liknar orienteringssidan men
är mer navigerande till sin funktion.
Längst ner i hierarkin ligger innehållssidan, med information som ska läsas. Den är i det
prototypiska fallet en målsida, dvs. den står för sig själv och förutsätter inte att man klickar
sig vidare. (Dessa definitioner är hämtade ur Ledin 2002)

Till skillnad från i en bok kan varje sida på webbplats, åtminstonde teoretiskt, utgöra
ingången och blir då kanske läst enskilt. Därför bör en webbsida vara mer oberoende av andra
sidor. Sidhuvud och sidfot bör innehålla mer information än på tryckta sidor. ”It would be
absurd to repeat the copyright information, author, and date of a book at the bottom of every
printed page, but individual Web pages often need to provide such information because a
single Web page may be the only part of a site that some users will see.” (Lynch & Horton
2002: Interface design) För att komma runt detta problem finns några punkter att följa:

� En informativ titel (som också blir namnet i favoritlistan)

� Upphovsmannens identitet (författare eller institution)

� Tillkomstdatum

� Minst en länk till startsidan eller menyn

� Adressen (URL) till startsidan

Jag har jämfört dessa punkter mot hur det faktiskt ser ut på HO:s webbplats.
Viktigt att tänka på är att många inte har bredband utan långsamma modemuppkopplingar. Då
tar bilder och animationer lång tid att ladda hem. Forskning har visat att gränsen för en
användares tålamod är 10 sekunder när det gäller datorns arbete. Enkelhet är därför att föredra
framför påkostad grafik.

2.2.2 Typsnitt och grad
Typsnitt och grad (storlek) hör till de faktorer som påverkar läsbarheten på en skärm. Det
finns flera åsikter om vilka typsnitt och grader som fungerar bäst på webben. Enligt uppgift
från språkkonsult Anna Hass5, som undervisar om webbskrivande, kan man läsa ca 300
ord/minut på papper men endast 100 ord/minut på skärmen. För att underlätta läsningen är
punktlistor och ibland även fetade nyckelord bra.

                                                
5 Muntlig uppgift från Anna Hass under en föreläsning, Språk och IT-kursen, språkkonsultlinjen HT 2002.
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Verdana
12
Arial 12
Georgia 12

Enligt Anna Hass är Georgia ett lämpligt typsnitt. Det är en serif6

anpassad till skärmen. Även sanserifer som Verdana, Tahoma och Arial
fungerar väl. Englund (1999) rekommenderar 9–12 punkters grad för
normal brödtext. Klarspråksgruppen rekommenderar typsnittet Arial och
graden 10–12 punkter.

2.3 Länkar
Lynch och Horton (2002) särskiljer två typer av länkar: navigationslänkar vilka
sammankopplar sidorna på en webbplats samt hypertextlänkar som finns inne i löptexten och
ger möjlighet till fördjupning etc. Karlsson och Ledin (2000) kallar samma fenomen
formatlänkar respektive textlänkar. Jag kommer fortsättningsvis att följa deras terminologi.
De väljer också att i sin definition inkludera att formatlänkar hör hemma i menyer.
Lynch och Horton påpekar att många textlänkar ställer till oreda för läsaren genom att störa
läsningen. Dessutom riskerar läsaren att skickas iväg ut ur texten bara för att läsa någon
mindre fotnot. ”The primary design strategy in thoughtful hypertext is to use links to reinforce
your message, not to distract readers or send them off chasing a minor footnote in some other
Web site.” (Lych & Horton 2002: Editorial style)

Viktigt är istället, för att behålla läsaren, att man skapar en känsla av kontext. En av de
saker som särskiljer webben från andra medier är hypertextualiteten. I en hypertextuell
situation ställs betydligt högre krav på läsaren än om man läser en linjär text i t.ex. en bok.
Läsprocessen övergår från att främst vara interpretativ (tolkande) till att vara både tolkande
och explorativ (utforskande). (Jfr Engebretsen 2001:164) Detta betyder att läsaren inte bara
ska ta in texten utan även måste orientera sig själv i hypertexten för att skapa koherens.
Koherens betecknar det sammanhang i texten som läsaren förväntar sig, och den är en
förutsättning för att innehållet ska bli begripligt. Koherens anses inom textlingvistiken vara
summan av de mekanismer som gör texten till en logisk enhet. Koherens blir då endast något
som finns inom texten. I den mer kognitiva grenen av textlingvistiken anses koherens vara
resultatet av en mental process, mer knuten till läseprocessen än till själva texten.
Engebretsen (2001:165) citerar van Dijk (1988): ”...empirically speaking, discourse does not
have coherence, but is assigned coherence by language users.”

I linjär text kan koherens skapas med tids- eller orsakssammanhang eller teman (jfr
Hellspong & Ledin 1997) men i hypertexter bildas koherens även av hur sidorna är länkade.
Engebretsen identifierar två nivåer av hypertextuell koherens: Koherens inom den enskilda
noden och koherens som är knuten till sammankopplingen av flera noder. En nod motsvaras i
detta sammanhang av en sida. Koherensen kategoriseras av Engebretsen (2001:168) i fyra
typer utifrån de relationer de etablerar:

a. Relation mellan ett moment i en nod och ett moment i en annan nod.
b. Relation mellan ett moment i en nod och helheten i en annan nod.
c. Relation mellan två noder som helheter.
d. Relation mellan en nod och hypertexten som helhet.

Länkar kan utifrån detta resonemang etablera antingen intranodal koherens (inom en enskild
nod), internodal koherens (mellan två noder som kan läsas i sekvens) eller hyperstrukturell
koherens. Hyperstrukturell koherens defineras som ”logikken som er reflektert gjennom den
strukturen som styrer hele systemet av lenker og noder. Denne logiken definerer også den
enkelte nodes plass i helheten.” (Engebretsen 2001:170) Relationen som skapas genom

                                                
6 Serifer är de små fötterna och flaggorna på antikvatypsnitt. Sanserifer saknar dessa.
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länkningen bör vara tydlig för läsaren, eftersom löst associativ koherens (framför allt
internodal) upplevs som frustrerande. (Jfr Engebretsen 2001:178)

2.3.1 Länkarnas typografi
Länkar brukar enligt konventionen på webben vara blå, och bli lila när man klickat på dem.
Ibland är de även understrukna. Enligt Englund (1999:84) har man allt att vinna på att följa
den konventionen. Om de inte gör det så stannar användaren upp och blir tvungen att själv
lista ut hur länkar är markerade innan han kan använda webbplatsen.
Enligt råd 18.2 i 24-timmarswebben bör länkar vara understrukna.

2.3.2 Länkarnas språkliga form
Hur man namnger länkar avgör om användaren får en god eller dålig upplevelse av en
webbplats. Man bör inte använda ordvitsar som lurar iväg läsaren, utan hellre använda
rubriken på sidan som länken leder till. (Jfr Englund 1999:81) Om man använder textlänkar
ska man inte skriva ”klicka här för att läsa om länkar” utan bädda in nyckelordet i löptexten
och länkmarkera det, t.ex. ”Det finns många typer av länkar på en webbplats.” (Lych &
Horton 2002:Editorial style)

2.4 24-timmarswebben
24-timmarswebben är en samling rekommendationer och råd som utgivits av Statskontoret på
regeringens uppdrag. Där fastställs vissa grundläggande krav som en myndighets webbplats
ska uppfylla, både vad gäller funktion och utformning. Man ger rekommendationer, vilka
måste följas, och råd, vilka bör följas. Tanken är att myndigheternas webbplatser successivt
ska utvecklas till dygnet-runt-öppna myndigheter där medborgarna kan interagera med
myndigheten. Jag har vid jämförelserna endast utgått från rekommendationerna i det första
steget eftersom det steget är grundläggande för att de andra.
Rekommendationerna i steg 1 är:
7.1 Berätta vilket uppdrag myndigheten har.
7.2 Berätta hur myndigheten genomför sitt uppdrag.
7.3 Beskriv myndighetens organisation.
7.4 Ge en organisationsöversikt med kontaktinformation.
7.5 Publicera myndighetens remissvar.
7.6 Publicera en elektronisk version av viktiga utgivna publikationer (rapporter, utredningar

m.m.) samt ge möjlighet att beställa tryckta publikationer.
7.7 Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till
dem.
7.8 Redovisa myndighetens olika former av deltagande i EU-arbetet.
7.9 Gör det möjligt att beställa blanketter från myndigheten. Viktiga blanketter skall också
vara möjliga att skriva ut.
7.10 Gör det lätt att hitta myndighetens adress och telefonnummer.
7.11  Gör det möjligt att ställa frågor och klaga.

2.5 Tillgänglighet enligt WAI
24-timmarswebben rekommenderar (14.1) att ”Webbplatsen skall följa Web Content
Accessibility Guidelines 1.0.” Även människor med olika handikapp behöver kunna använda
webben, och det är webbdesignerns ansvar att se till att den blir tillgänglig. För att hjälpa
synskadade kan det betyda att bilder och annan grafik förses med ”alt-texter” som en
skärmläsare, försedd antingen med talsyntes eller punktskriftsdisplay, kan beskriva. För
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personer med rörelsehinder, vilka ofta sitter långt ifrån skärmen, kan det betyda att storleken
på typsnitten inte är låst.

Om man har dyslexi behöver man kunna påverka färger och kontraster så att texten
framträder tydligare. Webbdesignern kan då använda Cascading Style Sheets (CSS) för att
bestämma utseendet på sidan. Om en person vill ändra t.ex. kontrasterna kan den sedan göra
det från sin webbläsare. (Lynch & Horton 2002: Interface design)

Jag har undersökt tillgängligheten på www.ho.se genom att jämföra hur den motsvarar
de rekommendationer som finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats (www.hi.se). Dessa
rekommendationer utgår från WAI (Web Accessibility Inititative) som är riktlinjer för
tillgänglighet på webben.

2.6 Trovärdighetsanalys (CARS)
Det kan vara svårt att alltid veta om informationen på en webbsida är pålitlig. En officiell
webbplats besöks sannolikt oftast för att söka information, och då är det viktigt att besökaren
känner att han kan lita på den information som finns där. Detta har jag tagit fasta på, och
analyserat www.ho.se enligt Harris (1997) s.k. CARS-modell. CARS står för Credibility,
Accuracy, Reasonableness och Support.

Credibility (trovärdighet): För att se om en webbplats är trovärdig kan man söka
vissa tecken. Anger den vem som är författare? Detta kan innebära att man inkluderat
biografisk information om författaren, författarens mejladress och telefonnummer, anknytning
till känd och respekterad organisation samt eventuell titel. Även texter som passerat
kvalitetskontroller i form av redaktioner eller liknande ger högre trovärdighet. Felstavningar
och språkfel sänker däremot trovärdigheten.

Accuracy (precision): Accuracy visar om informationen är aktuell och korrekt. Man
bör därför ha angett när den är skriven eller ändrad. Informationen bör också vara så
heltäckande som möjligt, utan utelämnade delar. Målgrupp och syfte bör stå utskrivet.

Reasonableness (rimlighet): Verkar texten vara balanserad och objektiv? Finns andra
åsikter med på ett rättvisande sätt? Känns påståenden trovärdiga? Finns motsägelser eller
inkonsekvenser? Som läsare bör man se upp om texten är temperamentsfull, innehåller
överdrifter, svepande generaliseringar eller tecken på intressekonflikter.

Support (stöd från andra källor): Det bör finnas angivet var informationen (t.ex.
tabeller) kommer ifrån, samt vilka källor författaren använt. Om informationen på sidan inte
finns någon annanstans sänker det stödet. Länkar till andra som har liknande information är
ett gott tecken.

2.7 Språket
Jag har analyserat språket på www.ho.se med hjälp av Vägar genom texten (Hellspong &
Ledin 1997). Boken är en handbok i textanalys och ger mycket hjälp för at tolka sina
iakttagelser. Den har jag använt för analyser av tilltal, språkhandlingar, attityder etc.

Då HO:s webbplats ska kunna fungera som ett uppslagsverk med information om
rättigheter etc. bygger många texter på lagtexter. Som Bhatia (1993) konstaterar skiljer
juridisk text sig från andra genrer, bland annat genom komplicerad satsbyggnad, arkaismer
och omskrivningar. ”To the specialist community these are indispensablelinguistic devices
which bring in precision, clarity and unambiguity and all-inclusiveness...” men för den som
inte är insatt blir detta ”...a mere ploy to promote solidarity between members of the specialist
community and to keep non-specialists at a respectable distance.”

För att förstår juridiska texter måste man förstå deras speciella kommunikativa
situation. De är avsedda för vanligt folk men de verkliga läsarna är advokater och domare.
Resultatet är en unik kontextuell faktor där skribenten blir kluven mellan mottagarna. (Bhatia
1993:103) Han ska dels vara begriplig, dels täcka in alla eventualiteter.
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Det finns några typiska språkliga kännetecken på juridisk text; längre meningslängd än
i de flesta genrer, många nominaliseringar, komplicerade prepositionsfraser och passiverade
uttryck.

3 Metoder
Jag har försökt undersöka hur klarspråket fungerar på www.ho.se och har då gjort en
tvåstegsanalys: först av själva webbplatsen för att se hur mediet påverkar klarspråket och
sedan en språklig analys. Jag har för tydlighetens skull delat upp studien i tre delar:
webbplatsens utformning, webbplatsens funktion och språket i texterna.

Utformningen har jag undersökt genom att spara webbplatsens viktigaste sidor (min
bedömning) på min dator och jämföra dem mot råden i litteraturen. För det första har jag
analyserat hur djupstrukturen påverkar navigerbarheten enligt Lynch och Horton. Det gjorde
jag genom att bestämma mig för att leta efter en viss uppgift och navigera mig genom
strukturen. Det gav mig en bild av hur den är uppbyggd samtidigt som jag kunde se om
informationen var lätt att hitta.

Därefter tittade jag på hur startsidan och dess utformning påverkar användarens
möjlighet att få överblick av webbplatsen samt presenterar den. Som utgångspunkt använde
jag Kress och van Leeuwens semiotik, då den visar om man följt konventionerna för layout
samt vad man vill framhäva. Slutligen analyserade jag även länkarnas utseende och språkliga
form eftersom de skapar koherens och måste vara begripliga.

Webbplatsens funktion har undersökts på tre sätt: genom ett användartest där en
informant fick söka information utifrån ett tänkt scenario, genom en jämförelse med de
rekommendationer som Statskontoret ger i 24-timmarswebben och genom en jämförelse med
Nielsens kategorier.

För att se hur klarspråket i texterna på webbplatsen fungerar har jag gjort närläsningar
av två texter, dels av en text från en orienteringssida, dels en juridisk text. Istället för att
analysera varje detalj i texten, eller beräkna läsbarhetsindex, har jag försökt se om man tänkt
på läsaren och dennes informationsbehov. Till min hjälp har jag tagit klarspråkstestet och
jämfört de första punkterna mot texten.

4 Material
Denna uppsats baserar sig på Handikappombudsmannens webbplats, www.ho.se. Jag sparade
webbsidorna i min dator för att kunna analysera dem i ett fruset ögonblick. Det verkar dock
som att webbplatsen inte förändrades nämnvärt under tiden jag gjorde analyserna, till och med
”nyheterna” på startsidan var desamma.

De webbsidor jag sparade var startsidan, samtliga orienteringssidor, länksidor och
några av innehållssidorna från ”Dina rättigheter”, ”Om HO” och ”Pressrum”. När det gäller
innehållssidorna var urvalet slumpmässigt.

Vad gäller texterna var urvalet av den juridiska texten slumpmässigt, den skulle bara
vara representativ. Att jag valt just texten från orienteringssidan för ”Dina rättigheter” beror
på att den bedömts av HO som speciellt viktig.

5.1 Struktur och utformning
Min första delanalys gäller webbplatsen www.ho.se utformning och struktur, för att försöka ta
reda på hur detta påverkar klarspråket.

En webbplats, speciellt en av officiell karaktär, bör vara lätt att hitta till. Det får anses
vara konvention att, för att undvika svårtolkade och långa adresser, använda
myndighetsnamnet följt av toppdomänet. I detta fall har man, på grund av namnets längd,
endast använt förkortningen ”HO” och det är nog tillräckligt i de fall då besökaren är
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införstådd med detta. Man borde kanske även registrerat det längre namnet, för att underlätta
för alla besökare, eftersom många gissar utifrån konventionerna. Toppdomänet .se är klart att
rekommendera i officiella sammanhang och används också här. Detta stämmer också väl med
rekommendationen i 24-timmarswebben.

5.2 Startsidan
Startsidan på www.ho.se har en logotyp i övre vänstra hörnet, den är cirkelformad och
markerad med beige färg samt texten ”HO Handikappombudsmannen” i rött och grått. Till
höger om den, ovanför en tunn grå linje, finns tre ikoner i beige och rött. Dessa kallas ”Välj
inställningar”, ”Lyssna” och ”Lättläst”. Strax under Lättläst finns en liknande ikon märkt

”Skriv ut” om man vill skriva ut sidan. Ikonerna liknar pictogram genom att i bild
beskriva funktionen. Ikonen för ”Lyssna” föreställer t.ex. ett öra och ”Lättläst” en bok.

Under den grå skiljelinjen är startsidan uppdelad i en triptyk. Till vänster,
nedanför logotypen, finns navigationslänkarna. De är åtta stycken formatlänkar och de är
ordnade under varandra i en meny, med rubriken ”huvudmeny” överst. Länkarna är som man
kan förvänta sig på en startsida, information om HO och hjälp att hitta rätt. Dessutom finns
två länkar överst som riktar sig främst till individer med funktionshinder. Dessa följs av
länkar riktade till journalister och tillgänglighetsgörare. I mitten av triptyken, särskiljd med
vita fält och grå vertikala linjer, finns en presentation av Handikappombudsmannen samt en
punktlista över webbplatsens
innehåll. Ett par av punkterna
innehåller internodala länkar
för vidare information.

Längst till höger finns
ett par nyheter (vilka inte
verkar upp- dateras särskilt
ofta) samt en sökruta. Längst
ner på sidan, under en grå linje,
finns två pilar markerade
”Tillbaka” och ”Till sidans
överkant”. Till vänster på sidan
finns det kända (given) som alla
är införstådda med, dvs.
menyraden och avsändaren
(logotypen). Till höger återfinns
rubriken ”Aktuellt” samt
sökrutan, vilka är ny aktuell
information som läsaren ska uppmärksamma (new). I mitten finns det framhävda (salience),
med presentationen av myndigheten och de viktigaste uppgifterna på webbplatsen. Triptyken
markeras till och med med grå linjer.

Sett uppifrån och ner noteras att överst på startsidan finns ikonerna för inställningar
samt tillgänglighet. Dessa passar inte riktigt in i real, men kanske kan de sägas vara detaljer
för hur sidan ska upplevas. Ideal stämmer heller inte här, eftersom det som är längst ner
endast är två navigationspilar. Många webbplatser placerar kontaktinformation eller liknande
här, vilket också Statskontoret förspråkar i råd 12:3 ”Alla webbsidor skall ha en
kontaktperson med e-postadress och eventuellt även telefonnummer”. Navigationspilarna på
startsidan fyller ingen uppenbar funktion, även om de fyller en funktion på andra sidor.
Snarast borde adress och liknande kontaktuppgifter finnas här.
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5.3 Struktur
Handikappombudsmannens webbplats är en tydligt hierakisk struktur, med startsida och
undersidor på olika nivåer. På startsidan finns åtta beständiga formatlänkar. Om man väljer att
följa länken ”Dina rättigheter” når man en orienteringssida. Menyn från startsidan finns kvar
till vänster men de beständiga länkarna är kompletterade med en undermeny innehållande fem

länkar för detta område. I mitten
finns en orienterande text som
förklarar vem sidan riktar sig till
(”Har du eller ditt barn
funktionshinder?”) samt vad man
kan hitta här. Till höger ligger
sökrutan kvar, medan nyheterna
bytts ut mot sådana som är
relevanta för denna sida, t.ex.
”'Hitta dina rättigheter' - ny HO-
guide för barn med
funktionshinder och deras
familjer.” Klickar man på den
internodala länken ”Rättigheter

områdesvis” kommer man till en länksida, dvs. det mesta på sidan är länkar, utformade som
områdesrubriker. Lite märkligt är att länkarna dubbleras både i menyn och mitt på sidan.
Väljer man ”Utbildning” kommer man till ytterligare en orienteringssida, som talar om att här
finns information om rätt till stöd i skolan, så vi klickar på en länk om särskolan. Den leder
till ytterligare en orienteringssida med en kort text om vilka särskolan är till för samt vilka
skolformer som finns. Märkligt nog saknas menyn här utan endast en länk ”Tillbaka” finns
om man vill backa ett steg. Under texten finns två länkar till antingen den obligatoriska
särskolan eller gymnasiesärskolan. Väljer man den första når man slutligen till en
innehållssida om den obligatoriska särskolan. När man läst färdigt är man hänvisad till att
använda länken ”Tillbaka” eftersom menyn inte finns med. Detta är en brist för den som vill
läsa vidare på andra områden, utan att tvunget gå via startsidan.

För att hitta informationen vi sökte fick vi gå via fyra undersidor innan vi kom till
innehållssidan. Detta är en för djup struktur enligt Dahlström (1997). En väl balanserad
webbplats har högst två orienterings- eller länksidor innan man når informationen.
Anledningen är att läsaren annars hinner tröttna, speciellt om han har en långsam
uppkoppling. Det finns förvisso också andra formatlänkar, t.ex. ”Om HO” som leder till
innehållssidor efter bara en orienteringssida, och de flesta länkarna leder endast till två.
Statskontoret skriver i rekommendation 13:1 ”Undvik innehållslösa genomgångssidor.” Jag
uppfattar inte orienteringssidorna som onödiga, men genom effektivare placering av länkar på
samma ställe, t.ex. får obligatoriska särskolan kontra gymnasiesärskolan en egen
orienteringssida, skulle antalet nivåer kunna minska.
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Exempel på djupet i strukturen

(Där flera val varit möjliga har jag tagit ett slumpvis.)

Positivt är att webbplatsen har en innehållsförteckning. Statskontoret ger rådet att
”Webbplatsen bör ha en innehållsförteckning” (17.2) och den på www.ho.se ger en
uppställning av innehållet samt länkar till respektive sida. Innehållsförteckningen hittar man
under formatlänken ”Hitta rätt”.

5.3.1 Sidtyper
Jag har funnit exempel på de flesta sidtyper på HO:s webbplats. På nivån under startsidan
finns under alla formatlänkarna (utom en <hitta rätt>) typiska orienteringssidor.
Orienteringssidorna har samma ram som startsidan, med menyn och sökfunktionen. De har
dock kompletterats med nyheter som är mer specifika för området. I mitten av sidan ligger
texten, och för att använda Kress och van Leeuwens terminologi är det den framhävda delen,
vilket verkar logiskt eftersom den är viktigast. Texten är relativt kort och i första hand
orienterande genom att tala om vad man kan hitta på den här delen av webbplatsen. I samtliga
fall innefattar den en punktlista med de viktigaste rubrikerna.

Jag har även funnit exempel på länksidor, och de ligger oftast på nivån/nivåerna under
orienteringssidan. Även länksidorna följer startsidans upplägg men har länkar i centrum
istället för text.

Ett mellanting mellan innehållssida och orienteringssida är ”Pressrum”. Texten inleds
med punkter över vad man kan fina där men har också sådan information som en journalist
kan leta efter, telefonnummer och mejladresser till informatörerna.

Längst ner i hierarkin finns innehållssidorna. De har kvar ramen men saknar
huvudmenyn till vänster. Istället finns bara en pil markerad ”Tillbaka”. En pressrelease är

Startsidan

Dina
rättigheter

Diskrimi-
nering?

Om HO Tillgänglighets
centret

Pressrum Beställ/
arkiv

Hitta rätt

Orientering

Länksida

Länksida

Orientering

Orientering

Innehåll

Orientering

Innehåll

Orientering

Innehåll

Innehåll/
orientering

Länksida

Innehåll

Orintering

Innehåll

Länksida

Innehåll
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t.ex. en lång text, uppenbarligen bäst lämpad för utskrift, som dock delats upp i mindre
stycken och på några ställen fått punktlistor. Ett rättighetsavsnitt är också det en mycket lång
text (kräver tre nerrullningar på en normalstor skärm) men där är den mer webbanpassad
genom punklistor, fetstil på nyckelord samt korta stycken med mellanrubriker.

5.3.2 Typsnitt och grad
Det grafiska utseendet hos texten kan påverka läsvänligheten. På www.ho.se har den som så
önskar möjlighet att påverka textens utseende vad gäller grad, typsnitt, radavstånd, kontrast
etc. Den förinställda textstorleken för brödtext är 12 punkter och typsnittet är Verdana,
alternativt Arial. Båda är sanserifer vilka lämpar sig väl för skärmläsning. Rubrikerna över
brödtext är 18 punkter och i samma typsnitt. Menyerna har 11 punkters grad utom
undermenyerna som har 10 punkter.

Mina resultat stämmer också väl med Klarspråksgruppens rekommendation: Verdana
och graden 10–12 punkter. Texten bör heller inte vara mer än 65 tecken bred, men jag har
funnit exempel på upp till 81 tecken per rad (mellanslag inkluderade). Detta gäller både
orienterande texter och innehållssidor.

5.4 Länkar
Jag har funnit exempel på flera typer av länkar. De flesta är formatlänkar och hör alltså till
navigationen. Ett antal textlänkar finns men de är då internodala.

Det finns åtta beständiga formatlänkar, och att de är beständiga är en indikation på att
de är viktiga. Dessa är ”Startsida HO”, ”Dina rättigheter”, ”Diskriminering?”, ”Om HO”,
”Tillgänglighetsscentret”, ”Pressrum”, ”Beställ/arkiv”, ”Hitta rätt”. Dessa länkar följer med
på de flesta sidorna. Alla formatlänkarna är interna, det vill säga att de leder till noder inom
webbplatsen.

Av de beständiga formatlänkarna fungerar ”Startsida HO” som en returlänk till
startsidan oberoende av var man befinner sig i hierarkin. Samtliga beständiga formatlänkar är
internodala. De flesta, t.ex. ”Dina rättigheter”, leder till en orienteringssida samt
kompletterande icke-beständiga internodala formatlänkar. Jag har inte funnit någon som jag
bedömt som hyperstrukturell.

Intranodal koherens, dvs. inom en nod, är mycket ovanligt. Faktum är att jag inte
funnit något exempel på detta vad gäller länkar. Detta beror mycket på att man inte använt
ankarlänkar i brödtexter, något som enligt uppgift inte var tekniskt möjligt. Den intranodala
koherensen kan sägas motsvaras av punktlistorna vars rubriker återkommer längre ner i
brödtexterna. Internodal koherens är desto vanligare.

Webbplatsens länkars funktion är i nästan samtliga fall navigerande. Det finns även
interaktiva länkar på sidorna ”Vem gör vad på HO” och ”Kontakta HO”, där läsaren kan
mejla till Handikappombudsmannens personal.

Webbplatsens externa länkar återfinns på länksidan, vilken är en obeständig
formatlänk under ”Om HO”, uppdelade på olika kategorier. 24-timmarswebben
rekommenderar att man ska länka till www.sverigedirekt.gov.se och den länken ligger först.
Sedan följer 32 stycken externa länkar till bland annat regering och riksdag, andra
myndigheter, handikapporganisationer, EU,  ombudsmän och sidor av särskilt intresse för
funktionshindrade.

5.4.1 Länkarnas typografi
På www.ho.se har man skapat en egen variant av länktypografi som skiljer sig från den
gängse. När muspekaren passerar över en länk blir den understruken och röd men annars
signalerar inget att det är en länk. I utgångsläget är texten bara svart. Länkarna blir röda trots
att blå är det vanligaste på webben. För att underlätta för användaren borde länkarna följa
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normen på webben och vara konstant blå eller understrukna. Positivt är att när man använt
textlänkar så är endast nyckelordet i meningen länkat.

I vissa texter förekommer fetade hänvisningar till menyn, t.ex. på HO:s lättlästa sidor.
”Om du vill veta hur sidan fungerar klickar du på Hur webbplatsen fungerar till vänster.”
Varför inte låta även det fetade utgöra en länk?

5.4.2 Huvudmenyn
Det huvudsakliga navigationshjälpmedlet är menyn med formatlänkarna. Enligt uppgift från
HO är länkarna rangordnade med dem som rör huvudmålgruppen först, och därefter dem som
rör de två övriga målgrupperna. ”Dina rättigheter” och ”Diskriminering?” är främst riktade till
huvudmålgruppen, dvs. funktionshindrade personer, medan ”Pressrum” och
”Tillgänglighetscentrum” riktar sig till journalister respektive landsting och kommuner.
Detta uppfattar jag som en bra uppdelning, eftersom man ofta söker av en sida uppifrån och
ner och då gäller detta sannolikt menyn också.

Formatlänkarna

Formatlänk Målgrupp Leder till Språklig
form

Tilltal

Dina rättigheter Enskild med funktions-
hinder

Orienteringssida
om rättigheter &
myndigheter

Nominalfras Direkt personligt

Diskriminering? Enskild med funktions-
hinder

Orinteringssida
om diskriminering
på olika områden

Interrogativ
nominalfras

Opersonlig

Om HO Alla besökare Orienteringssida
om HO

Nominalfras Opersonlig

Tillgänglighetscentret Tillgänglighetsgörare Orienteringssida
om centret

Nominalfras Opersonlig

Pressrum Journalister Informativ
orienteringssida

Nominalfras Opersonlig

Beställ/Arkiv Journalister och andra
intresserade

Orienteringssida
om vad man kan
hitta i arkivet

Imperativ
verbfras/
nominalfras

Direkt opersonlig/
opersonlig

Tabell 1

5.4.3 Länkarnas språkliga form
Som tabell 1 visar varierar tilltalet och den språkliga formen lite. Det dominerande i
länknamnen är substantiv som t.ex. ”Tillgänglighetscentret” och ”HO:s råd”.
”Diskriminering?” är förmodligen menad som en uppmanande fråga men liknar substantiven.
Annars förekommer även frågor och verb i länktexterna. Under t.ex. ”Om HO” heter länkarna
”Vad är HO?”, ”Vad gör HO?” osv. Verben är ofta direkta uppmaningar till läsaren:
”Kontakta HO”, ”Bevaka din rätt”, ”Läs mer”.

En räkning av antalet substantiv, frågesatser samt verb i länkar som återfinns i menyn
(beständiga och obeständiga) gav följande resultat, fördelade på rubrik:
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Länkarnas språkliga form

Dina
rättigheter

Diskri-
minering

Om HO Tillgäng-
lighets-
centret

Pressrum Beställ/
Arkiv

Totalt

Substantiv 13 3 2 3 5 13 39

Verb  1 1 1  1  4
Frågor 4 1  5

Tabell 2  (De två resterande rubrikerna saknade relevans. Läs mer räknas inte.)

Vi kan alltså se en klar övervikt för substantiven (39 st.). Dessa kan vara ensamma men ofta
är de nominalfraser med flera ord. Detta beror sannolikt på att länkarna leder till
ämnesområden och då faller nominalfraser sig som naturliga. Verben som uppmanar läsaren
att agera är endast fyra stycken, färre än man kan vänta sig på en användartillvänd webbplats.
Även frågorna är relativt få, fem stycken. Nästan alla frågor återfinns under ”Om HO”, där
namnen ofta är ”Vad gör HO?” osv. Detta tema kunde man ha följt på fler ställen.

Hur tilltalet i länkarnas namn fördelar sig kan man se på följande uppställning. Det
enda direkt du-tilltalet fanns i ”Dina rättigheter”. Även ”Diskriminering?” är ju ett försök att
vara direkt men där är det en fråga istället. Fyra uppmaningar fanns, t.ex. ”Kontakta HO” och
”Beställ”. Resterande 41 länkar saknar direkt tilltal, även om länken i sig fungerar som en
uppmaning.

Tilltalet i länkarna

Dina
rättigheter

Diskri-
minering?

Om HO Tillgäng-
lighets-
centret

Pressrum Beställ/
Arkiv

Totalt

Direkt tilltal
(du)

1 1

Direkt
uppmaning

1 1 1 1 4

Direkt fråga 1? 1

Tabell 3

Ett personligt tilltal blir ofta mer direkt och är därför att föredra framför ett opersonligt. Hur
tilltalet fördelar sig syns i tabell 3. Endast en länk har direkt tilltal, men fyra är ändå direkta då
de har uppmaningar till läsaren. Länkarna som vänder sig till enskilda bör, anser jag, ha
direkta tilltal. Frågan Diskriminering? ser jag som en form av direkt tilltal, men kanske skulle
innehållet bakom länken bli tydligare om den hette ”Blir du diskriminerad?”alternativt ”Om
du blir diskriminerad”. Detta därför att länken inte leder till en sida som definerar
diskriminering utan frågar om man upplever sig diskriminerad på olika områden.

För att läsaren inte ska bli förvirrad bör orden i länken återfinnas i rubriken på sidan
den leder till. På www.ho.se är i många fall rubriken exakt samma som länknamnet. I andra
fall förekommer variationer, t.ex. leder länken ”Kontakta HO” till en sida med rubriken
”Kontakta oss” eller under ”Diskriminering?” där obeständiga länken ”I arbetslivet” leder till
rubriken ”Diskriminering i arbetslivet”.
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5.5 Sammanfattning
Webbplatsen är uppbyggd enligt en hierarkisk struktur, med en startsida överst i hierarkin och
olika orienteringssidor och innehållssidor under. Den är ofta bara två – tre sidor djup vilket är
lagom, men i rättighetsavsnittet har den fem nivåer vilket är onödigt mycket. Användaren kan
tröttna på att klicka sig igenom så många sidor, särskilt om han har en långsam uppkoppling.
Startsidan följer det som brukar förväntas av en startsida: den ger en presentation av
webbplatsen och de viktigaste navigationshjälpmedlen. Vad gäller utseendet är den en triptyk
med ett avgränsat fält ovanför. Startsidan följer Kress och van Leeuwen väl utom när det
gäller real och ideal. Till vänster finns det kända i form av logotyp och huvudmeny, i mitten
det framhävda som är en presentation av myndigheten och webbplatsens innehåll, till höger
finns det nya vilket representeras av nyheter och sökfunktion.

Webbplatsen har åtta beständiga formatlänkar vilka utgör huvudmenyn. Dessa
kompletteras sedan med obeständiga underlänkar. Den förekommer inte så många textlänkar
vilket är bra, eftersom dessa ofta kan förvirra läsaren.
Negativt är att länkarnas utseende inte följer den norm som vuxit fram på webben. På HO:s
webbplats är de omarkerade tills man för muspekaren över dem. De blir då röda och
understrukna.

Länkarna är språkligt olika utformade. De flesta är substantiv men i några fall
förekommer frågor och verb. Tilltalet är oftast opersonligt.

6 Webbplatsens funktion

6.1 Användartest
För att ta reda på hur lätt webbplatsen är att navigera lät jag en 21-årig kvinnlig informant
söka efter information om särskolan, utifrån scenariot att hon var mamma till en handikappad
sjuåring. Hon tog god tid på sig att söka igenom startsidan, först texten mitt på sidan och
sedan formatlänkarna. Hon kunde dock inte avgöra vilken av länkarna som ledde rätt, utan
valde till slut ”Hitta rätt”. I listan med länkar vägde hon mellan ”Barn och familjer” och
”Utbildning”. Hennes tolkning var att den första kunde innehålla information för yngre barn
medan Utbildning kunde gälla vuxna.  Resultatet blev att hon inte kunde välja och därför inte
kunde hitta informationen.

Webbplatsen är tänkt att fungera både för funktionshindrade och andra som söker
information. Därför är det anmärkningsvärt om den inte är så lätt att hitta information på.
Resultatet kan tyda på att formatlänkarna i menyn borde ha tydligare namn, eller att fler
valmöjligheter behöver finnas. En tänkbar lösning är att inkludera en försida, alltså en sida
före startsidan, där man får välja vilken typ av användare man är. En funktionshindrad söker
rimligtvis delvis annan information än föräldern eller byggherren som vill veta mer om
tillgänglighet.

Jag är medveten om bristerna i detta användartest. Fler informanter skulle behövas.
Naturligtvis får man också ta med i beräkningen att detta var ett påhittat scenario och att en
verklig användare nog inte skulle ge upp så lätt.

6.2 24-timmarswebben
Handikappombudsmannens webbplats utgår mycket från de rekommendationer som finns i
24-timmarswebben. Den tar upp saker som påverkar webbplatsens användbarhet, och därför
har jag analyserat hur väl webbplatsen stämmer med rekommendationerna.
Grundsynen som formuleras i 24-timmarswebben är bl.a. att webbplatsen ska utgå från ett
användarperspektiv. Det tycker jag att www.ho.se gör, genom uppdelningen i ämnesområden
snarare än organisation. Även i texterna märks ambitionen att skriva utifrån läsarens behov.



19

En viktig grundtanke är att webbplatsen ska kunna användas av alla. Genom tekniska
lösningar för tillgänglighet, vissa texter på lättläst svenska och ett enkelt språk anser jag att
man så långt det är möjligt gjort webbplatsen tillgänglig för alla. De som fortfarande saknar
tillgång är främst icke-svensktalande.

Jag har jämfört de 11 rekommendationer som ges i första steget på 24-timmarstrappan
med verkligheten på webbplatsen. I fem fall följer www.ho.se 24-timmarswebben helt och
hållet, avseende att man berättar vilket uppdrag myndigheten har, genom bl.a.
regleringsbrevet som kan läsas online, ger kontaktinformation och publicerar remissvar i
arkivet. Det anmärkningsvärda är de övriga fyra fallen då man inte alls följer
rekommendationerna och de två tveksamma fallen. Vilken typ av rekommendationer har man
inte följt? Det gäller dels beskrivningar av organisationen (vilket kanske ändå är mindre
relevant) och mer juridiska frågor, dels möjligheten att interagera med myndigheten.
24-timmarswebben säger att myndigheten ska publicera årsredovisning, verksamhetsplaner
och dylikt för att visa hur den arbetar. Detta finns inte på HO:s webbplats vad jag kunnat se.
Det närmaste man kommer är rapporter och remissvar i arkivet. Man beskriver heller inte
klart myndighetens organisation, även om den kan anas i ”Vem gör vad på HO?”.
Webbplatsen bör också redovisa vilka register myndigheten för men någon sådan information
har jag inte kunnat hitta.

Vad gäller möjligheten att beställa eller skriva ut blanketter så saknas den. Det finns en
kontaktsida med adress och telefonnummer men ingen uttrycklig uppmaning att beställa där.
Under formatlänken ”Beställ/Arkiv” kan man endast beställa ett elektroniskt nyhetsbrev och
rapporter. Möjligen har HO inte så många blanketter?

Tveksamma fall är redovisningen av EU-arbetet samt möjligheten att ställa frågor och
klaga. Det finns ett ställe där det nämns att HO samverkar med EU. ”HO följer den
internationella utvecklingen på handikappområdet.  Vi bevakar arbetet inom EU, Europarådet
och FN.” (under ”Vad gör HO?”) Så det finns med men inte särskilt tydligt.

Möjligheten att ställa frågor och klaga liknar den för blankettbeställning. Det finns
ingen särskild sida eller adress för detta utan man är hänvisad till kontaktinformationen. Där
står om telefonrådgivningen ”Vill du tala med en av våra jurister för att få råd om rättigheter,
insatser eller hur du kan överklaga ett beslut?” Men om någon skulle vilja klaga på HO finns
ingen hänvisning.

6.3 Funktionsanalys enligt Jakob Nielsen
Handikappombudsmannens webbplats stämmer på de flesta punkterna väl in på Nielsens
kriterier. Till exempel så har man en kort beskrivning av vad HO är på startsidan och visar
exempel på webbplatsens innehåll genom punklistan under rubriken ”På vår webbplats hittar
du”. I punktlistan finns rubriker som t.ex. ”dina rättigheter och hur HO kan bistå dig”. Detta
är bra, men man tror lätt att dessa är länkar till just den informationen. Det borde de vara för
att underlätta navigationen. Till exempel måste man nu klicka på formatlänken ”Om HO” för
att finna information om ”vad HO är och kan göra”. Punkterna är dessutom inte så specifika
som Nielsen önskar. Man har även en sökfunktion som följer med på
alla sidor. Denna sökruta är dock mindre än vad Nielsen
rekommenderar. Han anser att den bör rymma minst 25 tecken
medan HO:s endast rymmer 11 innan den börjar ”rulla”.

Råden om grafik och navigationshjälpmedlen tycker jag att
HO följer väl. Grafiken känns väl avvägd, inte för stor eller irrelevant. Navigationen är ju bara
en textmeny och det är förmodligen det bästa i det här fallet.

Mer intressanta är kanske de punkter där HO:s webbplats avviker från Nielsens lista.
Nielsen vill bl.a. att man ska kunna hitta gammal information, t.ex. nyheter, som tagits bort
från startsidan. Visserligen uppdateras dessa inte så ofta på www.ho.se men om det gör det så
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försvinner information bara. Enligt uppgift lagras gamla nyheter på HO men de går inte att nå
från webben. Under formatlänken ”Beställ/arkiv” återfinns endast rapporter och liknande som
HO skrivit.

Nielsens fjärde punkt är att man ska betona webbplatsens viktigaste uppgifter. Detta
görs inte direkt på HO:s webbplats, även om ”På vår webbplats hittar du” säger en del.
Kanske borde man på startsidan skriva ut att ”Här kan du läsa vilka rättigheter du har, göra
anmälningar om du känner dig diskriminerad och kontakta oss på HO.”

Länknamnen på webbplatsen börjar inte alltid med nyckelordet men jag anser att man
här får frångå Nielsen lite och tillåta t.ex. ”Dina rättigheter”. Detta för tydlighetens skull, även
om enbart ”Rättigheter” kan fungera lika bra

6.4 Sammanfattning
Webbplatsens funktion har undersökts på tre sätt: genom ett användartest, genom en
jämförelse med de rekommendationer som Statskontoret ger i 24-timmarswebben och genom
Nielsens funktionsanalys.

I användartestet fick en informant pröva att utifrån ett scenario hitta information.
Informanten misslyckades eftersom hon inte kunde bestämma sig för vilken väg som var
troligast. Intressant är att hon inte trodde att ”Dina rättigheter” skulle leda till informationen,
vilket det gör.

HO:s webbplats följer Statskontorets riktlinjer på fem av 11 punkter. De
rekommendationer som man inte följer rör det redovisningen av myndighetens organisation
samt interaktiviteten med besökaren. Det går t.ex. inte att direkt beställa eller skriva ut
blanketter.

7 Språket i texterna
”Språket är en av de absolut viktigaste faktorerna för hur användbar en webbplats
är. Språkbruket kan vara helt avgörande för om användaren känner sig välkommen
och lyckas utföra det hon kom för, eller om hon ger upp.” (24-timmarswebben: 15.1)

För att se hur klarspråket i texterna på webbplatsen fungerar har jag gjort närläsningar av två
texter, en orienterande text och en juridisk text. Dessa kommer i fortsättningen att benämnas
A och B, där A är den orienterande texten från ”Dina rättigheter” och B är en rättighetstext
om den obligatoriska särskolan. De fullständiga texterna finns i bilagan.

7.1 Kontext
Meningsskapande sker alltid i ett sammanhang. En text påverkas alltid av tidigare texter och
av vem som ska läsa den. Och den som läser texten använder i sin tur sina
bakgrundskunskaper för att förstå den. Det är detta som gör att textens kontext blir intressant,
för utan kontexten kan vi inte förstå texten på ett rätt sätt.

I fallet med orienteringstexten är verksamhetskontexten att den är en orientering om
rättighetsavsnittet på en myndighets webbplats. Den är inte bunden till någon särskild
institution eller liknande utan kan läsas av människor med olika syften och situationer. Detta
är uppenbart ett problem på flera nivåer. Under ”Dina rättigheter” återfinns sidor som
uppenbart vänder sig till andra än funktionshindrade. Så t.ex. ”Annan anmälningsplikt” som
gäller personal och inte funktionshindrade.

Texten är skriven på en myndighet och detta påverkar den; ett tydligt exempel är
upplysningen att detta inte ska betraktas som lagtexter. Den uttrycker också en
myndighetsdiskurs, med ord som myndighet, funktionshinder och stöd från samhället, vilka
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visar ett myndighetsperspektiv och förutsätter en viss relation mellan den funktionshindrade
och samhället.

Vilka är deltagare i den kommunikationsprocess som texten ingår i? Egentligen alla
som av någon anledning kommer till sidan. Mottagare är i första hand den funktionshindrade
vilket visas genom du-tilltalet. Sändare är en institution, myndigheten, och den markeras med
”vi” i texten. Det går inte att se om flera författat texten, men påpekandet om lagtext gör att
man anar flera viljor bakom.

Relationen mellan sändare och mottagare är närmast assymetrisk. Det är myndigheten
som vet vad som gäller och förser mottagaren med kunskap: ”Det finns många lagar och
regler att sätta sig in i.” Genom vissa ord markeras också att det är en myndighet som vet,
”observera”, ”FN:s dokument om mänskliga rättigheter”.

När det gäller text B är den typiska verksamhetskontexten förmodligen en förälder som
vill veta mer om den obligatoriska särskolan och går in på www.ho.se. Syftet är just att
informera. Texten ingår i en myndighetsdiskurs och det syns på vissa formuleringar (se nedan
för ex.) och även på dispositionen.
Deltagarna i kommunikationsprocessen är, förmodligen, i första hand föräldrar till
funktionshindrade barn och myndigheten. Men i och med lagtexthänvisningen så blir lagen
och staten en del i processen också. Den enskilda författaren syns inte. Precis som i text A är
det en assymetrisk relation mellan sändaren och mottagaren. Myndigheten informerar och ger
tips medan läsaren är i beroendeställning.

7.2 Text A
Först text A. Texten finns mitt på orienteringssidan ”Dina rättigheter” och ska alltså fungera
kontextualiserande samt tala om vilken information som finns under den rubriken.

Texten består av två stycken vilka följs av en punktlista som inleds med orden ”Här
kan du...” Stycke ett kan sägas ha ”rätt till stöd” som makrotema, även om den inleds med en
fråga som låter läsaren avgöra om denna information gäller honom. Sista meningen upplyser
om att det finns många regler att sätta sig in i och fungerar som motivering till nästa stycke.
Stycke två består bara av två meningar som behandlar delvis olika teman. Den första
meningens tema är ”översikt” och den andra meningen är ett mer juridiskt påpekande att
denna information just bara är en översikt och ingen lagtext. Där kan temat vara ”observera:
ej lagtext”.

Till text A hör även punktlistan. Den består av fyra punkter och två underpunkter, de
senare har markerats med tankstreck. Listan inleds med orden ”Här kan du...” och sedan
räknas de obeständiga formatlänkarna under ”Dina rättigheter” upp, men omformulerade och
mer förklarade än var länknamnen är. T.ex. heter den obeständiga formatlänken i menyn
”Myndigheter” men i punklistan står det ”hitta information om olika myndigheter.”

7.3 Text B
Text B finns på en innehållssida, även den under ”Dina rättigheter”. Textens främsta funktion
är att upplysa läsaren om vad den obligatoriska särskolan är. I slutet vänder den sig dock mer
direkt till föräldrar som har handikappade barn.

Makrotemat för hela texten får nog sägas vara samma som rubriken. Även om texten
spretar lite så handlar den hela tiden om aspekter på obligatoriska särskolan. Man har försökt
följa en enhetlig disposition när man skrivit om rättigheter och detta är förstås klokt.
Upplägget tycks vara: inledning, punktlista med vem rättigheten gäller, hur man söker den
och liknande information, eventuellt följt av en fördjupning. Det hela avslutas med
hänvisningar till den lag som sammanfattningen bygger på och länkar till lag- och
förordningstexterna.
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Text B följer inte riktigt den här dispositionen, utom i stora drag. Texten är
förhållandevis lång (kräver tre rullningar på en skärm om 1024*768 punkter) och inleds med
en definition av vem särskolan är till för, vilket påminner om upplägget i en lagtext. ”Den
obligatoriska särskolan är till för elever som har utvecklingsstörning, autism eller liknande
och därför bedöms inte kunna nå kunskapsmålen för grundskolan.”

Texten består av 19 stycken, de flesta är korta på omkring två till tre korta meningar. I
flera fall är endast en mening hela stycket, som t.ex. den 29 ord långa meningen ”Om en elev
till exempel på grund av sjukdom under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete ska
eleven kunna få särskild undervisning på sjukhus eller hemma.” (originalets fetmarkering)
Jag har dock, av utrymmesskäl, valt att endast noggrannt analysera de sista tre styckena
eftersom de vänder sig direkt till läsaren.

Den största intrycket av textens första del är att den bär tydliga spår av den juridiska
text som uppenbart ligger till grund för den. Det förekommer fackuttryck och termer, som
t.ex. ”kunskapsmålen för grundskolan” samt uttryck som känns onödigt högtravande, t.ex.
”tillgodogöra sig”. Detta hör snarare hemma i utredningar än i en text som ska vara vänd till
allmänheten. En utmärkt omskrivning av tillgodogöra sig vore ”följa med i” när man talar om
undervisningen.

En annan term som förekommer är ”Integrerad elev”. Den förklaras, men varför måste
man ha en så krånglig mening som ”Skolhuvudmännen beslutar om integrering. De berörda
rektorerna måste vara överens.” Visserligen är huvudman en term men den står oförklarad.
Berörda rektorer är även det onödigt högtravande språk. Behöver föräldern till barnet veta
detta? Eller kan man skriva om det som t.ex. ”Om barnet ska få gå som integrerad elev måste:

� den som driver skolan godkänna det;
� rektorerna på skolorna vara överens;
� föräldrarna ge sitt tillstånd.

Texten innehåller också ganska många passiveringar, sju stycken. Detta behöver inte
vara fel om det är klart vem som handlar i texten, men jag anser att texten här skulle vinna på
att vara mer aktiv. I t.ex. första meningen i första stycket står det ”Den obligatoriska särskolan
är till för elever som har utvecklingsstörning, autism eller liknande och därför bedöms inte
kunna nå kunskapsmålen för grundskolan.” Vem gör den bedömningen? Intressant är att en
klar majoritet av passiveringarna (fem stycken) förekommer i de första styckena, innan texten
börjar tala till läsaren.

För att snabbt få en överblick av hur klarspråket fungerar har jag applicerat de fem
första kontrollfrågorna i klarspråksgruppens klarspråkstest på texterna. Först text A.

Det framgår  av texten att målgruppen är funktionshindrade eller föräldrar till
funktionshindrade. Tilltalet är konsekvent och tydligt, med ett direkt du-tilltal, t.ex. ”Då har
du rätt till olika slags stöd från samhället.” Informationen känns också skriven utifrån ett
läsarperspektiv, genom att man hela tiden utgår från att läsaren vill hitta information relevant
för denne, t.ex. ”Här kan du: söka dina rättigheter inom olika områden...” och sedan beskriver
vilken information som finns i avsnittet. Som framgår är texten väl fungerande utifrån
Klarspråkstestets första frågor. När det gäller text B är situationen lite sämre.

Det dröjer innan läsaren överhuvudtaget finns med i text B. Visserligen är den första
delen en presententation av den obligatoriska särskolan, men mottagaren skulle behöva finnas
med tidigare. Kanske skulle man flytta fram stycket ”Särskola eller grundskola?” före första
stycket. Det skulle direkt upplysa läsaren, i detta fall en förälder, om varför det är viktigt att
veta hur särskolan fungerar: man kan påverka och det finns både för och nackdelar med
särskolan. Då tilltalas också läsaren med du direkt i inledningen.

Även den som kanske mest berörs av skolan, eleven, varierar i omtalet. I den första
delen benämns han endast ”eleven”. Omtalet kan till och med variera inom ett stycke. ”Om
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ditt barn behöver särskilt stöd” ... ”Om en elev till exempel på grund av sjukdom” ... ”ska
eleven kunna” ... ”utifrån ditt barns förutsättningar.” I den läsartillvända delen omtalas eleven
konsekvent som ”ditt barn”.

Läsarperspektivet i texten varierar som sagt. Från en, visserligen relevant, beskrivning
av särskolan övergår man i ett tydligare läsarperspektiv. Man beskriver vart man som förälder
kan vända sig om man är missnöjd med något. ”Särskola eller grundskola” ger för- och
nackdelar med skolformerna samt förklarar att föräldern har rätt att bestämma vilken barnet
ska gå i.

Avsändare av texten är förstås HO i detta fall. Textens trovärdighet markeras på slutet
med länken till lagtexterna. Länken leder till riksdagens webbplats men bara till startsidan för
lagsökning, inte till den egentliga lagen. Detta är en brist.

7.4 Sammanfattning
Texterna som jag analyserat är dels en orienteringstext, dels en upplysningstext. Dessa två
skiljer sig åt på flera sätt. Den första texten (kallad A) är betydligt mer läsartillvänd, med
direkt tilltal, aktiva satser och enkelt språk. Den andra texten (B) bär tydliga språk av jurisisk
text och en myndighetsdiskurs, med passiveringar, fackuttryck och mest omtal. Endast i slutet
byts perspektivet till läsarens och då införs du-tilltal även här.

8 Diskussion
Jag har analyserat klarspråket på www.ho.se utifrån tanken att man måste förstå webbplatsen
som  webbkommunikation och inte enbart som traditionell myndighetskommunikation. Jag
har därför valt att titta på webbplatsens struktur och uppbyggnad för sig och texterna för sig.
Det märks att man på HO har ansträngt sig för att skapa en användartillvänd webbplats, som
uppfyller de flesta krav som man kan ställa. Det finns dock en del brister.

Vad gäller själva webbplatsens utformning så är det mesta bra. Webbplatsen känns
tilltalande och snygg vid första anblick, men den lovar kanske mer än den håller. Åtminstone
vad gäller hur lätt det är att hitta den information som man söker. Ett användartest visade att
det inte är så enkelt, även om sökfunktionen och innehållsförteckningen är en god hjälp. Det
finns dock uppenbara brister i användartestet: endast en informant i ett fiktivt scenario.
Möjligen har verkliga användare lättare. Beror svårigheten att hitta på hur länkarna är
namngivna? Kanske skulle en försida med val av användartyp kunna leda mer rätt?

Analysen av strukturen har visat att HO valt en hierarkisk struktur, vilket är att föredra
på en sådan här webbplats. För klarspråket på webbplatsen har strukturen stor betydelse: en
bra struktur ger läsaren överblick, gör det lätt att orientera sig, skapar sammanhang och
underlättar informationsfinnandet. Positivt ur använarperspektiv är att webbplatsen
organiserats utifrån användaren och inte HO:s organisationsstruktur. Man har dock i sin iver
att hålla nere antalet val gjort strukturen för djup på ett ställe. Detta kan vara frustrerande för
användaren.

Webbsidorna följer i stort sett konventionerna på webben, de har dessutom en ram där
huvudmenyn följer med nästan hela tiden. Tyvärr inte ända ner till innehållssidorna. En god
tanke med menyn är den inbördes ordningen av valen efter målgrupp. Menyn har annars den
dubbla funktionen att ge en känsla av var i hierarkin man befinner sig såväl som navigera.

En brist är att kontaktinformation och länk till webbansvarige saknas på sidorna.
Många besöker en myndighets webbplats bara för att hitta adress etc. Dessutom vet inte den
som hittat till en enskild sida via sökmotor vart han kommit om uppgifterna saknas.

Markeringen av länkar på webben som blå eller understrukna har utvecklats till en
konvention, men på www.ho.se har man istället valt en egen variant. Detta kan försvåra för
läsaren som då blir osäker på vad som är länkar och måste känna sig fram. Bättre vore att följa
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det folk är vana vid. Vill man slippa långa understrykningar går enbart blå färg bra, eller så
stryker man bara under ett enskilt nyckelord.

Jag har jämfört webbplatsen mot rekommendationerna i det första steget av 24-
timmarswebben. Den följer flera av rekommendationerna men på några viktiga punkter gör
den inte det. Det gäller redovisningen av hur myndigheten genomför sitt uppdrag, och än
viktigare: möjligheten att interagera med myndigheten genom att skriva ut eller beställa
blanketter samt klaga. På en användarorienterad webbplats borde just interaktionen vara
prioriterad, även om ambitionen i dagsläget är att vara en statisk webbplats.

För en myndighet som HO är det förmodligen extra viktigt att vara ett föredöme när
det gäller tillgänglighet. Man har försökt göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt och så
vitt jag kan bedöma är den väl anpassad för handikappades behov. Dels genom alt-texter, dels
genom möjligheten att påverka textstorlek, kontrast etc. Det finns säkert mer som man kan
göra, på HO funderar man bl.a. på teckentolkade avsnitt i videoformat.

Trovärdigheten hos en myndighets webbplats är förstås mycket viktig, särskilt när
webben översvämmas av texter av tvivelaktig kvalitet. Genom att webbplatsen har HO:s
logotyp och länkar till regeringen etc. ger den en känsla av trovärdighet, trots att författare till
txterna och källor ej anges. Texterna känns dessutom korrekta och vederhäftiga, med endast
ett funnet korrekturfel.

Förutom själva webbplatsen har jag tittat på klarspråket i ett par texter. Det är en
orienterande text och en upplysande text. Den orienterande texten (A) känns väl
genomarbetad, med ett enkelt språk, läsartillvänt innehåll och tilltal samt punklista.
Upplysningstexten (B) bär däremot tydliga spår av juridisk text, med passiveringar,
fackmässiga uttryck och oftast omtal istället för tilltal. Tilltalet kommer först i de sista
styckena, vilka har en mer vardaglig förtrolig stil, du-tilltal och ett klart läsarperspektiv. Hela
text B skulle vinna på en omarbetning där läsaren skulle finnas med även i första delen.
Språket kunde göras enklare och termer förklaras närmare. Klarspråket i texterna är bra där
texten (med största sannolikhet) skrivits direkt för webbplatsen av informatörerna. De fall där
man fått kompromissa har de juridiska grundtexterna färgat av sig för mycket.

Sammanfattningsvis så anser jag dock att www.ho.se är en väl fungerande och tilltalande
webbplats, som med vissa förändringar skulle kunna bli utmärkt. Totalt sett, bidrar både
webbplatsen och texterna, till att skapa en mottagaranpassad helhet.  Enligt uppgift kommer
en revidering av webbplatsen att göras och då tycks flera av de saker jag påpekar här
inkluderas, bl.a. adress längst ner på startsidan och förändrad länktypografi.

Webbplatsens främsta förtjänster är att den organiserats utifrån användaren och att den
har ett relevant och (i de flesta fall) klart innehåll. Andra positiva saker är:

� Konsekvent och förutsägbar struktur (utom där den är för djup).
� Huvudmenyns inbördes ordning och att den fungerar kontextualiserande.
� Utformning vad gäller typsnitt, grafik mm.
� Innehållsförteckningen.
� Att webbplatsen känns trovärdig och följer flera av rekommendationerna i 24-timmars-

webben.

De saker som jag framför allt anser behöver förändras/inkluderas är:

� Adressuppgifter i sidfoten, åtminstone på startsidan.
� Att huvudmenyn följer med genom hela hierarkin, för lättare navigation.
� Länkarna får ett tydligare och mer konventionellt utseende.
� De juridiska texterna görs ännu klarare och mer mottagaranpassade.
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Bilagor

Text A

Dina rättigheter
Har du eller ditt barn funktionshinder? Då har du rätt till olika slags stöd från samhället. Det finns
många lagar och regler att sätta sig in i.

För att du ska få det lättare att överblicka detta har vi gjort en översikt av dina rättigheter.
Observera att informationen på webbplatsen är översiktlig och inte ska betraktas som lagtext.

Här kan du:

� söka dina rättigheter inom olika områden

� hitta information om olika myndigheter

� söka rättigheter och myndigheter i registret A-Ö

� hitta FN:s dokument om mänskliga rättigheter (MR), som Sverige lovat att följa:
- FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder och
- FN:s konvention om barnets rättigheter

Text B

Den obligatoriska särskolan
Den obligatoriska särskolan är till för elever som har utvecklingsstörning, autism eller liknande och
därför bedöms inte kunna nå kunskapsmålen för grundskolan.

Utbildningen i den obligatoriska särskolan ska så långt som möjligt motsvara grundskolan. Den
obligatoriska särskolan är indelad i:

� grundsärskola och

� träningsskola

Grundsärskolan innebär nio års skolplikt och ett extra frivilligt år. Kursplanen liknar
grundskolans. Men ämnenas innehåll och omfattning utformas med hänsyn till varje elev. En
individuell undervisningsplan upprättas också för eleven.

Träningsskolan är mer inriktad på praktisk undervisning och träning. Fem undervisningsområden
ska ge eleverna goda möjligheter att utvecklas:

� kommunikation och socialt samspel

� motorik

� verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

� vardagsaktiviteter
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� skapande aktiviteter

I träningsskolan går de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan.

Integrerad elev
En elev som är inskriven i den obligatoriska särskolan kan få sin undervisning i en klass i
grundskolan. Det kallas för integrerad elev. Eleven ska följa särskolans kursplan, men
undervisningen ska anpassas så att han eller hon kan följa klassens arbete.

Skolhuvudmännen beslutar om integrering. De berörda rektorerna måste vara överens. Föräldrarna
måste också ge sitt tillstånd.

Särskilt stöd
Om ditt barn behöver särskilt stöd, ska han eller hon få det.

Om en elev till exempel på grund av sjukdom under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete
ska eleven kunna få särskild undervisning på sjukhus eller hemma.

Om utbildningen inte fungerar utifrån ditt barns förutsättningar kan han eller hon få anpassad
studiegång.

Samarbete
Alla som arbetar i särskolan ska uppmärksamma och stötta elever i behov av särskilt stöd. De ska
samarbeta med varandra och med dig som förälder.

Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin mellan ditt barn, dig som förälder och
lärare i skolan. Det ska handla om hur ditt barn kan få de bästa möjligheterna att utvecklas i
skolan. Samtalet kan till exempel leda till att ni tillsammans utarbetar ett åtgärdsprogram. Både
föräldrar och personal kan också ta initiativ till en elevvårdskonferens.

Vad kan du göra?
Om skolsituationen inte fungerar kan du vända dig till klassföreståndare och/eller rektor. Om du
haft samtal med skolan och skolsituationen ändå inte fungerar kan du kontakta barn- och
utbildningsnämnden i kommunen (eller motsvarande). I sista hand kan du vända dig till
Skolverket.

Att överklaga
De flesta beslut i skolan kan inte överklagas. Men du kan till exempel överklaga ett beslut om att
ditt barn inte får gå i särskola. Ett överklagande ställs till Skolväsendets överklagandenämnd.

Särskola eller grundskola?
Det är du som förälder som avgör om ditt barn ska börja i den obligatoriska särskolan eller inte.
Om du önskar kan ditt barn gå i grundskola.

Grundskolan har mer begränsade resurser än särskolan att utforma undervisningen efter varje
elevs behov. Särskolans klasser är mindre och antalet lärare per elev större.

Trots detta kan föräldrar till utvecklingsstörda barn föredra en placering i grundskolan. Ett skäl kan
vara att samvaron med de andra eleverna kan bidra till barnets sociala utveckling.
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För att du ska kunna ta ställning till vilken skolform som är mest gynnsam för ditt barn, måste
skolan ha regelbunden kontakt med dig som förälder. Du har rätt till information om de olika
skolformerna, vilka krav som ställs på eleven och vilka möjligheter som finns för att ditt barns
behov ska tillgodoses. Det är viktigt att även tänka långsiktigt.

Skolskjuts  
Elever kan ha rätt till skolskjuts.

Lagar och regler
Bestämmelser om särskolan hittar du i skollagen (1985:1100), särskoleförordningen
(1995:206) och i läroplanen Lpo 94.

Föräldrars ökade möjligheter att bestämma över sina barns skolgång finns i lagen om
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
(1995:1249) (Gäller t.o.m. juni 2005).

Här kan du söka lag- och förordningstexterna.


