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Inledning

Webbens frammarsch
World Wide Web, eller webben, är en del av Internet där hypertext används
för att samla relaterad information på hemsidor, eller webbplatser (Josefsson
1999:4). Innan webben skapades var Internet ett okänt begrepp utanför fors-
karvärlden. Nu använder många webben i sitt arbete eller på sin fritid varje
dag. Webben har blivit en naturlig informationskanal för såväl privatperso-
ner som företag, myndigheter och organisationer. Ju fler webbplatser som
skapas, desto mer ökar behovet av riktlinjer för webbskrivande. De som
skriver för webben söker råd om hur en effektiv webbtext ser ut. Frågan om
vad som skiljer, och bör skilja, en text som är tänkt att läsas på en skärm
från en text som läses på ett papper är högaktuell.

Kort om undersökningen
Jag kommer att analysera webbplatsen för Polismyndigheten i Stockholms
län med fokus på i vilken mån och på vilket sätt texterna är anpassade för
webbplatsens mottagare och deras syften med att besöka webbplatsen.

Definitioner
Det råder på inget sätt enighet i de termer som används inom informations-
tekniken. Jag följer i stort Datatermgruppens rekommendationer på området.
Således är webbplats benämningen på den helhet av sidor som ligger under
till exempel ett företag (kallas ibland hemsida). En webbsida är den infor-
mation som läsaren hittar på en webbplats utan att behöva gå vidare via en
länk och motsvarar ofta det läsaren kan se i webbläsarens fönster vid ett till-
fälle eller genom att rulla bilden. Ibland använder jag kortformen sida istäl-
let för webbsida.   

En hypertext är en textform som är icke-linjär (Josefsson 1999:3). Hyper-
texter är inte alltid avsedda att läsas från början till slut, utan ger ibland läsa-
ren möjlighet till fördjupande information om ord eller ämnen i texten ge-
nom så kallade länkar (se nedan).

En länk är ”en koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett mar-
kerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller på en annan
webbsida” (TNC 2001). Jag använder termen hyperlänk synonymt med länk
i min undersökning.
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Termen meny använder jag för en lista med övergripande rubriker som län-
kar nedåt i hierarkin. Menyn kan även länka uppåt om den ligger kvar (är
fast) när läsaren klickar sig nedåt.

En blänkare är en liten text, eventuellt med bild, som ”gör reklam” för en
webbtext på en annan sida (eller möjligtvis längre ned på samma sida) dit
avsändaren försöker locka läsare.

Indexsidan är förstasidan på webbplatsen och den läsaren kommer till om
han skriver in ”huvudwebbadressen” till en sida såsom
<www.sundbyberg.se> eller <www.telia.com>. Anna-Malin Karlsson tar
upp begreppet i sin avhandling och jag tycker att det passar bra för de funk-
tioner jag menar att en sådan sida har (Karlsson 2002:44ff). Indexsidan fun-
gerar som en innehållsförteckning eller ett index och är ofta innehållsrik och
har flera olika menyer. Ibland har webbplatser vad jag kallar en försida som
läsaren kommer till innan han kommer till indexsidan.

Ibland kallas den som tittar på en webbplats för användare, eftersom fler
aktiviteter än läsning ingår i processen. Jag väljer att ändå kalla denne an-
vändare för läsare eftersom min undersökning har fokus på läsning och inte
klickning, skanning eller annat som kan tänkas att läsaren gör på en webb-
plats. Ibland använder jag pronomenet han för läsaren, och även för andra
personer såsom trafikanter och brottsoffer. Detta gör jag på inget sätt för att
exkludera läsare eller aktörer av kvinnligt kön utan endast för att undvika
den klumpiga formuleringen han eller hon.

Bakgrund

Webbtexter kontra papperstexter
Normal läsning är förmodligen sällan strikt linjär, även om det är så den ofta
beskrivs. I papperstexten kan vi, med våra ögonrörelser, hoppa kors och
tvärs i texten, hoppa över stycken och snappa upp en rubrik. Vi kan också
leta fram angränsade dokument genom att leta i arkiv eller på bibliotek, hitta
ordförklaringar i lexikon och dylika saker. I en webbtext, eller hypertext,
understöds ofta flersekventiell läsning av tekniken. Hypertexten kan ge oss
de angränsande dokumenten genom länkar. Det gör att hypertexter hjälper
oss att hoppa från olika platser i dokument och till andra texter. Dessutom
går den processen på webben ofta snabbare än vad vi med våra ögon, eller
kroppar, kan åstadkomma.
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Råd för webbskrivande
Självklart ska en text anpassas till det medium som den är ämnad för. Ändå
vågar jag påstå att de flesta råd som ges för skrivande för webben även gäll-
er för skrivande i stort eftersom de snarare handlar om att anpassa en text för
mottagaren. De råd som ofta ges är att det är viktigt att använda bra och
tydliga rubriker, ett grammatiskt korrekt språk, att planera sin text och att
markera nyckelord (se t ex Bergman & Bergman 2002, Horton & Lynch
2002 och Nielsen 1997a). Dessa råd tycker jag är viktiga för en text oavsett
mediet. Anna Hass menar att en effektiv webbplats är ”snabbläst, lättbe-
griplig, relevant, trovärdig och tilltalande” (Hass 1998:2, 5). Även de egen-
skaperna ser jag som önskvärda i fler texter än webbtexter.

Ett råd som möjligen skiljer sig från ”vanliga” skrivråd är att en text bör
vara kort när den finns på en webbsida. Nielsen hävdar att webbtexter bör
vara hälften så långa som papperstexter (Nielsen 1997a). Vidare menar han
att läsaren inte gillar långa texter där han måste bläddra ner med rullisten
(Nielsen 1997b). Däremot behöver det kanske inte ses som en universell re-
gel att webbtexter ska vara korta. När det rådet började ges var många män-
niskor ovana vid att läsa på skärmen. Numera använder många webben dag-
ligen i sitt arbete och vart sjätte hushåll i Västeuropa hade uppkoppling till
Internet 1999; en tredjedel av alla hushåll i U.S.A. hade Internetuppkoppling
1999 (Beekman 2001:17). I de välutvecklade länderna ökar webbanvändan-
det snabbt. Det fanns 100 000 webbservrar i världen så sent som januari
1996; sommaren 1997 fanns det 1 203 000 webbservrar (Josefsson 1999:5).
Utifrån detta antar jag att allt fler blir vana vid att läsa text på datorskärm
och bör inte, i synnerhet om ett typsnitt som är anpassat för datorskärmsläs-
ning används, ha några större problem med att läsa längre texter. Det är för-
stås ändamålsenligt att ha korta texter när ett snabbt meddelande ska föras ut
men det kan vara irriterande för läsaren om han försöker hitta djupgående
information om ett ämne och måste klicka sig flera sidor ner i strukturen för
att informationen är uppdelad på en mängd olika sidor. Att skriva korta
webbtexter kanske därför inte alltid är det mest ändamålsenliga rådet, utan
snarare att anpassa textlängden till genren, läsaren och dennes syfte med att
läsa texten.

Råd som enbart är applicerbara på webbplatser och inte andra typer av texter
blir ofta snarare sådana som är direkt kopplade till hypertextens tekniska
funktioner. Språket på mikronivå och textens lay-out är ju viktiga för att
skapa texter som läsaren, textens mottagare, lätt kan ta till sig såväl på
skärmen som på papper.
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Material

Uppdragsgivare
Jag har gjort mitt examensarbete på webbredaktionen hos Polismyndigheten
i Stockholms län (fortsättningsvis kallad PSL). PSL är en av Sveriges 21
polismyndigheter och utgör tillsammans med de andra lokala myndigheter-
na, Polisstyrelsen och Statens Kriminaltekniska Laboratorium det som i
dagligt tal kallas Polisen. Polisen har, enligt polislagen, uppgifter som att fö-
rebygga brott, övervaka ordningen, bedriva spaning och utredning och ge
allmänheten skydd (Polislagen 1984:2 §). Webbredaktionen på PSL, som
organisatoriskt ligger under informationsenheten, ansvarar för att informa-
tion om myndigheten finns på webben.

Materialet i min undersökning
Jag gör min analys av PSL:s webbplats som har webbadressen
<http://www.stockholm.polisen.se>. Eftersom webbplatsen utgör ett om-
fångsrikt material har jag av utrymmes- och tidsskäl varit tvungen att be-
gränsa min undersökning. Jag kommer därför att behandla de webbsidor
som ligger direkt under indexsidan (se bild 1) strukturellt. Undersidorna nås
via ett klick från någon av länkarna på indexsidan.

Bild 1. Indexsidan på PSL:s webbplats <www.stockholm.polisen.se>.
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Numrering av sidorna
För att lättare kunna syfta på texterna på de olika webbsidorna har jag num-
rerat dem. Indexsidan på PSL:s webbplats har nummer ett (1). Undersidorna
har numrerats enligt bild 2 (som är en förenklad bild av indexsidan). Numret
syftar på den sidan läsaren kommer till när han klickar på länken. Om läsa-
ren klickar på Frågor och svar i menyn till vänster på sidan eller på Fråga i
menyn längst upp så kommer han till samma sida (sida 4). Övriga länkar le-
der till olika sidor.

Bild 2. Undersidornas numrering på en förenklad bild av indexsidan.

Materialet utgörs alltså av sammanlagt 27 webbsidor (indexsidan+26 under-
sidor) som alla finns som bilagor till undersökningen (bilaga 1-27).

PSL:s webbplats
Det bör påpekas att webbplatsens nuvarande utseende och struktur är under
uppbyggnad. Texter håller fortfarande på att läggas ut, provas, tas bort och
strukturer ändras under min undersökningstid (hösten 2002). Mina analyser
och slutsatser är kopplade till olika läsmål som en läsare kan ha med sidorna
och baseras på vilka mottagare Polisen anser sig ha. Därför kan undersök-
ningen förhoppningsvis ge idéer kring hur PSL kan skriva texter riktade mot
olika mottagare med specifika läsmål även i framtiden, snarare än ge en
uppfattning om de specifika texter som ingår i min undersökning.
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Polisens målgrupper
Rikspolisstyrelsen har i en produktionsplan över www.polisen.se definierat
vilka grupper som de tror söker information på deras webbplatser (Polisen
har en rikstäckande webbplats och en för varje myndighet). De benämner
dessa grupper målgrupper och försöker rikta texterna mot dessa. Polisen har
definierat sina mottagargrupper på detta sätt genom en analys av vilken typ
av frågor som har ställts vid till exempel samtal till polisens växel. Motta-
gargrupperna är följande (Produktionsplan www.polisen.se: 2001:1-2):

1. Medborgaren
2. Skattebetalaren
3. Den svenske resenären
4. Faktasökaren
5. Brottsoffer
6. Uppdragsgivaren
7. Medier
8. Arbetssökande 
9. Arrangören
10. Trafikanten
11. Leverantörer

Dessa målgrupper går inte helt att särskilja från varandra. En och samma
person kan ju tillhöra flera målgrupper, beroende på vilken situation han be-
finner sig i. Polisen verkar både ha tänkt på vilka olika personer som de
riktar sig till, men även i vilket syfte dessa personer söker sig till webbplat-
sen.

Syfte
Mitt syfte är att undersöka hur väl PSL:s webbplats stämmer överens med
de läsmål som mottagargrupperna har.

Mina frågeställningar är:
� Vilka läsmål är det troligt att PSL:s definierade mottagargrupper har

med de olika texterna på webbplatsen?
� Hur väl anpassade är webbtexterna till läsmålen?
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Teori

Läsmål

Vad är läsmål?
Läsmål är det mål en läsare vill uppfylla när han läser en text. Den som
skriver en text kan förmodligen inte förutse alla de läsmål som olika männi-
skor kan tänkas ha när de läser texten. Ändå kan en författare syfta till att
uppfylla vissa av de tänkbara läsmålen med sin text, vilket då kan märkas på
hur texten är skriven. Om polisen till exempel vet från telefonsamtal att
många undrar vad de ska ta med sig när de söker ett nytt pass, är det bra om
den informationen förs fram i texten. Texten bör då även vara riktad så att
läsaren kan applicera informationen på sitt eget handlande.

Läsare är inte alltid medvetna om varför de läser en text. Ibland söker de
specifik information om hur de ska gå till väga med något, till exempel när
de läser bruksanvisningen för den nya mikrovågsugnen. Men ibland läser de
en tidning planlöst på fikarasten och då har läsaren antagligen inte tänkt ige-
nom vad han har för mål med sitt läsande. Britt-Louise Gunnarsson menar
att även det till synes planlösa läsandet styrs ”av en inriktning mot ett visst
slag av textuppfattning” (Gunnarsson 1989:13). Läsare vet, om än omedve-
tet, vad texter av den typen de läser brukar ge dem för information och på
vilket sätt. Även om målet inte är så klart utsatt har ändå läsaren vissa kun-
skaper om hur texttypen brukar te sig, så kallad genrekunskap. Eftersom lä-
saren vet hur texttypen brukar fungera, sätter han även omedvetet upp mål
för sin läsning. (Gunnarsson 1989:13). Vilket mål läsaren har för sin läsning
styrs inte nödvändigtvis av vilken genre texten tillhör, även om en bruksan-
visning oftast läses på ett annat sätt än en biblisk historia. Men även om
bruksanvisningen vanligtvis läses av någon med målet att de ska få reda på
hur de ska använda sin nyinköpta mikrovågsugn, så kan den även läsas av
till exempel en korrekturläsare hos tillverkaren. I de båda situationerna har
då läsarna olika mål med sin läsning av samma text. Läsmålet är således
varken helt beroende eller helt oberoende av texttypen (Gunnarsson
1989:13–14).

Lennart Hellspong och Per Ledin menar att läsmålet är drivkraften för läs-
ningen av en text (Hellspong & Ledin 1997:225). Utan att ha en anledning
till att läsa tar en läsare sällan sig igenom en text. Beroende på vilket läsmål
en läsare har, har han också en viss lässtrategi. Läsaren läser antagligen vis-
sa stycken särskilt noggrant om han planerar att tillämpa dem på ett hand-
lande.
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Olika läsmål
Gunnarsson forskade kring lagtexters begriplighet och arbetade fram en un-
dersökningsmodell för att testa lagtexter ur denna aspekt. I sin avhandling
testar hon medbestämmandelagen enligt denna undersökningsmodell (Gun-
narsson 1982:9). Vilket läsmål läsaren har när han läser lagtexten (eller en
annan text) är central för hur han tolkar texten och vilken textnivå han foku-
serar på i sin läsning. I avhandlingen för Gunnarsson fram fem läsmål som
hon sedan, i en text från 1989, kategoriserar om till sex olika läsmål:

1. Memorering av textytan
Målet är att skapa en minnesbild av textens ytnivå.

2. Registrering av textens ytstruktur
Målet är att uppfatta ytspråkets strukturella uppbyggnad och ordens och

frasernas konventionellt-semantiska betydelse.

3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning
Målet är att skapa en inre föreställning av sändarens beskrivning eller be-

rättelse.

4. Förståelse av sändarens avsikt med budskapet
Målet är att genomskåda varför sändaren skrivit texten och vad han menat

med den.

5. Integrering i egen omvärldsuppfattning
Målet är att införliva textinnehållet med tidigare förvärvade kunskaper

och erfarenheter.

6. Tillämpning i egen situation.
Målet är att ta reda på hur man enligt texten bör handla i en given situa-

tion.
(Gunnarsson 1989:15-16)

Gunnarsson utgår från läsprocessen i sin kategorisering och inriktar sig på
psykologiska tolkningsnivåer i förståelsen av skriftligt språk. Utifrån dessa
tolkningsnivåer hamnar läsarens fokus på olika nivåer i texten.

Hur påverkar läsmålet läsningen?
Läsmål är i övrigt inget vanligt begrepp i litteraturen och få författare dis-
kuterar hur läsmål påverkar läsningen rent praktiskt. I en C-uppsats vid in-
stitutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet undersöker Anneli
Johansson hur lexivision (en förklaring med illustration och text, till exem-
pel i ett uppslagsverk) och läsmål påverkar vad en läsare minns av sin läs-
ning (Johansson 1996). Johansson undersöker hur tre olika läsmål som hon
kallar detaljläsning, förståelseläsning och pragmatisk läsning påverkar min-
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nesbehållningen av texten. Johanssons resultat var dock att inga påtagliga
skillnader förelåg mellan grupperna.

Validiteten och reliabiliteten i Johanssons undersökning kan dock ifråga-
sättas på en rad punkter. Till exempel redovisar Johansson inte alla frågor
som hon har ställt till läsarna vilket gör det svårt att se hur hela undersök-
ningen har gått till, och omöjligt att reproducera den. Även en diskussion
kring hur själva testsituationen kan ha påverkat läsarna skulle behövas.

Gunnarsson menar att testsituationens påverkan på försökspersonerna ofta
går att ifrågasätta i psykolingvistiska studier av detta slag (Gunnarsson
1982:39). Försökspersonerna har försatts i situationer som utgår från att läs-
processen är en oföränderlig process, något som Gunnarsson motsätter sig.
Ser vi istället läsprocessen som flexibel så kan inte bearbetningen av
syntaxen kopplas till ett visst enskilt skede av processen (Gunnarsson
1982:43). ”Bearbetningen av syntaxen får en underordnad roll och kan anas
vara styrd av bearbetningen på djupare förståelsenivåer” (Gunnarsson
1982:43). Hon menar även att de läsmål som har testats i experiment främst
är läsmål 1 och 2, medan de övriga i högre grad torde beskriva läsning i
verkliga situationer istället för testsituationer där läsaren lätt fokuserar på
textens ytnivå och en ytlig förståelse av textens innehåll (Gunnarsson
1982:68).
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Metod

Läsmålsindelning

Läsmål utifrån Polisens målgrupper
Gunnarssons läsmål är psykolingvistiskt inriktade. De är utformade efter
läsprocessen som en psykologisk process. Jag vill formulera läsmål för
webbtexterna för att kunna koppla dem till vilka strukturer i texten som
hjälper läsaren att uppnå sitt syfte med läsningen.  Min kategorisering av
läsmål har därför sin utgångspunkt i Gunnarssons indelning, men är modifi-
erad och förenklad för att passa min undersökning.

Utifrån de olika målgrupperna har jag formulerat olika läsmål som är möjli-
ga, såsom att söka information om pass för att kunna skaffa ett eller att för-
söka ta reda på var närmaste polisstation ligger så att läsaren kan besöka
den. Jag tänkte mig att medborgaren dels söker information om hur han ska
gå till väga för att ansöka om pass, anmäla ett brott, hitta sin närmaste polis-
station med mera.  Skattebetalaren tittar nog främst på hur skattepengarna
används – han tittar om Polisen håller antal brott nere, om Polisen arbetar
med att förebygga våld mot kvinnor osv. Resenären är antagligen främst in-
riktad att ta reda på saker kring sin resa som hur han skaffar pass och hur
mycket sprit han får föra med sig tillbaka till Sverige. Faktasökaren söker
antagligen generella uppgifter om hur Polisen arbetar, kanske inför ett före-
drag eller ett skolarbete. Brottsoffret kan tänkas vilja veta vilken hjälp de
kan få, hur de anmäler ett brott och hur Polisen arbetar för att få fast föröva-
ren. Uppdragsgivaren kontrollerar så att Polisen ger den information de ska
till medborgarna, men även hur de sköter sitt uppdrag. Medierna granskar
säkerligen Polisens arbetssätt men söker även information och uppslag till
artiklar eller reportage. Arbetssökande söker information just om aktuella
jobb som kan annonseras på webbplatsen, men kan väl även tänkas läsa
texter för att få en uppfattning om vad Polisen gör och hur de arbetar. Ar-
rangören och leverantören kan tänkas vilja veta mer om tillstånd för olika
saker och även rutiner för stora arrangemang respektive för hur man blir le-
verantör till Polisen. Trafikanten kan väl främst antas söka efter information
som är relevanta för hans körning eller resväg såsom om några avspärrning-
ar eller poliskontroller är planerade, vilka vägsträckor som har varit proble-
matiska tidigare osv.

Utifrån de olika målgruppsbaserade läsmålen, tyckte jag mig kunna formu-
lera tre övergripande läsmålskategorier som målen kunde delas in i –
granska, tillämpa och tillägna. Ytterligare en kategori som jag tyckte mig
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se var förmedla som jag anser kan vara både ett läsmål i sig och ett mål
som följer efter något av de andra läsmålen. Jag har även formulerat en si-
dokategori som jag tycker påverkar processen men inte kan sägas vara ett
läsmål som är primärt för hela läsprocessen – söka. Nedan presenterar jag
de olika läsmålskategorierna och redovisar för vilka läsmål som jag har pla-
cerat var.

Granska
De som kan tänkas ha granska som läsmål på PSL:s webbplats är främst
skattebetalare, uppdragsgivaren och medier. Skattebetalaren betalar skatt för
att samhällets olika funktioner och institutioner, däribland polismyndighe-
ten, ska fungera och ge service åt medborgarna. Han kan kolla på webbplat-
sen om systemet fungerar. Uppdragsgivaren (både Rikspolisstyrelsen och
Justitiedepartementet) granskar och ser dels om polismyndigheterna följer
sitt uppdrag, dels om de för ut ordentlig information om arbetet. Medierna
bevakar Polisens arbete för att kunna rapportera, genom artiklar, inslag i tv
osv. om de ser brister i det polisiära arbetet.

Gunnarsson har ingen direkt motsvarighet till kategorin granska i sina läs-
mål. Detta beror antagligen på att hon inte har funnit någon anledning att tro
att någon av de som kan tänkas läsa lagtexter skulle ha granskning som mål
för sitt läsande. Närmast kommer Förståelse för sändarens avsikt med bud-
skapet (nummer 4).

Förutom de som diskuteras ovan (skattebetalare, uppdragsgivare och medi-
er) kan fler grupper tänkas ha detta läsmål – medborgare (mottagargrupp 1),
brottsoffer (5), arrangörer (9), trafikanter (10) och leverantörer (11).

Tillämpa
Att ha tillämpa som mål med läsningen av en text betyder att läsaren söker
information för att sedan kunna applicera den på en egen situation och göra
något utifrån informationen. En resenär kan vilja ha information om hur han
söker pass. Bilföraren kan vilja veta var han ska köra extra försiktigt på
grund av trafikkontroller. Medborgaren kan vilja veta vad som händer om
han åker svarttaxi.

Läsmålskategorin tillämpa motsvaras närmast av Gunnarssons läsmål Till-
lämpning i egen situation (nummer 6).

Av PSL:s mottagargrupper kan medborgare (1), resenärer (3), brottsoffer
(5), arbetssökande (8), arrangörer (9), trafikanter (10) och leverantörer (11)
tänkas läsa för att nå målet att tillämpa.
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Tillägna
När läsaren försöker tillägna sig en text är hans mål helt enkelt att förstå. En
medborgare kan försöka förstå hur och med vad polisen arbetar. Ett brottsof-
fer vill förstå den process som väntar honom när han har anmält ett brott.
Även journalister kan ha målet att tillägna när de letar bakgrundskunskap
för en artikel. Då handlar det inte om att de bara vill föra vidare den kunska-
pen utan att de först vill förstå en process eller liknande för att kunna skriva
om det.

Läsmålet tillägna innehåller såväl Gunnarssons läsmål Förståelse av sända-
rens verklighetsbeskrivning (nummer 3) och Förståelse av sändarens avsikt
med budskapet (nummer 4). Läsmålet Integrering i egen omvärldsuppfatt-
ning (nummer 5) kommer till viss del även in i kategorin tillägna.

Av mottagargrupperna kan i stort sett alla läsare tänkas läsa med målet att
tillägna sig kunskap.

Söka
I läsprocessen kommer söka temporalt före de andra kategorierna. Söka är
det en läsare gör när han letar sig fram till målet. Därför är söka snarare en
delprocess för att nå målet än ett mål i sig – ett eventuellt hjälpmål. Att söka
för att nå sitt läsmål är en process som inte är tydligt bunden till vissa grup-
per eller läsmål. Däremot är processen nära knuten till webben som medi-
um.

Att söka handlar om att förstå de beskrivningar om texten, så kallad meta-
text, som skribenten gör. Jag ser ingen direkt koppling mellan läsmålet söka
och något av Gunnarssons läsmål.

Alla de mottagargrupper som Polisen definierar kan tänkas söka för nå sitt
mål.

Förmedla
Utöver de tre ”rena” läsmålen finns även en handling i processen som kan
utgöra ett läsmål eller vara en del av processen efter det att läsaren har nått
sitt läsmål. En läsare kan vilja förmedla det han läser vidare. Att förmedla
blir ett eget läsmål när till exempel en skolelev (faktasökaren) försöker hitta
information till sitt skolarbete. Läsaren försöker inte få någon djupare för-
ståelse för texten utan läser den bara för att föra den vidare.

Att förmedla kan även vara ett delmål som följer efter de andra läsmålen. En
utredare på Justitiedepartementet kan vilja förmedla det han har kontrollerat
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i en rapport (förmedling av granska). En reseguideskribent kan vilja för-
medla hur han gick till väga för att söka pass (förmedling av tillämpa). Ett
brottsoffer kan ha läst om vad som kommer att hända nu när han har anmält
ett brott och vill berätta det för sin kompis (förmedling av tillägna). För-
medla är förmodligen oftast en följd av tillägna, men förutsätter som sagt
egentligen inte något tillägnande.

Förmedla motsvaras inte direkt av någon av Gunnarsson kategorier. Det har
en viss likhet med Memorering av textytan (Nummer 1) och Registrering av
textens ytstruktur (nummer 2) eftersom läsningen då inte går ner på en nivå
där läsaren behöver förståelse för innehållet, sändarens avsikt med budska-
pet osv.

Den prototypiska förmedlaren är dock antagligen medier (mottagargrupp 7)
och medborgare (1) i form av till exempel en elev som gör ett skolarbete,
men andra förmedlare är också möjliga.

En kombination av mål
Det kan tänkas att en läsare har flera mål, omedvetna eller medvetna, på en
gång när han läser en text. Ändå lär ett av målet vara starkare än de andra
och vara ett sorts huvudmål. Om ett brottsoffer läser för att ta reda på hur
han anmäler brotten kan han samtidigt vilja förstå vad som händer härnäst i
rättsprocessen. Då är ändå hans primära mål för läsningen att ta reda på hur
han ska handla, för utan det målet skulle han antagligen inte ha sökt efter in-
formation överhuvudtaget. Jag har valt att se det som att söka alltid är ett
delmål (se ovan) för hela läsprocessen men kan vara huvudläsmål för en lä-
sare på en enskild webbsida. Jag kan även tänka mig att olika läsare har oli-
ka läsmål med samma text, även om ett är vanligare än de andra. Därför går
det knappast att säga att ett visst läsmål gäller för en viss text, utan snarare
att ett visst läsmål kan antas vara det vanligaste med texten. I min undersök-
ning kommer jag att fokusera på de läsmål som jag tror är primära och van-
ligast att läsare har med webbsidan i fråga.

Undersökningens textanalysmetod

Metodens utgångspunkt
Inspirerad av Gunnarssons metod att analysera texters begriplighet utifrån
läsmål har jag utvecklat en metod för mitt eget syfte – att undersöka hur väl
PSL:s webbplats stämmer överens med de läsmål som mottagargrupperna
har. Min metod tar stöd i Hellspongs och Ledins textanalysmodell där de
analyserar brukstexter utifrån den textuella, ideationella och interperso-
nella strukturen i texten (Hellspong & Ledin 1997).
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Den textuella strukturen utgör textens formella uppbyggnad (Hellspong &
Ledin 1997:65). Den visar sig på tre olika nivåer i texten – lexikogrammati-
ken (lexikonet och syntaxen), textbindningen (hur textens meningar och sat-
ser samspelar) och kompositionen (textens sammansättning som helhet).

Den ideationella strukturen är textens innehållsmönster (Hellspong & Ledin
1997:115). Den ideationella strukturen innefattar bland annat textens teman
(vad texten rör sig kring för innehåll), propositioner (vad texten påstår om
innehållet) och de perspektiv som påverkar textens innehåll.

Den interpersonella strukturen handlar om det mönster som ”texten själv ri-
tar upp i sitt samspel med läsaren” (Hellspong & Ledin 1997:158). Det in-
terpersonella, eller mellanmänskliga, samspelet visar sig i inslag som språk-
handlingar (om en mening till exempel uttrycker en fråga, uppmaning eller
ett förbud), attityder (vad som förs fram i texten om avsändarens, och läsa-
rens, inställning till innehållet) och ramar (under vilka omständighe-
ter/vilken situation texten används). Även metatext är en del av den inter-
personella strukturen. I metatexten kommenterar texten sig själv (Hellspong
& Ledin 1997:100). Exempel på metatext är formuleringar som ”Den här
berättelsen handlar om…” och ”I följande avsnitt beskrivs hur…”. Även ut-
tryck som här, ovan, se vidare nedan kan vara metatextuella – texten hänvi-
sar till sig själv. Tydlig metatext för fram just sådana här beskrivningar av
texten. På en webbplats kan jag tänka mig att en sida kan beskrivas med or-
den ”Här hittar du information om X. I menyn till höger kan du klicka dig
vidare för att…”. Även länkar kan ha metatextuell funktion. En länk i en
text visar genom visuell markering att det länkade ordet har andra
”egenskaper” än övriga. Länken markerar att ordet/länken leder läsaren till
andra platser i texten eller till andra webbsidor utanför den text som han lä-
ser på sidan där länken finns. Det gör att markeringen av ordet såsom länk i
sig är ett slags metatext eftersom den säger att ordet är mer än ett vanligt ord
(att den innehåller en länk).

Beroende på vilket läsmål en läsare eftersöker med en text, lär de olika
strukturerna ha olika inverkan på hur läsaren uppfattar texten.

Koppling mellan läsmål och struktur

Allmänt
Nedan redogör jag för vilken struktur som jag ser som mest central i läs-
ningen av texter med de olika läsmålen. Jag kan dock inte understryka nog
att jag anser att alla strukturnivåer är viktiga för att läsaren ska nå sitt läs-
mål. Jag har dock valt att lägga fokus på de strukturer/textnivåer som jag ser
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som den huvudsakliga för att läsaren ska förstå texten utifrån sitt läsmål.
Dessa skiljer sig åt från läsmål till läsmål då olika delar blir viktigare (me-
dan de andra forfarande är viktigt men inte riktigt lika viktiga) beroende på
vad det är läsaren försöker uppnå med texten. Det textnivåer som jag lägger
fokus på för de olika läsmålen kan samtidigt ge en vink om vad som kan
vara bäst för skribenten att tänka på, även om skribenten självklart bör titta
även på andra nivåer också för att kunna skriva en bra text.

Granska
När en läsare granskar, antar jag att han främst tittar på innehållet i den text
han läser. Vad försöker skribenten säga om det ämnet som han behandlar?
Utifrån detta antagande kommer jag att titta på den ideationella strukturen
i granska-texterna som just behandlar textens innehållsmönster. För grans-
ka-texter blir den interpersonella strukturen inte lika viktig då någon som
granskar främst försöker nagelfara vad det är Polisen gör och vilka åsikter
Polisen står för, snarare än vilken relation som kan tänkas råda mellan den
som granskar och Polisen. I det här sammanhanget blir även den textuella
strukturen mer perifer då läsaren har fokus just på vad Polisen gör, och inte
främst på hur han presenterar det. När de prototypiska granskarna upp-
dragsgivaren, media och skattebetalaren granskar antar jag även att det är
relativt pålästa personer som gör detta. De har antagligen redan god inblick i
Polisens arbete i stort, förstår hur olika områden hänger ihop och är heller
inte främmande för polisiär vokabulär vilket gemene man kan vara. Således
blir den textuella strukturen inte lika central för läsmålet granska.

I den ideationella strukturen går jag går djupare in på de propositioner som
skribenten lägger fram eftersom det där framkommer vad skribenten försö-
ker påstå om ämnet i fråga. Även det allmänna synsätt som Polisen intar för
sitt ämne (perspektiv) ser jag som viktigt att analysera. Vilken inställning
har Polisen till de ämnen, eller tema, de behandlar? Min huvudpunkt i ana-
lysen av granska-sidorna kommer alltså att ligga på en analys av propositio-
nerna och perspektivet på temana, utifrån vilket jag drar generella slutsatser
om den ideationella strukturen.

Tillämpa
När en läsare läser en text för att tillämpa är det viktigt att han förstår hur
han går vidare i sitt handlande utifrån texten. Han behöver även förstå tex-
tens innehåll (den ideationella strukturen), men allra främst behöver han för-
stå vilka uppmaningar som riktas mot honom, implicit eller explicit, så att
han vet hur han ska agera. Även för ”tillämpare” är det viktigt att den textu-
ella strukturen fungerar och att sammanhang lyfts fram, men det som skiljer
tillämparen från andra läsare är att han ska gå vidare och utföra en aktiv
handling utifrån det han har läst. Därför ser jag det som viktigast att textens
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språkhandlingar ger tydliga uppmaningar till läsaren, vilket är en del av
den interpersonella strukturen. Läsaren måste även förstå när han tilltalas
och omtalas av skribenten, så att han förstår vilken information det är som
berör honom och hans handlande och vad som är allmän information som
inte rör hans agerande. Jag gör min analys av den interpersonella strukturen
utifrån vilka språkhandlingar som lyfts fram i texten och hur läsaren tilltalas
av skribenten.

Tillägna
När läsaren ska tillägna sig en text är det viktigt att sammanhangen i texten
är tydliga så att textens innehåll förs fram på ett bra sätt. Då är det viktigt att
textens bindeord, konnektiver, visar på tydliga samband – såväl när något
står i motsats till något annat som när texten visar på orsak och verkan. En
bra konnektivbindning, vilket är en del av den textuella strukturen, med-
för att sambanden mellan satser blir tydliga. Konnektiver (sammanbindande
ord) kan delas upp i olika grupper såsom additiva, temporala, adversativa
och kausala beroende på vilket slags samband de visar på (Hellspong & Le-
din 1997:88). Additiva (t.ex. och, dessutom, eller) och temporala (t.ex. när,
då) konnektiver kan bidra till ganska svaga bindningar. De additiva lägger
bara satser på varandra utan att säga mer om deras sammanhang än att de
just hänger ihop och de temporala uttrycker mest att det är tiden som styr
textens förlopp. Adversativa och kausala konnektiver visar på motsättning-
ar, orsaker, konsekvenser m.m. och ger oftare en starkare bindning (Hells-
pong & Ledin 1997:88).

Det är även viktigt att textens författare för att skapa förståelse för textens
sammanhang tydligt visar vad han vill säga – framgår det tydligt vilka äm-
nen han vill ta upp och vad han anser om dessa? Jag analyserar därför till-
ägna-texternas makrostruktur genom en analys av textens teman och
propositioner, en del av den ideationella strukturen.

Att det är viktigt att läsaren förstår vad författaren försöker säga om ämnet
och hur sammanhanget är mellan de olika innehållsliga delarna är självklart
viktigt även för andra texter. Det blir dock extra viktigt just för att läsaren i
tillägna-texterna har som syfte att förstå texten och dess innehåll. När det
gäller att han till exempel ska tillämpa något utifrån en text är förståelsen
också viktig, men det är viktigare att läsaren förstår vad det är som är upp-
maningen till honom snarare än vad som är det allmänna innehållet.

Söka
Söka har inte, som tidigare nämnt, samma funktion som de andra läsmålen i
och med att det inte är ett slutgiltigt läsmål. I söka-texterna ser jag det som
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viktigt att skribenten ger en god bild av webbplatsens struktur och med tyd-
lig metatext beskriver hur läsaren ska söka sig vidare, vilket inte är lika
centralt när en läsare försöker få veta hur han ska agera, förstå en process,
granska vad Polisen har för åsikter osv. I söka-texterna hamnar läsaren fo-
kus snarare på webbsidans struktur och hur väl den kan förmedlas till läsa-
ren än vad Polisen gör, tycker eller tänker. Skribenten måste helt enkelt
kunna beskriva hur han har tänkt när han har delat upp informationen på
olika sidor och ordnat dem i ett visst förhållande till varandra, så att läsaren
kan söka sig vidare utifrån informationen. I analysen av söka-sidorna tittar
jag alltså på hur skribenten skriver metatext där de interpersonella relatio-
nerna kommer fram i och med att texten beskriver för läsaren hur skriben-
ten har tänkt.

Metatext kan vara ett viktigt inslag även på andra sidor, men eftersom de
andra målen främst handlar om vad Polisen försöker säga, hur samman-
hangen är, hur läsaren ska handla osv så rör det nog sig mer om en liten del
av de andra sidorna, som beskriver just hur läsaren söker sig vidare, där
metatext är viktigt och inte sidorna i stort.

Förmedla
När en läsare ska förmedla något vidare är det viktigt att texten som han ska
förmedla är enkel och tydlig. Även detta är viktigt i andra texter, men blir
särskilt viktigt för förmedla-texter just för att de kan tänkas föras vidare i
befintligt, eller nästan befintligt, skick. Jag antar att läsaren behöver någon
sorts förståelse av texten för att granska, tillämpa eller tillägna sig de, även
om den förståelsen behöver vara olika djupgående för de olika läsmålen.
Även någon som söker gör ju detta för att nå något av de primära målen. För
någon som ska förmedla informationen vidare är dock förståelsen inte det
primära. Här är det viktigare med just enkelheten och tydligheten. Därför ser
jag den textuella strukturen som central för förmedla-texterna och kommer
att dra slutsatser om den utifrån vilken stilnivå orden i texten ligger på, hur
textbindningen fungerar och om syntaxen är enkel. Att orden håller en en-
kel stilnivå är viktigt eftersom texterna ska kunna förmedlas från i stort sett
vem som helst till vem som helst. Således fungerar det inte om Polisen hål-
ler sig till fackspråk eller språk med en högre stilnivå. Textbindningen är
viktig för att sambanden i texten ska komma fram. Det är viktigt att läsaren
förstår sambanden i texten, vilket lyfts fram i textbindningen i den textu-
ella strukturen. En tydlig referensbindning ger klara och tydliga referen-
ter där läsaren förstår vem som skribenten syftar på med till exempel ord
som vi och Polisen och även förstår vilka sambandsled som syftar på samma
personer, saker eller företeelser. De sambandsled som syftar till samma refe-
rent utgör vad som kallas en ”ledfamilj” (Hellspong & Ledin 1997:82). En
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bra konnektivbindning lyfter fram sammanhangen i texten. En text har en
fungerande tematisk bindning om sambandsleden följer i en överskådlig
ordning där det som är nytt i en text följer efter det som är gammalt (Hells-
pong & Ledin 1997:84).En enkel syntax är viktig för att texten ska uppfattas
som enkel vilket en text som ska fungera att förmedla vidare bör vara.
Långa meningar eller ord och ofullständiga meningar kan försvåra läsandet
och därmed förmedlandet (men även försvåra granskandet, tillämpandet osv
även om andra nivåer är viktigare där).
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Analys

Webbsidornas mottagargrupper

Sidmottagare enligt PSL
I Rikspolisstyrelsens arbetsdokument definieras elva mottagargrupper, vilka
dock inte alla är aktuella för alla de olika polismyndigheternas webbplatser.
Jag bad därför Louise Lind, chefredaktör för PSL:s webbredaktion, att defi-
niera vilken mottagargrupp (av de elva) som var tänkt för de olika webbsi-
dorna. Hennes svar redovisas i tabellen nedan (tabell 1). Hela kategorin Ny-
heter respektive Hänt i länet har samma mottagargrupp.

Sida Mottagargrupp(er)
1. Indexsidan Alla
2. Vanliga polisärenden Medborgare
3. Utsatt för brott Brottsoffer
4. Frågor och svar Medborgare
5. Det här är Polisen Medborgare, Faktasökare, Uppdrags-

givare, Medier, Arbetssökande
6. Blanketter & dokument Medborgare, Skattebetalare, Resenä-

rer, Arrangörer, Trafikanter
7. Vill du bli en av oss Medborgare, Arbetssökande
8. Press Medier
9. Barnkonventionen Medborgare
10. Pass Resenärer
11. Kvinnofridsportalen Medborgare, Brottsoffer
12. IT-brott Medborgare, Brottsoffer
13. Trafikkontroller Skattebetalare, Trafikanter
14. Polisen nära dig Medborgare
15. Visste du att Medborgare
16. Anmäl Medborgare, Brottsoffer
17. Tipsa Medborgare, Brottsoffer
18-22. Nyheter Medborgare
23-27. Hänt i länet Medborgare, Medier

Tabell 1. Mottagargrupper för de olika webbsidorna på PSL:s webbplats.

Indelnings- och definitionsproblematik
Vissa mottagargrupper tenderar att gå ihop (se ”PSL:s målgrupper”) och
därför blev det ibland svårt för Polisen att säga exakt vilken grupp som var
mottagare för sidorna. Till exempel är grupperna Medborgare och Skatte-
betalare ofta samma grupp människor, men definieras olika beroende på att
Polisen har sett att en medborgare/skattebetalare kan ha olika mål med sin
läsning. Alla mottagargrupper kan flyta ihop mer eller mindre. Trafikanter
är en mindre grupp medborgare, resenärer likaså. Och alla människor kan
vara faktasökare vid ett eller annat tillfälle. Denna problematik gör att det



23

ibland blir svårt att definiera exakt vilken avgränsad grupp Polisen har som
mottagare. Utifrån de som de ser som huvudsakliga mottagare går det dock
att lättare se läsarnas mål med läsandet.

Webbsidor med speciella funktioner

Slussidor
Många sidor på en webbplats finns till för att hjälpa läsaren att hitta till
andra delar av webbplatsen. Här förekommer en typ av text, ofta på en egen
webbsida, som inte är lika vanligt förekommande i andra medier. När en lä-
sare söker sig in i webbstrukturen genom att till exempel klicka på en rubrik
i menyn hamnar han inte sällan på en webbsida som jag skulle kalla slussi-
da. Texten på slussidan förklarar vad som kan hittas under rubriken och hur
ämnet i fråga är uppdelat i övrigt. Jag har sett vissa sidor i materialet som
sådana sidor (se Sidorna uppdelade efter läsmål) och för att ge en bättre för-
ståelse av vad jag menar med slussidor och visa att de är vanliga på webb-
platser exemplifierar jag slussidor med en prototypisk sådan sida från en an-
nan webbplats, tillhörande Vänersborgs kommun (bild 3):

Bild 3. Slussida ”Kultur & fritid” från Vänersborgs webbplats

På en slussida hittar läsaren visserligen information, men den är ofta för yt-
lig för att läsaren ska kunna få någon egentlig kunskap genom att läsa sidan.
I stället hjälper sidan läsaren att hitta sidor där läsmålet uppnås. Slussidor är
så pass vanliga på Internet att en van webbanvändare vet att han ska söka sig
ner vidare i strukturen från en sådan sida. Den prototypiska slussidan ligger
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ett klick från indexsidan på en webbplats och lotsar sedan läsaren vidare.
Eftersom slussidor ska hjälpa läsaren att hitta vidare i webbplatsens struktur
och hitta sitt slutliga läsmål uppfyller de ofta läsmålet söka, snarare än ett
primärt läsmål för hela läsprocessen som tillämpa, tillägna eller granska.
Jag kommer därför att analysera de sidor som jag anser vara slussidor som
finns i materialet enligt metoden för söka-sidor, eftersom jag anser att läsa-
ren har det läsmålet med sidorna (se vidare ”Sidorna uppdelade efter läs-
mål” samt ”Analys av webbsidor med söka som läsmål” för analys av sidor-
na).

Indexsidor
Även indexsidan intar en särskild roll på en webbplats. Indexsidor kan när-
mast jämföras med innehållsförteckningen i en bok, men är mer utförliga
och har ofta reklamliknande inslag. En indexsida ska locka läsare att söka
sig vidare på en webbplats. Jag anser att indexsidorna, i likhet med slussi-
dorna, är starkt knutna till mediet. De har en utpräglad funktion för läsaren,
som använder sidorna för att söka sig vidare mot sitt läsmål. Indexsidor fun-
gerar nästan som slussidor på det sättet att de lotsar läsaren längre ner. Det
som skiljer dem från slussidor är dock att de bara ”slussar” till något och
inte från något. Slussidorna slussar ju från en sida (ofta indexsidan) som lig-
ger längre upp i hierarkin (och behandlar fler ämnen vanligtvis) till en sida
längre ner där ett eller flera ämnen ”bryts loss” från de övriga.

Indexsidor är svåra att ”tilldela” ett specifikt läsmål, eftersom de ofta ger lä-
saren hjälp att hitta hans primära läsmål. Men till skillnad från slussidorna
kan jag däremot tänka mig att en läsare faktiskt i vissa fall endast läser en
indexsida, utan att gå vidare på webbplatsen. Läsaren kan vilja få en allmän
uppfattning om vad en webbplatsen innehåller, vad ett företag gör, vilka an-
svarsområden en myndighet har osv. Även de som söker sig vidare börjar
nästan alltid på indexsidan, oavsett läsmål. Indexsidor är på det sättet svåra
att placera och jag anser att en extensiv analys skulle kunna göras av index-
sidan på PSL:s webbplats. Jag har dock av tidsskäl valt att inte inkludera
denna analys i min undersökning.

Läsmålsfördelning
Utifrån uppdelningen av vilken sida som är avsedd för vilka mottagare har
jag försökt dela upp texterna i vilka läsmål som är rimliga med varje sida,
med hjälp av texternas innehåll. Jag har lagt tonvikten på sidornas primära
mål och då oftast tyckt mig hitta ett sådant men ibland har jag bedömt två
mål som lika viktiga och då behandlat sidan under båda läsmålen.
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Det som jag har bedömt vara det vanligaste primära läsmålet på sidorna är
tillägna (för nio av sidorna). Det blir antagligen en övervikt på detta läsmål
eftersom alla fem sidorna under rubriken Nyheter hamnar här. Hela sju sidor
bedömer jag som söka-sidor. Att de är vanliga kommer sig antagligen av att
den nivån på en webbplats som jag undersöker, ett klick från indexsidan,
ofta består av slussidor som delar upp i vidare ämne och förklarar hur nivå-
erna under är upplagda. För fem av sidorna har jag ansett att förmedla är
primärt läsmål. Dessa ligger alla under samma rubrik, Hänt i länet, och lik-
nar varandra. Jag kan tänka mig att förmedla ofta förekommer tillsammans
med andra tyngre vägande läsmål och kan enbart tänka mig några få situa-
tioner då en sida skrivs för att någon ska förmedla vidare kunskapen utan att
själv tillägna sig den. I övrigt förekommer granska två gånger och tillämpa
sex gånger. Läsmålsfördelningen presenteras mer överskådligt i tabell 2.
Sida Granska Tillämpa Tillägna Söka Förmedla
2. Vanl.polisärenden    X
3. Utsatt för brott    X
4. Frågor & svar    X
5. Det här är Polisen       X
6. Blanketter & dok.       X
7. Vill du bli …    X
8. Press    X
9. Barnkonventionen        X       X
10. Pass       X
11.Kvinnofridsport.        X    X
12. IT-brott       X       X
13. Trafikkontroller       X
14. Polisen nära dig    X
15. Visste du att       X
16. Anmäl       X
17. Tipsa       X
18-22. Nyheter       X
23-27. Hänt i länet         X
Tabell 2. Primära läsmål för webbsidorna på PSL:s webbplats.

Sidorna uppdelade efter läsmål

Granska
Jag har bedömt två sidor som rimliga för läsmålet granska. Dessa sidor ger
särskild inblick i Polisens arbete och arbetsmetoder och handlar främst om
specifika typer av brott som PSL har som huvudmål för sitt arbete. Sidan 9
(Barnkonventionen) och sidan 11 (Kvinnofridsportalen) är båda denna typ
av sidor. Båda sidorna innehåller dock mycket annan information som jag
tycker har annan funktion och jag har därför bedömt att de även har andra
läsmål som väger lika tungt som granska (Tillägna och söka, se nedan).
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Tillämpa
De sidor som ger specifik information till läsaren om hur han ska utföra en
handling har jag tolkat som tillämpa-sidor. På sidan 6 rör det sig om att läsa-
ren får tillgång till blanketter och dokument som han själv kan skriva ut
(och, när det gäller blanketterna, fylla i). På sidan 10 får läsaren en beskriv-
ning av hur han ska göra för att kunna skaffa sig ett pass. När Trafikpolisen
informerar (sidan 13) kan skattebetalaren visserligen granska att Polisen
verkligen utför sitt arbete och har poliskontroller, men Polisen ser främst att
trafikanter kör saktare där Polisen har informerat om att det ska vara trafik-
kontroller. Läsaren tillämpar helt enkelt det han läser och ”lättar på gaspe-
dalen”. Sidorna 12, 16 och 17 berättar alla om vad läsaren ska göra om han
har utsatts för olika typer av brott eller har vetskap om att ett brott har be-
gåtts. Sidor med tillämpa som läsmål är alltså:

� Sida 6 – Blanketter & dokument
� Sida 10 – Pass
� Sida 12 – IT-brott
� Sida 13 – Trafikpolisen informerar
� Sida 16 – Anmäl
� Sida 17 – Tipsa

Tillägna
Sidor där läsaren har tillägna som läsmål ger läsaren utförlig information
om ämnet. Texterna är ämnade för att läsaren ska kunna lära sig något om
Polisens arbetssätt, hur olika brott ser ut och hur vanliga de är osv. I vissa
fall har sidorna samma placering som slussidor (sidorna 5 och 12). Men ef-
tersom de ger utförlig information om ämnet i sig och inte om hur läsaren
ska söka sig vidare samt har få eller inga undersidor på samma ämne har jag
bedömt att de inte hjälper läsaren att söka sig vidare. De uppfyller själva ett
eller flera (sidan 12 även tillämpa) läsmål. I övriga fall kommer läsaren till
sidorna direkt genom blänkare (sidorna 9 och 15) eller rubriker (sidorna 18-
22) på indexsidan och då ger blänkaren eller rubriken läsaren en vink om
vad som ligger under länken. När sedan själva ämnet avhandlas på sidan är
informationen djupgående och sidan har inga undersidor. Sidorna med till-
ägna som läsmål, som jag bedömer det, är alltså:

� Sida 5 – Det här är Polisen
� Sida 9 – Barnkonventionen
� Sida 12 – IT-brott
� Sida 15 – Visste du att
� Sida 18-22 – Nyheter
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Söka
De sidor där jag har bedömt att läsaren har söka som läsmål har funktionen
av slussidor, med undantag från sidan 11 (se nedan). Jag har gjort denna be-
dömning utifrån att de har många undersidor som de leder vidare till och
fungerar därför som en länk, eller sluss, ner i hierarkin. Sidan 2 med rubri-
ken Vanliga polisärenden leder till exempel vidare till sidor om anmälning-
ar, tips, pass, borttappade saker osv. och sidan 4 leder till frågor och svar
inom olika områden. Målgrupperna för sidorna i fråga varierar, vilket stäm-
mer överens med mitt antagande att alla målgrupper som Polisen har kan
söka för att hitta sitt slutgiltiga läsmål. Enligt ovan nämnda kriterier har jag
bedömt att följande sidor har läsmålet söka:

� Sida 2 – Vanliga polisärenden
� Sida 3 – Utsatt för brott
� Sida 4 – Frågor och svar
� Sida 7 – Vill du bli en av oss?
� Sida 8 – Press
� Sida 11 – Kvinnofridsportalen
� Sida 14 – Polisen nära dig

Sidan 8 var svårdefinierad eftersom den både har pressmeddelande samlade
på sidan och undersidor med arkiv och presskontakter som enligt mig ligger
på samma nivå som pressmeddelanden hierarkiskt. Jag bedömde ändå sidan
som en slussida eftersom jag anser att den ska hjälpa journalister att nå ner i
olika relevanta ämnen, vare sig de ligger på en undernivå i hierarkin eller på
samma. Jag hade nog själv valt att lägga även pressmeddelande som en un-
dersida, men om metatexten på sidan lyckas få fram hur PSL har tänkt när
de har strukturerat sidorna ser jag det egentligen inte som något problem att
välja att lägga dem direkt på slussidan.

Jag har även tolkat det som att läsare har söka som läsmål på sidan 11
(Kvinnofridsportalen), trots att det inte är en prototypisk slussida. Sidan ska,
enligt Polisen, ge medborgare och brottsoffer information om en ny portal
för kvinnofridsbrott. Genom att titta på sidan anser jag att läsaren är tänkt att
söka sig vidare till portalen och andra sidor på ämnet. Jag vill dock inte ka-
tegorisera sidan som en slussida eftersom flera av de sidorna som läsaren
uppmanas att leta sig vidare till inte finns på PSL:s egen webbplats. Dessut-
om skiljer sig sidan från slussidorna i det att jag anser att den dels fungerar
som hjälp för läsaren att söka sig vidare, dels att den faktisk uppfyller ett
primärt läsmål i sig – granska (se vidare ”Sidor med flera läsmål” nedan).

Förmedla
Hänt i länet (sidorna 23-27) ger händelser i kortform. Intresserade medbor-
gare kan tänkas läsa för att se vad som har hänt, men eftersom medborgarna



28

redan kan få veta vad som händer genom nyhetssidorna har Hänt i länet-
sidorna snarare medier som huvudmottagare. Jag gör denna uppdelning ef-
tersom jag vet att tidningarna ibland kopierar händelser från just Hänt i länet
ordagrant och lägger in dem i ett slags timrapport. Ibland undersöker de vis-
sa händelser vidare och skriver längre artiklar om dem. Gör de det senare
använder de antagligen bara texten som en stomme för att söka mer. Men
vare sig de skriver om texten eller kopierar den rakt av så tolkar jag det som
att de förmedlar.

Analysredovisningens disposition
Jag redovisar analysen av läsmålen ett i sänder, först med sammanfattning
av resultatet och sedan med exempel från analyser på mikronivå.

Analys av webbsidor med granska som läsmål
På sidorna där läsaren har granska som läsmål, sidorna 9 och 11, fokuserar
jag på textens ideationella struktur.

Sammanfattning av analysen
Texterna på sidorna behandlar två specialområden inom Polisens arbete. Det
finns särskilda direktiv för hur arbetet med Barnkonventionen (sidan 9) ska
gå till och kvinnofrid (sidan 11) tillhör ett av de tre huvudmål som just Po-
lismyndigheten i Stockholms län har satt upp för sitt arbete.

Texternas makrotema visar att det inte är ämnena Barnkonventionen och
kvinnofrid som behandlas på sidor utan specifika aspekter av ämnena – Po-
lisens arbete med Barnkonventionen respektive en portal som samlar infor-
mation om kvinnofridsbrott. Perspektivet i texterna är Polisens eftersom de
förutsätter bakgrundskunskap om temana för att läsaren ska förstå vad tex-
ten handlar om.

Även propositionerna visar att texten förutsätter kunskap om ämnet. Dess-
utom visar propositionsanalysen att det PSL säger om ämnena i fråga är
vagt uttryckt. Propositionerna visar inte vem det är som handlar konkret i
arbetet med Barnkonventionen respektive kvinnofridsbrott eller vad ämnena
innebär konkret.

Analysen visar alltså att det är otydligt vad texten handlar om eftersom be-
greppen inte förklaras samt att innehållet i texten ses ur sändarens ögon och
inte ur läsarens eller de utsatta barnens och kvinnornas perspektiv.
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Tema och perspektiv
Texten på sidan 9 har barns rättigheter, barnperspektivet, barnkonsekvens-
analys, Polisens långsiktiga vision (med Barnkonventionen) och Polisens
direktiv (gällande Barnkonventionen) som mikroteman.  Makrotema för hela
texten tolkar jag som Polisens arbete med Barnkonventionen. Texten på si-
dan 11 har mikroteman som en ny portal om kvinnofrid, kvinnofridsbrottens
utsträckning, Polisens arbete med kvinnofridsbrott, portalens innehåll,
PSL:s verksamhetsområden och fortbildning om kvinnofrid. Jag tolkar det
som att en ny portal om kvinnofrid är makrotema för texten.

Texterna behandlar inte Barnkonventionens innehåll utförligt. Det beskrivs
endast att Barnkonventionen behandlar ”barnens rättigheter, såväl medbor-
gerliga som sociala, politiska, ekonomiska och kulturella”. Vad dessa rättig-
heter verkligen innebär lämnas därhän. Inte heller kvinnofrid definieras och
ingen information om hur våldet mot kvinnor ser ut ges. Vad är kvinno-
fridsbrott egentligen? Ingen av de länkade sidorna ger heller en definition av
kvinnofrid eller kvinnofridsbrott, förutom en vag definition av det senare att
det handlar om ”mäns våld mot kvinnor”. Avser det alla mäns våld mot
kvinnor oavsett sammanhang och oavsett typ av våld (psykiskt, fysiskt,
våldtäkt)? Polisen gör en presupposition utifrån vad de själva vet, ett förgi-
vettagande, att läsaren förstår vad Barnkonventionen säger och vad kvinno-
frid innebär. Texterna är således skrivna utifrån Polisens perspektiv eller
synsätt på områdena, vilket även det fackspråkliga ordvalet i den textuella
strukturen förstärker.

Propositioner
Propositionerna i texten visar vad avsändaren vill säga om ämnet, vilket
budskap han vill föra fram. Jag gick igenom de två granska-texterna och tog
fram makro- och mikropropositioner i dem båda. I texten om Barnkonven-
tionen, sidan 9, har jag tolkat det som att propositionerna finns i följande
grupper av meningar (ofta efter styckeuppdelning):

1. Målet med Barnkonventionen i vårt dagliga arbete
2. Vi inom Polisen möter barn - både som offer och lagöverträdare - alla med

samma rättigheter. Därför är ansvaret att följa barnkonventionen naturligtvis
viktigt för oss.
Konventionen säger att barnens rättigheter, såväl medborgerliga som sociala, politis-
ka, ekonomiska och kulturella ska förverkligas.

3. Marie Hummer är samordningsansvarig för barnkonventionens införande i Polis-
myndigheten i Stockholms län:
– Målet är att barnperspektivet på ett naturligt sätt ska finnas med polisen när de i sitt
dagliga arbete möter barn. Det är viktigt att inte glömma bort barnen på en brotts-
plats, för barnen är också offer.

4. Här måste polismannen göra en barnkonsekvensanalys vilket innebär att prata med
barnen och fråga vad de har sett. Det är viktigt att vidarebefordra allt detta till soci-
altjänsten som sedan har ansvaret att följa upp ärendet. Det är viktigt att ställa sig
själv frågan, vad är bäst för just de här barnen? Det är den långsiktiga visionen med
att implementera barnkonventionen i vårt arbete.
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5. Enligt direktiv från länspolismästare Gunno Gunnmo ska Polisens arbete genomsy-
ras av att:
� Öka kunskapen om barnets rättigheter och intressen
� Påverka attityder och värderingar inom myndigheten i dessa frågor
� Beakta barnperspektivet inom myndighetens samtliga verksamhetsområden
� Göra konsekvensanalyser vid beslut som rör barn, barnkonsekvensanalyser
� Utveckla metoder och strategier för detta
� Skapa möjlighet för barn och unga att komma till tals

Jag har tolkat det som att propositionerna för de olika delarna är:
1. Så här arbetar Polisen med Barnkonventionen (Makroproposition)
2. Alla barn som Polisen möter har rättigheter som det är viktigt att Poli-

sen respekterar
3. Målet är att Polisen alltid ska tänka på barnen i arbetet
4. Den långsiktiga visionen är att arbeta efter det som är bäst för barnet
5. De här är de övergripande riktlinjer som Polisen ska arbeta efter
Genom att ställa upp propositionerna på detta sett ser jag om texten är upp-
lagd på ett logiskt och tydligt sätt. Till exempel ser jag att proposition 3 och
4 liknar varandra mycket. Båda handlar om en vision, eller målet, för arbetet
och båda är relativt abstrakta. De ger inga konkreta förslag utan handlar om
att Polisen ska tänka på barnen och vad som är bäst för dem. Här kommer
inte heller barnens perspektiv fram eftersom det ingenstans konkret beskrivs
vad rättigheterna innebär. Varför det är viktigt för barnen att Polisen pratar
med dem och frågar dem vad de har sett (förutom för att lämna över dessa
uppgifter till socialtjänsten) framkommer inte heller.

Propositionsanalysen visar även att fokus inte ligger på att det är Polisen
som gör något. Det är Polisens arbete som ska fungera på ett visst sätt, det
är målet och visionerna som beskrivs. Det är helt enkelt handlingarna och
idéerna kring arbetet som blir viktigt istället för vad den enskilde polisen
gör.

I texten om Kvinnofridsportalen (sidan 11) har jag grupperat propositioner-
na enligt följande:

1. En ny portal om mäns våld mot kvinnor
2. Den 7 oktober 2002 öppnade en ny portal på nätet, kvinnofridsportalen. Hu-

vudsyftet är att presentera information om kunskapsutveckling och praktiskt
arbete inom området våld mot kvinnor. Portalen är resultatet av samverkan
mellan 15 olika myndigheter.

3. Varje dag utsätts omkring 40 kvinnor för olika typer av våld bara i stockholmsområ-
det. Polisen arbetar för att skydda kvinnor, barn och andra som blir utsatta för våld.
Ett led i vårt arbete att förhindra kvinnomisshandel är samarbetet med andra statliga
myndigheter i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

4. Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på nätet för dig som vill lära dig mer om
problematiken kring kvinnomisshandel eller för dig som i din verksamhet möter
kvinnorna, männen och barnen. Här finns allt från rapporter, statistik, exempel på
olika verksamheter och projekt till aktuella konferenser, utbildningar och litteratur.

5. I Stockholms län har vi delat in vårt verksamhetsområde i tre delar Gatufrid, Hem-
frid och Kvinnofrid. Till höger hittar du mer information om hur polisen i Stock-
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holms län arbetar med kvinnofrid. Där kan du läsa om vårt arbete som berör kvinno-
fridsområdet.

6. Regeringen har avsatt särskilda medel för fortbildning beträffande våld mot kvinnor.
Målen med fortbildningen är att öka vår kunskap om orsakerna till våldet, att åstad-
komma en snabbare handläggning samt att ge bättre stöd och hjälp åt de utsatta
kvinnorna och deras barn. Läs mer till höger om regeringens uppdrag om fortbild-
ning beträffande våld mot kvinnor.

Jag har tolkat det som att propositionerna för de olika delarna är:
1. En ny portal med information om mäns våld mot kvinnor har öppnats.

Det här innehåller portalen (Makroproposition)
2. En portal om kvinnofrid har öppnats av flera myndigheter tillsammans
3. Polisen arbetar tillsammans med andra myndigheter för att bland annat

kunna skydda kvinnor och barn som är utsatta för våld
4. Portalen innehåller en mängd olika saker
5. Så här får du mer information om Polisens arbete genom att göra så

här
6. Få mer information om den fortbildning som regeringen stödjer om

kvinnofrid

Propositionerna visar att texten ger en beskrivning av vad som finns på den
nya portalen, hur portalen har framtagits och hur läsaren kan få mer infor-
mation.

Ingen proposition lyfter heller fram kvinnornas perspektiv, vilket gör att den
som läser sidan visserligen kan kontrollera att Polisen sprider information,
men mest om arbetet och inte om själva ämnet kvinnofrid. Dessutom dras en
inferens, att läsaren vet vem som ska fortbildas för regeringens pengar. Jag
drog först slutsatsen att det är Polisen eftersom vi används, men vid närmre
läsning insåg jag att det inte var självklart. Det är kanske till och med all-
mänheten som behöver fortbildning? På en sida om fortbildningen som län-
kas till på sidans högra blå fält hittar jag informationen att fortbildningen är
”särskilt för personal inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och
sjukvården”. Det är alltså inte alls Polisen som ska fortbildas, tvärtom är det
Polisen som ska fortbilda de nämnda grupperna.

Analys av webbsidor med tillämpa som läsmål
På sidorna 6, 10, 12, 13, 16 och 17 har läsaren tillämpa som läsmål. Analy-
sen av dessa sidor är främst inriktad på den interpersonella strukturen.

Sammanfattning av analysen
Tillämpa-sidorna har generellt tydliga uppmaningar till läsaren om vad den-
ne ska göra med informationen på sidorna. I vissa fall står uppmaningarna i
andra former än imperativ eller varvas med påståenden om sakförhållanden.
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Oftast gör detta att texten blir varierad och uppmaningarna blir tydliga trots
sin språkliga form. Ett undantag från de tydliga uppmaningarna utgör hela
texten på sidan 13 där jag inte ser några tecken på att texten innehåller upp-
maningar.

Generellt tilltalar PSL läsaren på ett tydligt och välmotiverat sätt med du. På
en sida används ett retoriskt grepp, då läsaren ”tilltalas” som jag och tar
över perspektivet på sidan helt. Några avvikelser från det tydliga tilltalet fö-
rekommer dock, främst genom att verben passiveras och läsaren försvinner
som aktör från texten. Men PSL tappar även läsaren i att ibland omtala ho-
nom istället för att tilltala honom.

Språkhandlingar
Sidorna innehåller många direkta uppmaningar, såsom ”så var ute i god
tid!” och ”Tänk på att reglerna för passets giltighetstid […]” på sidan 10.
Texten på sidan 17 har i stort sett genomgående direkta uppmaningar. Dess-
utom förekommer en hel del meningar i andra former som jag ser som indi-
rekta uppmaningar. Exempel på sådana är ”Om du inte kan få rättelse på an-
nat sätt […] bör du alltid polisanmäla händelsen” (sidan 12) och ”Du ansö-
ker personligen om nytt pass hos passmyndigheten” (sidan 10). Ibland är de
indirekta uppmaningarna otydliga just för att de inte uppmanar läsaren di-
rekt att göra något, men oftast är det tydligt att det ger en uppmaning trots
att verbet inte står i imperativ. De olika formerna av uppmaningar, direkta
och indirekta, ger variation på textens utformning trots att det i regel är
samma språkhandling som utförs.

I övrigt innehåller sidorna många påståendesatser som beskriver hur något
föreligger, såsom ”I de flesta av landets kommuner finns lokala brottsföre-
byggande råd som på olika sätt arbetar med brottsofferfrågor […]” (sidan
16). De ger inte i sig någon uppmaning till läsaren om hur han ska handla,
men följs (eller föregås) i stort sett alltid av en uppmaning i anslutning till
påståendet – i detta fall ”För ytterligare information kontakta din kommun
[…]” – och därför blir inte textens uppmaningar mindre tydliga genom detta
inslag av andra språkhandlingar.

På sidan 13 (Trafikpolisen informerar) förekommer dock språkhandlingar
som inte är sammankopplade med uppmaningar, och det blir därför otydligt
hur läsaren ska tillämpa informationen som ges. Här finns en lista på vilka
insatser trafikpolisen gör under en viss period. Först anges datum för insat-
sen och sedan kommer information om insatsen, där ingen av de 16 insat-
serna är en uppmaning. Det är insatser som ”Nykterhetskontroller vid fär-
jor”, ”Nykterhets- och beteendeövervakning inom AB-län” och ”Kontroll av
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tung trafik inom AB-län”. Det är möjligt att dessa är tänkta som indirekta
uppmaningar, men jag har svårt att tolka vad de olika insatserna innebär för
läsarens agerande och ser dem snarare som påstående utan uppmanings-
funktion.

Tilltal
När läsaren tilltalas direkt är det med ordet du. Det är ett välmotiverat tilltal
när myndigheten vänder sig direkt mot en enskild person och uppmanar
denne till att göra något. Du är mer fokuserat på en specifik person, läsaren,
än man eller ni (andra person pluralis). Det tydligare inriktat på läsaren i en
uppmaning än om läsaren omtalas med person, passökaren eller liknande.
Du ligger även en på en neutral stilnivå och är numera som ett mer omarke-
rat tilltal än Ni som ofta används i mer formella sammanhang än instruktio-
ner om hur läsaren ska söka pass.

Ibland blir dock tilltalet just ett omtal då skribenten inte längre skriver till
läsaren utan om läsaren. Läsaren osynliggörs även ibland i meningar där han
är aktör genom att verbet passiveras. På sidan 10, när passfotot beskrivs, står
det ”Huvudbonad får inte bäras […] Personer som nyligen ändrat namn ska
ta med personbevis. Personbevis får man från Skattemyndigheten”. Här har
duet och hans aktiva verb byts ut mot bäras, Personer som och man och lä-
sarperspektivet har försvunnit. Även på sidan 13 har läsaren försvunnit som
aktör i texten. Sidan handlar om vad trafikpolisen gör och läsaren förväntas
tillämpa informationen på sitt körande, men meningen ”Frost på rutan eller
på marken är ett bra tecken på att ta det lugnt och hålla avstånd till framför-
varande fordon” saknar helt läsaren i texten.

På sidan 12 blir perspektivet helt och hållet läsarens i de frågor som ställs på
sidan, du byts ut mot jag. Den första frågan, ”Jag och fler med mig har fått
oförskämda erbjudanden på vår e-postadress. Vad gör vi?”, är uttryckt som
om läsaren har ställt den. Sedan svarar PSL med du-tilltal och aktiva verb på
hur läsaren ska gå tillväga, till exempel bör ”du alltid polisanmäla händel-
sen”. Det här är ett grepp som tydligt för fram läsaren och hur denne bör
handla, men som störs av viet som gör det lite otydligare. Dels är viet onö-
digt i frågan, eftersom det är tänkt att de som blivit utsatta ska identifiera sig
med jaget (och då behövs inget vi).  Vi används ibland på övriga sidor som
en beteckning på Polisen vilket gör att extensionen av begreppet blir otyd-
lig. I den sista frågan använder PSL dessutom man, vilket gör att tilltalet blir
ett omtal eftersom ingen specifik person avses.
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Analys av webbsidor med tillägna som läsmål
På sidorna 5, 9,12, 15 och 18-22 har läsaren tillägna som läsmål och jag
analyserar inslag i den ideationella strukturen samt konnektivbindningen i
den textuella strukturen.

Sammanfattning av analysen
Tillägna-sidorna har generellt, med undantag från en sida, bristfällig kon-
nektivbindning vilket gör att sambanden i texten inte kommer fram på ett
tydligt sätt. Konnektiverna är såväl få som svaga i texterna.

Temaanalysen visar att temana ofta är relativt tydliga i texten. I en text gör
dock PSL en presupposition som gör att det kan bli svårare för läsaren att
tillägna sig texten utan förkunskaper. Vidare framkommer genom temaana-
lysen av sidan 15 att det blir oklart vilken relevans texten har för läsare som
vill tillägna sig kunskap om Polisen eftersom temana inte behandlar Poli-
sens arbete med viltolyckor utan viltolyckor enskilt.

Propositionsanalysen visar att PSL för fram värderingar och fiktiva beskriv-
ningar i mikropropositionerna på några av nyhetssidorna som gör att sidor-
nas nyhetsinriktade makropropositioner inte får stöd.

Konnektivbindning
Sammantaget har tillägna-texterna extremt få konnektiver och bindningarna
blir därför bristfälliga. Av de konnektiver som finns är de additiva konnek-
tiverna minst lika vanliga som temporala, adversativa och kausala. En enda
text har en relativt rik flora av konnektiver, sidan 18 som handlar om svart-
taxi. I synnerhet avsnittet med den fiktiva taxihistorien har ett klart flöde där
sammanhangen blir tydliga och knyts ihop med konnektiver (som men, och,
När, Där, varför, Efter en stund, för att, fast, då, Nu, eftersom, därefter och
dagen efter). Det är den enda texten som har en fungerande konnektivbind-
ning.

Tema
Några av texterna (sidan 5, 12, 19 och 21) fungerar väl på det sätt att mak-
rotemat för texten är logiskt och tydligt samt underbyggs väl av mikrotema-
na. På sidan 18, 20 och 21 är kopplingen mellan mikro- och makrotema inte
riktigt lika stark.

Temaanalysen för sidan 9 visar att Polisen gör en presupposition utifrån sitt
eget perspektiv och utgår från att läsaren vet vad Barnkonventionen är och
innebär (se ”Analys av webbsidor med läsmålet granska” ovan).
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På sidan 15 har jag tolkat att texten har följande mikroteman:
� Viltolyckornas effekter
� Antalet viltolyckor
� Var viltolyckor inträffar
� När viltolyckor inträffar
� Jägare avlivar påkörda djur
� Höstens inverkan på hur man bör köra

� Webbplatser med information om vilt och trafik
Makrotemat är viltolyckor i trafiken, enligt min tolkning. Det blir tydligt ge-
nom temaanalysen att Polisens koppling till viltolyckor är otydligt. Polisen
ingår inte i något av mikrotemana och inte heller i textens övergripande
tema. Frågor som vad Polisen gör för att förhindra viltolyckor och vilken
roll de spelar när en olycka har inträffat tas aldrig upp i texten. Att temana
inte ger någon koppling till Polisens arbete gör att det inte framgår varför in-
formationen om viltolyckor över huvud taget finns med på PSL:s webbplats.

Propositioner
Propositionerna är främst intressanta att analysera på djupet i några av ny-
hetstexterna, utöver den analys av propositionerna på sidan 9 som återfinns i
analysen av granska-texterna eftersom övriga texter lägger fram Polisens
syn på ämnet tydligt. På sidan 5, 15, 19 och 21 lägger till exempel PSL
främst fram faktamässiga uppgifter om olika ämnen.

På sidorna 18 och 22 lägger dock PSL fram tydliga värderingar i sina propo-
sitioner. Sidornas makropropositioner tolkar jag som:

� Svarttaxibrott ökar (sidan 18)
� Stöld på idrottsanläggning ökar (sidan 22)   

Sidan 18 tolkar jag har följande mikropropositioner:
� Brott vid svarttaxiresor ökar vid helger (textens inledning)
� Vi har fått det berättat att människor har blivit rånade på bankkort, pengar, mo-

biltelefon och andra värdesaker samt blivit neddrogade eller utslängda under en
resa med svarttaxi (den fiktiva svarttaxiberättelsen samt några rader om faktiska
händelser)

� De som har blivit utsatta kan sällan ge några uppgifter som kan lösa brottet (me-
ningen under rubriken ”Oftast få utredningsuppslag”)

� Tänk efter istället för att åka svarttaxi där du kan utsättas för brott (de avslutande
meningarna).

Sidan 22 följer i stort samma mönster av mikropropositioner som sidan 18
med en kort beskrivning om att en brottstyp (stöld vid idrottsanläggningar
ökar) inledningsvis. Sedan kommer en beskrivning av vad offret kan utsättas
för och sist uppmaningar om att läsaren ska tänka efter så att han inte ska bli
utsatt för brott. Makropropositionerna verkar typiska för nyhetstexter, men
vissa av mikropropositionerna bygger inte upp texternas nyhetsvärde. I den
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första texten förtas makrotemats styrka av att historien är fiktiv och att Poli-
sen refererar vad de har hört. I båda texterna utgörs de sista propositionerna
av tydliga värderingar, där dessutom PSL framför att läsaren bör undvika de
två situationer och därigenom undvika brott. Värderingarna, mikroproposi-
tionerna stöder inte texternas makroproposition.

Analys av webbsidor med söka som läsmål
Slussidorna 2, 3, 4, 7, 8 och 14, samt sidan 11 är söka-sidor. Jag analyserar
dem utifrån deras inslag av metatext.

Sammanfattning av analysen
Analysen visar att de metatextuella inslagen på söka-sidorna varierar kraf-
tigt. Flera sidor är mycket tydliga i metatexten, medan andra endast har en
del metatext insprängt i annan information. På tre sidor är metatexten i stort
sett obefintlig och här finns ingen beskrivning om hur webbplatsens struktur
ser ut eller hänvisningar till hur läsaren kan söka sig vidare.

Metatext
Flera av söka-sidorna har tydlig metatext. Sidan 2 utgörs i stort sett endast
av metatextuella formuleringar om webbplatsens struktur – ”Vi har samlat
[…] på länkarna till vänster”, ”På dessa sidor”, ”Klicka på det ämne […] i
navigeringslisten till vänster”, ”Fler frågor och svar finns även under rubri-
ken […] du kommer dit genom att klicka på länken till höger på sidan eller
via navigeringslisten.” Här framgår det tydligt hur PSL har tänkt sig att läsa-
ren ska söka sig vidare. Sidan 4 innehåller i stort sett lika mycket och lika
tydlig metatext. Även sidan 8 har tydlig, om än inte lika omfattande, meta-
text. Sidan 11 innehåller en hel del annan information, men är även tydlig
med hur läsaren ska få veta mer om ämnet genom tydliga metatextuella
formuleringar.

På övriga sidor är det metatextuella inslaget betydligt mindre. På sidan 7 be-
skriver PSL vad de arbetar med och texten inleds med frågan ”Vill du vara
med och forma 2000-talets polisverksamhet i Stockholms län?”. Den följs
dock inte upp med en beskrivning om hur läsaren ska klicka sig till mer in-
formation om hur han söker en tjänst eller ansöker till Polishögskolan.

Sidan 3 har 22 undersidor med titlar som Förundersökning, Anmälan förlo-
rade handl. (ursprunglig förkortning), Målsägandebiträde och Stödperson.
För den oinvigde kan dessa rubriker framstå som rätt kryptiska och, utöver
rubrikerna, skulle en beskrivning av vad läsaren hittar på de olika sidorna
kunna ges på sidan för att tydligare visa sidornas innehåll. Istället beskrivs
förloppet av en brottsutredning, där flera av termerna som utgör rubriker tas
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upp vilket sätter dem i ett sammanhang. Det förklaras i regel dock inte mer
utförligt vad termerna innebär. Det förekommer ingen koppling med meta-
text mellan text och rubriker – och inte heller med länkar, vilket ibland för-
kommer på sådana här sidor. I formuleringen ”Med din anmälan som un-
derlag beslutar polisen eller åklagaren om en förundersökning, brottun-
dersökning, ska inledas” skulle ordet förundersökning kunna utgöra en länk.
Läsaren skulle kunna klicka sig vidare till sidan med samma namn med län-
ken eller så skulle webbplatsens struktur kunna förklaras genom en parentes
efter förundersökning. Texten inom parentes kunde vara i stil med ”Klicka
på rubriken Förundersökning i navigeringslisten till vänster för mer infor-
mation”. Varken textlänkar eller metatext av detta slag förekommer i den
ganska omfattande texten på sidan.

 Sidan 14 ska lotsa läsaren ner i sidor om de olika polisdistrikten, men tex-
ten på sidan tar enbart upp fakta om Polisen och distrikten. Ingen metatext
förekommer på sidan.

Det är i synnerhet viktigt att läsaren blir tydlig aktör när han uppmanas göra
något, vilket är vanligt på söka-sidorna eftersom PSL berättar (eller bör be-
rätta) hur han söker sig vidare på dessa sidor. På flera ställen är dessa upp-
maningar tydliga, som på sidan 2 där PSL berättar vad läsaren kan finna på
undersidorna (”Hur du gör en anmälan”, ”Hur du lämnar tips till Polisen”
osv.). Aktören är klart och tydligt läsaren, du, och vad läsaren ska göra står
med tydliga aktiva verb. Slutligen uppmanas läsaren att klicka sig vidare.

Ibland är däremot det som bör vara uppmaningar eller instruktioner inte alls
tydligt. På sidan 7 frågar PSL läsaren ”Vill du bli en av oss?”. Sedan berät-
tar PSL om vad de arbetar med, vad de prioriterar osv. Slutligen avslutas
med personalavdelningens adress. Ingenstans kommer en uppmaning som
säger något i stil med ”Sök jobb hos oss” eller en instruktion om att läsaren
ska skicka en ansökan, meritförteckning eller annat till adressen på sidan.
PSL kan ha lagt dessa uppmaningar på underliggande sidor, men då är det
kanske lämpligt att läsaren uppmanas att klicka sig vidare för att få reda på
hur han söker jobb.

Analys av webbsidor med förmedla som läsmål
Förmedla-sidorna utgörs av sidorna under rubriken Hänt i länet (sidan 23-
27). Jag analyserar sidorna med fokus på den textuella nivån.

Sammanfattning av analysen
Mest slående i analysen av syntaxen på förmedla-sidorna är det stora antalet
ofullständiga satser. Detta ger ett tidvis ryckigt intryck. Ordlängden är gene-
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rellt inte anmärkningsvärd på sidorna, men ivrigt förekommande samman-
skrivna partikelverb bidrar till att ordlängden ibland blir onödigt lång.

Analysen av texternas stilnivå visar att nivån är splittrad på förmedla-
sidorna. Dels förekommer en del vardagliga uttryck och talspråklig stav-
ning, dels mer formella facktermer och ordformer med högre stilläge såsom
sammanskrivna partikelverb.

Textbindningen är tydlig på vissa delar av texterna och mer bristfällig i
andra delar. Referensbindningen är dålig främst när sambandsled utesluts,
men fungerar ofta bra då sambandsleden i ledfamiljerna inte är så varierade.
Konnektivbindningen är generellt svag och präglas av en genomgående brist
på konnektiver. De få konnektiver som förekommer är främst svaga additi-
va, men ett fåtal temporala konnektiver förekommer också. Den tematiska
bindningen fungerar generellt bra i de längre beskrivningarna av händelser
på förmedla-sidorna. I vissa mer kortfattade formuleringar kunde den tema-
tiska bindningen dock vara tydligare.

Syntax
Orden i förmedla-texterna är generellt inte långa, även om en del undantag
förekommer. Till exempel skrivs många partikelverb ihop vilket ger texten
längre ord än om verbet och partikeln separeras. Sådana sammanskrivningar
är till exempel överlämnades, tilltvingade, medtagen, inkommer, framkom,
påhoppade. Ordet medtagen förekommer dessutom i ett sammanhang där
det är omöjligt att avgöra av syntaxen (eller kontexten) om personen i fråga
”togs med” eller är medtagen i betydelsen försvagad.

Alla förmedla-sidorna har många ofullständiga satser. Jag tolkar det som att
Polisen försöker författa en telegramliknade skildring av händelserna. Kort-
heten beror ofta på att hjälpverben har tagits bort (Sidan 23 – ”Flera vittnen
som hört mannen skrika hjärtskärande ringt hit”, sidan 25 – ”Bil voltat på
E20”, ”Två personer förda till sjukhus.”, ”Äldre kvinna frånryckt sin hand-
väska”, sidan 26 – ”Två gärningsmän beväpnade med automatvapen”, ”Bil
nr två stoppad vid Eriksund av Norrortspatruller”). Ibland är dock satserna
ofullständiga av andra skäl (Inga personskador, Singelolycka).

Stilnivå
Stilnivån orden emellan är blandad i texterna. Under samma händelse på si-
dan 23 används det vardagliga slangordet Mersa (i betydelsen Mercedes)
tillsammans med ej och avplockades som har klart högre stilvärde. Sam-
manskrivningarna av partikelverben som tidigare nämndes (se ”Syntax”
ovan) ger även de ett intryck av en högre stilnivå. Även de vardagliga be-
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nämningarna pojkar respektive killar används om samma referenter som se-
dan blir det fackspråkliga och formella målsägande respektive gärnings-
man. På sidan 25 förekommer dom (talspråklig stavning av dem) tillsam-
mans med tillgrep och avvek. Även en del fackspråkliga ord såsom målsä-
gare, ynglingar (används knappt av andra än medier och polis i dag), per-
sonskada, gärningen, gärningsmän, tillfogat […] skadorna och tillgreps fö-
rekommer. Insprängt i det fackspråkliga förekommer även en beskrivning av
ett skrik som hjärtskärande vilket ger en emotiv värdering som bryter mot
de i övrigt sakliga beskrivningarna.

Textbindning

Referensbindning
Referensbindningen på sidorna är stundtals otydlig, främst för att flera sam-
bandsled utelämnas. Ofta utesluts till exempel subjektet i satsen som i
”Avvek springande från platsen” (sidan 25) och ”I bostaden tillgreps diverse
gods” (sidan 27) och då försvinner ett möjligt sambandsled i ledfamiljer från
de tidigare beskrivningarna i texten.

I övrigt är sambandleden inte särskilt varierade vilket gör att de är lätta att
koppla till ledfamiljen. Vanliga ledfamiljer består av ett substantiv som gär-
ningsman och sedan pronomen som han, eller personalen och sedan dom.
En viss otydlighet förekommer när flera personer är inblandade i en text
som i ”2 pojkar födda –85 blir påhoppade vid Brommaplan av 2 äldre killar.
En av gärningsmännen låser in den ena målsäganden medan den andre gär-
ningsmannen tvingar den andre målsäganden till dennes bostad under hot
om att annars slå ihjäl kamraten”  på sidan 27. Ledfamiljen torde vara 2 poj-
kar födda –85 – den ene målsäganden – den andre målsäganden – kamraten
samt 2 äldre killar – en av gärningsmännen – den andra gärningsmannen,
men de olika benämningarna gör att referensbindningen blir rörig.

Konnektivbindning
Konnektivbindningen i förmedla-texterna är svag. Texterna präglas av kort-
huggna meningar som inte binds samman med konnektiver. Några satser
binds ihop med ett additivt och inne i en mening, men även dessa
konnektiver är få och förstärker inte sambanden i texten. I flera fall vore ett
och naturligt i meningar som inte har något såsom ”Efter detta kom hund-
ägaren fram ur några buskar, visslade på hundarna som omedelbart sprang
fram till honom” (sidan 23). Av de få konnektiver som faktiskt förekommer
på sidorna är merparten, förutom de additiva, temporala och används för att
beskriva tidsförlopp. Händelserna beskrivs generellt kronologiskt, och i vis-
sa händelser har det kronologiska sambanden förstärkts med konnektiver
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som därefter, i detta läge och i samband med. Även dessa konnektiver är
fåtaliga och de flesta händelser beskrivs utan konnektiver över huvudtaget.

Tematisk bindning
Den tematiska bindningen fungerar ofta relativt bra i de längre beskrivning-
arna av händelser. Då presenteras först ett ämne och sedan inleds meningar-
na med det som är känt för läsaren. Exempel på detta är händelsebeskriv-
ningen av en bussolycka på sidan 24: ”Kvinna med 1 årigt [sic!] barn i
barnvagn fastnade i bussdörren när hon steg av bussen. Barnvagnen släpade
med ca 10 meter och tippade ur barnet. Barnet förd till sjukhus med ytliga
skrapsår i ansiktet. Bussen tagen ur trafik för teknisk undersökning.” Här
presenteras först ämnet – bussolyckan – och sedan inleds efterföljande me-
ningar med det som är känt från den inledande – barnvagnen, barnet och
bussen.

Ibland när beskrivningarna är kortfattade, och ofta har de då ofullständiga
satser, presenteras nya ämnen på varandra och meningarna knyter inte an
ordentligt till föregående tema. I längre meningar skulle meningarna antag-
ligen få tydligare tema och rema men dessa ofullständiga meningar inne-
håller ofta antingen det ena eller det andra. På sidan 25 radas händelser upp
på detta sätt utan att temana blir riktigt tydliga – ”Personskada, Lidingövä-
gen-Valhallavägen. 2 mc kolliderat, en av förarna svårt skadad. Trafikstör-
ningar.” Här skulle till exempel trafikstörningarnas koppling till temat kolli-
sionen kunna kopplas samman.
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Avslutning

Analysdiskussion

Texternas anpassning till läsmålen
Att ge en generaliserande bedömning av hur sidorna är anpassade till läs-
målen är svårt eftersom vissa texter inom varje läsmål fungerar bra och
andra sämre. Jag anser att tillämpa-sidorna är bäst anpassade till sitt läsmål
då de generellt är tydliga i inslagen i den ideationella strukturen, dock med
ett fåtal undantag. Granska-sidorna och förmedla-sidorna anser jag vara
sämst anpassade efter sina läsmål. Kontrollera-sidorna är inte särskilt tydli-
ga i flertalet inslag i den ideationella strukturen och förmedla-sidorna har
stora brister i flera inslag i den textuella strukturen. Tillägna-sidorna har
tydliga svagheter i den textuella strukturen men fungerar ofta, dock inte all-
tid, i den ideationella strukturen. Söka-sidorna har den tydligaste variationen
där flera sidor har tydlig metatext medan andra inte har någon alls.

Vidare diskussion kring resultaten
I flera fall är det tydligt att PSL har försökt anamma en genre som egentli-
gen ligger utanför Polisens värld, såsom när de författar nyheter. Dessa an-
sluter till de, ofta faktiska och ”objektiva”, nyhetstexter som finns i till ex-
empel dagstidningar. Denna typ av texter kan jag gott tänka mig att läsaren
tillägnar sig, och därför borde nyhetsgenren kunna vara förenlig med tilläg-
na som läsmål. Dessutom är nyheter en vanlig kategori texter på webbplat-
ser, och det bör på inget sett vara förvånande för läsaren att de finns även på
denna webbplats. Ändå uppstår en krock då PSL samtidigt försöker föra in
tydliga värderingar och uppmaningar i nyhetstexterna vilket inte är förenligt
med nyhetsgenren. Om det är meningen att dessa texter ska ge uppmaning-
ar, så tror jag snarare att de passar som tillämpa-texter, vilka jag inte tycker
har en logisk koppling till nyhetsgenren. Genren medför alltså inga problem
i sig, men PSL måste tänka på vad syftet är med texterna och vilket mål lä-
sarna kan tänkas ha med texter som rubriceras Nyheter. Om det handlar om
texter som verkligen ska förmedla just nyheter på ett journalistiskt sätt är det
bättre om texterna refererar faktiska händelser och inte fiktiva. De värde-
ringar och uppmaningar, eller snarare moraliska pekpinnar, som förekom-
mer står i konflikt med genren och skulle kunna tas bort från texterna. Dess-
utom skulle en faktisk berättelse och klar och tydlig information om till ex-
empel en brottstyp på uppgång göra att läsaren själv skulle dra inferenser
om vad han inte bör göra. Att ha med dem på detta klara och tydliga sätt blir
att skriva läsaren på näsan. Dessutom är det som sagt troligt att läsaren först
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och främst vill tillägna sig information om nyheter när han klickar sig till
Nyheter.

Förmedla-texterna framstår som telegram i sin stil och ger mig även en
känsla av att formuleringarna är kopplade till hur de ser ut i polisrapporter.
Där tror jag att texterna skulle bli lättare att förmedla om de följde mer van-
lig berättande stil, med tydliga samband mellan de olika skeendena i händel-
serna som beskrivs och flertalet fullständiga meningar. Referenterna behö-
ver i vissa fall vara tydliga för att undvika att den som ska förmedla texten
vidare har missförstått till exempel vem som har utfört en handling.  Nu
känns texterna mer riktade mot den egna gruppen. Även om jag kan tänka
mig att flera journalister, eller av de övriga som läser sidorna, är vana vid
såväl telegram som polisrapporter så underlättar den typen av text inte för
någon som vill förmedla något. Tvärtom borde väl PSL fokusera på att änd-
ra materialet från rapporterna just så att de är mer anpassade till att förmedla
vidare. Nu blir de bara någon halvmessyr av rapporter och telegramstil, där
stilnivån på orden dessutom varierar kraftigt.

Även om många söka-sidor generellt har bra metatext tror jag att den skulle
vara ännu tydligare om en del ord i den löpande texten var länkar. I synner-
het gäller det sidorna där längre text förekommer och Polisen försöker be-
skriva ett förlopp. Där tar de upp begrepp som även är rubriker på undersi-
dor och textlänkar till dessa sidor vore naturligt.

Slutsatser
Jag anser att mycket kan vinnas på att skribenter tänker i termer av läsmål,
syfte och behov, snarare än vilken grupp människor som ska läsas texten.
Läsmål är inte statiska, utan en skribent måste tänka på varför en läsare kan
tänkas läsa informationen inför varje enskild text. Jag har formulerat speci-
fika läsmål för de texter som jag har undersökt på PSL:s webbplats, men
andra texter kan tänkas bli lästa med andra mål. Jag tror att detta tankesätt
skulle vara intressant att applicera på klart fler texter, och texttyper, än de
som har undersökts med läsmål i åtanke hittills. Jag tror även att det är rela-
tivt nytt att titta på webbtexter på detta sätt, även om läsmålsanpassning på
inget sätt är mediespecifikt. Inte minst tycker jag att det här förekommit en
låsning kring att webbtexter är unika och att det därför krävs särskilda råd
för webbtexter. Jag tycker att det är mer fruktbart att titta på vem som ska
läsa texterna och varför, och snarare anpassa texterna efter det. Jag tror att
många webbplatsskapare skulle tjäna på att lyssna mindre på allmängiltiga
webbskrivråd och mer på att tänka efter kring vem som ska läsa texterna och
varför. Läsmålsanpassning ger ju även en flexibilitet som webbskrivråden
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sällan gör eftersom läsmål inte är statiska, de kan vara olika för olika webb-
platser (och andra texter).

Diskussion kring undersökningen

Undersökningens genomförande
Det finns mycket som jag skulle kunna ha gått djupare in på i min under-
sökning, såsom hur tydlig och trovärdig Polisen är som avsändare, hur den
grafiska utformningen påverkar läsningen och sidornas hierarkiska upplägg.
Med den begränsade tid som jag har haft för min undersökning har jag dock
valt att fokusera på möjliga läsmål och hur texterna är anpassade till dessa.
Jag vill även påpeka att jag i min analys har fokuserat på de inslag i de
språkliga strukturerna som jag har sett som mest centrala för varje läsmål.
Det är dock rimligt att anta att även andra inslag spelar en viss roll för om
läsaren uppfyller sitt läsmål. Begränsningarna gör även att jag tidvis låter
väldigt negativ i min bedömning av webbplatsen, eftersom jag inte tar upp
alla aspekter av sidan, och i de som jag har tagit upp har jag främst lyft fram
sådan som inte fungerar. Jag vill dock påpeka att jag inte tycker att webb-
platsen överlag är särskilt dålig. Min undersökning visar på möjlighet till
förbättringar och en uppmaning till att tänka på läsarens mål med att läsa si-
dan i skrivprocessen.

Jag har i min undersökning anpassat och förenklat Gunnarssons undersök-
ning efter min undersöknings syfte och även utgått från hennes uppdelning
av vilka textnivåer som läsaren fokuserar på vid läsningen. De slutsatser
som jag har dragit utifrån Gunnarssons uppdelning är min egen tolkning,
och andra personer kanske skulle ha valt att tolka uppdelningen av läsmål
och textnivåer på ett annat sätt. Att jag har valt att lägga upp undersökning-
en som jag har gjort, har bidragit till de resultat jag har fått. Jag har därför
försökt vara tydligt i min redovisning av metod och resultat så att den som
läser uppsatsen ska kunna granska min metod och eventuellt dra andra slut-
satser.

Min analys visar en rad brister i läsmålsmålsanpassningen. Det bör dock på-
pekas att den uppdelning och kategorisering av läsmål som jag har gjort inte
är den enda möjliga. Om någon annan skulle analysera samma sidor är det
möjligt att de hittar andra läsmål som de finner mer rimliga. Då kan det
dessutom visa sig att texterna kan anses mer läsmålsanpassade – i enlighet
med drag som är viktiga för de läsmålen. Jag kan till exempel tänka mig att
väldigt få sidor på webbplatsen läses endast för att kontrollera. Detta tror jag
är ett läsmål som är ovanligt för sidorna, och i synnerhet verkar det som att
det sällan kan anses vara det primära läsmålet. Jag har inte ansett det vara
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ensamt primärt läsmål för någon sida, utan endast primärt i konkurrens med
ett annat läsmål. Detta kan tyda på att läsmålskategorierna kan göras annor-
lunda och då kanske sidorna lättare ”faller” under ett enskilt primärt läsmål.

Den här undersökningen är språkvetenskaplig och jag har inte anpassat ord-
val, stil och andra inslag i texten till eventuella skribenter av PSL:s webb-
platstexter som kanske inte har för vana att läsa akademiska undersökningar
eller inte använder sig av språkvetenskapliga termer. Jag tycker dock att min
undersökning gör att jag kan formulera en del övergripande råd där jag även
vänder mig till webbplatsens skribenter (se nedan).

Råd för läsmålsanpassat skrivande
Det mest övergripande rådet jag vill ge är att skribenterna ska tänka på var-
för någon ska läsa den text de skriver. Då är det viktigt att tänka vidare ut-
ifrån de målgrupper som finns och försöka bena upp skäl till varför läsarna
kommer att läsa om olika ämnen. När jag gjorde detta hittade jag några
övergripande läsmål som jag tror att skribenterna kan ha nytta av. Om en
skribent märker att flera mål är möjliga för sidan så föreslår jag att han fo-
kuserar på det som han tror är vanligast. Det går att tänka att en sida är
kopplad till fler läsmål samtidigt, men jag tror att det är mer fruktbart att
strama upp texterna lite och helst rikta dem endast mot ett läsmål.  Vissa lä-
sare vill kanske få information till exempel om pass för att de är intresserade
av att lära sig vad Schengen-avtalet har betytt på området. Andra läsare vill
veta hur de skaffar sig pass för att sedan kunna gå och göra just dessa. Då
kan det vara lämpligt att skriva en sida med allmän information om de regler
som gäller för pass i olika länder, med inriktning på tillägna som läsmål,
och en sida med praktisk information om hur läsaren skaffar sig pass, med
inriktning på tillämpa. Här är några riktlinjer för hur läsmålen kan urskiljas i
texterna:

� Vill du till exempel skriva en text för att visa en kritisk läsare att Polisens resurser
används till bra saker och förklara varför Polisens arbete är viktigt är det troligt att
du skriver en text som läsaren granskar. Texten är ofta berättande.

� Skriver du en text för att du vill att läsaren ska använda den för att till exempel ut-
föra en egen handling såsom köra saktare på en viss väg, vända sig till rätt polis-
station eller lämna en lampa tänd i ett fönster när han åker på semester är det en
text som läsaren kommer att tillämpa. Texten är ofta instruerande.

� Vill du ge mer utförlig information om till exempel hur Polisens arbetsgång ser ut
eller ge en bakgrund till varför Schengenavtalet skapades så skriver du troligtvis
en text som kommer att tillägnas. Texten är ofta förklarande.

� Försöker du visa läsaren hur webbplatsen är strukturerad och hur han hittar olika
ämnen på webbplatsen är det säkerligen en text utifrån vilken läsaren söker. Tex-
ten liknar ofta en verbal karta där läsaren ser både var han är, var han hittar andra
ämnen och hur han tar sig dit han vill.
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� Tänker du dig att du vill att läsaren ska föra information om olika områden hos
Polisen vidare, kanske uppmana andra att till att göra något eller berätta om ett
brott som har begåtts så skriver du en text som ska förmedlas.

När skribenten har funderat över vilket läsmål han lämpligast inriktar texten
mot är det dags att tänka på vad de olika läsmålen betyder för texten i prak-
tiken. Nedan följer en liten lathund för skribenterna med råd om de olika
läsmålen.

Granska
� Tänk på vilket ämne sidan ska behandla. Om den ska behandla till exempel bil-

körning, fundera då om det gäller all bilkörning eller ett visst område inom bilkör-
ning såsom bilkörning i stadstrafik. Försök knyta alla meningar till ämnet och svä-
va inte ut för mycket utanför det snäva ämne som du vill skriva om – det vill säga
håll dig till ämnet!

� Tänk ut exakt vad du vill säga om ämnet. Vill du få fram att Polisen satsar extra
resurser på information om bilkörning i stadstrafik på vinterhalvåret eftersom
många olyckor sker då, så se till att du ger uttryck för detta. Lägg fram en tydlig
argumentation kring dina idéer – du kan till exempel berätta om att olycksstati-
stiken visar att många olyckor inträffar på vintern då gatorna i stan ofta är dåligt
plogade vilket ger dåligt underlag och sämre sikt (vilket ger stöd för att Polisen
bör lägga resurser på detta).

Tillämpa
� Tänk ut vad du vill få läsaren att göra. Formulera sedan tydliga uppmaningar

om detta – antingen genom direkt uppmaningar såsom ”Kör inte i stadstrafiken!”
eller indirekt såsom ”Vi tycker inte att det är lämpligt att köra i stadstrafiken under
vinterhalvåret.” Blanda gärna direkta och indirekta uppmaningar, men se till att
även de indirekta uppmaningarna verkligen är uppmaningar. Vad du vill att läsa-
ren bör göra framgår till exempel inte lika tydligt i en mening som ”Man kan dis-
kutera om körning i stadstrafik är lämpligt”.

� Tänk på hur du vill tilltala läsaren. Ett du är lämpligt i de flesta sammanhang
idag, om du inte särskilt vill hålla en mer formell stil på texten. Använd tilltalet
genomgående och försök minimera meningar med passiva verb där tilltalet för-
svinner, såsom ”Bilarna får inte parkeras på trottoaren”. Skriv istället ”Du får inte
parkera på trottoaren” eller med en direkt uppmaning som är tydlig även om till-
talet försvinner, ”Parkera inte på trottoaren!”. Tänk även på att använda ett fåtal
benämningar på dig själv genomgående såsom vi och Polisen, så att läsaren inte
blir förvirrad av för många benämningar.

Tillägna
� Se till att sammanhangen i texten är tydliga. Använd gärna bindeord mellan me-

ningarna som förklarar hur de hänger ihop, till exempel ”På vintern är det ofta snö
på gatorna. Därför är sikten ofta försämrad.”

� Tänk även här på vilket ämne du vill behandla och vad du vill säga om det. Håll
dig till ämnet och för fram dina åsikter på ett tydligt sätt.

Söka
� Förklara tydligt för läsaren hur webbplatsen och sidorna är strukturerade. Be-

rätta hur läsaren letar sig vidare till andra ämnen. Använd förklaringar såsom ”På
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den här sidan hittar du information om bilkörning” och ”Klicka på rubriken Bil-
körning i menyn till höga för att få mer information om bilar i stadstrafik.”

� Använd gärna länkar i texten på sidan för att göra navigationen eller letandet
lättare för läsaren. Om du berättar hur snöplogningen fungerar så kan du länka ord
eller uttryck i som berör något som förklaras vidare på andra sidor. Gör då en länk
av det ordet som leder till den sida där ordet eller uttrycket förklaras vidare.

Förmedla
� Tänk på att inte skriva långa krångliga meningar eller ord. Variera gärna full-

ständiga meningar med meningar som är mer kortfattade, men försök se till att
flertalet meningar innehåller åtminstone subjekt och ett predikat, dvs. en beskriv-
ning av vem som gör något/vad som utsätts för en handling samt vilken handling
som utförs.

� Använd inte termer som är specifika för Polisen, utan försök hålla språket på en
allmänspråklig nivå. Känner du att du behöver använda en specifik term, förklara
då vad den betyder i enklare ordalag. Håll genomgående samma stil på orden och
variera inte mellan ord med högre stil som ej eller åvägabragtes och lägre stil som
slang och talspråkliga stavningar (till exempel dom istället för de).

� Se till så att sammanhangen mellan meningarna går fram i texten. Använd
gärna bindeord. Se även till att du använder benämningar som är lätta att förstå när
du syftar på samma sak. Anknyt de olika meningarna till varandra genom att skri-
va om det som du redan har tagit upp tidigare. Fortsätt med något som är nytt för
läsaren om ämnet – ”På trottoaren stod en bil. Bilen var blå och hade tydliga ska-
dor på lyktorna. Skadorna var från en olycka.”
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Bilagor
Undersökningsmaterialet, skärmdumpar för respektive sida.
1. Indexsidan
2. Vanliga polisärenden
3. Utsatt för brott
4. Frågor och svar
5. Det här är Polisen
6. Blanketter & dokument
7. Vill du bli en av oss?
8. Press
9. Barnkonventionen
10. Pass
11. Kvinnofridsportalen
12. IT-brott
13. Trafikpolisen informerar
14. Polisen nära dig
15. Visste du att
16. Anmäl
17. Tipsa
18. Nyheter – En dyr svarttaxiresa
19. Nyheter – Automatisk hastighetsövervakning
20. Nyheter – Är det en riktig polis?
21. Nyheter – Paket i City orsakade stora avspärrningar
22. Nyheter – Tillgrepp som ökar
23. Hänt i länet – Torsdagen den 24 oktober
24. Hänt i länet – Onsdagen den 23 oktober
25. Hänt i länet – Tisdagen den 22 oktober
26. Hänt i länet – Måndagen den 21 oktober
27. Hänt i länet – Söndagen den 20 oktober


