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Abstract
Write the most important things fi rst in text that will be read by a scanning web user.

This paper is based upon theories about

– how we read

– what style in texts is

– how texts should be written for web pages

Reading from computer screens is about 25 percent slower than reading from paper. 

This because screens 

– fl icker

– have lower resolution than paper

All text with the purpose of being read from a screen should be adjusted to the reader’s 

physical condition. The theories above were studied and interviews were done to fi nd 

out how text for web should be written. Three persons were interviewed. They answered 

questions about how they produce text to their web sites. And the conclusion was

– write short and distinct

– put the most important fi rst

– explain to the visitor to guide them correct

– use comprehensive words

– short sentences are better than longer

– skip all unnecessarily

– use objective language

– do not think that the reader reads the whole text

– split longer texts into multiple pages with hypertext links

The interviewed peoples are

– Swedish Rescue Services Agency’s web master

– Big brother’s web editor in chief 

– Information design’s leader of projects

This abstract can be read from a screen. If the whole paper should be read it should be 

printed fi rst. The paper is not supposed to be read from a screen. 



Sammanfattning
Skriv det viktigaste först för den skannande läsaren på webben. 

Uppsatsen grundas i teorier om

– hur människan läser

– vad stil i text är

– hur texter för webbsidor bör skrivas

Från datorskärmar läser man cirka 25 procent långsammare än från papper. Detta på 

grund av att skärmar

– fl imrar

– har lägre upplösning än papper

Texter som är avsedda att läsas på skärm bör därför anpassas till läsarens fysiska förutsät-

tningar. För att ta reda hur det görs studerades ovanstående teorier för att ge en grund 

till intervjuer med tre personer i webbraschen. De fi ck bland annat svara på frågor om 

hur de arbetar med texter. Och kontentan blev

– skriv kort och tydligt

– det viktigaste skrivs först

– förklara för besökaren för att guida dem rätt

– Kärnfulla ord ska användas 

– Korta meningar är bättre än långa

– Skippa allt onödigt

– Objektiva texter ska användas

– Tro inte att läsaren läser hela din text

– Dela upp längre texter på fl era sammanlänkade sidor

De intervjuade är

– webbredaktören på Räddningsverket

– chefredaktören för Big Brothers webbplats

– projektledaren på Information Design

Denna sammanfattning kan läsas från skärm. Uppsatasen i sin helhet bör skrivas ut om 

hela ska läsas. Då den inte är avsedd att läsas från skärm.
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Perfekt kommunikation sker människa-till-människa. Du ser mig, hör mig, 
känner lukten av mig, rör vid mig. Televisionen kommer tvåa; du kan se 
mig och höra mig. Därefter kommer radio; du hör mig, men du ser mig 
inte. Och sedan kommer trycksaken. Du kan varken se eller höra mig, så du 
måste bedöma vad jag är för en utifrån vad som fi nns på papperet. Det är då 
typografi n träder in.

Aaron Burns, 1922-91, Amerikansk grafi sk formgivare
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1. Inledning
Citatet av den grafi ske formgivaren Aaron Burns poängterar formens betydelse för kom-

munikationen i text då man endast har kontakt med läsaren via en text och inte direkt 

med en person. Men vilket typsnitt man än har måste man som skribent ändå använda 

ett språk som läsaren kan ta till sig. Det är detta man tittar på i en stilanalys av text. Stil 

är nämligen ”förhållandet mellan form, innehåll och effekt” (Cassirer 2003: s 13).

I det medium som behandlas i uppsatsen är formen minst lika viktig som innehållet. 

Till exempel påverkar typsnittet om en läsare över huvudtaget ska kunna läsa texter från 

en datorskärm.

Stilen på språket är beroende av situationen. Specifi ka ämnen förekommer i specifi ka 

situationer, exempelvis nyhetstexter och ledartexter i morgontidningar. Det fi nns fl era 

genrer inom ett medium och om man bryter mot dessa kan resultatet bli oväntat och 

även obegripligt. Genrernas konventioner gör att läsarna får en förväntning på vad det 

kommer att vara för stil i den text som ska läsas.

Har då webben någon egen stil? Olika genrer på text fi nns även här och stilen på 

språket varierar beroende på vad webbplatsen har valt för ämne. En blogg använder 

troligen inte formell kanslisvenska. På webben fi nner vi många olika genrer, det fi nns 

nyhetstexter, dagboksanteckningar, skönlitterära texter, marknadsföringstexter och så 

vidare.

Tre webbredaktörer på tre olika webbredaktioner kommer att intervjuas för att ge 

en bild av hur branschen arbetar med texter till webbsidor. En textanalys av det mate-

rial som fi nns på deras webbplatser kommer att göras i samband med resultaten av 

intervjuerna. Jag kommer i uppsatsen att titta på hur stilistiken och stilen ser ut på 

respektive webbplats och intervjuerna handlar bland annat om hur de ser på funktiona-

litet och läsbarhet. Utifrån teorier om stil och rekommendationer för hur webbtexter 

bör utformas kommer en slutsats att presenteras kring vad som är en fungerande stil.

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till att jag valt detta ämne är att jag inte lyckats fi nna någon kombination 

av begreppen från stilistiken och de rekommendationer som fi nns för webbtexter. Jag 

har funnit artiklar om webbtexter, men mest med fokus på hypertextbegreppet och hur 

texter är sammanlänkade och att webbtexter inte följer det traditionell linjära fl ödet, 

men inget om språklig stil. Jag tror även att många arbetar efter olika teorier kring vad 

som gör en webbplats läsbar och läsvärd, medan andra inte alls arbetar med det.

Ämnet är relevant då det idag är många personer som publicerar sina texter på 

webben. Webben växer och kommer att fortsätta göra så och i de textanalysböcker jag 

kommit i kontakt med är det mycket sällan man pratar om vad det är som gör webb-

texter annorlunda. Det påpekas mest att språket tunnas ut eller hackas upp. Jag vill visa 

vad det är som gör att webbtexter är annorlunda och varför de måste vara det. Språket 

har utvecklats så länge människor kunnat prata och det kommer att fortsätta så länge vi 

fi nns. Webbspråket är ett spår i utvecklingen.
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Internet har idag blivit en del i var persons vardag i Sverige. De fl esta med en dator 

och internetuppkoppling har möjlighet att publicera i stort sett vad de vill på webben. 

Och det växer. Under 2005 registrerades den 400 000:e .se-domänen1 och antalet .se-

domäner ökade med 100 000 (www.se Pressreleaser – ”socialjuridik.se blev nummer 

400 000”). Antalet internetanvändare passerade under 2005 en miljard (www.useit.com, 

Nielsen ”One Billion Internet Users” ). Det fi nns alltså väldigt många webbanvändare i 

världen och om man ska kunna fi nnas kvar på webben måste man synas för man konkur-

rerar ständigt med nya webbplatser om användarnas tid och intresse. 

1.2 Syfte och frågeställning
Uppsatsen syfte är att ta reda på om det fi nns någon speciell stil för texter på webben. 

Detta görs med hjälp av intervjuer med personer som producerar text för webbpub-

licering. Intervjufrågorna baseras på stilteori och rekommendationer för webbtexter. 

Intervjuerna och teorierna kommer att ligga till grund för analys av publicerade texter 

för att på så sätt undersöka om det fi nns någon speciell stil.

Frågeställningen för uppsatsen är därför: om det fi nns en speciell stil för texter på 

webbsidor hur är de uppbyggda, vad skiljer dem från tryckta texter och varför.

1.3 Avgränsning
I den här uppsatsen kommer jag att beskriva hur tre webbredaktioner arbetar med redak-

tionella texter och i samband med analysen av intervjuerna tittar jag på det material de 

själva producerat och hur stilen ser ut på deras respektive webbplatser. Intervjuerna kom-

mer att handla om hur de själva ser på sitt språk och sin stil i sina egna texter. Utgångs-

punkten för detta är teorier kring stilistik och hur man gör webbsidor mer läsvänliga, 

och i viss mån mer användarvänliga. 

Uppsatsen behandlar webbplatser som är en del av i organisation eller i ett företag. 

Jag kommer inte att ta upp privata webbsidor, även om resultatet som fi nns i uppsatsen 

kan hjälpa till att göra dem tydligare. Forum och chattsidor kommer inte att beröras då 

texter där produceras under helt andra förutsättningar. Stilen i språket på dessa har en 

egen och personlig stil. Man skulle kunna skriva en hel uppsats om bara det så kallade 

e-språket och hur det är utformat.

Jag nämner även att vi i dagens samhälle är stressade när vi besöker olika webbplatser, 

men visst fi nns det webbplatser som användare besöker och är sociala på eller tar sig tid 

att läsa från, men de webbsidorna måste ändå ha en grundläggande struktur som gör att 

besökaren trivs.

Uppsatsen kommer att hålla sig till språkets uppbyggnad (bisatser, långa meningar 

och stycken o.s.v.) på webbsidor. Den grafi ska formgivningen kommer att beröras då 

den har betydelse för läsbarheten. 

1.  Domännamn som slutar med .se. T.ex. www.kau.se 
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1.4 Tidigare forskning
I teoriavsnittet beskrivs ett par olika teorier om stilistik och stilanalys. Böckerna är 

skrivna av svenska författare och i dem fi nns inget om texter på webben. Nya rap-

porter och forskningsresultat fi nns bland annat att hitta på webbsidan www.hb.se/bhs/

ith/humanit.htm. Här återfi nns några artiklar om webben och strukturer, men inte med 

inriktningen stilistik. 

Jakob Nielsen publicerar med jämna mellanrum nya rön och forskningsresultat på 

sin webbplats www.useit.com. Det fi nns även svenska sidor som skriver om detta, bland 

annat www.webbpennan.com, som riktar sig till dem som skriver för webb. Dessa sidor 

aktualiseras ständigt. Även i fackpress publiceras nya och gamla rön för att visa hur 

webbplatser och texter bör skrivas. Bland annat i tidningen “Populär kommunikation”.

Den forskning som jag hittat kring hur val av stil på språket påverkar läsaren är en 

undersökning Jakob Nielsens gjord 1997. Han har sedan forskat vidare och tittat på 

hur olika typsnitt förbättrar eller försämrar läsbarheten. Men det skulle vara intressant 

att se hur mycket snabbare vi tar oss fram på webben idag, mot 1997. Det är ett ungt 

medium som ständigt utvecklas och fl er och fl er som använder. Personligen tror jag att 

det kommer att hända mer saker framöver innan det stabiliserar sig. 

1.5 Disposition
Uppsatsen börjar med ett teorikapitel. Teorin inleds med ett avsnitt om hur vi läser och 

konstruerar sammanhang utifrån bokstäver, ord och former. Detta följs av ett avsnitt 

om stilistik, stilanalys och stil i text. Efter det kommet ett avsnitt om vad som gör en 

webbplats läsvänlig och funktionell samt vad man bör tänka på när man skriver texter 

till webben. Det är baserat på vad en forskare i USA skriver och rekommenderar. Kapit-

let avslutas med en syntes av teoriavsnitten där begrepp och sammanhang mellan dem 

beskrivs. Detta för att ge en teoretisk bas att stå på inför resultatet från intervjuerna.

Efter teorikapitlet kommer metodkapitlet. Metoden är inriktad på de intervjuer som 

gjorts för uppsatsen. Efter metodkapitlet kommer ett kapitel med redovisningen av 

intervjuerna och analys av texter på deras respektive webbplatser. Det avslutade kapitlet 

innehåller analys och resultat av teorier och intervjuer, diskussion samt slutsats.

1.6 Några begrepp
I det här avsnittet tas endast några begrepp upp då dessa är väsentliga för hela uppsatsen. 

Övriga begrepp beskrivs i samband med att de nämns i uppsatsens text. Begreppen rör 

framförallt benämningen på webbsidor och webbplatser. Begreppen används olika av 

olika personer, men så som de beskrivs här kommer de att användas i uppsatsen. Jag har 

utgått från vad Svenska datatermsgruppen anser. Diskussionen kring vad denna grupp 

anser att olika begrepp innebär kommer inte att föras här. 
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Webbplats: en grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en 

verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare (Svenska datatermsgruppen). En 

webbplats är en samling av sidor som har en gemensam bas, ungefär som en dagstidning. 

Även om en del av tidningen handlar om kultur och en del om ekonomi så hör de ändå 

till samma tidning, till exempel som Dagens Nyheter. 

Sajt: är den försvenskade varianten av engelskans web site. Svenska datatermsgruppen 

“avråder från eng. web site, website och den svenska kortformen site. Den försvenskade 

stavningen sajt kan accepteras i ledigt språkbruk.” Sajt kommer endast att användas 

i uppsatsen då ordet används i de svar jag fi ck under intervjuerna, i övrigt kommer 

“webbplats” att användas.

Förstasida: den webbsida som är huvudingång till en webbplats. Detta att skilja från 

Startsida: som är den webbsida som webbläsaren i enskilda datorer är inställd på att visa 

vid start av webbläsarprogram (Svenska datatermsgruppen).

Webbsida: en enskild sida på en webbplats.

Hemsida: “ordet ‘hemsida’ används för fl era helt olika begrepp: förutom för ingångssida 

[förstasida] och startsida även för webbplats och webbsida” (Svenska datatermsgrup-

pen). I uppsatsen kommer det vid hänvisning till den första sidan på en webbplats stå 

“förstasida”.

Administrationsverktyg: kan enklast förklaras med att det är en färdig mall som en 

webbplats är låst i. Innehåll och layout är därmed separerade. Administrationsverktyget 

används för att mata in innehåll, som text och bild, i en existerande layout. På detta sätt 

kan texter publiceras utan att skribenten behöva bry sig om hur en webbplats är kodad 

eller designad. Detta begrepp som används framförallt i kapitel 4.

Nivåer: en webbplats kan sägas ha fl era nivåer i sin struktur. Den första nivån är första-

sidan. Därifrån är det ofta länkat till sidor i nästa nivå i strukturen, från till exempel 

menyer och nyheter. Vissa webbplatser har fl era nivåer där man kommer längre och 

längre från förstasidan. Enkelt skissat ser det ut ser det ut som i fi guren nedan, där 

pilarna symboliserar länkar vidare i strukturen. 

Förstasidan
Nyhetsingress   Meny1

Nyhetstext
Länk vidare till nästa nivå

Mer detaljerad info
Länkar till områden

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

Sida under meny 1
Länk vidare till nästa nivå

Mer detaljerad info
Länkar till områden
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2. Teoretiska ramar
De tre teoretiska ramarna som kommer att beskrivas i det följande kapitlet är, för det 

första en grund om hur vi läser, både tryckt text och text på skärm, vad som påverkar 

läsbarheten i olika texter, framförallt på webbsidor. 

Sedan kommer ett avsnitt om stilteori för texter. Avsnittet innehåller beskrivningar 

av vad stil, stilistik och stilanalys är. Inom det avsnittet kommer olika delar av denna 

sorts textanalys att tas upp samt en del begrepp. Texters uppbyggnad, syfte, genre, läs-

barhet med mera kommer även att beskrivas. Avsnittet är med för att ge kännedom om 

de begrepp som kommer att användas i uppsatsen. 

Det tredje teoriavsnittet är baserat på rekommendationer om hur man ska skriva och 

disponera webbtexter för att göra dem mer läsbara från skärm. Sista avsnittet i teori-

kapitlet behandlar teorierna och rekommendationerna och kombinerar dem till ett avs-

nitt om språkstil på webben. Begreppen från stilteorierna kombineras med teorierna 

för hur man läser från skärm och hur skribenter bör skriva för texter som ska webbpub-

liceras. Hela teorikapitlet vävs här samman för att ge en förståelse för varför texter måste 

skriva på ett speciellt sätt för skärmläsning och varför skribenten måste tänka mer på 

läsaren, än när texter skrivs för de tryckta medierna.

2.1 Att läsa
Allt annat – design, hastighet, innehåll – faller platt till marken om användarna 
inte kan läsa texten. 

(Jakob Nilsen) 

Innan vi går in på olika typer av text kommer först en grund om hur vi läser, både tryckt 

text och text på skärm, framförallt på webbsidor. Den här bakgrunden är med för hur 

vi läser från skärm och papper har betydelse när texter skrivs och att det sätt man läser 

på har betydelse för hur texter ska skrivas. 

2.1.1 Delar blir till en helhet
När man lär sig att läsa börjar man med en eller ett par bokstäver i taget och man uttalar 

varje bokstav för sig. När man lärt sig att läsa läser man snabbare ju mer man läser och 

till slut ser man inte varje bokstav för sig. Ögat börjar se hela ord och läshastigheten 

ökar. Desto mer vana att läsa desto snabbare uppfattar man konturerna. Ordens mön-

ster tolkas snabbt för att gå vidare till nästa ord och vi tänker inte på att vi läser ett ord 

i taget. Därför är det så lätt att missa stavfel, speciellt i texter man skrivit själv, eftersom 

vi har en förväntan om vad som ska komma (Koblanck 1999: s 50-51). 

I boken Hjärnan Bokstaven Ordet tar författarna David H. Ingvar och Åke Hallberg 

upp hur de tre delarna hjärnan, bokstäverna och orden hänger samman. Författarna 

menar att man när man läser, till exempel från en tidningssida, kan se nyckelord, det 
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vill säga ord som är viktiga för läsaren. Man kan till exempel se sitt eget förnamn i en 

större textmassa, även om texten inte handlar om läsaren. Förnamnet har, enligt deras 

resonemang, en lyskraft som ”undermedvetet fångas in av ögonen och blickarna dras 

genast till det.” (Ingvar & Hallberg 1989: s 21) Som läsare kan man även se andra ord 

som är attraktiva för syftet man har med att läsa eller skumma en text.

Hjärnan har inte bara en förmåga att se nyckelord, den fyller även i konturer som 

känns igen. Man skapar en helhet utifrån de delar man uppfattar. Vi har ”hjärnfysiolo-

giskt sett en kontinuerlig utveckling från att kunna uppfatta enskilda konturer till att 

kunna se enskilda bokstäver och vidare till att kunna se kompletta ord.” (Ingvar & Hall-

berg 1989: s 22) Orden blir till slut fi gurer och mönster som vi snabbt uppfattar som 

enheter. Detta gör att vi har en snabb läshastighet av ord, det är till och med så att det 

räcker att se början av ett ord för att veta man ska kunna ana vad det står (Ingvar & 

Hallberg 1989: s 22-23).

Att det räcker med att se delar av ett ord för att uppfatta hela ordet beror på att 

hjärnan ligger före under själva läsningen. Den har en förväntan på vad som ska komma. 

Det gäller inte bara enskilda ord utan även enskilda meningar och hela sammanhang i 

läsningen. Ofullständiga ordbilder kan därför förstås. Hjärnan har en förmåga att fylla 

i konturer och skapa en helhet, hjärnan fyller även i bokstäver och konturer som saknas 

i ord (Ingvar & Hallberg 1989: s 22f ). Ingvar och Hallberg menar att denna förmåga 

beror på att vi har ett stort förråd med ”alternativa framtidsmöjligheter i vårt tänkande” 

(1989: s 24-25). De menar vidare att man kan likna hjärnan med ett stort lexikon där 

vi har färdiga ord och ordsammansättningar som hjärnan snabbt ”slår i” medan vi läser 

(1989: s 24-25).

H v dv rk
Alla vokaler är borttagna ur ordet ovanför, 
men ändå går det att se vilket ord som 
avses. Ögat störs inte av att någon bok-
stav saknas eftersom hjärnan fyller i och 
tolkar ordet rätt. (Koblanck 1999: s 50)

Sommarlov
Även om man inte ser nedre delen av ordet 
listar hjärnan ut vad det står. Bokstavens 
övre del skapar ordbildens kontur. Top-
parna och dalarna är viktiga för att ordets 
form ska synas. Bokstävernas undre del 
skapar en linje för ögat att följa. (Koblanck 
1999: s 51)

Ett exempel på att vi skapar mening i texter och förstår vad som menas även när det 

är felstavat kom i ett e–postmeddelande som cirkulerade under hösten 2005. Om bara 

bokstäverna i början och slutet i ett ord är rätt så kan vi läsa och förstå ord även om 

bokstäverna är omkastade inom orden. Läs följande text, inte jättenoga utan lite skum-

mande så ser du vad som menas.
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En vestenkalpig unsdernöking gjord vid ett untivseriet i Enlgand har visat att 
utfi all de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt 
plessarade, spelar det liten roll i viklen orgnindslöfjd de övirga boskvätrena i 
orden kommer. 

Tetxen är fullt läbsar till och med om de andra bokestävrna kommer hul-
lorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen 
av ordet som helhet. 

... Inresstant! 

2.1.2 Typsnittet påverkar läsbarheten
En texts läsbarhet är beroende av de typsnitt texten är skriven i, om ett typsnitt inte 

följer mönstret för ordens toppar och dalar kan det bli svårläst. Exempelvis kan bokstäv-

erna stå för tätt eller för glest så läsaren inte “ser” ordet och läsningen går långsammare. 

Även rumsmiljön, avstånd till texten, ljuset där man läser, med mera spelar in (Ingvar & 

Hallberg 1989: s 67).

Det fi nns två olika sorters typsnitt: antikvor och linjärer. Antikvor har seriffer, vilket 

är de små klackarna i ändarna på bokstäverna. De typsnitt som saknar dessa klackar är 

linjärer, även kallade sanfer2 (Johansson m.fl . 1999: s 296 och 291).

I  K I  K
Typsnittet till vänster är Adobe Garamond som är en antikva och till höger är det 
Arial som är en linjär. På typsnittsexemplet till vänster är serifferna inringade, dessa 
saknas i typsnittet till höger. 

Antikvor är lättare att läsa än linjärer, på papper. Det beror på att vi har vant oss att läsa 

antikvor i tryckt text och serifferna underlättar för läsaren att följa rader och förenklar 

därmed läsprocessen. Linjärerna har en enklare konstruktion och är därför bra för texter 

som ska läsas på håll och i kortare stycken, som ingresser och bildtexter eller text som är 

skriven i liten grad (Englund & Guldbrand 2004: s 139).

Typsnitt på skärmar förändras däremot av datorn, serifferna på antikvor blir till 

klumpar och det resulterar i att texter blir grötiga (Englund & Guldbrand 2004: s 139). 

När man ska läsa från skärm fi nns det inte tillräcklig med pixlar för att kunna visa små 

detaljer, som seriffer (Nielsen 2000: s 126). Man har sett att linjärer är lättare att läsa 

vid läsning från skärm. Det beror på att skärmar har lägre upplösning än vad utskrifter 

har (Nielsen 2000: s 126). Linjärerna fungerar även bättre på skärm, eftersom deras 

form är enklare och för att det ska bli så bra som möjligt krävs att det fi nns tillräckligt 

2.  Sans = utan, d.v.s. sanserif = utan serif
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med luft i mellanrummen mellan bokstäverna (Englund & Guldbrand 2004: s 139). 

Att datorskärmar fl imrar hela tiden tillsammans med den låga upplösningen gör att det 

är mer krävande att läsa från skärm (Nielsen 2000: s 126).

Två typsnitt har tagits fram just med tanke på att de ska läsas från skärm, det är lin-

jären Verdana och antikvan Georgia. Båda dessa har lika mycket luft mellan alla tecken, 

till skillnad från Arial och Times, som är mer hoptryckta. Verdanas tecken är bredare 

och mellanrummen större än i Arial. Verdana är bra i löpande text och för rubriker som 

är mindre (Englund & Guldbrand 2004: s 142). Typsnittet Georgia liknar Times, men 

även det är bredare och har större mellanrum mellan bokstäverna och har kraftigare och 

mer horisontella seriffer än i Times (Englund & Guldbrand 2004: s 144–145).

En fördel med de här två typsnitten är att de även fungerar bra i utskrift, till exempel 

när man skriver ut en webbsida. Vid utskrift anpassas avståndet mellan bokstäverna 

så att det fungerar för läsning på ett papper. Detta kallas för hinting och är ett litet 

program som fi nns i typsnitten. Programmet gör även att typsnitten fungerar i mycket 

små storlekar (www.fonts.com “The story of Verdana”).

2.1.3 Andra faktorer som underlättar läsning
I tryckta texter bör inte raderna vara för långa, detta för att ögat inte ska tröttna på att 

följa dem. Detta gäller även för läsning från skärm. Om raderna är för långa blir det 

svårt för ögat att hitta tillbaka till början på nästa rad, det vill säga när blicken förfl yt-

tas från höger till vänster. Även radavståndet spelar in här, långa rader behöver större 

radavstånd än korta rader (Englund & Guldbrand 2004: s 156).

Enligt Englund och Guldbrand är den ideala längden på en rad mellan 55 och 65 

tecken. Kortare rader än 35 tecken är däremot inte bra, det kräver att läsaren måste byta 

rad oftare och det är energikrävande (2004: s 156).

Något som underlättar för läsaren är att texterna på webben är vänsterställda. Det 

gör att ögat har en utgångspunkt som alltid är densamma, eftersom vi läser från vänster 

till höger. Kortare avsnitt kan vara centrerade eller högerställda, men inte längre text-

block (Nielsen 2000: s 126).

Det är till och med så ATT DET ÄR MYCKET SVÅRARE ATT LÄSA TEXT SOM BARA 

BESTÅR AV VERSALER. ENLIGT NIELSEN LÄSER MAN TEXTER MED ENBART VER-

SALER I GENOMSNITT 10 PROCENT långsammare än när det är blandat med versaler 

och gemener. Detta beror på det som diskuterats tidigare, ögat kan inte se formen på 

orden med dess toppar och dalar, när det är enbart versaler (Nielsen 2000: s 126).

2.1.4 Läsa från skärm
Nielsen menar att vi inte alls läser från webbsidor, vi skannar. Han menar att man som 

besökare på webben är otålig och inte läser hela texter. Besökare skannar och plockar ut de 

nyckelord som är betydelsefulla för dem och hoppar över det som vi inte är intresserade
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av. I en undersökning 1997 såg Nielsen att 79 procent av testdeltagarna skannade de 

sidor som de besökte och att endast ett fåtal läste ord för ord (Nielsen 2000: s 104). Att 

man skannar istället för att läsa beror på lite olika faktorer:

– det är tröttande att läsa från datorskärmar

– webben aktiverar användaren 

– det fi nns mycket information på fl era webbplatser

– det är ett tidspressat samhälle 

 (Nielsen 2001: s 106)

Tröttande att läsa från skärm

När man läser från skärm läser man 25 procent långsammare än när man läser från 

en utskrift. Att vi läser långsammare från skärmar beror två saker, dels att det är lägre 

upplösning på skärm, 72 ppi (pixlar per tum), än på papper, 150-300 ppi, och att skär-

mar fl imrar. Nielsen menar att vi kommer att läsa snabbare när vi får skärmar som har 

högre upplösning och med mindre fl immer (2001: s 106).

Webben aktiverar användaren

Webben är ett medium som aktiverar användarna och driver dem framåt. Besökare på 

webben vill känna sig aktiva och därför förfl yttar de sig snabbt vidare (Nielsen 2001: s 

106).

Mycket information på fl era webbplatser

Varje sida på webben konkurrerar om besökarens uppmärksamhet med fl era hundra 

miljoner andra sidor. Som besökare vet man inte om det är den sida man befi nner sig 

på eller någon annan sida som har den information man söker. Besökarens villighet att 

investera tid i att leta på en sida är avgörande. Detta leder till att besökare söker på fl era 

olika ställen för att snabbt hitta den information de vill ha (Nielsen 2001: s 106).

Tidspressat samhälle 

Denna punkt hör ihop med den ovanstående. I dagens tidspressade samhälle har 

besökare på webben inte tid att arbeta hårt för att hitta den information som eftersöks. 

I undersökningen, från 1997, sa en deltagare angående en lång sida “jag måste ha svaren 

direkt, annars får det vara” (Nielsen 2001: s 106).

2.1.5 Skärmupplösning idag
Nielsens trodde att datorskärmarna skulle utvecklas åren efter att han gjorde undersök-

ningen 1997. Han trodde att de skulle få bättre upplösning och mindre fl immer (2000: 

s 106). Men så har inte skett, i alla fall inte som Nielsen trodde. Han trodde att upplös-

ningen i pixlar per tum (ppi) på datorskärmar skulle öka upp till 300 ppi från dagens 72 

ppi (2000: s 103). Det som hänt sedan 1997 är att skärmstorleken har ökat och idag har 
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närmare 70 procent av användarna 1024 pixlar breda eller bredare skärmar. Det är bara 

ca 20 procent som har 800 pixlar breda skärmar (www.thecounter.com/stats/).

Upplösningen på skärmen har betydelse för hur stor del av en webbsida besökaren 

ser. Om en sida är cirka 750 pixlar bred får hela plats på en skärm som är minst 800 

pixlar bred, men inte på skärm som bara är 640 pixlar bred. Skärmar som är smalare än 

webbsidorna leder till att besökaren måste skrolla i sidled för att se vad som är längst till 

höger.

Jakob Nielsen anser att “de användare som har små skärmar ska inte behöva rulla 

bilden vågrätt för att kunna se din webbsida” (2001: s 174)

2.1.6 Samband mellan form och text
Vad har då typsnitt, radlängder och upplösning med stilistik på webben att göra? På 

grund av att man läser långsammare från skärm än från papper, måste texter som är 

avsedda att läsas på skärm anpassas till läsarens fysiska förutsättningar. 

I det här kapitlet har jag försökt att ge en bild av att man som läsare blir mer 

ansträngd av att läsa från skärm och att typsnitt som används kan hjälpa eller stjälpa 

läsningen. Att vi i själva verket inte läser varje ord, utan skannar text på webbsidor, gör 

att skribenter för webben måste anpassa sitt språk så att det passar besökarnas sätt att 

läsa.

Om man skriver en roman trycks den (oftast) till en bok och den ska läsas från 

pärm till pärm. Bokläsaren tar sig tid att sätta sig ned och läsa i lugn och ro eller som 

tidsfördriv under en resa. När man däremot besöker webbsidor är det inte på samma 

sätt, skribenterna måste tänka på sina besökare och underlätta för dem att hitta det de 

söker. Detta för att besöken ska bli effektiva och besökarna ska fi nna det meningsfullt 

att besöka en webbplats. 

2.2 Stilteori
Stil är därför förhållandet mellan form, innehåll och effekt.

(Peter Cassirer)

I det följande teoriavsnittet kommer en närmare beskrivning av vad stil, stilistik och stil-

analys är. Inom detta avsnitt kommer olika delar av en sorts textanalys att tas upp samt 

en del begrepp, som är bra att känna till när man gör stilanalyser. Det ska även tilläggas 

att en stilanalys av text inte har till syfte att vara värderande, den beskriver vilken stil 

som används i en text.

2.2.1 Stilistik
En språklig analys görs när man undersöker språket och inte innehållet. En innehålls-

analys undersöker innehållet snarare än språket. När man undersöker formen i förhål-

lande till innehållet gör man en stilanalys. Utgångspunkten för stilistiken är frågan 
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hur? som alltid förutsätter ett vad?. Stil är inte bara den yttre formen på texten så som 

“uttryck, språk, disposition och framställning i övrigt, stil är form sedd i relation till ett 

innehåll” (Cassirer 2003: s 13).

Stilistik omfattar både teori om stil och metoder för stilanalys. Det svåra i arbetet 

med att analysera en text är att hålla isär analysen, beskrivningen och tolkningen. Detta 

för att man analyserar inte en text utan att förstå den och när vi förstår en text så har vi 

på något plan redan tolkat den (Cassirer 2003: s 17).

I stilanalysen delar man upp texter i dess beståndsdelar och delar in dem i, av teorin 

“ bestämda formella och innehållsliga kategorier” (Cassirer 2003: s 17). Varje gång man 

läser gör man en stilanalys, även om man inte sitter och tänker att man ska analysera 

texten. Man gör det omedvetet och Peter Cassirer tar upp exempel på detta: 

när vi läser tidningen och retar oss på att ledare är så trögläst/…/ när vi märker 
att det är fel på ett resonemang men inte riktigt kan komma på vad. /.../ 
Stilistiken frågar inte minst efter funktion hos de språkliga och innehållsliga 
elementen i en text. När texten tas emot och bearbetas av en lyssnare eller läsare 
upplevs denna funktion som effekt. (2003: s 13)

Den interpersonella dimensionen (mellan skribent och läsare) i texter är en väg att göra 

en analys. Läsaren har betydelse för hur skribenten utformar texten och detta gör att det 

fi nns ett intresse att analysera texten. En bedömning om en text är ändamålsenlig eller 

inte kan göras mot bakgrund av avsikterna från skribenten och förväntningarna från 

läsaren. Nya typer av stil kan uppstå då förhållanden mellan läsare och skribent förän-

dras (Melin & Lange 2000: s 22). Ett exempel på ett nytt förhållande mellan skribent 

och läsare är webben. Webben erbjuder en ny möjlighet att nå läsare och längre fram i 

uppsatsen kommer en stil, som fungerar för webbtexter, att redovisas.

2.2.2 Stil i text
Att sätta en stil på en text innebär att man klär sina tankar med ord, det vill säga hur 

man uttrycker sig olika i olika situationer (Cassirer 2003: s 20). En del ämnen är starkt 

knutna till sin stil och om dessa förfl yttas från en situation till en annan, där de inte 

hör hemma, kan effekten bli förbryllande (Cassirer 2003: s 27). Stilen är beroende av 

situationen och specifi ka ämnen förekommer i specifi ka kontextuella situationer. Till 

exempel fi nns nyhetstexter i dagstidningar och predikotexter i predikningar (Cassirer 

2003: s 29). Det fi nns olika stilnivåer där olika texter hör hemma och man kan även 

säga att mediet spelar roll för stilen, vilket visas längre fram. 

2.2.3 Texters syften
Ämnet är beroende av textens syfte. Skribenten kan ha en avsikt med sin text och Cassirer

har två huvudgrupper av syften, informerande respektive påverkande text. Till de infor-

merande texterna hör bland annat redogörelser, utredningar och beskrivningar. De 
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påverkande texterna räknas som handlingsutlösande och känslopåverkande texter. Exem-

pel på handlingsutlösande texter är argumentering, reklam och propaganda (Cassirer 

2003: s 30). 

Melin och Lange har delat upp informerande respektive påverkande syften för text 

i fyra delsyften. De två första är informerande och de två sista är påverkande. De fyra 

syftena för skribenter är enligt Melin och Lange:

Informativt:  Skribentens syfte är att informera om något. “Så här förhåller 

 det sig”.

Explikativt:  Förklarande eller ett utredande syfte med texten.

Direktivt:  Befallande eller argumenterande, skribentens syfte är att slå 

 fast något, uppmana eller beordra.

Expressivt: Känsloutlevande, skribentens syfte är att ge uttryck för sina 

 känslor. 

 (2000: s 23–24)

Skribentens roll avgörs av avsikten med texten. Melin och Lange nämner några roller 

skribenter kan ha, bland annat expert, informatör, underhållare eller allmänhet. Även 

läsarens syften och roller kan variera. Läsarrollerna är i stort sett desamma som skribenter-

nas. Läsarsyften har Melin och Lange delat in i ett par motpoler: tvång kontra frivil-

lighet och användning kontra kunskapssökning (2000: s 24).

2.2.4 Olika typer av text
Beroende av vem som skriver för vem och vilket syftet är med texten fi nns det olika text-

typer och grad av dessa. Ju mer inriktad en text är till en specifi k målgrupp desto mer 

detaljerad kan en text vara (Melin & Lange 2000: s 37). En text som är riktad till en 

större allmänhet kan inte innehålla samma mängd av detaljinformation, som om den är 

riktad till en specialintresserad grupp. Om fl era olika läsare ska kunna ta till sig en text 

bör den hållas mer allmän. 

Formell

Informell

Emotiv/Subjektiv

Informations- 
tunn

Informations- 
packad

Saklig/Objektiv

Detaljerad

Allmän

De här åtta motpolerna ger en bild av vilka olika texttyper det kan fi nnas i texter. 
Mellan polerna fi nns olika grad av dem (Melin & Lange 2000: s 38). Figuren har 
justerats av författaren genom att “subjektiv” och “objektiv” har lagts till.
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I sakliga/objektiva texter saknas emotiva drag, texter som är emotiva/subjektiva inne-

håller många värdeord. Den emotiva texten innehåller även många retoriska grepp, till 

exempel i marknadsförande texter. Exempel på värdeord är vacker, underbar, hemsk och 

usel. Det ligger en värdering i dessa ord och i sakliga texter fi nns denna typ av känslomäs-

siga inslag inte med (Melin & Lange 2000: s 40).

Skalan mellan informell och formell text kan i stora drag beskrivas som talspråklig 

mot skriftspråklig – “skriftspråklig komplexitet resp talspråklig enkelhet och konservativ 

resp jargongartad språkform.” (Melin & Lange 2000: s 42) Framförallt har de formella 

texterna oftare en vänstertyngd (se mer under 2.2.6 Meningen), det vill säga meningen 

är informationspackad i början (Melin & Lange 2000: s 42). Motpolerna hjälper till vid 

textanalyser när man ska beskriva vilken stil en text har. 

2.2.5 Uppbyggnad av en text
Den position ett textelement (t.ex. ett ord eller en fras) har i en mening eller i en hel 

text är en viktig faktor för den effekt elementet kommer att få i textens sammanhang för 

läsaren. Det är början av texter som fångar läsarens intresse. Skribenter kan med hjälp 

av titlar och rubriker i början av textavsnitt hjälpa läsaren att få en förväntan på den 

kommande texten. Utifrån sin förväntan läser och förstår läsaren texten (Cassirer 2003: 

s 40).

Redan de tidiga retorikerna var väl medvetna om att början och slutet av ett tal var 

de viktigaste delarna. Tidningar använder löpsedlar, rubriker och ingresser som intres-

seväckare i början av texter, även tv använder sig av detta för att locka tittare. Cassirer 

påpekar att även slutet är viktigt, då man vid psykologiska studier sett att lyssnares upp-

märksamhet är störst i slutet och början av texter. I slutet kan man sammanfatta, men 

även ge texter en oväntad vändning (2003: s 40).

2.2.6 Meningen
Den grundläggande enheten i en text är meningen, man både skriver och läser till punkt. 

Resultat av undersökningar av meningsbyggnader brukar tolkas i termer av skriftspråk-

lighet och talspråklighet samt av komplexitet och enkelhet (Liljestrand 1993: s 56-57).

Meningslängden brukar användas som ett grovt mått på textens eller text-
gruppens komplexitet. Korta meningar anses vara symptom på enkel menings-
byggnad, långa på komplexitet, eftersom långa meningar brukar bestå av 
huvudsatser med många och långa bestämningar och många bisatser. 
(Liljestrand 1993: s 57)

Idag fi nns långa meningar framförallt i det som kallas kanslisvenska och i utredande, 

argumenterande och juridiska texter. Korta meningar fi nner man framförallt i ordspråk, 

i barn- och ungdomstexter, reklam och instruktioner. Genom att använda sig av korta 

meningar riskerar texter att ge ett ryckigt intryck, men det kan även vara ett medvetet 

val från författaren för att ge texten en rytm (Liljestrand 1993: s 58).
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Grafi sk eller syntaktisk mening

Man skiljer på två sorters meningar, grafi sk och syntaktisk. En grafi sk mening utgår 

från interpunktionen. Grafi ska meningar börjar med en stor bokstav och avslutas med 

ett stort skiljetecken. En grafi sk mening kan bestå av ett enda ord eller hundratals ord. 

Exempel på en kort grafi sk mening är “Sitt!” (Liljestrand 1993: s 57).

Den syntaktiska meningen består av en ordsekvens som är självständigt samman-

ställd, vanligen en huvudsats eller satsfragment, som kan innehålla bisatser. Alla menin-

gar är grafi ska, men alla är inte syntaktiska. Att en mening är grafi sk avgörs alltså av 

dess form – stor bokstav i början och stort skiljetecken i slutet (Liljestrand 1993: s 57). 

Birger Liljestrand tar i sin bok upp ett exempel på en lång grafi sk mening ur Strindbergs 

Hemsöborna. Den innehåller fyra syntaktiska meningar. Man skulle i den följande texten 

kunna sätta punkt där det är markerat med /:

De skulle till handelsman och ha en tunna tjära och på abeteket och hämta 
gråsalva åt grisen / och så skulle de på posten och få ett frimärke / och så skulle 
de ner till Fia Lövström i Kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna 
till notbygget / och sist hade de hamnat på gästgivaregården, där Carlsson 
bjudit på kaffe med dopp. (1993: s 57)

Strindberg har här radat upp huvudsatser efter varandra, det är de som är de syntaktiska 

meningarna. Hela meningen är lång, men inte komplicerad. En anledning till att man 

skriver meningar av den här längden, istället för att sätta punkt mellan huvudsatser, kan 

vara att man vill undvika den rytm som i så fall skulle uppstå (Liljestrand 1993: s 57).

Hypotax och paratax

Huvudsatser kan i text stå ensamma eller samordnas med andra huvudsatser, som kan 

ha underordnade satser. Huvdsatsdominerade texter kallas för parataktiska texter. Mot-

satsen till det är den hypotaktiska texten, som har många bisatser. I stilundersökningar 

är hypotax och paratax en stilskiljande faktor (Liljestrand 1993: s 61).

Fundament

En mening består av olika delar som har olika positioner i en mening. En dansk språk-

forskare, Paul Diderischen, har tagit fram ett satsschema – Diderischens satsschema. De 

olika delarna i en mening kan placeras in i satsschemat (Åberg 2003: s 56). Nedan visas 

hur satsschemat för huvudsatser ser ut.

FÖRFÄLT  MITTFÄLT  SLUTFÄLT

Fundament Predikat/ Subjekt Sats- Infi nit Objekt/
 Finit verb  adverbial verb Prediaktiv Adverbial

Före helgen kan jag inte köra ut båten till Stavnäs.

Jag  kan   inte köra ut båten  till Stavnäs 
      före helgen.
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Först i en huvudsats kommer fundamentet, där placeras det som satsen utgår ifrån. Om 

ett subjekt återfi nns på fundamentplatsen kommer subjektplatsen att vara tom (Åberg 

2003: s 57). 

Fundament är det inledande satsledet i fullständiga, syntaktiska meningar. Funda-

ment kan vara långa eller korta. Att något placeras i fundamentet, det vill säga först i 

en mening kan bero på att man vill framhäva något, av känslomässiga skäl, för att få 

satsrytm eller för att knyta an till föregående mening (Liljestrand 1993: s 52). Jämför 

även med det Cassirer skriver om att placering av det viktiga i början eller i slutet i texter 

och även i meningar (Cassirer 2003: s 40).

Långa fundament är ett kännetecken på en komplicerad stil (Liljestrand 1993: s 

52). Meningar med långa fundament blir vänstertunga, det vill säga, det är mycket 

information till vänster om det fi nita verbet. Vänstertyngden ökar när det är många 

bestämningar före subjektet. Vänstertunga meningar är ett skriftspråkligt drag. Med lite 

högertyngd blir meningar lite ledigare enligt Åberg (2001: s 88).

Vad man placerar i fundamentet varierar även mellan olika stilar. Melin och Lange 

ger ett exempel för att påvisa skillnaden i fundament mellan formell och informell stil 

(2000: s 42).

Informell text 

Fundament: 1 ord – högertung

Vi sålde 3000 liter under introduktions-

kampanjen ...

Formell text 

Fundament: 13 ord – vänstertung

Under introduktionskampanjen, som 

fördes med TV–reklam, butikskyltning 

och direktreklam med värdekuponger 

till hushållen, såldes 3000 liter.

2.2.7 Svårighetsgrad och läsbarhet
Svårighetsgraden i texter är inte bara beroende av själva texten utan även av mottagaren. 

Texter kan vara svåra på tre nivåer, här avses normalläsaren. De tre nivåerna är:

– innehåll

– struktur

– språk 

 (Liljestrand 1993: s 114)

Liljestrand påpekar att man bör skilja på litterär och icke-litterär text. I litterära texter 

kan författaren ha en konstnärlig ambition med sin text, och använder kanske därför 

en egen språkform. I den icke-litterära texten kan svårigheter med förståelsen uppstå 

för att innehållet är svårt, att språkmönstret är svårt eller för att skribenten inte kunnat 

skriva en funktionell text. Innehållet i texter är en viktig faktor eftersom läsaren, i 

förväg, kan sakna kunskap om ämnet och ämnet kan förefalla abstrakt eller tekniskt 

svårt (Liljestrand 1993: s 114-115).
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Annat som försvårar språket i texter är om det innehåller facktermer, långa hypotak-

tiska meningar och komplicerade sammansättningar. De här egenskaperna sammanfat-

tas, av Liljestrand, som läsvärde, läslighet och läsbarhet. Läsbarhet syftar på den språkliga 

svårighetsgraden (1993: s 115).

LIX och LOM

Forskning kring läsbarhet inriktas på vad som gör att en text är språkligt svår. Ur denna 

forskning kom formler för att mäta svårighetsgrader. En beräkning ger texter ett LIX-

värde (LäsbarhetsIndeX). Med LIX beräknas ett värde fram utifrån totalt antal ord, antal 

meningar och antal långa ord (ord med minst sju bokstäver) i en text. Man delar antalet 

ord med antalet meningar och får en genomsnittlig meningslängd. Antalet långa ord 

delas med totala antalet ord för att få fram ett procentvärde över förhållande mellan 

långa ord och det totala antalet ord. Dessa två värden adderas för att få LIX-värdet. Lätta 

texter har är värde runt 20 och svåra har ett värde runt 60 (Liljestrand 1993: s 115).

Totalt antal ord / Antal meningar = Meningslängd

Antal långa ord / Totalt antal ord x 100= Procentvärde för långa ord 

Meningslängden + Procentvärdet för långa ord = LIX

< 30  Mycket lättläst:  barnböcker

30 – 40  Lättläst:  skönlitteratur, populärtidningar

40 – 50  Medelsvår:  normal tidningstext

50 – 60  Svår:  normalt värde för offi ciella texter

> 60  Mycket svår: byråkratsvenska 

(stp.ling.uu.se/~gustav/lixcounter/)

Ett enklare sätt att se om en text är svår är att titta på antalet långa ord per mening – 

LOM. Det samvarierar med LIX så mycket att det räcker att räkna dessa (Cassirer 2003: 

s 69). Nackdelen med LIX och LOM är, enligt Cassirer, att de visar symptomen på en 

text, inte förklaringen till varför de är svåra. Man har även sett att om man bearbetar 

texter med höga LIX- och LOM-tal, genom att korta ned meningarna och orden (om 

möjligt), så är det inte säkert att texterna blir lättare att ta till sig för läsaren (2003: s 69). 

Det som underlättar läsning är enligt Cassirer att:

Den logiska styrkan hos en meningsbyggnad med sammanhängande huvud-
satser och bisatser är att innehållselement som hör ihop kommer att står ihop, 
och att meningsstrukturen gör det lätt att skilja mellan huvudsak i huvudsats 
och bisak i bisats. (2003: s 69)
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2.2.8 Stiluttryck
Stil är ett vanligt ord och syftar på ett mönster, något som upprepas. Stilistik betyder 

enkelt sagt läran om stil (Liljestrand 1993: s 26). Liljestrand tar upp några kategorier av 

stiluttryck och begreppen används vid stilanalyser:

Stilnivå:  talspråkligt, högtidlig stil

Genre/funktion:  biblisk stil, sagostil

Stilepok:  rokokostil, expressionistisk stil

Individualitet:  Strindbergs stil

Allmän karakteristik: dokumentär, retorisk stil

Värdering:  tråkig stil, svulstig stil 

(1993: s 26-27)

Stilnivåer kan blandas med varandra, till exempel poetisk och vardaglig text. En text 

kan även vara formulerad på en stilnivå som inte svarar mot läsarens förväntningar och 

effekten kan då bli att texten upplevs positivt eller negativt. Genrestilar kan vara bundna 

till vissa stilnivåer. Stilepok är ett begrepp för texters stilhistorik (Liljestrand 1993: s 27), 

till exempel om en text ska tidsbestämmas.

2.2.9 Stil och genrer i massmedier
Liksom med fi lmer sätter en genre för en text en viss förväntning på vad som ska 

komma. Är det en saga eller en vetenskaplig text som ska läsas? De genrer och texttyper 

som presenteras i det följande avsnittet är ett par olika typer av massmedietexter. Detta 

eftersom det är de genrer som ligger närmast den typ av text som kommer att beskrivas 

i uppsatsen.

Radio- och tv-språk

Radions och tv:ns språk benämns även som etermediernas språk. I radion fi nns alla 

varianter av talspråk: personligt, regionalt, socialt och så vidare. Språkstilen påverkas 

av ämnet i texten och situationen som råder. I reportage är det mer spontan språkstil, 

medan det i nyhetsprogram är mer skriftspråkligt då det ofta handlar om uppläsning 

(Liljestrand 1993: s 126). För att illustrera skillnaden mellan talspråk och skriftspråk 

kan man jämföra ett morgonprogram där två eller fl era personer pratar mer eller mindre 

spontant, som Rix MorronZoo, med nyhetssändningar där personer rapporterar och 

ofta läser innantill, till exempel Ekots nyhetssändningar. 

Presentationstekniken i etermedierna är följande: “utpekande och upprepade relationer 

mellan fakta, ordningsföljd och sammanfattande rubriker och ingresser” (Liljestrand 

1993: s 126). Meningsbyggnaden i texterna är anpassade så att de inte försvårar för 

publiken att uppfatta vad som sägs. Inom vissa delar av etermedierna fi nns det ett speci-

fi kt språkmönster, bland annat i nyhetsprogram och väderleksrapporter. Väderleksrap-

portens disposition är uppbyggd av en fast terminologi, utan värderande ord. Även 
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sportinslagen har ett visst språkmönster med sifferuppräkningar, korta meningar och 

fl era satsfragment (Liljestrand 1993: s 126-127).

Tidningsspråk

Liksom i etermedierna har tidningar ett stort utbud av olika stilar beroende på ämne och 

typ av tidning. Antalet ämnen som behandlas i tidningar är nästan obegränsat och tar 

upp allt som rör samtiden. Det fi nns heller inte någon speciell typ av tidningsspråk, man 

måste för det första skilja mellan morgon-, kvälls- och veckotidningar. Mellan dessa 

fi nns en stor språklig variation, enligt Liljestrand. Morgontidningar når ett speciellt 

geografi sk område och har ofta en relativt heterogen läsekrets i form av prenumeranter, 

medan veckotidningar ofta har en speciell inriktning, antingen som facktidning eller 

som underhållning för sina läsare. Man kan inte heller påstå att en och samma typ av 

tidning har någon enhetlig stil. De olika delarna i en morgontidning har inte samma stil 

(Liljestrand 1993: s 127). De genrer som fi nns i en morgontidning är bland andra:

– Ledare, ledarstick och politisk kommentar

– In- och utrikesnyheter

– Kulturartiklar: recensioner, debattartiklar

– Samhällsinformation och samhällsdebatt

– Fackartiklar

– Ekonomi, handel och börsnoteringar

– Väderrapporter

– Kåserier

– Idrottsreferat

– Annonser

– Litterära inslag

– Insändare från läsare 

 (Liljestrand 1993: s 127-128)

Inom en del av ovanstående genrer är standardiseringen av stilen större än inom andra. 

Även svårighetsgraden varierar, en del ligger på en hög stilnivå och med högre svårighets-

grad medan andra har en stil som är närmare talspråket och med lägre svårighetsgrad. 

Beroende på vilken genre en text har fi nns även olika grad av personlighet (Liljestrand 

1993: s 128).

I ledare, vissa nyhetstexter och kulturnyheter fi nns en hög stilnivå. I ledare disku-

teras vanligtvis en politisk fråga på en hög och opersonlig nivå. Dessa brukar även ha 

abstrakta resonemang som kräver förkunskaper hos läsaren. Kåserier har däremot ett 

personligare språk (Liljestrand 1993: s 128).

Nyhetstexter är mindre komplexa än ledartexter, eftersom de innehåller ett mer 

berättande innehåll som är mer konkret och lättillgängligt för läsarna än vad 

som är fallet med ledare. Nyhetstexter riktar sig också till en större läsekrets och 
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meningarna görs därför kortare och mer parataktiska (d.v.s. huvudsatsdominerade)

(Liljestrand 1993: s 29).

Kåserier har en annan funktion, syftet med dem är att vara underhållande och de 

har ett språk som är personligt och talspråkligt och blir därmed lättsamma och lättlästa. 

De kan innehålla underfundigheter kring refl exioner eller humoristiska berättelser. Här 

återfi nns ofta fyndiga formuleringar och ordlekar (Liljestrand 1993: s 130).

Nyhetstexter struktureras som följer; först en rubrik, sen ingress och sedan brödtext. 

Kraven på rubrikerna är att de ska informativa, lättlästa och täcka innehållet. Artikelns 

innehåll koncentreras i ingressen. Med några få meningar ska artikelns innehåll beskri-

vas och ge en förhandsupplysning om vad artikeln handlar om. Innehållet kommer i 

fallande viktighetsgrad, ofta skrivs nyhetsartiklar utifrån en intresseprincip, där det int-

ressantaste eller viktigaste kommer först. Man gör detta för att få läsaren att läsa resten 

av texten. En effekt av att ha det viktigaste och intressantaste först är att möjligheten 

att stryka från slutet fi nns, om hela artikeln inte skulle få plats när den placeras in i 

tidningen före tryck. (Liljestrand 1993: s 128-129).

Reklamtext
Den form av reklamtext som Liljestrand skriver om är framförallt texter i varumärkes-

annonser. Syftet med reklamspråket är att få mottagaren att köpa varan. Texter som inne-

håller en produktbeskrivning är uppbyggda med både sak- och värdeargument. Inom 

reklamtexten fi nns underkategorier, som är riktade till målgruppen. Man använder sig 

av smicker, direktadressering, kändisidentifi kation, exklusivitet och så vidare (Liljestrand 

1993: s 131 ff.).

Liljestrand har skrivit om fyra särdrag i reklamspråket. De är:

– avvikande språklig form

– upprepningar

– värdeladdade ord

– kontaktskapande och aktiverande uttryck

 (1993: s 136-137)

Avvikande språklig form kan gälla stavningen, till exempel “x-clusiv”. Stavningen kan 

även vara talspråksimiterande och med hjälp av begynnelse- eller slutrim skapas slagord 

och ordlekar som är lätta att komma ihåg. Exempel på detta är: ”Tag det rätta ta Cloetta”, 

”Volvos värde varar”, ”Bliw belönad” (Liljestrand 1993: s 136-137).

Vanligt är även korta meningar, icke-satsformade meningar och hopningar av argu-

ment, som ofta ställs upp i punktform (Liljestrand 1993: s 136-137).

Upprepningar används för att de har en repeterande och inpräntande effekt. Värde-

laddade ord kan ge associationer till en lyxigare känsla, de värdeladdade orden som 

används i reklamtexter är i stort sett alltid positiva. Andra stilfi gurer som används är 

metaforer, liknelser och personifi ering (Liljestrand 1993: s 136 ff.).
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Berättelsens struktur
Den traditionella berättelsens struktur kommer här att beskrivas för att ge en bild av hur 

den traditionella berättelsen skiljer sig mot nyhetstextens stil och uppbyggnad.

1.  Sammanfattning:

 en form av ingress där berättaren presenteras och berättelsen sammanfattas.

2.  Bakgrundsinformation: 

 bakgrundsinformation, som är nödvändig för berättelsen, presenteras.

3.  Handling och skeende: 

 den egentliga berättelsen, i kronologisk ordning.

4.  Värdering:

 kommentarer till skeende, kan placeras var som helst i berättelsen.

5.  Upplösning:

 här når berättelsen sitt mål och slut.

6.  Koppling till nuet:

 återkoppling sker till nuet eller till framtiden. 

 (Liljestrand 1993: s 142)

Den stora skillnaden mot nyhetstexten är att berättelser byggs upp från en utgångspunkt 

och går mot ett slut. Man kan heller inte sluta läsa mitt i en berättelse och ändå få reda 

på hur det slutar eller vad som är det viktigaste i berättelsen. Texternas olika stycken 

hänger ihop genom att de knyter an till varandra. Det är detta som kallas att skriva 

linjärt.

2.3 Språk på webben
Besökarna ska direkt kunna se vad sidan handlar om och vad den har att erbjuda.

(Jakob Nielsen)

Jakob Nielsen är en användbarhetsforskare med inriktning på webben. Nielsens bok 

Designing Web Usability ligger som grund till detta avsnitt. Översättningen på boken 

Användbar webbdesign används till citat och i vissa fall refereras även till översättningen.

Nielsen har fl era tips på hur man kan få en webbplats att bli bättre i avseende 

läsbarhet och funktionalitet. Han menar att användbarheten måste komma i första 

rummet oavsett syfte med webbplatsen. Vidare skriver han att om en webbplats är svår 

att använda så återvänder inte besökarna. Det är det första intrycket som avgör om 

besökaren återvänder eller inte (Nielsen 2001: s 389).

Personer besöker en webbplats för dess innehålls skull, allt annat kommer i andra 

hand. Design har till syfte att göra innehåll mer tillgängligt. Nielsen drar en parallell med 

teaterpublik: “När de lämnar föreställningen vill man att de ska diskutera hur fantas-

tisk pjäsen var – inte hur vackra kostymerna var.” (2001: s 99)
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Nielsen tar upp exempel på vad som gör att många misslyckas med sina webbplatser. 

Ett av misstagen är att man skriver på samma linjära sätt som man gör när man skriver 

på traditionellt sätt för vanlig publicering. Istället ska man tvinga sig själv att ...

... skriva på ett nytt sätt som är anpassat till online-läsaren som bara ögnar 
igenom texten, och därför föredrar korta sidor med all sekundär information 
placerad på underordnade sidor. (2001: s 13)

2.3.1 Att skriva för webben
När man skriver för webben måste man vara medveten om att online-läsaren inte läser 

en text, som de gör med traditionella tryckta texter. Besökare på webbsidor skannar 

genom texterna, de läser alltså inte varje ord utan gör en skanning för att snabbt få en 

bild av vad det fi nns för information som är väsentligt för besökaren. Nielsen menar att 

besökaren därför vill ha korta sidor med sekundär information på underordnade sidor 

(2001: s 13). Detta medför att språket på webbsidor måste anpassas till de skannande 

läsarna. 

Den inverterade pyramiden

Nielsen menar att när texter skrivs för webben ska skribenter använda sig av den inver-

terade pyramidens princip. Det vill säga börja brett och smalna sedan av. Börja med en 

tydlig rubrik, sen en kort sammanfattning och därefter gå in på djupet i ämnet. Ju längre 

ned i texten man kommer desto mer detaljerat kan det vara. Detta för att läsaren snabbt 

ska se vad texten handlar om och kan avgöra om det är värt att gå vidare med läsningen 

(2000: s 112).

Om texten börjar med en kort sammanfattning får besökaren de stora dragen och 

kan förstå vad det informeras om, även om inte hela sidan läses. Efter det kommer mer 

och mer detaljerad information. Tanken med denna struktur är att besökaren ska kunna 

sluta läsa när som helst och ända ha läst de viktigaste delarna av informationen (Nielsen 

2000: s 112).

Den inverterade pyramidens princip.

Rubrik – som är tydlig

Sammanfattning

Mer och mer detaljerad information
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Rubriker på webben

När rubriker skrivs för webbsidor bör skribenten bland annat tänka på att besökarna ser 

det som sticker ut. Därför måste rubrikerna vara tydliga. Annat skribenten bör tänka på 

vid rubriksättning för att göra dem tydliga är att:

– tydligt förklara vad artikeln handlar om i ord och termer som 

 besökaren kan relatera till.

– skriva med ett tydligt språk och undvika klyftiga eller underfundiga 

 rubriker.

– undvika rubriker som har till enda syfte att locka läsare, men som inte 

 säger något om innehållet.

– undvika inledande artiklar som en, ett, den och det i sidrubriker, ju 

 kortare rubriker desto bättre. 

– det första ordet ska vara viktigt och informationsbärande.

– inte börja alla sidor med samma ord i titeln, detta försvårar skanningen 

 och möjligheten för besökaren att se skillnad på sidorna. 

 (Nielsen 2000: s 124-125)

Att göra rubriker på detta sätt gör att det vid skanning av en sida blir tydligt vad artik-

larna handlar om och besökaren får lättare en bild av vad som fi nns på sidan (Nielsen 

2000: s 124-125). 

Rubriker på webbsidor måste kunna stå för sig själva utanför sitt sammanhang och 

ändå vara begripliga. Rubriker är en innehållsdeklaration och bör därför innehålla infor-

mationsbärande termer, som placeras i början av rubriken. En rubrik kan vara mer av 

en reklamslogan och det är inte tvunget att det är en fullständig mening (Nielsen 2000: 

s 123-124).

2.3.2 Förbättra webbtexter
Nielsen har i sin forskning kommit fram till att man genom att anpassa texter kan förbät-

tra läsbarheten för texter som läses från en skärm. I en undersökning gjord 1997 kom 

han fram till att vid läsning från skärm går 25 procent långsammare att läsa, än från 

papper. Han har även sett att webbanvändare är innehållsfokuserade och när de besöker 

en ny sida tittar de direkt efter innehållet, för att sedan skumma genom rubriker och 

annat som visar vad webbplatsen innehåller. När besökaren förstått innehållet är nästa 

steg att titta på navigeringen, för att se vad det fi nns mer för något på webbplatsen 

(Nielsen 2000: s 100).

Texter och rubriker styr besökarnas beteende på webben och Nielsen tar upp tre 

huvudregler för hur man bör skriva texter för webben.

– Skriv kort och innehållsrikt. Minska textmängden med 50 procent 

 jämfört med om texten skulle tryckas.
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– Texten ska vara lätt att skumma genom. Med hjälp av korta stycken, 

 underrubriker och punktlistor uppnås detta.

– Hypertext används för att dela upp stora mängder av information på 

 fl era sidor. 

 (2001: s 101)

Genom att skriva korta texter underlättar skribenten för besökaren. Dels för att besökaren 

slipper läsa långa texter från en skärm och dels för att man slipper skrolla i höjdled 

(Nielsen 2001: s 101). Nielsen menar att besökare tenderar att överge långa texter innan 

de kommer till slutet och menar att det är bättre att använda texter där besökaren kan 

hitta nyckelord och meningar som intresserar dem (Nielsen 2000: s 104).

Nielsen gjorde en undersökning kring hur det går att förbättra läsning från skärm, 

utan att tunna ut den befi ntliga informationen. Man utgick från en säljande text. 

Nielsen gjorde ett test där en säljande text förändrades på fyra olika sätt för att se vad 

ändringarna medförde för texternas användbarhet, i detta fall hur mycket bättre läsbar-

heten blev för den skannande läsaren. Förbättringen av användbarheten var i förhål-

lande till hur det underlättade för besökare att snabbt hitta information och ta den till 

sig. Texten förändrades på följande fyra sätt, den gjordes:

1. kortfattad – 58 % bättre

2. överskådlig med punktlistor – 47 % bättre

3. objektivt språk – 27 % bättre

4. kombinerad version av objektivt och överskådligt – 124 % bättre

 (Nielsen 2000: s 105)

Genom att enbart korta ned texten ökade läsbarheten med 58 procent. Nästa version 

gjordes mer överskådlig med en inledande text och punktsatser över den viktiga infor-

mationen, det förbättrade läsbarheten med 47 procent. Genom att göra om texten med 

ett objektivt språk blev det 27 procent bättre. Den bästa förbättringen nåddes när man 

gjorde en kombinerad version. I den kombinerade versionen använde man sig av alla tre 

omskrivningarna: kortfattat, objektivt och överskådligt. Med den nåddes en förbättring 

med 124 procent (2000: s 105). Mer detaljerat bör skribenter:

– strukturera artiklar med mellan två och tre rubriknivåer.

– använda rubriker som är informativa och tydliggör innehållet.

– använda punktlistor och liknande för att bryta upp textblock.

– lyfta fram nyckelord genom att markera dem.    

  (Nielsen 2001: s 105-106)

Det man bör tänka på är, enligt mitt sätt att se det, att det sista tipset med markerade 

ord kan vara bra i vissa fall, men kan även ha den effekten att man får besökaren att se 

ord som besökaren kanske inte sökte efter. Genom att markera ett ord med fetstil lockas 

blicken dit. Problem kan uppstå om fl era ord markeras, det blir då svårt för besökaren 
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själv att avgöra vilka ord som är viktiga. Detta blir även ännu svårare om skribenten 

använt fl era olika sätt att markera med, till exempel med många olika färger, fetstil och 

understrykningar.

Personlighet i webbtexter

Att hålla webbtexter objektiva betyder inte att de helt ska sakna personlighet. Det fi nns 

studier som visar att läsare ofta uppskattar tydliga åsikter och humor. Men det har 

även visats att marknadsföringsklichéer orsakar en spontan avsmak hos webbanvändare. 

Texter på webben kommer inte undan med den sortens överdrifter som fi nns i reklam. 

Webbplatser med mycket reklamtexter, istället för fakta, tappar i trovärdighet. Webben 

är ett medium som uppmuntrar användning av fakta med länkar till webbplatser som 

är sanningsenliga. Rätta mängden attityd på en webbsida får skribenten genom är hålla 

balansen mellan för mycket och för lite (Nielsen 2000: s 101).

Uppstyckade sidor

Genom att skriva korta texter och dela upp längre texter på fl era sammanlänkade sidor 

kan besökarna välja att läsa de delar som intresserar dem. Lång och detaljerad infor-

mation kommer med på sekundära sidor. Det ger läsare som är intresserade valet att läsa 

hela texten och de som inte är intresserade störs inte av tunga textblock. Delarna som 

ligger på länkade sidor blir till självständiga delar, som fokuseras djupare på ämnet. Det 

här sättet att sammanlänka texter kallas hypertextstruktur (Nielsen 2000: s 112).

Även de underordnade webbsidorna bör vara strukturerade efter den inverterade 

pyramidens princip med en sammanfattning först och sedan mer detaljerad infor-

mation. Detta för att läsaren ska kunna sluta läsa, nästan var som helst utan att gå miste 

om viktig information (Nielsen 2000: s 112).

Långa webbsidor medför att läsaren måste skrolla i höjdled. Nielsen menar att 

besökare inte gärna skrollar i höjdled, samtidigt som han tror att motviljan mot detta 

minskat i och med att användarna vant sig. I studier har man sett att besökare som 

kommit in på en sida, som de fi nner lovande, kan tänka sig att skrolla nedåt. Däremot 

skrollar besökare nästan aldrig genom väldigt långa sidor. (2000: s 115).

2.3.3 Sammanfattning av språk på webben
För att sammanfatta Nielsens teorier om hur texter bör skrivas för webben kan man säga 

att man ska använda ett enkelt och tydligt språk. Besökare på webben har sällan tid att 

läsa stora mängder text och en sammanfattning i början av varje sida gör att besökaren 

snabbt ser vad sidan handlar om. Genom att använda den inverterade pyramidens prin-

cip presenteras det viktigaste först. (Nielsen 2000)

Eftersom besökarna skummar texter ser de ofta bara den första meningen i varje 

stycke. Därför är det bra, som skribent, att presentera ämnet i den allra första meningen. 
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Som skribent ska man även undvika att presentera mer än en idé per stycke. Utöver 

detta bör man tänka på att använda enkla satskonstruktioner eftersom invecklade men-

ingar och svåra ord är ännu svårare att ta till sig på skärm än på papper. Genom att 

använda punktsatser kan man lätta upp tunga textblock. (Nielsen 2000)

Annat man bör tänka på, för att texter inte ska kunna misstolkas, är att undvika 

metaforer, underfundigheter och skämt. Om man skummar texten kan man lätt missa 

att det är skämt, otydlig metafor och tolka det bokstavligt. När besökare kommer till 

en webbplats är de ofta ute efter fakta och vill inte behöva lägga tid på material som är 

oväsentligt. (Nielsen 2000: s 111-112).

2.4 Språk och stil på webben
En lyssnare har rätt att kräva att talaren är så klar, entydig och begriplig som 
han förmår och det är talaren som ansvarar för att hans budskap blir förstått.

(Peter Cassirer)

Nielsens rekommendationer för webbplatser är i sig inget nytt, han applicerar gammal 

kunskap på ett relativt nytt medium, men utan att använda de stilistiska och teoretiska 

begreppen. Han skriver heller inte för att beskriva en teori – hans texter är mer 

beskrivande kring vad som fungerar och hur man bör göra, hans texter är mer instruk-

tioner än teorier. Ingvar och Hallberg beskriver hur människan sätter ihop bokstäver till 

ord, som blir former vi känner igen. När vi sedan skannar en text på en webbsida och 

letar efter viss information söker vi efter nyckelord som är relevanta för oss. Den gamla 

och etablerade kunskapen ger förklaring och syfte till Nielsens instruktioner.

Den stil som kan tänkas fungera på webben är texter med tydliga rubriker, som säger 

något om innehållet. Rubriken ska följas av en sammanfattande text som består av para-

taktiska meningar, det vill säga huvudsatsdominerad text. Om man gör ett satsschema 

över webbtexter ska det på fundamentplatsen fi nnas få och kärnfulla ord. Meningarna 

ska vara korta och inte långa konstruktioner med bisatser, för att inte försämra läsbar-

heten. Texter för webben ska, som Nielsen säger, vara strukturerade efter den inverterade 

pyramidens princip. Detta gör att läsaren snabbt får en överblick över vad texten hand-

lar om. Det är detta Nielsen menar med att webbplatser ska få bra läsbarhet. Besökaren 

ska snabbt få en överblick över vad som står på sidan och för att kunna avgöra om det 

är värt att läsa vidare och om var de ska klicka för att fi nna mer. 

För att framhäva betydelsefulla delar i skrift fl yttar man fram det man vill betona till 

början, det vill säga fundamentfältet i enskilda meningar. Nielsen menar att detta spe-

ciellt gäller på webben. Det kan leda till vänstertunga meningar, men om meningarna 

är korta blir det inget problem. Texterna bör även hållas objektiva, även om viss person-

lighet får fi nnas i dem. 
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Cassirer skriver att textens olika delar kan framhävas med hjälp av positionen i texten 

eller i meningen. Det viktigaste och kärnfullaste placeras i början eller i slutet (2003: 

s 40). Om början är otydlig kommer besökaren på en webbsida inte ens till slutet av 

texten, men om början är bra är det ingen garanti att besökaren kommer att läsa hela 

texten. Cassirer menar även att man i slutet av en text kan ge hela den föregående texten 

en oväntad vändning (2003: s 40). Det kan fungera i tal och texter där man vet att läsare 

eller lyssnare kommer att höra eller läsa slutet, men när det råder osäkerhet om hur långt 

en besökare läser i en text kan man inte chansa. På webbsidor är det därför riskfyllt att 

lägga något väsentligt sist. Om man vill att besökaren snabbt och lätt ska få svar bör det 

viktigaste ligga i den första meningen, det måste vara tydligt vad som fi nns under länkar 

och rubriker annars riskerar man att förvirra besökaren. 

Nielsen betonar att risken med att använda ordlekar och underfundigheter i rubriker 

och texter, eftersom besökare kanske inte uppfattar att det är ett skämt. Ofta är besökarna 

under tidspress när de besöker en webbplats och hinner inte fundera över om något är 

ett skämt eller inte.

Om man tittar på värden som läsbarhetsindex och antal långa ord per mening så 

ska de hållas låga, men man ska för den delen inte ta bort ord bara för att de är långa. 

Långa ord är nödvändiga ibland och kan säga mer än fl era korta, speciellt när det gäller 

fackord.

2.4.1 Lära sig stil och att läsa
Texters olika stilar och genrer ger läsare olika förväntningar på vad för slags stil och 

språk som de kommer att möta i texten man läser. Vi har genom erfarenhet lärt oss att 

det fi nns olika stilar, även om vi inte går omkring och tänker på att vi har läst en skön-

litterär text eller en nyhetstext. På samma sätt, som vi lärt oss detta, har vi lärt oss läsa 

på webben. När man läser en text läser man aldrig varje bokstav för sig, vi ha lärt oss hur 

ordet ser ut och känner igen det. I undersökningen som Nielsen gjorde 1997 såg han att 

deltagarna läste 25 procent långsammare från skärm än vad de gjorde från papper. Idag 

läser vi troligen snabbare från skärmar, men fortfarande långsammare än från papper. 

Detta för att vi har vant oss att läsa mer från skärm än vad vi gjorde för nio år sedan, när 

Nielsen gjorde sin undersökning. 

Vår vana att läsa från skärm har ökat samtidigt som skärmarna har blivit bättre och 

fl imrar mindre. Vi har lärt oss hur text fungerar på webben och hur vi snabbast får tag 

på den information vi söker. 

Dagens webbanvändare har lärt sig hur webben fungerar bäst utifrån vad man söker 

och man har även vant sig vid att läsa från skärm eftersom det är vanligare idag. En ny 

undersökning av läshastighet och hur man använder sig av webben skulle vara intressant. 

Vanan har även gjort att besökare på webben vet mer innan de börjar leta efter informa-

tion och man har byggt upp en egen struktur för sina favoriter och vilken sökmotor som 

används.
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Stilistiken fokuserar på läsarens reaktioner på och upplevelser av texten. Stilistikern 

undersöker förhållandet mellan form, innehåll och effekt och ställer sig frågan “Hur 

framställs vad med vilken verkan?” (Cassirer2003: s 32). I retoriken är språket ett medel 

för att ha en effekt, ursprungligen var syftet att övertyga. Därför, menar Cassirer att 

språkliga fenomen är “stilistiskt relevanta endast om de åstadkommer någon effekt” 

(Cassirer 2003: s 38). Effekten av texten på webben kan vara fortsatt läsning, återbesök, 

avslutad läsning, agerande och så vidare. Om stilen är sådan att läsarna inte fortsätter 

tills de fått det svar de sökte är det en icke-fungerande stil på texten på den aktuella 

webbplatsen.
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3. Metod
För att ta reda på hur texter ser ut på webbplatser idag, och inte bara hur de borde se ut 

i teorin, gjordes tre intervjuer med tre olika webbredaktioner. De tre arbetar under olika 

förhållanden och är utvalda med tanke på just det. Det är en statlig myndighet med en 

webbplats med många teman, ett kommersiellt bolag med en webbplats och ett tema 

samt ett företag som producerar webbplatser kontinuerligt till fl era kunder med olika 

teman. Med dessa tre gjordes kvalitativa intervjuer.

3.1 Urval för intervjuer
De tre redaktionerna som intervjuats och webbplatser som studerats är utvalda med 

tanke på skillnaden i deras olika organisatoriska situationer och att de är i olika faser av 

arbetet med sina webbplatser. Den första studerade redaktionen är Räddningsverkets 

webbredaktion. Intervjun gjordes med webbredaktören. Redaktionen är en del av en 

statlig myndighet och har inte en kommersiell inriktning. De gjorde om sin webbplats 

under 2004 och har därmed nyligen gjort en bearbetning och fundering kring hur de 

ska arbeta. Webbplatsen riktar sig mest till de så kallade fackfolken, det vill säga inte 

allmänheten, även om vissa delar av webbplatsen riktar sig till en bredare grupp. De har 

även fl era olika målgrupper för de olika delarna av myndigheten och arbetar med fl era 

olika områden inom myndigheten. De är fi nansierade av statliga medel, till skillnad mot 

de andra två bolagen som är kommersiella.

Den andra studien gjordes på webbplatsen för tv-programmet och dokusåpan Big 

Brother, som produceras av Meter Film & Television. Intervjun gjordes med redaktions-

chefen på webbredaktionen. Webbplatsen är en del i ett kommersiellt företag och utöver 

de nyheter som publiceras säljer de tjänster. De har en annan ekonomisk inriktning än 

en myndighet. De gör en ny webbplats för varje säsong och under intervjun var de mitt 

i arbetet med att ta fram den webbplats som ska fi nnas för säsongen som börjar i slutet 

av januari 2006. Webbplatsen handlar i stort sett om en vad deltagarna i dokusåpan gör. 

Webbplatsen är aktiv medan programmet sänds under en period på cirka hundra dagar. 

De som besöker webbplatsen är framförallt mellan 15 och 35 år.

Den tredje studien gjordes på kommunikationsbyrån Information design. Intervjun 

gjordes med projektledaren, tillika ägare till byrån. De arbetar kontinuerlig med att ta 

fram nya webbplatser och förbättra befi ntliga kunders webbplatser. De är också ett kom-

mersiellt bolag med många olika kunder och därmed har de olika målgrupper att tänka 

på och arbetar med olika ämnen för varje webbplats. 

Den stora skillnaden, från de två övriga, är att Information design producerar och 

utvecklar fl era webbplatser. Big Brother och Räddningsverket har bara sin egen webb-

plats som de utvecklar. 

Valet av att göra kvalitativa intervjuer var en fråga om tid. En större undersökning 

hade kunnat göras med någon form av enkät med möjlighet till fritextsvar, men det är 
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en bransch som lever under stor tidspress och frågan är hur många som hade hunnit ta 

sig tid att fylla i. Då fungerade det bättre med att boka en timme med varje redaktion 

och direkt kunna ställa följdfrågor.

3.2 Kvalitativa intervjuer
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att få fram redaktionernas åsikter om hur de 

tycker att man bör arbeta med webb och texter till webben. En kvantitativ studie hade 

kunnat göras, men jag valde att träffa tre personer och låta intervjuerna ta den tid som 

behövdes och utifrån deras svar göra en jämförelse med de utvalda teorierna. 

Inom kategorin kvalitativa intervjuer fi nns tre modeller, en ostrukturerad, en semis-

trukturerad och en strukturerad (Østbye 2004: s 102 ff.). Jag valde att göra semistruk-

turerade intervjuer för att inte låsa ämnet för mycket, men ändå hålla en viss struktur. 

Jag hade möjlighet att lägga till eller dra ifrån frågor beroende på de svar jag fi ck. Jag 

kunde använda mig av öppna frågor och följdfrågor för att kunna få den information 

jag behövde.

De tre intervjuerna spelades in på band för ge möjligheten att gå tillbaka och lyssna 

igen samt att ha kvar de exakta formuleringarna. Intervjuerna tog mellan 40 och 70 

minuter. Som bas hade jag ett antal frågor som personerna fi ck resonera kring och en del 

frågor var mer faktafrågor. Det huvudsakliga temat under intervjuerna var vad de själva 

ansåg gynna läsbarheten på deras webbplatser och hur de konstruerade sina texter med 

tanke på målgrupp och läsbarhet. 

Intervjuerna genomfördes under november och december 2005. I november träffade 

jag webbredaktören för Räddningsverkets webbplats i deras egna lokaler i Karlstad. I 

december träffade jag chefredaktören för Big Brothers webbplats på ett café i Stockholm 

och till sist träffad jag projektledaren för Information design på deras kontor i Karlstad.

3.3 Intervjufrågor
Med den teoretiska kunskapen i ryggen konstruerade jag ett antal öppna frågor inför de 

tre intervjuerna. Intervjuerna inleddes med frågor kring webbredaktionens bakgrund, 

som organisation, hur många som arbetar där, vem som har ansvar för material och så 

vidare. Dessa följdes av frågor om hur deras respektive webbplatser är uppbyggda och 

varför de valt att göra som de gör. De frågorna handlade om de fysiska förutsättningarna 

på webbplatserna, bland annat hur breda deras sidor är, vad navigering och menyer är 

baserade på. 

Relevansen i dessa bakgrundsfrågor hänger ihop med hur man tror att målgruppen 

läser och tar sig fram på en webbsida. Efter bakgrundsfrågorna kom ett block om mål-

gruppen för webbplatserna. Frågorna kretsade kring om de gjort någon undersökning 

av besökarnas åsikter om webbplatserna, om de har någon testgrupp, vilka deras mål-

grupper är, varför de besöker webbplatsen och så vidare. Att dessa frågor är med beror på 
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att man behöver tänka på sin målgrupp när man konstruerar webbplatser för att kunna 

anpassa dem så att de blir funktionella. 

Efter frågorna om målgruppen gick intervjun över till det material som de skriver 

och publicerar själva. Frågorna var bland andra ”Hur arbetar ni med texter? Är det 

något speciellt ni strävar efter när ni skriver texter till webben? Vad tycker ni gynnar 

läsbarheten på er webbplats? Vad tycker ni är ett fungerande sätt att sätta rubriker och 

bygga upp texter?” 

Nästa steg i intervjuerna var frågor som skulle ge en bild av vilken stil deras webb-

texter har, om det är något de strävar efter, hur de väljer att formulera sig med mera. 

Detta för att se hur de själva ser på webbtexter och läsbarhet av dem.

Avslutningsvis frågade jag om de har något speciellt mål eller syfte med sin webbplats 

samt hur de tror att utvecklingen kommer att se ut framöver, dels för den egna verksam-

heten, men även generellt. 

Alla frågor återfi nns i ett frågemanus i bilaga 1. Alla frågor ställdes inte under alla 

tre intervjuerna då en del svar kom spontant under intervjuerna. Frågorna i manuset 

användes som stöd under intervjuerna. En del följdfrågor kom till under intervjun och 

alla de är inte med i frågemanuset som fi nns i bilagan.

3.4 Textanalys
Vid bearbetningen av intervjuresultaten har de tre webbplatserna varit en del i analysen 

av intervjuerna, för att se om de producerar text och material som de säger att de gör. 

Deras svar stämmer väl överens med hur det ser ut på webbplatserna, vilket gör att deras 

svar har stor validitet. De arbetar alltså som de säger att de gör. 

I kapitlet med intervjuresultaten kommer en textanalys efter redovisningen av de 

enskilda intervjuerna. En textanalys görs på en text från varje webbplats utifrån teorierna 

samt intervjuerna. Resultaten av textanalysen hör på det sättet ihop med intervjuerna. 

De texter som analyseras är texter som redaktionerna själva producerat. På Räddnings-

verkets webbplats har jag inte analyserat någon text längre ned i webbstrukturen utan en 

nyhetstext från förstasidan. Detta eftersom de har personer utanför redaktionen som är 

ansvariga för sidor längre ned i strukturen och att det inte ställs samma krav på texterna 

på de sidorna.

För Information design har jag analyserat en text från deras egen webbplats. Detta 

eftersom de på webbplatser som kunder beställt inte längre skriver texterna, det gör 

kunderna själva. Mer om detta i nästa kapitel.

Den form av textanalys som beskrivs i teorierna är den deskriptivande stilistiken, det 

vill säga den beskriver texter ur en stilistik synvinkel. Analysen är inte värderande. “Om 

kvalitetsaspekter förekommer avser de frågan huruvida effekten på läsaren kan antas 

vara den som talaren eller skribenten ha tänkas avsett” (Cassirer 2003: s 50). Det är 

denna metod som används i uppsatsen.
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Istället för att undersöka effekten av deras texter, det vill säga hur målgruppen verkli-

gen uppfattar webbplatserna har jag under intervjuerna frågat hur redaktionerna själva 

tror att besökare uppfattar deras webbplats och text. Deras åsikter om hur besökare läser 

styrks av teorierna beskrivna i kapitel 2. Cassirer menar även att: 

Genom ökad kännedom om uppbyggnaden av texter kan vi också nå djupare 
kunskap om språkets funktioner och verkningsmedel. Undersöker vi större 
textmängder kan vi etablera stilistiskt utmärkande drag under en epok, i en 
genre, en stilart eller i ett författarskap. (2004: s 50)

3.5 Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten i resultaten som framkommit ur teorierna och intervjuerna är hög då 

uppgifterna kommer direkt från personer som jobbar med val av texter för deras webb-

platser. Teorierna som är med är relevanta i sammanhanget för att förtydliga det som 

framkom under intervjuerna och även för att ge en förståelse till varför det är viktigt att 

tänka på hur texter skrivs när de är tänkta att läsas från en datorskärm. 

Min avsikt var att se om det fanns någon speciell stilistik och språkstil i webbtexter. 

Genom intervjuer och teorier har jag kombinerat teorier om stilistik med hur man fak-

tiskt arbetar med webbtexter, även om man inte alltid använder de begrepp som man 

använder i de olika teorierna.

Validiteten i intervjuerna har säkerställts genom att den information som framkom 

under intervjuerna stämmer överens med hur det ser ut på deras webbplatser. Det har 

gått att se att redaktionerna arbetar som de säger.

Däremot går det inte att dra några generella slutsatser om hur webbredaktioner i 

stort arbetar med webbtexter, då denna undersökning endast träffat tre redaktioner. Text-

analyserna är heller inte heltäckande för de webbplatser som nämns i uppsatsen. Valet 

av att göra en kvalitativ undersökning medför detta. 
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4. Resultat och analys
I det här kapitlet följer resultatet av de intervjuer som genomförts för uppsatsen. Först 

kommer intervjun med webbredaktören för myndigheten Räddningsverkets, följt av 

redaktionschefen på Meter Film & Television och tv-programmet Big Brother och sist 

projektledaren på kommunikationsbyrån Information design. 

Först i resultatredovisningarna kommer en presentation av respektive organisation. 

Sedan följer resultatet av intervjuerna om hur de arbetar med framförallt texter, vilka 

målgrupper de har, hur webbplatserna är uppbyggda, en skärmdump från deras första-

sidor med mera. Efter varje intervjudel kommer en textanalys av en text från respektive 

webbplats. Analysen görs utifrån det som framkommit under intervjuerna och teori-

kapitlet. Det blir inte en grundläggande analys av hela texterna, men analysen ska i alla 

fall ge en inblick i hur deras respektive texter ser ut. I samband med textanalysen har jag 

även tagit fram ett LIX-värde för de analyserade texterna, detta för att ge en bild av vilka 

värden det handlar om. Det man måste tänka på är att värdet ger en aning om hur lätt 

eller svår en text är. LOM (Långa ord per mening) har räknats ut efter LIX-analysen. Det 

man bör tänka på när det gäller LOM är att vissa ord är svåra att byta ut mot kortare.

All fakta i texten framkom under intervjuerna, om inte annat anges. I vissa fall har 

informationen kompletterats i efterhand från deras respektive webbplats eller via upp-

följningen per e-post.

Det som i detta kapitel är markerat som citat är sagt av respektive person som 

intervjuats, om inte annat anges. Kommentarer och förklaringar är placerade som fot-

noter.

4.1 Räddningsverket
Hur mycket webb man än gör kan man aldrig vara säker på hur mottagaren 
uppfattar situationen. 

(Räddningsverkets webbredaktör)

Räddningsverket är en myndighet som arbetar med bland annat brandförebyggande 

verksamhet, utbildning av räddningstjänstpersonal, internationella insatser, regler och 

annat som rör transporter av farligt gods och mycket mer. Från Räddningsverkets webb-

redaktion intervjuade jag webbredaktören för www.raddningsverket.se. 

Webbredaktionen publicerar material för fl era olika arbetsområden och den främsta 

målgruppen är kommuner, länsstyrelser och företag. På redaktionen arbetar, utöver 

redaktören, tre webbproducenter. Hela redaktionen ingår i myndighetens informations-

avdelning. Redaktionen arbetar med allt från att producera text till att utveckla webb-

platsen. De är beroende av att få in material utifrån organisationen alla olika avdelningar. 

Redaktionen ansvarar för publicering och de ser över alla texter innan de publiceras. 
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Under 2004 gjordes hela webbplatsen om, den tidigare versionen var från 1998. Efter-

som webbplatsen ska representera en stor organisation var det viktigt att organisationen 

accepterade den nya webbplatsen innan den publicerades. En viktig del i arbetet var att 

få organisationen att förstå webbens betydelse för informationsfl ödet. Den förra versio-

nen av webbplatsen konstruerades när webben var en sidoföreteelse. Webbredaktören 

påpekar att “idag är den en företeelse som ligger i centrum i informationsfl ödet på ett 

annat sätt än det var 1998”. 

Räddningsverkets webbplats är byggd i ett administrationsverktyg som många myndig-

heter använder. I verktyget publicerar de texter och bilder i ett låst grafi skt gränssnitt. 

4.1.1 Målgrupp
Webbredaktören berättar att “Räddningsverkets hemsida är i första hand en buisness-

to-buisness-sida” och att den är riktad till fackfolk. På webbplatsen informerar de kom-

muner, länsstyrelser, företag, som i sin tur gå vidare i sitt arbete. Det fi nns även delar 

som vänder sig till en bredare målgrupp, till exempel materialet under menyn “Din 

säkerhet”.

Den mest målgruppsanpassade delen av sidan är den som är riktad till räddnings-

tjänsterna i Sverige, fortsätter webbredaktören. Mycket av verkets arbete handlar om 

att stödja räddningstjänsterna ute i landet. Det är den målgruppen som de vet mest 

om. Under 2006 kommer redaktionen att göra en målgruppsanpassad undersökning 

för utbildningsområdet på webbplatsen. Detta bland annat för att kontrollera om mål-

gruppen förstår strukturen och vad som fi nns på webbplatsen.

Olika delar av webbplatsen har olika målgrupper och om en grupp bara är intresse-

rade av en del så får de hela paketet i alla fall. Webbredaktören säger att en del större 

organisationer har löst detta genom att ha förstasidan som en slags portal och subsidor 

där man koncentrerar informationen kring det specifi ka området. Räddningsverket är 

inte där riktigt än, men de gör undersökningar bland dem som besöker webbplatsen 

för att känna av om det behövs förändringar som går mot portalhållet. Undersökningar 

görs även för att kunna förbättra webbplatsen rent generellt. 

Webbredaktionen arbetar med att samla ihop fl era förändringar och göra dem samti-

digt. För att inte röra till det för besökarna, när förändringar görs på webbplatsen samlar 

redaktionen på sig fl era förändringar och gör alla samtidigt, istället för att göra mindre 

ändringar ofta. 

Besökarundersökning

Minst en gång per år gör de en besökarundersökning via webben och en sådan utfördes 

under november 2005 när intervjun genomfördes. De gör även mer specifi ka undersök-

ningar på vissa delar av webbplatsen vid andra tidpunkter än när den övergripande under-

sökningen pågår. Undersökningar på specifi ka områden kan riktas mot målgrupper som 

är kända och då kan de skickas med så kallade nyhetsbrev, till prenumeranter.
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När det tillkommer nya tekniska lösningar på webbplatsen testas dessa av den direkta 

målgruppen. Till exempel kommer en ny rapportering som rör Farligt gods3 att komma 

framöver. De har även funderat på att göra så kallade spårtest, för att se hur användare 

söker och tar sig fram på webbplatsen.

Vad söker besökarna?

Det är förstasidan för Räddningsverket som har fl est besökare och det är mellan 65 000 

och 70 000 besökare per månad berättar webbredaktören. Om någon del av webbplatsen 

framhävs extra ökar trafi ken där och när Räddningsverket nämns i massmedierna ökar 

också trafi ken på deras webb. Ett bra exempel på det, fortsätt webbredaktören, var att 

trafi ken ökade till det dubbla under slutet av december 2004 och januari 2005 i samband 

med tsunamikatastrofen i Asien. Under den perioden blev webbplatsen inte längre en 

webbplats för fackfolk utan en för allmänheten. 

Övriga delar med mycket trafi k är de som har snabblänkar på förstasidan. Även det 

som ligger i nyhetsspalten får mer besök.

Webbredaktören berättar även att de har en del av webbplatsen som också har höga 

siffror, den ligger tvåa i statistiken och är lite av egen webbplats i webbplatsen. Det är 

brandman.srv.se och den delen av webbplatsen handlar om utbildningen “Skydd mot 

olyckor”4. Adressen marknadsförs för sig och därför ökar trafi ken på den, speciellt i sam-

band med antagningsperioder till utbildningen.

4.1.2 Uppbyggnaden av www.raddningsverket.se
Räddningsverkets webbplats är uppbyggd utifrån en blandning av hur myndigheten är 

organiserad och hur olika delar av verksamheten hör ihop med varandra. Till exempel 

har de samlat de delar som arbetar med olika typer av förebyggande verksamhet under 

en och samma huvudmeny. 

På övre delen av webbplatsen har de en horisontell meny och under den ligger det 

nyheter i vänsterspalten. Till höger om nyheterna ligger ett område med fyra fokus-

områden och därunder en ruta med snabblänkar till olika specialområden. Snabb-

länkarna ska hjälpa besökare att snabbare hitta till dessa. Man blandar möjligheten att 

gå via menyer, vilket enligt webbredaktören borde vara den naturliga vägen, med att ta 

sig fram på webbplatsen via snabblänkar. 

Bredden på webbplatsen är anpassad för att passa i ett fönster som är 1024 pixlar 

brett och webbredaktören berättar att det var inte någon standard när de valde att göra 

en så bred sida. Det vanligaste då var att jobba med 800 pixlar breda sidor. Anledningen 

3.  Begrepp för ämnen och produkter med farliga egenskaper och kan skada människor, miljö, 
 egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under en transport. 
 (www.raddningsverket.se/farligtgods)
4. Den f.d. utbildningen för att bli brandman.
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5.  De siffror som redovisas i föregående kapitel är baserade på den amerikanska markanden och 
 inte en enskild grupp.

till att de valde att göra den bredare var att skärmar blir större och större och att även de 

tror att deras målgrupp, som ofta sitter på kontor, har den högre större bredden på sina 

skärmar, menar webbredaktören. När de byggde om webbplatsen hade cirka 75 procent 

1024 pixlar breda skärmar och webbredaktören tror att den siffran idag ligger på cirka 

85 procent.5 Även om användaren har öppnat sin webbläsare i ett mindre fönster och 

får skrolla i sidled så har de i alla fall möjligheten att se hela sidan på en gång, menar 

webbredaktören. En annan anledning till att de valde den större bredden är att de på 

sikt ändå skulle behöva bredda den, det vill säga om de gjort den 800 pixlar bred.

4.1.3 Texter på www.raddningsverket.se
Hur arbetar Räddningsverket med texter på sin webbplats? På frågan om de har någon 

speciell policy för sina texter svarade webbredaktören att webbplatsen är av den karak-

tären att den innehåller rätt många dokument och dem ändrar redaktionen inte i, efter-

som det är fastställda offentliga dokument. De har däremot ambitionen att försöka 

förklara innehållet i dokumenten, så att besökarna förstår vad de kommer till när de 

klickar på länkar. 

Ju längre ned i sajten man kommer ju svårare får det [språket] bli, ungefär så. 
Vi försöker på de här nivåerna här [första och andra nivåerna] att ha begriplig 
svenska, nyhetsnivåerna, områdenas förstasidesnivåer, sen kan det bli svårare 
och svårare.

Räddningsverkets webbplats 2005-12-08. Sidan är cirka 1000 pixlar bred och innehåller 
några olika sätt att navigera.www.raddningsverket.se

Meny

Nyhetsspalt Snabblänkar

Fokusområden
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Webbredaktören förklarar att texter kan bli mer och mer detaljerade på de lägre nivåerna 

i strukturen eftersom besökarna som tar sig dit ofta har en mer specifi k sak som de söker. 

Besökarna på den nivån är troligen heller inte helt främmande för den typen av språkbruk

som fi nns där. Förstasidan och nivå två i strukturen försöker webbredaktionen “tvätta” 

så gott det går. På de övre nivåerna är det informatörer och webbredaktionen som skriver 

texterna och därför är det, enligt webbredaktören, ett jämnare språkbruk där. De mer 

detaljerade texterna på de lägre nivåerna skrivs av sakkunniga på respektive avdelning, 

medan introduktionen till de texterna görs av webbredaktionen eller en informatör. 

Informatörerna på informationsavdelningen har kontakt med de specifi ka sakom-

råden och skriver ofta texter till webben och om det behövs diskuteras texterna med 

webbredaktionen. Detta görs för att webbredaktionen inte är insatt i alla sakområden, 

medan informatörerna är mer insatta. “På så sätt blir det tvättning i två led”, först av 

informatörer och vid behov av webbredaktionen, säger webbredaktören. 

Läsbarhet

På de övre nivåerna lägger webbredaktionen extra vikt på att texterna ska vara läsbara 

och begripliga, på de lägre nivåerna försöker de om möjligt att titta över texterna och se 

om något är inte är bra, men det är inget de prioriterar. 

Webbredaktören säger att det som gynnar läsbarheten på deras webbplats är en 

blandning av fl era olika saker. Dels att det är en fungerande layout, som gör att 

besökarna tar till sig det som står i menyer och texter. Webbredaktören fortsätter och 

berättat att det fi nns tillgänglighetsregler som är ganska komplexa och Räddningsverket 

har inte hunnit med alla rekommendationer än, men arbetar med att få in dessa.6

Webbredaktören påpekar också att långa ord ger dålig läsbarhet och man som 

skribent bör försöka undvika för många långa ord och inte ha fl er än nödvändigt. 

Sen kan vi inte komma ifrån att vi har ord här på verket som är rätt jobbiga, 
men man behöver inte komplicera det hela i onödan och där försöker vi tycka 
till.

Sakorden måste fi nnas med eftersom ...

... de ger inträde till sakområden men du behöver inte skriva ’omstrukturerin-
garna’ om det inte behövs, för det kan fi nnas andra ord som säger lika mycket 
och bättre vad det här är. Men däremot måste man skriva ’katastrofkommis-
sionen’ för det heter så, annars är man helt ute och cyklar.

Att läsa från skärm

På frågan om vad som gynnar läsbarheten, säger webbredaktören, att de försöker att 

titta på hur webbtexter fungerar och hur besökare gör när de sitter framför en skärm. 

6. Tillgänlighetsreglerna är en del i arbetet med “24-timmarsmyndigheten”. Reglerna 
 handlar bland annat om att man ska tänka på funktionalitet för alla medborgargrupper. 
 (www.verva.se/web/t/Guideline____598.aspx)
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Webbredaktören har läst en del om hur läsare uppfattar text och hur man läser från en 

skärm på en webbsida “där är det så att långa haranger, långa stycken fungerar dåligt, 

kortare stycken är bättre”. I texter är det ofta först en rubrik, sen ingress, en bild och sen 

en vanlig text och i en artikel i en tidning ...

... vill ju tidningsmakaren, eller vill och vill, tidningsmakaren tror att vi läser 
rubrik, ingress, kollar bild, bildtexten och läser texten. Eller man kanske inte 
läser så i och för sig, man kanske går rakt ned till en bildtext och börjar där innan
 man läser vidare, eller läser vidare, då kanske man inte läser vidare på rubriken 
för den kanske bara skymtar till utan man går vidare till en mellanrubrik.

Att läsa på det hoppande sättet är extremt tydligt på webbsidor enligt webbredaktören 

som fortsätter och säger ... 

... att man ska verkligen gå in för att ha det viktigaste först. Nu hittar du säkert 
massor av text som inte har det upplägget. Viktigaste först, försök hålla ned 
LIX-värdena och andra, göra den mer av styckeindelat och luftigare för att man 
ska faktiskt kunna gynnas av en sådan läsning. För det är så man gör, man går 
från ena sidan till den andra och från upp och ned, man går fram och tillbaka 
på en webbsida, vill man verkligen läsa det där från a till ö kanske man väljer att 
skriva ut sidan. Man är inte så himla strukturerad och man klickar hit och dit.

Men för att hjälpa besökarna att veta var de befi nner sig i strukturen fi nns det på webb-

platsen det som kallas brödsmula. 

Till exempel om man läser om “Säker och trygg kommun” så ligger brödsmulan överst i 
textrutan, denna är klickbar och visar i vilken menynivå man befi nner sig och underlättar om 
besökaren vill gå tillbaka ett eller fl era steg. (2006-01-14)

För att hålla sig uppdaterade med vad som sker inom webbforskningen, går webbredak-

tionen kurser och läser på om vad som fungerar och inte på webben. De besöker även 

svenska webbplatser som tolkar vad amerikanska forskare kommer fram till. Resone-

manget om hur man läser på en webbsida är något de lärt sig genom att hålla sig upp-

daterade. Webbredaktören nämner även Jakob Nielsen och hans instruktioner om hur 

man bör skriva för läsare av webbtexter.
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4.1.4 Språklig stil på www.raddningsverket.se
Vilken stil har då texterna på Räddningsverkets webbplats? Texternas stil är beroende 

av vilken nivå de ligger på webbplatsen texterna ligger, det påverkar svårighetsgraden, 

säger webbredaktören. I många fall ska besökaren nå ett grunddokument i och med 

att, som webbredaktören påpekar, myndigheten har många uppdrag och att de svarar 

på och skickar egna remisser. En del av offentligheten handlar om att göra dokument 

tillgängliga. Men innan besökarna kommer till det slutliga dokumentet ska de kunna 

avgöra vad dokumentet handlar om innan de klickar på länken och tar del av dokumen-

tet. Webbredaktören menar att besökarna inte ska behöva lägga tid på ett dokument 

som inte innehåller vad de tror. När webbredaktionen skriver texter är det en balansgång 

mellan att få besökarna intresserade och att hålla en journalistisk stil på materialet. De 

försöker hålla en objektiv stil, utan att bli tråkiga. Till exempel har valet av rubriken 

“2005 års katastrofkommission klar” varit att hålla den strikt, och inte vinkla den.7

Angående rubriken “Höga kostnader för varning via SMS” har webbredaktionen fått 

reaktioner av slaget “men ska vi skriva så”. Beroende av vad nyheterna handlar om, väljer 

de att försöka göra rubrikerna lite mer intressant och inte helt strikta.

4.1.5 Framtiden för webben
Hur tror Räddningsverkets webbredaktör att framtiden kommer att se ut? 

Vi tror att webben kommer att vara fortsatt stark. Hoten som fi nns är virus och 
haverier, lurendrejerier, jag tror ändå att det är så starkt att det kommer att vara 
fortsatt starkt.

Redaktionen tittar mycket på vad 24-timmarsvägledningen säger och webbredaktören 

tror att samarbeten mellan myndigheter kommer att bli fl er och bättre. En annan fram-

tidsbild är att webbplatser kommer att bli mer anpassade till målgrupperna än utifrån 

myndigheterna. Räddningsverket deltar redan i sådana projekt.

Webbredaktören tror även att utvecklandet av fl er tjänster på nätet kommer att fort-

sätta, men att informationstjänsten kommer att fortsatt vara en primär del. 

Tjänsterna måste få växa inifrån – behov och frågor uppstår inifrån ’kan man 
inte göra det här på webben?’. Webben är bra på rutinmässiga och enkla saker, 
komplexa saker kräver mer, den kommer att klara det med. 

4.1.6 Sammanfattning av intervjun
www.raddningsverket.se är beroende av vad som händer i omvärlden och i vissa fall 

måste de anpassa sin webbplats på grund av någon större händelse, som tsunamin i 

Asien. Webbredaktionen undersöker regelbundet vad deras besökare tycker om deras 

webbplats och de arbetar med att anpassa texter för att de ska bli så läsbara som möjligt 

från skärm.

7. Rubrikerna i pressen om rapporten tog vara på den kritik som riktades mot f.a UD
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4.1.7 Textanalys av Rapport om oljeskyddsberedskap
Texten jag valt att göra en textanalys av är en nyhet som publicerades 2006-01-18 på 

Räddningsverkets webbplats. Först kommer en kort analys av texterna på förstasidan. 

Efter det görs en analys av hela nyhetstexten om oljeskyddsberedskap i Sverige, som det 

är länkat till från förstasidan. Texterna ligger även med som skärmdumpar i bilaga 2. 

På förstasidan (se bilaga 2) ligger fem stycken med ingresser till nyheter. På alla de 

ingresserna gjordes en mindre analys. Texterna har rubriker på en rad med tre till fem 

ord. När man läst rubriken fi nns en kort text på mellan en och två meningar som sam-

manfattar innehållet i nyheten. LIX-värdena ligger i dessa texter mellan 44 och 62, men 

orsaken till det är att man använt långa ord är de är svåra att byta ut till några andra 

och ändå hålla texterna till en eller två meningar. I texterna fi nns inga onödiga ord som 

förlänger texterna. Texterna på förstasidan har ett lägre LIX och LOM än nyhetstexten, 

ingresstexterna är medelsvåra och ligger i samma klass som normal tidningstext. De 

texterna riktar sig även till alla som besöker Räddningsverkets webbplats.

I den följande texten är fundamenten i huvudsatserna kursiverade. Styckeindel-

ningen med mellanrum mellan varje stycke är detsamma på som på webbsidan.

Rapport om oljeskyddsberedskap [ingresstext från förstasidan]

Riksrevisionen har idag publicerat en rapport om oljeskyddsberedskapen. Nu 
ska Räddningsverket se över hur man bäst ger kommunerna stöd på det här 
området.

Rapport om oljeskyddsberedskap [nyhetstexten]

Riksrevisionen har granskat statens förmåga att säkerställa en god beredskap i 
kommunerna mot oljeolyckor och lämnat en rapport till regeringen med slut-
satser och rekommendationer.

– Vi ska nu närmare studera och utvärdera de synpunkter som Riksrevisionen 
framför om beredskapen, säger Håkan Axelsson, chef för Räddningsverkets 
avdelning för stöd till räddningsinsatser.

– Det kan leda till att vi ser över hur vi bäst ska utnyttja våra resurser för att ge 
kommunerna det stöd de behöver både för räddningstjänst och sanering efter 
oljepåslag. Vi har nu avtal med fem kommuner, som personellt och materiellt 
ska stödja andra drabbade kommuner. Det är uppenbart att vi måste informera 
tydligare om vad det stödet innebär. Under första kvartalet i år kommer kom-
munerna att förses med ett ‘oljeskyddspaket’, som bland annat innehåller check-
listor för hur de ska hantera större oljeolyckor. Vi ska informera om aktuell 
lagstiftning och om den oljejour som Naturvårdsverket inrättat och som sköts 
av IVL, Svenska miljöinstitutet AB, säger Håkan Axelsson.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om Räddningsverkets 
och länsstyrelsernas tillsyn också bör omfatta saneringen efter ett oljepåslag.
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– Vi tycker det vore positivt om regeringen vill pröva den frågan, säger Lars 
Ekberg, chef för verkets tillsynsavdelning. Han tillägger att Räddningsverket i 
samverkan med länsstyrelserna ska uppmärksamma kommunerna på behovet 
att planera också för stora oljeolyckor.

– Vi överväger också om vi ska göra en riktad tillsyn mot just kommunernas 
oljeskyddsberedskap, säger Lars Ekberg. 

(www.srv.se/templates/SRV_Page____15936.aspx)

Texten består av sex textblock och längst ned i texten fi nns länkar till den fullständiga 

rapporten på Riksrevisionens egen webbplats, länk till sakavdelning samt kontakt-

uppgifter till dem som uttalar sig i artikeln, de raderna är inte med i analysen.

Läsningen av artikeln kan avslutas efter varje stycke, varav fyra består av endast en 

mening. Det första stycket berättar vad Riksrevisionen gjort. I nästa stycke kommenterar 

en person från Räddningsverket vad de kommer att göra åt det. Det blir ett svar på 

föregående stycke. I nästa stycke kommer ett mer detaljerat svar om vad Räddnings-

verket kommer att göra för att förbättra situationen. 

I stycke fyra presenteras en rekommendation för framtiden från Riksrevisionen. 

Nästa stycke kommenterar detta och ger ett svar på vad Räddningsverket tycker. Texten 

avslutas med verkets syn på vad de ska göra framöver. 

Stycke ett till tre handlar om beredskap och vad verket ska göra för att förbättra och 

stycke fyra till sex handlar om förslag till framtida arbete.

Stycke ett och tre börjar med “Riksrevisionen” och stycke två, fem och sex med “vi”. 

Det ger en känsla av att man svarar på vad de tycker om förslagen. Texten bollas mellan 

Räddningsverket och Riksrevisionen.

Meningarna är högertunga och ganska formella. Högertyngden innebär att större 

delen av meningarna kommer efter det fi nita verbet. Exempel på formella ord som åter-

fi nns i texten är utvärdera, inrättat och rekommendera. Även citaten har en formell ton. 

Orden används sällan i vid informella samtal. Texten är saklig och saknar värdeord.

Detaljnivån ökar ju längre ned i texten man kommer, men varje stycke kan stå utan 

det efterföljande. Texten innehåller många fackord i ämnet, men de som valt att läsa 

texten har troligen även viss kunskap i ämnet.

I det tredje stycket fi nns ett par bisatser, men denna text är ett direkt citat från en 

person och skribenten verkar ha valt att låta den texten få ett mer talspråkligt fl öde istäl-

let för att hugga upp det i ännu kortare meningar.

Ingressen innehåller mindre information, men tillräckligt för läsaren att avgöra om 

man vill fortsätta eller inte. 
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Förstasidans ingresstext: LIX 44

Antal meningar (M): 3

Antal ord (O): 26

Antal ord med fl er än 6 tecken (L): 9

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,75

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 37,04

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 44

LOM-värde: 9/3=3

Hela nyhetstexten: LIX 54

Antal meningar (M): 12

Antal ord (O): 234

Antal ord med fl er än 6 tecken (L): 84

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 18,08

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 36,17

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 54

LOM-värde: 84/12=7

Ingressen har ett lägre LIX än nyhetstexten. Antalet långa ord per mening är i ingressen 

tre, medan det i den längre är sju. Men de långa orden är relevanta och många har 

den formella klang som kan förväntas av en myndighet. Det är svårt att byta ut ord 

som oljeskyddsberedskap, Riksrevisionen, räddningstjänst och så vidare. Det skulle då 

behövas längre förklaringar, vilket skulle ge texten en stilnivå som inte är riktad till den 

tänkta målgruppen. Till exempel skulle oljeskyddsberedskap bli “beredskap för skydd 

mot oljeolyckor”, och det blir inte mer lättläst, bara längre. Med tanke på att man bör 

hålla texter korta är det i det här fallet bättre med det valda ordet. 

Texten är uppbyggd på ett sådant sätt att man kan välja att avsluta läsningen efter 

varje stycke utan att missa allt för väsentliga saker. Detaljnivån ökar ju längre ned i 

texten man kommer.

Den längre nyhetstexten kan i Melin och Langes cirkel (se sid 13) placeras mot den 

högra delen av cirkeln, den är mycket saklig, formell och rätt så detaljerad. Det fi nns 

även mycket information i den. 

Resultatet för texten om rapporten om oljeskyddsberedskap är enligt LIX-beräknin-

gen svår, men med ett normalt värde för offi ciella texter. Antalet långa ord per mening 

ligger på sju. Men man måste även tänka på att texterna inte är ämnade för den breda 

allmänheten. De som läser hela texten är intresserade av ämnet och känner till orden 

som används. Om man tittar på de långa orden så är det mest fackord. 
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4.2 Big Brother, Meter Film & Television
Deltagarna skapar förutsättningar för innehållet. 

(Big Brothers redaktionschef )

Meter Film & Television är ett tv-produktionsbolag och i den här intervjun intervjuades 

redaktionschefen för den svenska och den norska webbplatsen för programmet Big 

Brother. Redaktionen var under intervjun mitt i arbetet med att färdigställa webbplatsen 

för säsongen 2006, som började i slutet av januari.

Big Brother är en dokusåpa där cirka tjugo deltagare befi nner sig i ett hus isolerade 

från omvärlden. De har inte tillgång till tv, radio eller tidningar. Deltagarna bevakas 

dygnet runt av kameror som manövreras centralt från ett kontrollrum. Ett sammandrag 

av vad som hänt under dygnet visas sedan på Kanal 5 och TVNORGE. Sammandraget 

sänds sex dagar i veckan, inklusive en livesänd talkshow. Betalkanaler och webbplatsen 

sänder livebilder dygnet runt från huset.

Deltagarna är i huset under maximalt 114 dagar. Under denna tid genomförs täv-

lingar, uppdrag och utröstningar. Den person som är kvar till sist vinner tävlingen och 

en miljon kronor. Utröstning sker genom att tv-publiken röstar på den deltagare, av de 

nominerade, som de helst vill ska lämna huset. Det är deltagarna själva som nominerar 

varandra. 

Webbredaktionen består av en redaktionschef och fem skribenter: två svenska, två 

norska och en svensk-norsk. Redaktionschefens roll är att se till att arbetet fl yter och att 

de publicerar det som ska publiceras. Till denna grupp har de hjälp av en grupp tekniker 

som bygger själva webbplatsen och håller i tekniken. All text- och bildpublicering sker 

via ett administrationsverktyg.

Big Brother 2006 (liksom säsongen 2005) är ett samarbete mellan TVNORGE och 

Kanal5. Därför har man två stycken webbplatser – en norsk och en svensk. Sidorna 

skiljer sig åt på ett par punkter, dels genom kanalernas respektive profi l fi nns i toppen 

på webbplatserna och att meny- och informationstexter är på respektive språk. Vidare 

anpassas sidorna för tävlingar, reklambanners och dylikt för respektive land. Det mesta 

på sidorna är dock likadant. 

Webbplatserna delar alla nyheter med varandra och varannan text är norsk och var-

annan svensk. Därför har de alltid en norsk och en svensk skribent som skriver nyheter. 

En svensk besökare på bigbrother.se ser alltså samma nyhetstexter som en besökare på 

bigbrother.no. 

4.2.1 Målgrupp
Redaktionschefen berättar att målgruppen för webbplatsen är i stort sett densamma som 

för tv-programmet och tror att besökarna är i åldersgruppen 15 till 35 år. Det de märkt, 

mer och mer, är att gruppen 40 till 50 år också fi nns representerade bland besökarna. 
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Det fi nns en grupp besökare på webben som är väldig intresserad av vad som 

händer i huset, fortsätter redaktionschefen. Denna grupp är uppkopplade nästan hela 

dagarna, både på kanalen som sänder live och mot webbplatsen, där det också fi nns live-

sändningar. Samtidigt är den gruppen med och chattar och skriver i forumet. Big Bro-

thers forum är enligt redaktionschefen starkt och är nästan den största delen på webb-

platsen, där går besökarna in för att prata med andra om det som sker i huset. Den 

aktiva gruppen fortsätter även att diskutera i forumet efter säsongens slut. 

I den här gruppen gjordes en utvärdering av webbplatsen för 2005, gruppen fi ck 

bland annat svara på vad de tyckte om innehållet och hur platsen fungerade. 

Tack vare det forumet har redaktionen en kontinuerlig kontakt med besökarna. Om 

något inte fungerar, rent tekniskt, eller är felstavat så är forumbesökarna snabba att 

påpeka detta. Redaktionen får ofta kommentar inom ett par sekunder om något är fel. 

För att kunna upptäcka besökarnas reaktioner på forumet har redaktionen utsett 

några personer som kontrollerar forumet regelbundet och kan rapportera om något 

kommenteras. De kan även ta bort inlägg som är olämpliga, till exempel personangrepp. 

Det är också anledningen till att forumet ligger på deras egen webbplats, annars skulle 

det uppstå någon annanstans där redaktionen inte kan kontrollera vad som skrivs, fort-

sätter redaktionschefen.

Vad söker besökarna

Anledningen till att man besöker Big Brother-webben, tror redaktionschefen, är att man 

inte vill missa något om programmet. Besökarna vill hålla sig uppdaterad samtidigt 

som de kan diskutera i forumet med andra som är intresserade av programmet. Nyhets-

spalten är bland annat till för att dem som väljer att inte se live-sändningarna, de kan 

istället läsa om vad som sker i huset just nu. 

På frågan om vad som gör att besökarna kommer tillbaka så tror redaktionschefen 

att det kan bli lite av ett beroende. 

Sen är det väl alltid så att det är fascinerande att stå och kolla på grannen, vad 
gör han när man tittar bakom gardinen. Det är samma här, man tittar på de 
här och det är helt legalt liksom att titta på folk på det sättet. Det är nåt som 
kittlar, tror jag, hos folk. Det är därför de kommer tillbaks.

I besöksstatistiken kan de se toppar om det händer något speciellt i huset. Trafi ken ökar 

om det till exempel är ett bråk, ett kärleksdrama eller två personer som står emot varan-

dra i en nominering inför utröstningar från huset.

4.2.2 Uppbyggnaden av bigbrother.se
Redaktionschefen berättar att webbplatsen primärt ska vara en nyhetssida och de försöker 

att publicera minst en nyhet per timme under pågående programsäsong. Nyheterna, 

som är deras viktigaste del på förstasidan, ligger i mitten på sidan. Till höger om nyhet-

sspalten ligger det de kallar för featurekolumnen, där lyfter de fram nyheter som är 
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lite större och som ligger kvar lite längre än de vanliga nyheterna. Ett exempel på en 

featurenyhet är första kyssen i huset. I den kolumnen läggs även andra saker som inte är 

daterade och gäller i fl era dagar, till exempel när det är dags för utröstningar, då ligger 

information om hur röstningen går till. På förstasidan har de även vad de kallar en 

teaserkolumn, den är som en anslagstavla där de lockar med en del saker. De tipsar om 

tävlingar eller att deltagarna skrivit in sina dagböcker. Teaserkolumnen ligger längst till 

höger.

Menyn överst på sidan består av bilder på deltagarna, det är viktigt att deltagarna 

syns eftersom webbplatsen handlar om dem. Troligen blir bilderna för 2006 något större, 

så att de är i fokus när man kommer in på förstasidan. 

På webbplatsen fi nns även en chatt och ett forum samt sidor med information om 

deltagarna, deras dagböcker, klipp och bilder från säsongen, huset, uppdragen med 

mera. Sidan är 759 pixlar bred och kommer att vara så även 2006.

4.2.3 Texter på bigbrother.se
Redaktionschefen berättar om hur de arbetar på redaktionen. Det sitter alltid två 

skribenter framför varsin tv-skärm som visar fyra bilder med sändningar inifrån huset. 

Skribenterna väljer sedan, utifrån vad ser, vad som ska bli en nyhet. 

Sidan som används till uppsatsen är från säsongen 2005. Det är den som används som 
exempel i uppsatsen. Den är minimerad, eftersom det inte är något pågående program när 
uppsatsen skrivs, men den ger en bild av det resonemang som följer. Sidan är 759 pixlar 
bred och får plats i ett 800 pixlar brett fönster. (2005-12-09)

Nyhetsfält Feature-
kolumn

Teaser-
kolumn

Meny

Meny med 
deltagarna
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I texterna försöker redaktionen att hålla en journalistisk ton. För att alla skribenterna 

ska skriva på ett likartat sätt har de en utbildning innan de publicerar den nya webbplat-

sen. De har diskussioner om vilken språkstil de ska ha och hur de ska skriva, allt från 

när de ska sätta talstreck och citattecken till vilka regler de har om vad de får skriva om 

och inte. Skribenterna utbildas även i administrationsverktyget de har.

När skribenterna börjar inför säsongen gör de allt ifrån att förbereda alla texter som 

kan läggas ut om deltagare och mer generella texter. Då är det även i stort sett klart vilka 

deltagarna i programmet är. 

Redaktionschefen säger att målet är att texterna ska vara lättlästa och inte för långa. 

“För det vet man ju själv när man är inne på webben, man har inte tålamod att läsa långa 

texter på skärm”. Skribenterna skriver ganska korta texter som är lättlästa och i bästa fall 

humoristiska. Poängen med webbplatsen är, enligt redaktionschefen, att det ska märkas 

att deltagarna har roligt i huset – “Det ska vi försöka spegla”. I första hand är texterna en 

form av underhållning och de försöker att göra texterna därefter. Ett annat mål de har 

med texterna är att de besökare som inte varit inne på sidan på ett par veckor ändå ska 

kunna förstå sammanhanget och vad som har hänt inne i huset den senaste tiden. Ans-

varet ligger på skribenterna, redaktionschefen har till uppgift att se till att det fungerar. 

Redaktionschefen påpekar att skribenterna är självgående och att de har magkänslan för 

vad som är intressant för besökarna att läsa om. 

Lite krasst, säger redaktionschefen, är det ändå så att det är en kommersiell sida som 

vill sälja olika tjänster, videoklipp, livesändningar och telefonröstning. För att kunna 

sälja de tjänsterna ställer det krav på att på att det som publiceras kommer rätt på webb-

platsen och på de enskilda sidorna. 

Läsbarhet

På frågan om vad som gynnar läsbarheten för besökare på webbplatsen svarar redaktions-

chefen att det kan vara att de försöker ha en ganska humoristisk stil på texterna och att 

texterna är objektiva. Valet att hålla texterna objektiva är för att visa att de i redaktionen 

inte tar parti för eller emot någon enskild programdeltagare. Det de gör är att de leve-

rerar ett material som är objektivt och sen får de som läser själva att “ta ställning till vad 

som är svart eller vitt eller plus eller minus”.

Nästa fråga gällde vad de gjort för att underlätta för besökarna att hitta rätt och hitta 

det de söker. Något som redaktionschefen tycker underlättar är att webbplatsen inte är 

fullmatad med olika saker och fortsätter med att säga att det gör innehållet tydligt och 

besökarna vet vad de får när de går in på webbplatsen. Besökarna vet att det är program-

deltagarna som är huvudpersonerna, det är lätt att hitta informationen om deltagarna 

genom att man klickar på bilden av dem. En förbättring till säsongen 2006 är att det 

kommer till en sökruta. Där kommer besökarna att kunna söka på bland annat nyheter, 

som förut varit sorterade i publiceringsordning. Sökrutan har de lagt till efter att det 

kommit önskemål från besökarna. 
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Rubriksättning är något de på redaktionen diskuterade redan inför säsongen 2005. 

Bland annat om de skulle ha rubriker som gick över en eller två rader, diskussioner 

gällde bland annat vad som är lättast att se. Det är till slut skribenternas eget ansvar att 

sätta rubriker och det beror enligt redaktionschefen på hur fyndig skribenten är. Redak-

tionschefen fortsätter och menar att “relationer av olika slag säljer, bråk som kärlek” Om 

de skriver om kärlek mellan deltagare så är det mer intressant, “men det beror på att vi 

har massa ungdomar som tittar, det är ju spännande”.

4.2.4 Språkval för bigbrother.se och bigbrother.no
Det som är lite speciellt med webbplatsen är att varannan nyhet är på svenska och varan-

nan på norska. Det beror på att säsongen 2005 var, för första gången, en landskamp 

mellan Norge och Sverige i Big Brother. I och med att det är två webbplatser valde man 

att lägga varannan nyhet på norska och varannan på svenska. Två av skribenterna skriver 

på norska, två på svenska och en femte person skriver på båda språken för att kunna ha 

nyheter på svenska och norska. Det är därför samma nyheter på båda den norska och 

den svenska varianten av webbplatsen.

Redaktionen funderade på hur besökarna skulle reagera när varannan text var på 

de två olika språken. Skulle besökarna bli irriterade? Redaktionen gick in och tittade 

direkt i forumet när de hade publicerat webbplatsen och börjat skriva nyheter. Och 

reaktioner blev det, till en början. Diskussion gick ungefär som följer, återberättat av 

redaktionschefen:

– Åh fasen, det står ju på norska, det orkar ju inte jag läsa heller.
– Det spelar väl ingen roll. 
– Det förstår vi väl så lätt.

På det här sättet gick diskussionerna i forumet i några timmar och till slut svalnade 

intresset för det och redaktionschefen sa att det var som om alla vande sig. Detta är även 

bra exempel på att de får direkt respons i forumet. I samma sekund som de lägger ut 

något så är det någon som kommenterar det.

4.2.5 Språklig stil på Big Brother
Under intervjun framkom att texterna som redaktionen lägger ut är en typ av nyhets-

texter med inslag av humor. Texternas syfte är att vara underhållande och blir då en 

form av nyhetsrelaterade underhållningstexter. De är även beskrivande, de skriver om 

vad som har hänt i huset utan att ta ställning för eller emot deltagarna. Texterna ska 

informera om vad som händer och har hänt i huset samtidigt som ska de vara underhål-

lande.

En del texter är mer säljande än andra, speciellt i det som kallas teaserkolumnen. Där 

lockar de med mer säljande texter för att kunna sälja de tjänster som fi nns. Där är det 

som redaktionschefen säger “mer säljande texter, där kan vi kosta på oss och liksom bre 

på lite”, det vill säga mer än i nyhetstexterna. 
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Redaktionschefen påpekar att de i övrigt håller texterna objektiva och skiljer tydligt 

på det redaktionella och det kommersiella. Det som lämnar redaktionen ska vara journa-

listiskt riktigt, det är en av prioriteringar för hur de ska arbeta med texterna, säger 

redaktionschefen. 

4.2.6 TV-programmet och webben
Det som sänds i tv-programmet, på Kanal 5 och TVNORGE sänds dygnet efter att det 

skett i huset, utöver den direktsändning som sker en gång i veckan. Webben är aktiv 

hela tiden och därför samarbetar webbredaktionen med programmet så att det inte lyfts 

fram något på webben som sen inte alls är med i tv-programmet, samtidigt gör de en 

avvägning för att inte undanhålla något för publiken. Redaktionschefen menar att det 

handlar mer om att de ska spegla det som händer på en gemensam nivå så att inte pro-

grammet tar upp något som inte återfi nns på webbplatsen.

4.2.7 Textanalys av Tina två!
Till den här analysen har jag valt den andra nyheten som ligger på förstasidan för 

den avslutade säsongen 2005 och som publicerades 2005-05-22. Texterna ligger som en 

skärmdump i bilaga 3, där fi nns även de andra texterna från förstasidan.

På förstasidan för 2005 ligger de sista nyheterna som publicerades under förra säsongen 

och det är därav en fokusering kring vilka som kom på de tre översta placeringarna. 

Rubrikerna är korta och alla börjar med förnamnet på personen nyheten handlar om. 

Efter följer en kort mening som skriver något mer om personen. Till detta fi nns en bild 

på personen som texten handlar om. Det viktigaste på webbplatsen är deltagarna, vilket 

även markeras med att namnen står med i rubrikerna.

I ett par av kortnyheterna används inga verb varpå meningarna är grafi ska, men vi 

förstår ändå vad som menas. “En värmlänning [kom] på tredjeplats.” När vi använder 

ordet “på” så är det beroende av ett verb genom att man till exempel “är” på någonting, 

men i den här korta meningen så behövs det inte. 

I den följande texten är fundamenten i huvudsatserna kursiverade. Styckeindel-

ningen med mellanrum mellan varje stycke är detsamma på som på webbsidan.

Tina tvåa! [ingress från förstasidan]
söndag 22 maj, 21:23
En värmlänning även på andraplats.

Tina tvåa! [hela nyhetstexten]

Tina är den högljudda värmlänningen med livsmottot ”ångra inget och lev 
livet”, något hon också gjort under sin tid i Big Brother.

Med sin charmiga dialekt tog hon genast kommandot i huset och blev något av 
en Big Brother-mamma. Att laga mat är något som hon kan och gärna gjorde 
även då Sebastian och Klas ibland klagade på den kulinariska kvaliteten.
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Efter att svenskarna nominerat henne kände hon sig utstött av sina landsmän 
och sökte sig till norrmännen för vänskap. På väggrivningsfesten fl örtade hon 
med Patrick, och när hon satt gränsle över honom och tjöt ”Do It, just do it” 
sökte hon nog lite mer än just det.

Hon har gjort sig känd för att ha temperament och det är inget hon sticker 
under stol med. Det har legat henne i fatet mer än en gång och grälen har varit 
många. Men Tina har alltid kommit igen och rest sig på nio. Hon personifi er-
ade uttrycket ”Ensam är stark”, men ensam var hon inte när hon hånglade med 
Anders eller när Ørjan kom på besök…

Under en omvänd utröstning då deltagarna fi ck välja mellan Laila och Tina var 
det värmländskan som fi ck åka hem. Men hon var inte borta lång tid. En 
vecka senare var Tina tillbaka efter att ha blivit inröstad på livesändningen. Hon 
äntrade sedan huset sjungandes låten “I will survive”.

Och överlevt har hon gjort. Bland annat provade hon som första deltagare på 
att falla fritt under happeningveckan. Hon har hävt öl, ätit fårskalle och byggt 
bajshydda med stort engagemang och yvigt temperament. Tinas humör har för 
övrigt inte alltid varit på hennes sida i uppdragen. Att bygga Billyhylla och åka 
minimotorcykel kan få henne att skrika högt och då gärna på den som råkar stå 
närmast.

Efter 107 dagar, många nomineringar bakom sig och med en bild av Adam och 
Brita intatuerad på benet lämnar hon nu Big Brother som tvåa.

Vi önskar henne lycka till i framtiden!

Den här texten har, liksom Räddningsverkets text, högertunga meningar, men det fi nns 

även vänstertunga meningar som har en hel fras med fl era ord i fundamentet. De fl esta 

fundamenten är korta och varje stycke håller sig till ett tema. LIX-värdet är lågt och 

ligger på lättläst, vilket passar det syfte och den målgrupp som webbplatsen har. I texten 

fi nns även ord som ligger på lite olika stilnivå. “Kulinarisk” har högre stilnivå än vad till 

exempel “bajshydda” har. 

Rubriken anger det viktigaste i två ord. Det räcker att veta vad som menas om man 

sedan tidigare känner till vad programmet handlar om och besökarna är insatta i hän-

delserna, vilket ett antal besökare är. 

I det första stycket, som börjar med Tinas namn och repeteras från rubriken, får 

läsaren en kort presentation av henne. I det andra stycket beskrivs Tinas karaktärsdrag, 

följt av ett stycke där hennes förkärlek för norrmännen presenteras och förklaras. Nästa 

stycke beskriver hennes temperament och att hon är en person som alltid kommer igen.

I stycke fem handlar det om utröstningen av henne och att hon återkom. I nästa 

stycke kommer en sammanfattning över det hon gjort under programmet. I det näst 

sista stycket avrundas hela texten med en upprepning att hon lämnar huset och att hon 
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kom på andraplats. Allra sista stycket har en tydlig röst från programredaktionen som 

önskar henne lycka till. De fristående stycken kan stå för sig själva i och med att de 

innehåller ett tema per stycke. 

Texten är lättsam att läsa och är underhållande, så som de på redaktionen vill ha det. 

Texten har en positiv ton, utan att överdriva. Värdeord som fi nns i texten är bland annat 

charmiga och högljudda.

Texten har en berättande stil, men man behöver inte läsa hela för att förstå samman-

hanget. Om man skulle placera texten i Melin och Langes cirkel skulle den hamna mot 

det informella hållet, mer än mot det formella. Informationstätheten är varken för tunn 

eller för packad, och den är ganska allmänt hållen och saklig, med en positiv klang utan 

för många och överdrivna värderande ord.

Resultat nyhetstext: LIX 32

Antal meningar (M): 21

Antal ord (O): 331

Antal ord med > 6 tecken (L): 54

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 15,09

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 16,57

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 32

LOM-värde: 54/21=2,6

Det är en relativt lång text som får ett LIX-värde på 32, vilket är klassat som lättläst, det 

vill säga en text som kommer i samma kategori som skönlitteratur och populärtidningar. 

Texten innehåller runt tre ord med sju eller fl er bokstäver per mening. Detta ger en fi nger-

visning om att redaktionen väljer att inte ha alltför svårlästa texter. Deras målgrupp är 

även mycket bred och många unga fi nns bland besökarna. Därför är det bra värden för 

webbplatsens syfte.

4.3 Information design
Gör besökaren en tjänst. 

(Information designs projektledare)

Information design är en kommunikationsbyrå som arbetar både med att producera 

webbplatser och events. De är fyra personer på byrån: en projektledare och producent, 

en produktionsledare, en programmerare och en art-director. De producerar webb-

platser kontinuerligt och arbetar vidare med befi ntliga kunders webbplatser. Till den här 

intervjun träffade jag projektledaren, tillika en av ägarna till kommunikationsbyrån.

4.3.1 Målgrupper
För att ta reda på målgrupperna för sina kunder har Information design en diskussion 

kring mål och syfte inför den webbplats som ska konstrueras. Något som Information 

design alltid arbetar med är att en webbplats inte ska handla om sig själv, den ska handla 
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om det behov som besökaren har. På Information design arbetar de efter mantrat “Gör 

besökaren en tjänst”. I det sammanhanget påpekar projektledaren att de bästa webbplats-

erna i Sverige är Aftonbladet och Eniro, den ena “förser oss med skvaller och det tycks 

vi ha ett oändligt behov av” och den andra ger oss telefonnummer. Det viktiga är att 

besökarna får nåt ut av besöken på de webbplatser de är intresserade av. 

Tillsammans med sina kunder ritar de “Bengt-och-Lisa modellen”. Projektledaren 

berättar att Bengt och Lisa är de viktigaste personerna för en webbplats. Bengt går till 

en webbplats för att han behöver ett svar på en fråga och på andra sidan fi nns Lisa som 

kan ge Bengt svaret. 

Vid 77 procent av sajtbesöken i världen är man bara ute efter en enda fråga, ett 
enda svar. Så hans [Bengts] behov är att det som är på sajten är sant, att han 
hittar sitt svar och att det går ganska fort.

Utifrån modellen diskuterar Information design sedan med sina kunder om vem Bengt 

är och vilka behov han och andra besökare kan tänkas ha, vilka frågor de kan tänkas vilja 

ha svar på och även vilka frågor företaget idag får per telefon. Nästa steg är att fundera 

över vilka av de frågorna en webbplats skulle kunna svara på, sen diskuterar de vilka 

personer i organisationen som har den informationen idag. Den personen representeras 

i modellen av Lisa. 

Bengt- och-Lisa-modellen som Information design använder för att 
tillsammans med sina kunder bestämma mål, syfte och innehåll för 
webbplatser de bygger. Illustrationen är gjord efter skisser som visades 
under intervjun.

BENGT
besökare

LISA 
har information i 
organisationen

WEBBPLATS

Söker 
information

Verktyg för 
publicering

Istället för 
frågor via 

telefon

Projektledaren förklarar modellen, rutan mellan Lisa och Bengt representerar webb-

platsen som kan svara på frågor. Lisa behöver inte vara en webbredaktör i organisa-

tionen, hon är personen som har informationen och kan göra den tillgänglig. Webbplat-

sen ska på ett effektivt sätt kunna svara på alla tänkbara frågor. Den ska göra så att det 

blir kul, intressant, sant och lätt för Bengt att hitta säger projektledaren. Den ska även 
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göra så att Lisas kunskap kan nå webbplatsen snabbt, enkelt och billigt. Projektledaren 

säger att webbdesignen är till för att göra det kul och bra för Bengt och administrations-

verktyget och organisationen kring verktyget är till för att det ska fungera för Lisa.

Projektledaren nämner fem punkter som de arbetar mycket med och som kunderna 

får vara med och diskutera. Dessa är:

Syfte:  fundera på syftet, vad är tjänsten?

Innehåll:  vilket innehåll krävs, Lisa ska fylla det här.

Funktion & design:  hur ska det se ut och fungera så att det blir bra 

 för Bengt?

Teknik & organisation:  vilket verktyg, vilka människor är med och vad 

 behöver de för utbildning och hur får vi dem 

 engagerade?

Promotion:  hur får vi besökare till webbplatsen?

Den fjärde frågan är den viktigaste, säger projektledaren, det vill säga Lisas engagemang. 

De andra delarna brukar lösa sig. Bara Bengt vill ha något tillräckligt mycket kan han 

tänka sig att söka på Google, fortsätter projektledaren. Men då gäller det att någon har 

lagt ut en sida med korrekt information. För utseende på webbplatsen är egentligen det 

minst viktiga, men det är det inte för kunderna.

Testgrupp

För ungefär fem år sedan gjorde Information design ett test när de skulle lansera en ny 

version av Karlstad kommuns webbplats. Testet gick bra och Information design fi ck en 

bekräftelse på att deras modell fungerade. Testet bestod i att 15 till 20 personer fi ck fem 

uppgifter att lösa under en halvtimme. De tittade på hur testgruppens deltagare gjorde 

när de löste uppgifterna och sedan intervjuade de dem. Projektledare kommenterade 

detta med att säga att ...

... problemet med webben är att man kan ju inte fråga någon hur det funkar, 
för att den är ju så intuitiv. Det är ju som att man kan ju inte fråga om ett tv-

program är bra eller dåligt. Det är ju så intuitiv upplevelse liksom.

Projektledaren berättar att det inte gick att hitta svaret på en av uppgifterna i testet och 

efter bara ett par minuter fi ck de svar från testpersonerna att det inte gick att hitta svaret 

bland de 12 000 sidorna som fanns på webbplatsen då. Det ser projektledaren som ett 

mycket bra betyg och det gav dem ett större självförtroende. Sedan dess har karlstad.se 

levt i fem år utan Information design och vuxit ännu mer. 

Vad söker besökarna

Vad tror Information design lockar besökare till de webbplatser de gjort och varför 

kommer de tillbaka? Projektledaren tror att det är sidan där besökarna fi nner svaret på 

som är den viktigaste sidan, det vill säga sidan längst ned. Sista sidan besökaren kommer 
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Information designs förstasida. De webbplatser de producerar är runt 
750 pixlar breda för att få plats på en skärm som är 800 pixlar bred. 
(2005-12-12)

Navigeringsfält

till är den där man fi nner svaret. Och den sidan lägger många minst tid på när man 

bygger upp en webbplats. “Det som lockar folk att komma in är att de tror att vi kan 

ha svaret och då gäller det att man ser ut som om man har svaret.” Om besökaren går 

in och letar efter någonting och hittar sitt svar ska de även få en känsla av att samma 

webbplats kan ge svar på liknande frågor framöver. 

De behöver inte veta om svaret fi nns där, men de behöver en känsla för att 
känna sig trygga med att svaret kan fi nnas där. Det är lättare att säga än att 
göra.

4.3.2 Uppbyggnaden av webbplatser
Information design har tagit fram ett administrationsverktyg som de erbjuder sina 

kunder och verktyget anpassas sedan till kundernas olika behov. Alla webbplatser blir 

inte likadana, även om de kan likna varandra. Information design börjar alltid från ett 

vitt papper när de ska ta fram en ny webbplats. 

Oftast lägger de navigationen till höger på webbplatserna de bygger och det är de 

ganska ensamma om att göra. Projektledaren säger “att den [navigationen] är till höger 

är för att där är handen på alla högerhänta. Så det är de högerhänta som får bestämma.” 

Den fortsatta förklaringen är att det blir en kortare rörelse med musen med navige-

ringen till höger. Om man ska fl ytta muspekaren till den vänstra sidan av skärmen blir 

det en större rörelse och en tredje förklaring är att den vertikala skrollen ligger till höger. 

För besökaren blir det en mindre rörelse mellan att skrolla och klicka än om man skrol-

lar och sen förfl yttar pekaren till vänster för att klicka i navigeringen. 
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Men det är bara vi som tycker det och det fi nns inget skäl att ha det på andra 
sidan. Det som väger emot är att alla andra gör det [har navigering till vänster], 
och egentligen ska man göra som alla andra gör, så det är skitjobbigt att ha den 
där för oss, eftersom vi inte tycker att man ska bryta mot konventionerna.

Bredd på webbplatser

Information design gör webbplatser som är runt 750 pixlar breda så att de får plats i 

fönster som är 800 pixlar breda. Att de valt att jobba i den bredden beror på att det 

fortfarande är 15 till 20 procent av webbanvändarna som har den upplösningen på sina 

skärmar. Därför tycker Information design att alla besökare är värda att kunna se hela 

sidorna och påpekar samtidigt att det är jobbigt att skrolla i sidled. 

De är även uppmärksamma på hur breda själva textfälten på sidorna är. På webb-

platsen för Region Värmland ligger ett textfält som, enligt projektledaren, är lite för 

brett, (inringat på bilden). Men i och med att det bara är två rader i fältet tycker projektl-

edaren att det fungerar. Valet att ha smalare textfält hänger ihop med att läsaren ska hitta 

till nästa rad vid läsning för, som projektledaren säger, om ögat inte hittar tillbaka blir 

det jobbigare att läsa. Projektledare fortsätter och säger att det egentligen inte handlar 

om hur brett det är i pixlar utan snarare på hur många ord det är per rad och storleken 

på typsnittet. 

Webbplatsen www.regionvarmland.se byggd av Information design utifrån 
deras metod att bygga webbplatser.

Navigeringsfält
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Att bygga webbplatser

Att göra webb behöver inte vara logiskt, enligt projektledaren, detta för att människor 

inte är särskilt logiska. Ett bra sätt att beskriva hur man surfar är uteslutningsmetoden, 

om man får fem val och direkt kan utesluta fyra av dem väljer man att klicka på den 

femte, valet avgörs ofta inom en sekund och då spelar det inte någon större roll om man 

förstått eller inte. Projektledaren fortsätter och menar att det pratas mycket om att det 

är viktigt att besökare, på en webbplats, förstår var de är men “vi gör mera upplevelser 

och vi gör ganska mycket med magen”.

Projektledaren har tidigare gjort tv- och radioprogram, evenemang och så vidare och 

menar att för de fl esta evenemang kan man hitta på något på en halvtimme, men det går 

inte att hitta på en webbplats på en halvtimme. “Det är nog ett av de svårare medierna 

att hänge sig åt, kan man säga. För det är så många parametrar.”

Information design jobbar efter skanningsteorierna, se teoriavsnittet om hur besökare 

på webben skannar texter istället för att läsa dem (sid 9). Projektledaren läser en del om 

webb och tror att ...

... folk hittar ganska fort innehållet, på mindre än en sekund så har man sett 
förbi navigation, reklam och hittat [det som söks]. Framförallt om man låter 
innehållet stå ganska långt upp till vänster och i svart text på vit botten. Och 
det ser du ju på våra sajter, det är väldigt tydligt var man ska börja läsa. Det 
står till och med ’Välkommen’ på ganska många av dem. Dit hittar folk direkt. 
Man skannar eller liksom ’hoppläser’ några få sekunder – neråt. Innan man 
börjar fundera ’Var är navigationen?’

Navigering 

När det gäller navigering så menar Information design att bra navigering kan berätta 

sin egen historia, navigeringen är ofta det viktigaste innehållet, med korta ord kan det 

ändå beskrivas vad som fi nns inom organisationen webbplatsen handlar om. Framförallt 

använder Information design sig inte av menyer som fälls ned när man klickar på dem, 

eftersom de menar att man direkt ska se vart man kommer när man klickar på en meny 

eller länk. Som exempel nämner projektledaren Region Värmlands webbplats, i navige-

ringen längst till höger står de delar som ingår i Region Värmlands verksamhet: kommu-

nikation, infrastruktur och IT, miljö och hållbar utveckling, vård, omsorg och folkhälsa 

och så vidare. Istället för att man först klicka på “Verksamhet” för att få se vad de har 

för verksamhet. 

Projektledaren säger att de är försiktiga med att använda horisontella menyer, som 

den på Region Värmland för de tycker att ...

... de är mycket svårare att läsa, de gör sajterna fi na, så där har vi ett litet prob-
lem, eftersom våra sajter inte har det så ser de lite tråkiga ut. Nu har den här 

en sån, men det var mest för att det skulle bli fi nt.
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8. Linjära texter hålls ofta ihop på det sättet med hjälp av teman som binder ihop de enskilda 
 styckena. Se avsnitt 2.2.8.

Originaltext från langberget.se:

Fronten med varmt väder har dragit 

förbi och vi har åter igen minusgrader. 

Snön har tryckts ihop en aning, men 

det påverkar inte antalet km öppna 

spår.

Projektledarens version:

Fronten med varmt väder har dragit 

förbi. Vi har åter igen minusgrader. 

Snön har tryckts ihop en aning. Det 

påverkar inte antalet km öppna spår.

4.3.3 Texter på Information designs webbplatser
Information design gör helst webbplatser där besökarna ska läsa de texter som står. De 

gör sidor där besökaren inte ska behöva börja med att trycka på en knapp, påpekar 

projektledaren. De vill att besökarna ska läsa det de skriver. Projektledare fortsätter och 

säger att de försöker sätta punkt väldigt ofta i sina texter, detta med tanke på att besökare 

på webben är otåliga och har ont om tid. Information design gör det framförallt i texter 

som de producerar själva. “Vi sätter punkt så ofta att om man läser det högt blir det 

töntigt.” 

Under intervjun visar projektledaren en text som ligger på en av de webbplatser de 

gjort och berättar hur de skulle skriva om den. Originaltexten är skriven av företaget 

som beställt webbplatsen och nu har ansvaret för materialet. 

Att Information design valt den här stilen med korta meningar beror på att de tycker att 

den som läser ska kunna sluta läsa vid varje punkt. Detta för att undvika att besökarna 

slutar läsa mitt i en mening. Projektledaren fortsätter och säger att om man skulle skriva 

så här på papper blir det svårläst och där ser man hellre att den som ska läsa, läser två 

stycken. “Man gör ofta så att man i ett stycke puffar för nästa stycke och i nästa stycke 

puffar tillbaka, det kallas för bra fl yt”8. 

Projektledaren säger att många pratar om att i webbtexter ska varje stycke handla om 

en sak, men Information design drar det ännu hårdare och säger att man måste sätta 

“meningarna i sådan ordning så att man [läsaren] kan ge sig när som helst och ändå ha 

fattat. Så det viktiga måste stå i den första meningen”. 

När Information design skriver texter som puffar för något från förstasidan ska det 

säga något om vad besökaren kommer att komma till när de klickar sig vidare. Texten 

ska ge besökaren ett svar och erbjuda valmöjligheten att gå vidare och läsa mer detaljerad 

information. När Information design hinner, vid produktion av webbplatser, jobbar de 

mer med sidor i nivåer under förstasidan.

Information design anpassar texter åt kunder, de får in ett material som kunden gjort 

till sin webb och som sen kortas ned genom att ta bort det som är för omständligt. 

Projektledare säger att de kallar det för att “punkta upp och feta till”.



56

Säg det tydligt! 4. Resultat och analys
Karin Albinson

Problemen med texter på webbsidor brukar inte vara tunga fackord, påpekar projek-

tledaren. Det är snarare de ord som används till utsmyckning av texterna som är ett 

problem. Utsmyckningsorden hittar man till exempel i broschyrer och romaner och där 

passar de in, men på en webbplats ska fokuset vara kärnord som är innehållsbyggande. 

Det underlättar även för sökmotorer att hitta sidorna. 

Genom att använda kärnord underlättar Information design för personer som har 

svårt att läsa, även de får en möjlighet att se vad det står på sidorna. Projektledaren 

påpekar att personer som är synskadade och använder en lupp även hjälps av att det är 

punkt ofta. Det hjälper även dyslektiker och invandrare som har svårt att läsa texter på 

svenska.

För projektledaren på Information design är deras sätt att skriva så självklart att det 

nästan känns löjligt, men påpekar att om man börjar titta på en del andra webbplatser 

så kommer man att mötas av “slängiga konstiga reklamtexter med många komman i och 

som inte handlar riktigt om ämnet utan är lite fi nurliga”. 

Projektledaren menar även att webben inte är ett medium för fi nurligheter eftersom 

besökarna ofta har bråttom vidare och det inte är säkert att de kommer att läsa klart. Att 

då ha en knorr i slutet av en mening som ställer det andra på ända är riskfyllt. Det här 

börjar bli “farligt i de andra medierna också för folk är så himla stressade.” Ett exempel 

på detta var de med om själva när de läste en tidning på kontoret. De hann bli upprörda 

och nästan ringa till tidningen innan de i slutet på artikeln såg att de som skrivit menade 

tvärtom.

4.3.4 Språklig stil – webbcopy
Sammanfattningsvis skriver Information design alltid det viktigaste först och använder 

kärnfulla ord i korta meningar utan bisatser. Den här stilen kallar de webbcopy. “Högläst 

blir den komisk, i en trycksak blir den svårtläst, på webben med det här skuttandet i 

texten så funkar den.”

Information design försöker att hålla sina texter objektiva. Detta gör de för att 

besökaren inte ska riskera att snubbla över subjektivare delar i texten. Projektledaren 

menar att subjektiv text kräver ännu mer tankekraft av besökaren för det leder till fl er 

funderingar som “tycker jag likadant” eller “varför sa han så ”. 

När man läser på webben så är det väldigt mycket processorkraft som går åt 
till att det ska gå fort. Hela den medvetna delen av hjärnan är ju som helt 
upptagen med ‘var kan det va, var kan det va?’ 

Om man blir störd av en subjektiv text i det intensiva sökandet tar det stopp, projekt-

ledaren jämför det med att man är som ...

... ett djur som jagar genom skogen. Känner vittring, lite åt höger, lite åt vänster, 
och så möjligen lite av processorkraften för att den inte ska slå huvudet i en 
gran, men resten av organismen är bara upptagen av [att söka] och att då, om 
man då lägger in en subjektivare del, då är risken större att man snubblar.
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På den sista sidan i nivån kan man sen bryta mot allt detta, där kan det stå hur mycket 

som helst. Detta eftersom besökaren där lämnar webbplatsen, antingen för de fått svaret 

de sökte eller för att de skriver ut eller kopierar texten. 

Hur får Information design sina kunder att följa deras rekommendationer för hur 

de skriver webbtexter? Projektledaren berättar att de instruerar sina kunder om hur de 

tycker att texter ska vara och så visar de kunderna. Sedan håller Information design 

sporadisk kontakt och återför till kunderna om det de tycker är bra eller om något kan 

ändras. De försöker stötta sina kunder för att de ska fortsätta att skriva som de blivit 

uppmanade att göra. 

4.3.5 Mål och framtid
Ett mål som projektledaren har med webbplatser de producerar och med sitt arbete är 

att hjälpa andra att anpassa budskap och föra ut det. De tar befi ntlig information och 

gör den kraftfullare genom att designa om den, dels genom layout, men lika ofta genom 

att anpassa stilen på språket genom att punkta upp och feta till, ta bort särskrivningar 

och stuva om texternas ordning på sidorna. 

Framöver tror projektledaren att webbplatser kommer att ha mycket färre sidor och 

menar att det redan idag syns på de amerikanska it-bolagen, de har köpknappen på 

förstasidan och har insett att ingen läser något ändå. Det kommer inte att gå att gömma 

sig bakom “fl uff-fl uffet” längre. 

4.3.6 Textanalys av Affärsmöten
Information designs webbplats har inte samma publiceringstakt som de andra webb-

platserna som analyserats i uppsatsen, som har ett nyhetsfokus. Därmed inte sagt att 

texten på informationdesign.se är inaktuell, den behöver heller inte uppdateras hela 

tiden i och med att den information som fi nns rör vad Information design arbetar med. 

Texten är hämtad 2006-01-19. Sidorna som texterna är hämtade från ligger som skärm-

dumpar i bilaga 4.

På förstasidan på informationdesign.se fi nns en kort presentationstext om företaget 

och till höger ligger navigeringen med fyra rubriker. Rubrikerna talar om vad Informa-

tion design arbetar med och det är följt av en beskrivning på en till två korta meningar. 

Effektiva affärsmöten [kort information på förstasidan]

Dramaturgi och retorik är effektiva verktyg i manusarbetet. Vi ordnar med 
teknik och coachar talare.

Affärsmöten [hela texten på sidan]

Även ett vanligt möte blir bättre med rätt förberedelser. Vi ser till att tal och 
talare är redo, att rummet är inrett på rätt sätt och att ljud, ljus, video och 
bilder fungerar.
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På mindre möten kan en person ta hand om alla dessa viktiga delar. Vi är vana 
att göra ändringar i “sista minuten” och ser till att föreställningen eller mötet 
fl yter bra. Större affärsmöten kräver naturligtvis större insatser.

En viktig uppgift vi ofta har är att ta emot information och data som skall vara 
med på mötet. Bilder från reklambyrån, siffror om försäljning eller en demo på 
den nya webbsidan.

Om vi får är vi gärna med från början. Det fi nns många alternativ till att en 
person står längst fram och talar. Retorik och dramaturgi är verktyg som kan 
vara väl så bra som en dyr introduktionsfi lm eller en lyxig middag efteråt.

I texten om Information designs sätt att arbeta med affärsmöten nämns tre olika nivåer 

på möten – vanligt, mindre och större. Två av dessa ord står i början av två stycken 

och gör att besökaren ser det vid en avskanning. Meningarna knyter inte direkt an till 

varandra som det gör i en berättelse, och det är så Information design skriver sina texter. 

Deras tanke är att man ska kunna sluta läsa efter varje punkt. Ju mer man läser desto mer 

information får man, men i den första meningen – “Även ett vanligt möte blir bättre 

med rätt förberedelser” sägs något om vad de kan göra för eventuella kunders möten – 

förbättra dem.

Effekten av att texten är uppbyggd på det här sättet gör att den känns upphackad. I 

stycke tre fi nns en grafi sk mening. Där har de, istället för att använda ett kommatecken 

och gjort det till en bisats, valt ha den informationen i en egen mening. Det viktigaste 

står ändå alltid i början av varje mening och stycke. Som helhet knyts delarna ihop, men 

de kan även stå för sig självt. Texten är saklig, formell, ganska allmän och har en lagom 

mängd information, utan att bli tunn. Texten är till för att marknadsföra Information 

designs verksamhet och innehåller ett par värdeord, bland annat viktiga, dyr och lyxig. 

Textens LIX är 29, vilket är klassat som mycket lättläst. Antalet långa ord per mening 

är ungefär två. Fördelen i just den här texten är att de fackord som används är korta: 

möte, ljud, ljus, video, bilder. De kunde valt att skriva: affärsmöte, ljudteknik, ljus-

sättning, videoteknik och powerpointpresentationer. Men det val de gjort håller ned 

textens längd och ökat läsbarheten. 

Resultat Affärsmöten: LIX 29

Antal meningar (M): 11

Antal ord (O): 145

Antal ord med fl er än 6 tecken (L): 23 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 12,17

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 16,44

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 29

LOM-värde: 23/11=2,1

Information designs egen webbplats har på förstasidan en kort text om sig själva, LIX 

ligger för den texten på 41 och det är de långa orden som drar upp värdet, men man 



59

Säg det tydligt! 4. Resultat och analys
Karin Albinson

måste tänka på att de ord som används är viktiga för att beskriva vad de menar. Mening-

arna är korta och säger något om företaget. Texten i analysen har ett betydligt lägre LIX 

och är mycket lättläst. Beroende på vad man vill uppnå så spelar egentligen LIX och 

LOM ingen större roll. Det viktiga är att man säger det man vill så tydligt som möjligt.

4.4 Sammanfattning och analys
De tre intervjuernas resultat påminner i någon mån om varandra. Alla tre jobbar med 

sina texter och tycker att det är viktigt att besökarna hittar rätt i den valda strukturen. 

Korta texter som är tydliga är deras gemensamma drag. De har lite olika inriktning för 

hur korta texterna ska vara. De har tänkt genom vilka deras målgrupp/er är och anpassar 

sina webbplatser därefter. 

4.4.1 Textanalyser
Texterna speglar det sätt som redaktionerna arbetar efter. Gemensamt för dem är att 

detaljnivån ökar ju längre ned i texterna man kommer och att man kan välja att sluta 

efter varje stycke, med tillägget att man hos Information design kan sluta läsa efter varje 

punkt. Men en del av styckena i de andra texterna består av endast en mening. Ingen av 

texterna faller över och blir för informell, detaljerad, emotiv eller för tunn eller packad 

med information. Både Räddningsverket och Information design säger att de håller sig 

uppdaterade med aktuella rön och de nämner båda Jakob Nielsen i det sammanhanget. 

4.4.2 Räddningsverket
På Räddningsverkets förstasida ligger alltid de senaste nyheterna med en rubrik och en 

kort ingress bestående av en eller två meningar. Om besökarna vill kan de gå vidare och 

läsa mer. Texterna i nästa nivå är uppdelade i korta stycken med en rads luft mellan. Det 

fi nns även, om det behövs, en länk till ett dokument (rapport, utredning eller dylikt) 

eller till en sida på en lägre nivå i webbplatsen, till exempel till sakavdelningens sidor, 

där fi nns ännu mer information, som också är mer detaljerad och längre. Men på de två 

översta nivåerna hålls texterna luftiga och korta.

Menyerna är indelade efter områden som hör ihop och med hjälp av snabblänkar 

till olika delar av webbplatsen hjälps besökare framåt till det som eftersöks, då det kan 

vara besvärligt att leta i menyer ibland. Redaktionen arbetar för att ge besökarna en 

möjlighet att hitta det de söker med hjälp av de begrepp som används i menyerna.

Språk på Räddningsverket

I och med att Räddningsverket är en svensk myndighet ställs andra krav på deras mate-

rial och texter. De kan inte använda rubriker som ska sälja och locka, de måste hålla sig 

objektiva. Det påverkar naturligtvis kraven på att texterna ska vara mer objektiva och 

hålla sig till fakta. De har en annan typ av bevakning eftersom de är fi nansierade av 

statliga medel.
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För en myndighet av Räddningsverkets storlek med många olika inriktningar och 

mål och avdelningar har de också många målgrupper. Målet med texterna på de två övre 

nivåerna är att hålla dem rena från långa och onödigt krångliga ord. De jobbar med 

allt från utbildning till tillsyn så är det en komplex webbplats där de försöker att guida 

besökaren rätt och en möjlighet att hitta tillbaka med hjälp av menyer, snabblänkar 

och brödsmulor. Räddningsverkets webbredaktion försöker, med hjälp av texter, få 

besökaren att kunna avgöra relevansen i ett dokument eller på en sida innan besökarna 

klickar. Förstasidan påminner om en nyhetssida, där man lägger ut de senaste nyheterna 

och det är de som får mest träffar. Målgruppen är inte i första hand privatpersoner utan 

webbplatsen är mer en plats som riktar sig till sakkunniga, som länsstyrelser, kommuner 

och företag.

4.4.3 Big Brother
Besökarna på bigbrother.se har inte en fråga de vill ha svar på, de vill troligen veta vad 

som händer i huset just nu och det ger webbplatsen svar på. Big Brother-redaktionens 

mål är att lägga ut en nyhet i timmen om vad som händer i huset och på så sätt hålls 

sidan aktuell och det är lätt för besökarna att hålla sig uppdaterade. Besökarna på 

bigbrother.se är motiverade att göra längre besök på webbplatsen, speciellt den mest 

aktiva gruppen. Ungefär som Information design menar med att aftonbladet.se är en av 

Sveriges bästa webbplatser – “som förser oss med skvaller” (Projektledaren på Informa-

tion design). Dagstidningar med egna webbplatser ger oss rubriker och besökarna väljer 

vilka artiklar de vill läsa. 

Redaktionschefen för Big Brother tror att den grupp som är den mest aktiva besöker 

sidan regelbundet för att hålla sig uppdaterade och kunna se “live” och på så vis vara 

med när det händer något. Redaktionschefen tror att det blir en form av beroende.

Webbplatsen har aktiva besökare som redaktionen har kontakt med via forumet, på 

så sätt har de kontakt med en del av sin målgrupp. De som skriver i forumet kommen-

terar om något är fel eller inte fungerar, vilket gör att redaktionen snabbt kan förbättra 

webbplatsen.

Språk på Big Brother 

Stilval för texterna spelar roll på en webbplats och på Big Brother stod man inför att 

publicera på två språk – norska och svenska. Varannan nyhet skulle vara norska och 

varannan på svenska under säsongen 2005, och detta kommer att ske även 2006.

När de började blev det genast reaktioner i det forum som fi nns på webbplatsen. 

Forumdeltagarna startade genast en diskussion om detta, men efter ett tag hade de 

accepterat valet och vande sig vid att läsa på de båda språken 

Det är ett bra exempel på att de får direkt respons på det som läggs ut, de får ofta 

kommenterar och kan ändra om något inte fungerar eller är oklart. Det visar även att 
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man som webbanvändare snabbt anpassar sig till situationen som råder om man är till-

räckligt intresserad av innehållet på webbplatsen.

Texterna som ligger i nyhetsfältet består av en kort rubrik och en mening som ger en 

upplysning om vad nyheten handlar om. I själva nyheten är texten lite längre och mer 

berättande om vad som hänt. 

Ett val som är viktigt för Big Brother-redaktionen är att skilja mellan det redak-

tionella och det kommersiella. Texterna i nyheterna är objektiva för att visa att de inte 

tar ställningen för eller emot någon av deltagarna i programmet.

4.4.4 Information design
På Information designs är fokuset “Gör besökaren en tjänst”. De arbetar med att under-

lätta för besökarna att fi nna det besökarna vill ha svar på. Med hjälp av navigeringen vill 

de ge besökarna en assistans på vägen så att de hittar vad de söker. 

Språk på Information designs webbplatser

Information design skriver texter som är uppbyggda av korta meningar och som läsaren 

ska kunna sluta läsa efter varje punkt. Det viktigaste placeras i början av meningarna 

och eftersom de är så korta kan man säga att varje mening innehåller det viktigaste. 

4.4.5 Val och krav på objektivitet
Trots att de tre redaktionerna jobbar med olika målgrupper och olika förutsättningar 

arbetar alla med objektiva och korta texter. Kraven på Räddningsverket och Big Brother 

skiljer sig åt. En myndighet har större krav på att hålla sig objektiva, medan Big Brother 

har valt själva att hålla sina texter objektiva. Information design har också objektiva 

texter för att de vill att den som läser inte ska behöva stanna upp och fundera över vad 

skribenten menar.

4.4.6 Omvärldens påverkan
Både Räddningsverket och Big Brother tar upp att deras webbplatser är beroende av 

vad som händer i deras omvärld, dels för att besökarantalet ska öka och skapandet av 

nyheter. Till exempel nämner Räddningsverket att när de nämns i tidningarna så ökar 

besökarantalet. Big Brothers webbplats, som bara är aktiv under själva programmet, är 

beroende av vad deltagarna i huset gör eftersom de publicerar många nyheter per dag. 

Båda sidorna är en form av nyhetssidor. På första sidorna är det nyheter som dominerar. 

Informations designs olika projekt varierar lite, men förstasidan är alltid av ett intro-

ducerande slag. De fl esta har också någon form av nyheter på sin förstasida.



62

Säg det tydligt! 5. Diskussion och slutsats
Karin Albinson

5.  Diskussion och slutsats
Säg det tydligt! (Herbert Paul Grice)

I detta kapitel följer först en analys av kombinationen av teorierna och resultaten av 

intervjuerna. Efter följer en diskussion om resultaten, men även om varför man bör 

tänka på design av webbplatser, och hur man som besökare på webben fungerar och vad 

texter kan ha för effekt. Kapitlet avslutas med en slutsats.

5.1 Analys av intervjuer och teorier
Det är skillnad i hur skribenter bör skriva för webbsidor mot de tryckta medierna. Det 

beror dels på att lässituationen för besökaren är en annan, även besökarens syfte skiljer 

sig i vissa avseenden och de fysiska förutsättningarna mellan skärm och papper är olika. 

Målgruppen som webbplatser riktar sig till påverkar också vilken stil texter bör ha. 

Gemensamt för de tre intervjuade personerna för webbredaktionerna är att de prior-

iterar korta och objektiva texter. De är även medvetna om de svårigheter som fi nns när 

vid läsning från skärm.

5.1.1 Teori och verklighet 
I teorikapitlet framkom att man bör placera det viktigaste i början av texter och enskilda 

stycken i längre texter. I fundamenten bör det fi nnas kärnfulla ord och texterna bör 

hållas korta. Om man tar hjälp av Melin och Langes cirkel placerar sig texterna på de 

analyserade webbplatserna ungefär så här:

Formell

Informell

Emotiv

Informations- 
tunn

Informations- 
packad

Saklig

Detaljerad

Allmän

Texterna är sakliga, ganska allmänt hållna och inte för detaljerade på de översta nivåerna, 

informationsnivån är varken för packad eller för tunn. Texterna är även relativt formella 

och skriftspråkliga, även om Big Brother är lite mer informell, har fl er värdeord och är 

mer berättande i sin stil. Big Brother och Räddningsverket har ett annat fl öde i texten 

än vad Information design har. De sistnämnda gör medvetet ganska hackiga texter, som 
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heller inte är tänkta att läsas som en berättelse. Den analyserade texten från Information 

design är relativt detaljerad, men allmänt hållen och saklig.

Texter för webben som analyserats visar att webbtexter bör hålla sig inom de mar-

kerade delarna i cirkeln om de ska fungera bra, speciellt på förstasidor för webbplatser. 

På de längre nivåerna kan texterna vara mer detaljerade och informationspackade, vilket 

även framkommit av teorierna (Nielsen 2000: 112)

5.1.2 Stil i webbtext
Information design kallar sin stil för webbcopy, det vill säga webbtext9. De skriver för 

besökare på webben som har bråttom och som söker sanna svar snabbt. Information 

design skriver så att de som läser ska kunna sluta efter varje punkt. Det viktigaste 

kommer först och för de följande meningarna som följer kommer mer underordnad 

information. Första meningen ska kunna ge ett svar och ska ge besökarna en möjlighet 

att avgöra om de vill ha mer detaljerad information eller inte, menar projektledaren på 

Information design.

Ingressen i nyhetstexter ger en inblick i vad som kommer i artikeln. Det Information 

design kallar webbcopy ger all fakta så snabbt det går. Ingress och rubriker i tidningar 

ska locka till läsning, medan webbcopy ska ge svar så snabbt som möjligt. Även de två 

andra redaktionerna anpassar sina texter så att de ska vara kärnfulla och korta på start-

sidorna. På nivån under är de sedan mer detaljerade. När man tittar på Räddningsver-

kets förstasida så har texterna i ingresserna till nyheterna ett lägre LIX-värde än vad de 

längre texterna har i nästa nivå. Första texten gör att besökaren kan avgöra om de vill 

läsa nyheten eller inte, och om man väljer att göra det så har man troligen en sakkun-

skap i ämnet. På Big Brothers webb kan besökarna på förstasidan avgöra om de vill läsa 

en nyhet efter att ha fått en mycket kort presentation, endast en mening, av innehållet 

i nyheten.

Texter på webben bör även vara parataktiska (d.v.s. huvudsatsdominerade) för att 

underlätta för de skannande läsarna och ju kortare huvudsatser desto bättre.

5.2 Diskussion
Om branschen gör som teoretikerna säger att de ska, vad är det då för problem? Varför 

skriva en uppsats om hur man skriver på webben och varför det är så viktigt. Jo, det 

fi nns undantag – många! Det fi nns till exempel webbplatser där man på förstasidan 

måste klicka för att komma in till de övriga sidorna på webbplatsen, det fi nns ingen 

information om vad de gör eller vad som fi nns på webbplatsen. Det fi nns även företag 

som inte använder ett endaste ord på förstasidan. Det fi nns även webbplatser vars för-

stasida är en så kallad pop-up, det vill säga en egen ruta öppnas automatiskt i ett eget 

9. Copy (engelska) = text (svenska)
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fönster. Om besökaren har Windows XP som operativ och har de normala säkerhet-

sinställningarna så blockeras sådana pop-uper, och besökaren kommer troligen till en 

mycket reducerad sida med kanske enbart adressen till företaget. Det fi nns otaliga exem-

pel på webbplatser som inte gynnar besökarna och deras möjlighet att få en överblick 

för att kunna navigera. Som van besökare på webben lär man sig vissa konventioner och 

har en mental karta för vissa standardsaker, men om allt detta saknas blir det för svårt 

för besökaren. Då är det endast motivationen som gör om man engagerar sig eller inte.

5.2.1 Storlekens betydelse
Om man nu är en av de 20 procenten webbanvändarna som fortfarande har 800 pixlar 

breda skärmar, hur ser den webbvärlden ut? Det går inte att se hela sidor som är mer än 

800 pixlar på en gång, utan man måste skrolla bilden i sidled för att se vad som fi nns i 

högerkanten. De som bygger webbplatser kan lösa detta på lite olika sätt. Risken med 

att göra webbplatser som är 1024 pixlar breda är att besökaren riskerar att missa det 

som fi nns längst ut till höger. Att Räddningsverket ändå valt att göra sin webbplats så 

bred är att deras målgrupp, enligt dem själva, troligen har skärmar som kan visa hela 

webbsidan. Beroende på målgrupp bör man alltså ha detta i åtanke. Räddningsverket 

har det viktigaste till vänster på startsidan, så att oavsett storlek på skärm eller fönster så 

ser besökarna alltid de senaste nyheterna först.

En lösning på problemet är att man bygger en webbplats som anpassar sig till det 

fönster den öppnas i, det är dock inte alltid möjligt. Jakob Nielsens egen webbplats är ett 

sådant exempel. Hans webbplats är mycket avskalad och han arbetar efter sina principer. 

Den har ingen fl ashig layout och ser därmed ganska tråkig ut, men den är lätt att hitta 

på den när man som intresserad letar efter artiklar och han låter allt ligga kvar som en 

gång publicerats.

Nedan fi nns två bilder på Nielsens webbplats, en som är anpassade för ett fönster 

som är 800 pixlar brett och den andra för ett fönster som 1024 pixlar brett. Fönstret 

anpassas till den storlek besökaren har på skärmen eller om det öppnats i ett mindre 

fönster. På det sättet att slipper besökaren skrolla i sidled.

800 pixlar bred webbsida. (useit.com, 2006-01-18)
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5.2.2 Objektivitet ökar trovärdigheten
Nielsen menar att webbtexter ska hållas objektiva, men de behöver inte saknar person-

lighet helt. Däremot ska marknadsföringsklichéer undvikas för att det orsakar avsmak 

hos webbanvändare. På webben kommer de som publicerar inte undan med den sortens 

överdrifter som fi nns i reklam. Webbplatser med mycket reklamtext, istället för fakta, 

tappar i trovärdighet. Webben är ett medium som uppmuntrar användning av fakta 

med länkar till webbsidor som är sanningsenliga (2000: s 101).

Jag har nämnt trovärdighet på ett ställe i uppsatsen men inte gått djupare in på 

det. Nielsen menar att texter och layout handlar lika mycket om trovärdighet för webb-

platsen (2000: s 92). Information designpåpekar också att det som står på en webbsida 

ska vara sant. Besökarna söker ofta ett svar och då gäller det att svaret som fi nns stämmer. 

Trovärdigheten är viktigt för kunderna ska ha förtroende för webbplatsen. Trovärdighet 

uppnås om texter skrivs så som beskrivits, det vill säga sakligt/objektivt, allmänt hållet, 

inte för mycket information, det viktigaste först, korta texter uppdelade i fl era stycken 

och eventuellt punktsatser och att det som står är sant. 

5.2.3 Besökarna anpassar och lär sig
Gränssnittsstandarder har vuxit fram tillsammans med webben, som en del av utveck-

lingen. Till exempel varukorgen på webbplatser med e-handel (Nielsen 2001: s 180). 

På samma sätt har fl era andra standarder skapats. Logotypen för ett företag ligger ofta 

längst upp till vänster på webbplatsers alla sidor och den är vanligtvis länkad till förstasi-

dan på webbplatsen.

Besökarna på webben lär sig konventionerna för att förenkla sitt sökande efter infor-

mation. Idag har fl ertalet besökare lärt sig de konventioner som etablerats. En del per-

soner och företag som producerar webbplatser är medvetna om detta, och det blir fl er 

1024 pixlar bred webbsida. (useit.com 2006-01-18)
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förhoppningsvis. De har lärt sig hur deras besökare använder, läser och tar sig fram. Med 

rätt ordval i menyer och förklarande texter underlättar skribenter och webbproducenter 

för sina besökare. 

5.2.4 Besökarna betalar med tid
Allt hänger egentligen ihop med att det är viktigt att vara tydlig med vad som kommu-

niceras och hur det kommuniceras. På webben är det extra viktigt därför att det är svårt 

att veta vem som kommer att besöka webbplatsen och läsa texterna. I vissa fall fi nns det 

en tydlig målgrupp som webbplatsen riktar sig till, men tydlighet är ändå viktigt för om 

besökarna inte hittar det de söker tillräckligt lätt och snabbt tappar de troligen lusten 

och letar vidare på annat håll eller struntar i det helt.

En bok blir ofta läst på baksidan innan läsaren avgör om de vill köpa eller läsa boken. 

En dagstidning har prenumeranter och de som prenumererar känner till formatet och 

upplägget av tidningen. Men på en webbplats måste besökaren lära sig strukturen vid 

första besöket och snabbt skaffa sig en överblick och avgöra om det är värt att lägga tid 

på webbplatsen. För som Nielsen säger så är det med tid vi betalar på webben (2000: 

s 106) och om det inte blir värdefullt är det bortkastad tid. Information design menar 

även att besökaren på en webbsida på mindre än en sekund har sett förbi navigation och 

reklam och hittat det de sökte. Det går väldigt snabbt för besökare att avgöra om de ska 

lägga mer tid på en webbplats, eller inte.

5.3 Slutsats
Orsaken till att det blir en skillnad mellan hur texter utformas för webb och för texter på 

papper beror på att läsarens situation är helt olika mellan de två. I en roman förväntar 

läsaren sig någon form av linjär text som utvecklas och ger läsaren mer och mer informa-

tion ju längre i boken man kommer. En tidningstext börjar med en sammanfattning i 

ingressen och läsaren väljer om man vill fortsätta eller ej. På webbsidor söker besökarna 

däremot oftast ett svar på en fråga. Blicken söker över den sida besökaren tror ska kunna 

ge svaret, information som är irrelevant ser besökaren inte. Därför måste texter anpas-

sas så att besökarna hittar det de söker. Enligt Information designs arbetssätt görs detta 

genom att skriva korta meningar och genom att sätta punkt ofta. Kommatecken och 

bisatser ska heller inte användas. Information design menar att besökarna ska kunna 

sluta läsa efter varje punkt, utan att för den delen missa någon information. Även 

Räddningsverket och Big Brother prioriterar att hålla sina texter korta.

Om man i en roman bygger upp en text med mer och mer detaljer som går mot en 

upplösning, så bör man göra tvärtom i webbtexter. Börja brett och sen mer och mer 

detaljerat ju längre ned man kommer, så att det viktigaste står först och besökaren kan 

avgöra om man vill fortsätta eller inte. En deckare i webbcopy skulle börja med vem 

som mördade vem. Och sen varför, var, hur och så vidare.
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Jakob Nielsen menar att läsbarheten ökar om texter skrivs kortfattat, objektivt och 

överskådligt. Vidare rekommenderar han att man ska skriva korta och innehållsrika 

texter. Textmängden kan minskas med 50 procent jämfört med om texten skulle tryckas. 

Texter ska vara lätta att skumma med hjälp av korta stycken, underrubriker och punktlis-

tor. Med hjälp av länkar till sidor som innehåller mer information delas stora mängder 

av information upp (2000: s 101).

Redaktionerna som intervjuats till uppsatsen arbetar på detta sätt, de delar upp sina 

texter så att besökarna på förstasidan snabbt kan se vad som är aktuellt och var de kan 

hitta information om olika saker. En kort text ger besökaren en chans att avgöra vilken 

artikel/sida de ska läsa vidare på om de inte nöjer sig med den information som fi nns på 

förstasidan. På sidorna i nivåerna under förstasidorna ligger mer fördjupad text och vid 

behov har dessa sidor länkar till sidor med ännu mer information eller länkar till andra 

webbplatser där besökarna kan få reda på ytterligare information.

Varför det fungerar att skriva på det här sättet ger Ingvar och Hallberg svar på, de 

menar att vi har förmågan att se nyckelord (1989: s 21) och i webbtexter kan läsarna 

skumma texten och se de ord de för tillfället söker. Det är även enligt Information 

design sidan som vi hittar svaret på som är den viktigaste, oavsett om det är på den första 

sidan eller tredje sidan i nivån.

Att vi har förmågan att se nyckelord och snabbt skapa sammanhang när vi läser gör 

att vi klarar av att skanna webbsidor. Om man i texter på webbsidor använder korta 

meningar blir det mindre enheter som besökaren snabbt läser av. Längre meningar tar 

längre tid att skanna av och det är heller inte säkert att man ser hela meningen om den 

är lång. Korta meningar gör att hjärnan kan uppfatta hela meningen i en blick istället 

för att fl ytta blicken över en längre mening. (Ingvar & Hallberg 1989: s 24t)

Liljestrand påpekade att texter som innehåller facktermer, långa meningar och kom-

plicerade sammansättning försvårar språket (1993: s 115). Även om Liljestrand avser 

tryckta texter så gäller detta ännu mer för texter som läses från skärm. Om läsare träf-

far på ord de inte förstår eller om sammanhangen är för komplicerade innebär det ett 

avbrott i skanningen, besökarna behöver då tänka efter för att förstå. Det är det som 

Information design menar med att “när man läser på webben så är det väldigt mycket 

processorkraft som går åt till att det ska gå fort” och om läsaren blir störd av en subjektiv 

text i det intensiva sökandet tar det stopp (Information designs projektledare). Texter 

som kräver eftertanke saktar ned läsningen. 

Värdeord och andra subjektiva inlägg gör att meningar blir längre och det blir fl er 

ord att skanna genom när man söker efter nyckelord. Avsaknaden av alla extra ord gör 

att besökarna snabbare kan hitta det som eftersöks. Ju färre ord att leta genom desto 

snabbare hittar besökaren rätt. Det var detta Nielsen såg när han förändrade en säljande 

text genom att korta ned den, göra den objektiv och använda punktsatser. Texten blev 

mer överskådlig och lättare att snabbt skanna av. (2000: s 105)
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Läsbarhetsindex och antal långa ord per mening spelar inte så stor roll egentligen för 

läsbarheten på webbsidor, men det ger ett mått på skillnaderna mellan de analyserade 

texterna. De hamnade inom de värden som kunde förväntas, Räddningsverket kom 

inom normalt värde för offi ciella texter, Big Brother inom populärtidningar och Infor-

mation design inom barnbok. De långa orden som förekommer i texterna kan brytas 

ned i kortare ord, men skulle då kräva längre förklaringar och eftersom texter på webben 

bör hållas korta är det inte något att sträva efter.

Vid en traditionell textanalys möter man oftast bara en text. Vid analys av nyhets-

texter fi nns det fl er element: bilder, rubriker i olika nivåer, ingress och citat. På en 

webbsida fi nns en del av dessa element med. Därför är de att betrakta som en del i 

analysen. En läsare av webbtexter ställer andra krav på upplägget än en vad en bok- eller 

tidningsläsare gör. Skillnaden är också att en bok kan man lägga ifrån sig, lägga in ett 

bokmärke och veta att man fortsätter på samma ställe nästa gång. En tidning kan också 

läsas under längre tider. På webben är detta ingen garanti, även om besökaren spara 

en webbsida som en favorit fi nns alltid en risk att sidan förändras eller försvinner om 

besökaren avslutar läsning för att gå tillbaka och läsa mer senare. 

5.3.1 Webbversion av uppsatsen
Om man skulle korta ned den här uppsatsens kontenta till några punkter till en webb-

sida skulle den se ut så här:

– Viktigaste skrivs först

– Kärnfulla ord ska användas 

– Skriv kort och tydligt

– Korta meningar är bättre än långa

– Skippa allt onödigt

– Objektiva texter ska användas

– Tro inte att läsaren läser hela din text

– Dela upp längre texter på fl era sammanlänkade sidor

– Förklara för besökaren för att guida dem rätt

5.3.2 Svaret på frågan
Som svar på frågeställningen och uppsatsen syfte att ta reda på om det fi nns speciell stil 

för texter på webben, hur den är uppbyggd och om man arbetar medvetet med detta i 

branschen kan konstateras att:

– Det fi nns en speciell stil för texter på webben, av Information design 

 kallad webbcopy.

– Stilen är sådan att det viktigaste kommer först och man försöker under-

 lätta för läsaren genom korta meningar och stycken. Långa texter 

 fungerar sällan bra på skärm.

– De intervjuade är medvetna om hur besökare på webben läser från 

 skärm
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Avslutningsvis låter jag Jakob Niels kommentera det viktigaste:

 Användbarheten kommer i första rummet, oavsett om webbplatsen försöker 
sälja något eller inte. Trogna besökare är det enda reella värdet på Internet, 
och användarna återvänder inte till svåranvända webbplatser. Det är enbart om 
användarna får ett gott första intryck som de återvänder och eventuellt gener-
erar inkomster för webbplatsen. (Nielsen 2001: s 389)
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6. Källförteckning

Tryckta källor: 
Cassirer, Peter (2003): Stil, stilistik & sitilanalys, 3:e upplagan, Natur och Kultur, 

Stockholm

Englund, Helena och Guldbrand, Karin (2004): Klarspråk på nätet, 3:e upplagan, 

Pagina Förlags AB, Sundbyberg

Ingvar, David H. och Hallberg, Åke (1989): Hjärnan Bokstaven Ordet, Bokförlaget 

Spektra, Halmstad

Liljestrand, Birger (1993): Språk i text, Handbok i stilistik, Studentlitteratur, Lund

Melin, Lars och Lange, Sven (2000): Att analysera text, stilanalys med exempel, 

3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund

Nielsen, Jakob (2001): Användbar webbdesign, Liber AB, Stockholm, Översättning: 

Lars Sjögren

Nielsen, Jakob (2000): Designing web usability, New Riders Publishing, USA

Johansson, Lundberg och Rydberg (1999): Grafi sk kokbok, Guiden till grafi sk produk-

tion, 1:a upplagan, Arena, Värnamo

Koblanck, Henriette (1999): Typografi  och grafi sk design, 1:a upplagan, Bonnier 

utbildning, Trelleborg

Åberg, Gösta (2003): Handbok i svenska, Månpocket, Danmark, 2003

Østbye m.fl . (2004), Metodbok för medievetenskap, Liber AB,Malmö

Elektroniska källor:
Big Brother

Säsongen 2005, 2005-12-09 http://2005.bigbrother.se

(Under säsongen 2006 ligger de gamla sidorna nere.)

IDG, International Data Group, ”Så tolkar vi webbsidor”, 2006-01-14 

http://internetworld.idg.se/globalincludes/applikationer/utskrift_popup/

utskrift.asp?ID=20041227124230_IW108.dbp 
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Information desgin, 2005-12-12

http://informationdesign.se

“Affärsmöten” 2005-01-14

LIX-räknare, 2006-01-20

http://stp.ling.uu.se/~gustav/lixcounter/

NIC-SE, ”socialjuridik.se blev nummer 400 000”, 2006-01-14

http://www.se/nyheter/pr/2005-12-30?lang=sv

Nielsen, Jakob useit.com, ”One Billion Internet Users”, 2006-01-14 

http://www.useit.com/alertbox/internet_growth.html

Räddningsverket 

www.raddningsverket.se och www.srv.se

”Rapport om oljeskyddsberedskap” 2006-01-18, http://www.srv.se/templates/

SRV_Page____15936.aspx

”Farligt gods” 2006-01-18, http://www.srv.se/farligtgods

Svenska datatermsgruppen

http://www.nada.kth.se/dataterm/

”Svenska datatermsgruppens ordregister”, 2006-01-14 

http://www.nada.kth.se/dataterm/ordreg.html

Thecounter.com

Upplösning på skärmar december 2005, 2006-01-14 

http://www.thecounter.com/stats/2005/December/res.php

VERVA – verket för förvaltningsutveckling, ” 1.1.5 Tillgänglighetscentrera (1)”

www.verva.se/web/t/Guideline____598.aspx

www.fonts.com “The story of Verdana”, 2005-01-15

http://www.fonts.com/AboutFonts/Verdana.htm

Intervjuer genomfördes med:
Webbredaktören på Räddningsverkets webbredaktion, Karlstad

Redaktionschefen för Big Brothers webbredaktion, Meter Film & Television, 

Stockholm

Projektledaren för Information design, Karlstad
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Bilaga 1 – Frågor till intervjuer

1. Bakgrund webbredaktionen:
– Hur ser organisationen ut för er webbredaktion?
– Hur många är ni som jobbar med webben, redaktionellt och ute i 
 organisationen?
– Vem är ansvarig för materialet? Webbredaktionen eller eventuella lokal-

 redaktörer?

2. Bakgrund webbplatsen:
– Hur ni en färdig mall eller verktyg där ni publicerar ert material?
– Vem har gjort er mall/verktyg? Ni själva eller inköpt?
– Hur mycket har ni påverkat den?
– Hur är webbplatsen organiserad?
– Vad är det baserat på?
– Hur bred är sidan? 
– Om det är fl era sektioner/tabeller – hur breda är de? 
– Hur breda är de rena textfälten som fi nns?

– Vad har avgjort valet av dessa bredder?

 3. Målgrupp:
– Vilken är er målgrupp?
– Vilka är era besökare?
– Har ni någon testgrupp? 
– Vad tycker de om webbplatsen? Vad får de tycka till om
– Har ni gjort någon besökarundersökning?
– Vad är det besökarna söker på webbplatsen? Information, underhållning, 
 fakta…?
– Vad lockar dem till webbplatsen?
– Vad tror du gör att de kommer tillbaka?
– Hur många besökare har ni ungefär per månad?
– Vilken del är den allra mest besökta?
– Har ni gjort något test på hur användarna hittar material? Och hur lätt- 

 eller svårläst sidorna är? Och hur navigeringen påverkar?

4. Material på webben:
– Hur arbetar ni med texter? 
– Försöker ni fi nna ett jämnt språk som ni använder på sidorna? Så att vissa 
 delar kanske inte sticker ut mer än andra.
– Hur gör ni för att texterna ska bli jämna i sitt språk?
– Tycker ni att de är jämna idag? Eller är det något ni jobbar med att få 
 till?
– Är sidans texter anpassade så att de är lättlästa för alla eller innehåller de 

 termer som kanske är mer riktade till dem som är insatta?

– Hur testar eller ser ni det?

– Anpassar ni textmaterial till sidorna utifrån det andra skriver eller skriver 

 ni mest själva?



Säg det tydligt! Bilaga
Karin Albinson

– Är det något speciellt ni strävar efter när ni skriver texter till webben?

– Vad lägger ni extra vikt på? T.ex. Läsbarhet/enkelhet/begripliga texter.

– Vad tycker du gynnar läsbarheten på er webbplats? 

– Vad har ni gjort för att läsaren lättare ska hitta rätt information som 

 eftersökes?

– Vad tycker ni är ett fungerande sätt att sätta rubriker och bygga upp 

 texter? T.ex. genom att undvika långa meningar och långa fackord?

– Vet du om ni gör skillnad i hur texter utformas som ska tryckas/skrivas 

 ut mot de texter som publiceras på webben? 

– Är det till och med så att ni har en teori ni arbetar utifrån? 

5. Webbplatsens texter/språk: 
– Om du skulle defi niera texterna som ni lägger ut, vad är det för slags 

 texter? 

– Myndighetstext med många facktermer eller försöker ni förklara   

 begrepp?

– Är texterna objektiv eller subjektiv? Formell eller informell text?

– Vad är syftet med texterna? Är det att: 

– Informera allmänheten/media/expertis?

– Få dessa agera?

– Upplysa?

 6. Webbplatsen mål:
– Vad är det för budskap ni vill sprida?

– Vad är syftet och målet med webbplatsen?

7. Eventuell fråga om framtiden:
– Hur tror du att webbens utveckling kommer att se ut framöver? Era sidor 

 och generellt.
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Räddningsverket, 65180 Karlstad, 054-135000. 
Kontakta Räddningsverket | Kontakta webbredaktionen | Webbkarta | RSS | Om 

  

Logga in     Anpassa sidan    Innehåll A-Ö    Senas

2006-01-18 

Rapport om oljeskyddsberedskap  
Riksrevisionen har idag publicerat en rapport om oljeskyddsberedskapen. Nu 
ska Räddningsverket se över hur man bäst ger kommunerna stöd på det här 
området.  
Läs mer   
 
2006-01-18 
Lediga jobb på Räddningsverket  
Enhetschef, teknisk handläggare, lärare eller EU-handläggare. Nu finns nio 
lediga tjänster på Räddningsverket.  
Läs mer   
 
2006-01-16 
Förslag på sammanslagning  
I försvarsberedningens rapport föreslås bl a en sammanslagning av 
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten.  
Läs mer   
 
2006-01-11 
Utbildning till deltidsbrandman görs om  
Utbildningen för deltidsbrandmän har fått kritik av räddningstjänsterna. 
Räddningsverket har lyssnat på kritiken och nu finns förslag till ny kursplan.  
Läs mer   
 
2006-01-06 
Räddningsverkets insats i Thailand avslutas  
Räddningsverket har lett den svenska stödstyrkan på plats i Thailand efter 
flodvågskatastrofen ifjol. Den 10 januari avslutar Räddningsverket och de 
svenska myndigheterna insatsen i Thailand.  
Läs mer   
 
 

Alla nyheter  

Nyheter I fokus

 Lag & rätt 

 Nyhetsbrev
 

 Publikationsservice
 

 RIB
 

 Sirenen
 

 Skyddsnätet
 

 Statistik
 

Brandfarlig

Farligt god

Forskning

Lediga jobb

Pakistan 

Skolmateri

Skyddsrum

Sotningsut

Utbildning 

Våra skolo

Årsuppföljn

raddningsverket.se - snabbt

OM VERKET FÖREBYGGANDE RÄDDNINGSTJÄNST TILLSYN INTERNATIONEL

Bilaga 2 – Räddningsverket textanalys
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Rapport om oljeskyddsberedskap  
 
Riksrevisionen har granskat statens förmåga att säkerställa en god beredskap i kommunerna mot oljeolyckor och 
lämnat en rapport till regeringen med slutsatser och rekommendationer. 
  
- Vi ska nu närmare studera och utvärdera de synpunkter som Riksrevisionen framför om beredskapen, säger 
Håkan Axelsson, chef för Räddningsverkets avdelning för stöd till räddningsinsatser. 
  
- Det kan leda till att vi ser över hur vi bäst ska utnyttja våra resurser för att ge kommunerna det stöd de behöver 
både för räddningstjänst och sanering efter oljepåslag. Vi har nu avtal med fem kommuner, som personellt och 
materiellt ska stödja andra drabbade kommuner. Det är uppenbart att vi måste informera tydligare om vad det 
stödet innebär. Under första kvartalet i år kommer kommunerna att förses med ett "oljeskyddspaket", som bland 
annat innehåller checklistor för hur de ska hantera större oljeolyckor. Vi ska informera om aktuell lagstiftning och 
om den oljejour som Naturvårdsverket inrättat och som sköts av IVL, Svenska miljöinstitutet AB, säger Håkan 
Axelsson. 
  
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om Räddningsverkets och länsstyrelsernas tillsyn också 
bör omfatta saneringen efter ett oljepåslag. 
  
- Vi tycker det vore positivt om regeringen vill pröva den frågan, säger Lars Ekberg, chef för verkets 
tillsynsavdelning. Han tillägger att Räddningsverket i samverkan med länsstyrelserna ska uppmärksamma 
kommunerna på behovet att planera också för stora oljeolyckor.  
  
- Vi överväger också om vi ska göra en riktad tillsyn mot just kommunernas oljeskyddsberedskap, säger Lars 
Ekberg. 
  

 Läs hela rapporten på Riksrevisionens webbplats 
  
Oljeskadeskydd på www.raddningsverket.se  
  
  
Räddningsverkets kontaktpersoner: 
Avdelningschef Håkan Axelsson, telefon 054 - 13 51 50, efter kl 1400 
Avdelningschef Lars Ekberg, telefon 054 - 13 51 29 

 
Utskrift från www.raddningsverket.se, den 2006-01-19 

Ansvarig: Mats Oscarsson
Skapad: 2006-01-18

Startsidan  Om verket  Nyheter  2006  Rapport om oljeskyddsberedskap 
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Britt er vinneren av BB 2005! 

söndag 22 maj, 21:43 
Gjøvikjenta tok hjem seieren!  

Se på 3 »    Se video »    Läs mer »  
  

  

Tina tvåa! 

söndag 22 maj, 21:23 
En värmlänning även på andraplats.  

Se på 3 »    Se video »    Läs mer »  

Britts tid i huset! 

  

Etter to uker kom gladjenta som tok Big Brother med storm.  

Läs mer »  

  

Klas knep tredjeplatsen! 

söndag 22 maj, 21:00 
En värmlänning på tredjeplats.  

Big Brother 2005

Bilaga 3 – Big Brother textanalys
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Tina tvåa! 

Tina är den högljudda värmlänningen med livsmottot ”ångra inget och lev livet”, något hon också gjort 
under sin tid i Big Brother.  

Med sin charmiga dialekt tog hon genast kommandot i huset och blev något av en Big Brother-mamma. 
Att laga mat är något som hon kan och gärna gjorde även då Sebastian och Klas ibland klagade på den 
kulinariska kvaliteten.  

Efter att svenskarna nominerat henne kände hon sig utstött av sina landsmän och sökte sig till 
norrmännen för vänskap. På väggrivnings- festen flörtade hon med Patrick, och när hon satt gränsle över 
honom och tjöt ”Do It, just do it” sökte hon nog lite mer än just det.  

Hon har gjort sig känd för att ha temperament och det är inget hon sticker under stol med. Det har legat 
henne i fatet mer än en gång och grälen har varit många. Men Tina har alltid kommit igen och rest sig på 
nio. Hon personifierade uttrycket ”Ensam är stark”, men ensam var hon inte när hon hånglade med 
Anders eller när Ørjan kom på besök…  

Under en omvänd utröstning då deltagarna fick välja mellan Laila och Tina var det värmländskan som 
fick åka hem. Men hon var inte borta lång tid. En vecka senare var Tina tillbaka efter att ha blivit 
inröstad på livesändningen. Hon äntrade sedan huset sjungandes låten "I will survive".  

Och överlevt har hon gjort. Bland annat provade hon som första deltagare på att falla fritt under 
happeningveckan. Hon har hävt öl, ätit fårskalle och byggt bajshydda med stort engagemang och yvigt 
temperament. Tinas humör har för övrigt inte alltid varit på hennes sida i uppdragen. Att bygga Billy-
hylla och åka minimotorcykel kan få henne att skrika högt och då gärna på den som råkar stå närmast.  

Efter 107 dagar, många nomineringar bakom sig och med en bild av Adam och Brita intatuerad på benet 
lämnar hon nu Big Brother som tvåa.  

Vi önskar henne lycka till i framtiden!  
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Säg det tydligt! Bilaga
Karin Albinson

Affärsmöten 
 
Även ett vanligt möte blir bättre med rätt förberedelser. Vi ser 
till att tal och talare är redo, att rummet är inrett på rätt sätt 
och att ljud, ljus, video och bilder fungerar.  
 
På mindre möten kan en person ta hand om alla dessa viktiga 
delar. Vi är vana att göra ändringar i "sista minuten" och ser 
till att föreställningen eller mötet flyter bra. Större 
affärsmöten kräver naturligtvis större insatser. 

 

En viktig uppgift vi ofta har är att ta emot information och 
data som skall vara med på mötet. Bilder från reklambyrån, 
siffror om försäljning eller en demo på den nya webbsidan. 
 
Om vi får är vi gärna med från början. Det finns många 
alternativ till att en person står längst fram och talar. Retorik 
och dramaturgi är verktyg som kan vara väl så bra som en 
dyr introduktionsfilm eller en lyxig middag efteråt. 

 

 

Retorik  

Affärsmöten  

Exempel på affärsmöten  
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