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Valrörelsen 2010 har satt igång, inte minst på webben. I samband med det har vi satt igång 

projektet ”Förbättrad tillgänglighet på webben”, som är ett uppdrag finansierat av .SEs 

internetfond. 

Delmoment i projektet 

Projektet har tre delmoment. 

1. En genomlysning av partiernas webbsidor. Detta moment avslutas i och med denna 

rapport. 

2. Användningstester. Delmomentet beräknas vara genomfört till slutet av maj. 

3. Utformande av utbildningsmaterial och en utbildningsplan med och för riksdagspartierna. 

Delmomentet beräknas klart i juni men utbildningarna är tänkta att genomföras först efter 

valrörelsen i höst. 

Projektets mål och fokus 

Målet med projektet som helhet är att öka kunskapen kring hur information och tjänster på 

webben kan göras mer tillgängliga, med fokus på  

• äldre 

• de med läs- och skrivsvårigheter 

• de med kognitiv funktionsnedsättning 

• de med synnedsättning 

Dessa väljargrupper har i sig stora inre variationer vad det gäller behov och förutsättningar för 

att använda webben. Att grupperna består av många människor står klart. Vår arbetshypotes är 

att de utgör ca 1/3 av väljargruppen som helhet. Bara gruppen med läs- och skrivsvårigheter 

uppskattas till ca 25 %. 

I projektet fokuserar vi specifikt på de väljare inom grupperna som idag är datorburna. Med 

det menar vi att de med någon regelbundenhet använder webben privat eller i yrkeslivet. Exakt 

hur stor del av väljarkåren detta är vet vi inte, och vi hoppas få fram bra siffror på det i det 

fortsatta arbetet. Tills vidare antar vi det är ca 20 % av väljarna. 

Det är viktigt att tillägga att många av de brister och resonemang som vi belyser i den här 

studien också gäller för de flesta vuxna! Vi vet exempelvis att väldigt få orkar ta sig tiden att 

tränga in i tunga och komplicerade texter. Detta gäller även de som är vana läsare! 

Våra 20 % av väljarkåren är en mycket stor grupp. Dock är konsekvenserna av att inte möta 

denna grupps behov när det gäller tillgänglighet, användbarhet, språk sociala medier mycket 

vidare än så. Ytterst är det naturligtvis en stor demokratifråga. 

Parterna i projektet 

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är huvudman för projektet och inUse Consulting AB (inUse) ansvarar 

för själva studien. 

Övriga parter i projektet är: 

• SeniorNet Sweden 

• Riksförbundet FUB 

• Dyslexiförbundet FMLS 

• Internetworld 
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Samarbete med partierna och över partigränserna 

Utöver de formella parterna i projektet så har vi inlett samtal med partierna kring dessa frågor.  

Vi är nämligen övertygade om att en dialog med partierna är det bästa och snabbaste sättet att 

skapa en långsiktig förändring. 

Oss veterligen är det första gången den här gruppen träffas tillsammans över partigränserna 

för att ta sig an den här typen av frågor. Några konkreta resultat från detta första 

informationsmöte var att partierna: 

• Bildade ett informellt nätverk över partigränserna. 

• Tillsammans med projektet beslutade om ett seminarium/workshop där de viktigaste 

mönstren från den sammantagna studien skall gås igenom med fokus på åtgärder i den 

här valrörelsen. 

• Tillsammans med projektet preliminärt börjar titta på utbildningsinsatser under efter valet 

för mer långsiktiga åtgärder. 

• Samstämmigt konstaterat att mer borde vara gjort inom området, och just därför är det 

startade samarbetsprojektet över partigränserna så viktigt. 

På många sätt är ovanstående punkter det viktigaste resultatet av den här första delen i 

projektet! 

Partierna kommer också att få varsin partispecifik rapport med konkreta saker som de kan ta 

tag i och jobba med på sina befintliga webbplatser, och webbplatser som är under utveckling. 

Vad vi har undersökt i denna rapport 

I den här första fasen av projektet har vi, med projektets målgrupper i åtanke, undersökt de sju 

riksdagspartiernas webbsidor ur infallsvinklarna: 

• tillgänglighet 

• användbarhet 

• språk 

• sociala medier 

Genomlysningen lyfter fram exempel på brister och ger även förslag på förbättringar. När det 

kommer till punkten sociala medier finns det inte så mycket tidigare erfarenheter i branschen att 

gå efter, och speciellt inte för projektets målgrupper. I nästa fas av projektet, när vi gör 

användningstester, hoppas vi komma längre i den kartläggningen. På det sättet kommer vi att 

kunna tillföra helt ny kunskap till branschen, som även ger kunskap och råd till partierna i deras 

konkreta arbete med sociala medier i valrörelsen. 
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Tillgänglighet 

De tre vanligaste tillgänglighetsbristerna 

De tre vanligaste bristerna gällande tillgänglighet är att innehållet på webbplatserna inte är 

uppmärkt i en korrekt hierarkisk ordning, att det ibland är svårt att förstå vart länkar leder samt 

att delar av webbplatsen har för dålig kontrast.  

Fel i uppmärkningen av rubriker  

På sex av sju partiers webbplatser är innehållet inte uppmärkt i en korrekt hierarkisk ordning. I 

sidans HTML-kod ska rubrikerna struktureras så att huvudrubriken är märkt med H1, 

underrubriker med H2, och så vidare. Gör man inte det blir sajten mycket svår att överblicka och 

onödigt krånglig att ta sig runt i för en synskadad. En synskadads skärmläsarverktyg samlar ihop 

sidans H-element för att ge användaren en överblick av sidans innehåll. Om H-elementen inte är 

korrekta så läses rubrikerna upp i en ologisk ordning. Användaren har då ingen möjlighet att få en 

överblick. 

Det är inget stort projekt at åtgärda rubrikstrukturen om man har brister. Gör man det har det 

dessutom fördelen att webbplatsen får bättre resultat i sökmotorer. En korrekt rubrikstruktur är 

alltså till nytta även för personer utan funktionsnedsättningar eller hjälpmedel. 

Det är svårt att förstå vart länkar leder 

På sex av sju webbplatser har vi hittat länkar där det är svårt att tolka vart de leder.  

Det finns flera olika varianter av dessa problem. En är att formuleringen i länken helt enkelt är 

otydlig vilket gör det svårt att avgöra vad jag kan förvänta mig för innehåll bakom länken. En 

annan variant är att länktexten kan stämma dåligt med rubriken eller titeln på den sida man 

kommer till vilket gör det svårt att avgöra om man kommit till den plats man förväntar sig. Dessa 

saker gör det onödigt svårt för användare med dyslexi eller kognitiva funktionsnedsättningar – 

men är också förbryllande för användare utan funktionsnedsättningar. 

En del webbplatser använder ”Läs mer” som länktext. I andra fall utgörs länkarna av bilder, 

där förklarande text-alternativ (alt-texter) saknas. I båda fallen får personer med uppläsande 

hjälpmedel det mycket svårt att tolka vart länken leder.  

Återigen är problemet relativt enkelt att åtgärda. Det kostar inte mer att skriva en begriplig 

länk än att skriva en förbryllande, och det finns enkla riktlinjer att följa. Även i detta fall kan 

bättre formulerade länkar bidra till att förbättra webbplatsens synlighet på söktjänster.   

Delar av webbplatsen har för dålig kontrast 

På fem av sju partiwebbplatser har vi sett att text i menyer, rubriker, länktexter eller vanlig löptext 

har dålig kontrast mot bakgrunden. Det skapar problem för personer med lässvårigheter eller 

nedsatt syn, till exempel färgblinda. Men i några fall är kontrasterna så svaga – vit text mot ljusblå 

botten, eller tvärtom, ljusblå text mot vit botten – att det är mycket svårt att läsa för så gott som 

alla besökare! 

Dålig kontrast är i princip relativt enkelt att åtgärda. Problemet är också enkelt att förebygga, 

genom att kontrollera om en färgkombination ger tillräcklig kontrast – gratis verktyg finns att 

ladda hem.   
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Men möjligen finns här en konflikt med andra intressen. Färgskalan för webbplatsen är ofta 

baserad på vad en reklambyrå skapat för partiets grafiska profil – men för tryck i första hand. 

Webbdesignen kan därmed vara låst att använda en profilfärg som är direkt olämplig för webben.  

Det borde vara självklart att det är viktigare att sprida ett läsbart budskap, än en viss färg. 

Ändå vet vi att det inte sällan är svårt att förklara, att ett ensidigt användande av profilfärgen 

faktiskt kan minska möjligheten att sprida budskapet.  

Andra tillgänglighetsproblem 

Det finns ett antal andra tillgänglighetsproblem som vi ser på några partiers webbplatser, 

exempelvis att man inte kan navigera sig igenom sajten enbart med tangentbordet eller att 

layoutmallarna har stora brister. 

För små klickytor 

Ytor att klicka på (till exempel ikoner eller symboler) är ibland onödigt små. Då behövs det bara 

en liten nedsättning av förmågan att röra muspekaren – till exempel på grund av 

förslitningsskador eller reumatism – för att göra det mycket svårt att hantera webbplatsen. 

Webbplatsen ska gå att använda med enbart tangentbordet 

På väl konstruerade webbplatser går det att styra markören med tab-tangenten. Användaren kan 

då till exempel ta sig från fält till fält i ett formulär utan att behöva träffa precis rätt med musen. 

På ett par av partiernas webbplatser har vi sett att detta inte fungerar. Det är ett mycket allvarligt 

problem för många med nedsatt rörelseförmåga. Men det är också ett onödigt hinder för andra, 

eftersom många användare är vana att använda tab-tangenten som snabbkommando. 

Brister i layoutmallar 

Nästan hälften av webbplatserna (tre av sju) har layoutmallar som innehåller fel, exempelvis att 

tabeller används för formgivning. Då finns en risk att användarens hjälpmedel presenterar 

informationen i fel ordning eller inte alls. Dessutom kommer vissa hjälpmedel att läsa upp 

information om själva tabellerna, vilket försvårar förståelsen av innehållet.  
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Användbarhet  

Samtliga webbplatser har brister i sökfunktionen 

Den vanligaste bristen på partiernas webbplatser är att sökmotorn inte känner igen synonymer 

och inte har någon tolerans för felstavningar.  

Vi människor använder ofta olika ord för samma företeelse.  Tänk dig att fyra användare söker 

på ett partis webbplats. En skriver in ”klimathotet”, en annan ”global uppvärmning”, en tredje 

”växthuseffekten” och en fjärde ”CO2-reduktion” . Men alla fyra är egentligen nyfikna på samma 

sak i partiets politik. De borde förmodligen ledas till samma sida eller del av webbplatsen. På 

samma sätt är det med en rad andra begrepp, till exempel ”förskola” – ”dagis” – ”barnomsorg”. 

Som människor stavar vi inte heller alltid perfekt. Den som råkar skriva ”växthusefekt” – får 

hon några träffar över huvud taget på partiets webbplats? Sökmotorer ger vanligen flera 

möjligheter att hantera felstavningar och synonymer. Men det är tyvärr vanligt att webbplatser 

inte utnyttjar dessa fullt ut.  

Sökfunktionen är central på webbplatser. Men det är också en funktion som användarna 

brukar vara missnöjda med. Ett skäl är att vi är vana vid att få bra service. Den som söker på det 

felstavade ”växthusefekt” på Google får både den artiga frågan ”Ville du egentligen söka efter: 

växthuseffekt?”, och dessutom förslag på att också söka på ”Klimatförändring” och ”global 

uppvärmning” och flera andra termer. 

Presentation av sökresultat 

Ett annat problem som hör till sökfunktionen hör också att presentationen av träffar ofta är 

primitiv. Det kan innebära att:  

 den är grafiskt svår att överblicka, 

 det ibland saknas viktig information kring varje sökträff, 

 det finns för mycket oviktig information med, 

 användaren inte har möjlighet att sortera om sökträffarna efter till exempel datum, eller 

efter typ av dokument. 

De flesta sökmotorer erbjuder möjligheter att påverka träfflistans utseende. Återigen är det 

vanligt att webbplatsen inte utnyttjar dessa. 

Navigationen – stort utrymme för förbättringar 

På samtliga partiers webbplatser hittar vi något problem med navigationen.  

De flesta sajter har en relativt tydlig och konsekvent toppmeny som huvudnavigering. Men när 

man kommer längre ner i strukturen kan andra sätt att navigera dyka upp.  

Navigering kan ligga på oväntade ställen eller ha udda tekniska lösningar. Ibland slussas 

användaren över till en annan webbplats, utan att hon har någon möjlighet att upptäcka det. Där 

visar det sig att navigeringen fungerar på ett annat sätt än på huvudsajten. 

Ibland består vissa delar av navigationen av bilder. När dessa också saknar beskrivande text-

alternativ (alt-texter) blir det problematiskt. 

En del sajter visar inte tydligt var på sajten man befinner sig, när man kommit ner på 

undersidor. Det kan göra det svårare att hitta tillbaka. 



 

  Partiernas webbplatser– en genomlysning 8 

Texttunga sajter 

Fyra av sju partiers sajter litar så gott som enbart till text för att förmedla sina budskap. De övriga 

använder i någon mån rörlig bild. Pedagogiska skisser, diagram, kartor och liknande hjälpmedel 

saknas hos nästan alla. 

Vi har alla olika sätt att ta till oss information. En pedagogisk bild kan komplettera en text, 

och göra ett komplicerat resonemang betydligt lättare att förstå. En film kan vara mycket lättare 

att ta till sig för grupper med lässvårigheter, och borde därför kunna komplettera texter.  

Här har partierna stora möjligheter att utveckla en mycket rikare och effektivare 

kommunikation, som når större grupper på deras egna villkor. 

Rörig layout på startsidan 

Hos fyra av sju partier upplever vi att startsidan är svår att ta till sig.  

Om startsidan har många element som alla konkurrerar om uppmärksamheten blir det svårt 

att tolka och orientera sig. En tydlig visuell struktur är på så sätt lika viktig som en tydlig struktur i 

uppmärkningen av koden (som vi beskrev under tillgänglighetsproblemen). 

Startsidan bör ha ett tydligt objekt – bild eller rubrik – som kan fungera som fokus. Därefter 

bör andra element ha en tydlig struktur, som gör det lätt at skilja på olika delar av sidan, så att 

användarna kan se vad som är mer viktigt, och vad som är mindre viktigt. Det gör det lättare att 

få en överblick och att hitta. 

Startsidan känns inte varm och välkomnande 

Det kanske verkar konstigt att ha med en rent estetisk punkt i en granskning av användbarhet. 

Men faktum är att det visuella intrycket har betydelse också för användbarheten. En tilltalande 

form och varm känsla har visat sig göra att användare faktiskt har lättare att hitta och lättare att 

hantera funktioner. Ett tilltalande yttre gör användarna på gott humör, och är man på gott humör 

har man både större tålamod och bättre uppmärksamhet än om man är stressad eller irriterad. 

Skönhet är alltså inte bara vackert i sig; skönhet skapar också användbarhet. 

Alla har förstås en egen ide om vad som är ”vackert”. Men det finns några grundformer som 

de flesta av oss reagerar positivt på: varma färger, ögonkontakt med ansikten, leenden, och andra 

liknande signaler. Den sajt som använder dessa (i rimlig omfattning) har större chanser att få fram 

sina budskap. Och här tycker vi att fyra av sju partier kan göra mer för att få användaren att 

känna sig välkomnad. 
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Språket 

I språkgranskningen har vi tittat på de redaktionella texterna. Självklart har vi inte kunnat 

granska varenda text eller vartenda ord som finns på partiernas sidor. Vi har gjort ett urval. Det 

vi kan se är att texterna kan förbättras på många sätt. Några partier håller en lite bättre 

standard; några behöver jobba lite mer med sitt språk. Men vi ser inte någon avgörande skillnad 

mellan partierna. Inget parti klarar sig heller helt utan anmärkning. 

Vad vi granskat 

Vi har börjat med att titta på startsidan: hur är rubrikerna formulerade? Vidare har vi tittat på alla 

partiers sidor för tre utvalda sakfrågor. Samtliga sju partier har innehållsmässigt liknande sidor för 

dessa sakfrågeområden vilket har gjort jämförelsen möjlig. 

Sakområdena var: 

• miljö 

• jobb/näringsliv 

• skola/utbildning.  

Vi har även tittat på varje partis ”Kontakta oss”-sida. Vi har också sett om partiet har en sida 

med rubriken ”Våra viktigaste frågor” eller liknande. 

Vi har däremot inte granskat menyer eller vad olika avdelningar heter. Detta har dock till en 

del ingått i granskningen av användbarheten. Vi har inte heller tittat på språket i felmeddelanden, 

beställningsformulär och liknande (det som ibland kallas ”interaction copy”).  

Goda rubriker 

Rubriken bör ge läsaren en så god chans som möjligt att förstå vad den följande artikeln handlar 

om. Det är den princip vi utgått ifrån.  

Rubriken är mycket viktigt för att få besökaren att faktiskt börja läsa texten – oavsett om hon 

har funktionsnedsättningar eller inte. Men eftersom rubriken ofta är en länk, blir den extra viktig 

för synskadade som försöker orientera sig runt sidan genom att kontrollera sidans länkar. 

På partiernas förstasidor ser vi många exempel på att man sätter alltför allmänna och generella 

rubriker – det som brukar kallas överskrifter. Exempel: 

Kunskapen i centrum 

Kortare vägar tillbaka 

En ny sjukförsäkring 

Den typen av rubriker berättar mycket litet om vad en läsare skulle få ut av att läsa texten. 

Ibland kan man kanske gissa sig till området – men inte vad den handlar om mer konkret. Då 

minskar som regel benägenheten att klicka på den. Man tvekar inför ”kostnaden” i tid och besvär 

med att följa länken. 
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Fokusera på motståndarna eller på vad det egna partiet vill åstadkomma? 

Det är faktiskt relativt ovanligt med rubriker på förstasidornas löpsedlar, som tydligt uttrycker 

vad partiet vill åstadkomma – som de här:   

 Vi vill bilda en jämställd och feministisk regering 

 Inför klimatbilspremie – fasa ut etanolstödet 

 Centerpartiet vill utöka RUT-avdraget 

 Vi fortsätter driva frågan om obligatorisk a-kassa 

En stor del av rubrikerna berättar istället mer om motståndarna: hur illa de skött sig: 

 Alliansen missköter tågtrafiken 

 Vänstern måste ta ansvar för svenska judars trygghet 

En stor del av artiklarna vinklas så att de handlar om personerna eller debatten i sig: 

 Göran Hägglund möter Mona Sahlin i Agenda 

 Eleverna vill en sak och Björklund en annan 

 Möte med polisaspiranter 

 Mona Sahlin talade i London 

Bakom dessa ”person-” eller ”debatt”-rubriker finns förstås oftast en konkret fråga, ett ämne. 

Men vilket? Det är det inte alltid lätt att veta utifrån rubriken. 

Självklart kan ett parti publicera material om sina partiledare och om debatter eller möten. 

Och visst bör och ska man granska motståndarna. Men vi är ändå lite överraskade att andelen 

rubriker i nyhetsflödet som tydligt lyfter fram partiets politik i flera fall var så liten. 

Gå rakt på sak på webben  

På webben söker väljaren/användaren själv upp information. Webben skiljer sig i det avseendet 

totalt från de flesta traditionella kanaler: affischer vi ser runt om i staden, annonser i tidningar, 

flygblad, eller budskapen som ekar ur megafonerna på torgmöten.  

De andra kanalerna försöker fånga väljaren i förbifarten. En användare som klickat sig fram 

till en sida på webben är så gott som alltid redan intresserad av det ämne hon tagit sig fram till. 

Om en användare till exempel gjort sig besväret med att leta sig fram till partiets sida om 

klimathotet, kan vi vara ganska säkra på att hon faktiskt är intresserad av ämnet. Då är det ganska 

missriktat att börja sidan med allmänna deklarationer och sådant som användaren ganska säkert 

redan känner till som exempelvis: Människan är i full färd med att allvarligt rubba jordens klimat genom 

utsläpp av växthusgaser. De flesta verkar förstå att hotet mot klimatet är helt avgörande för oss alla. 

Bättre vore att gå rakt på sak och så direkt som möjligt förklara: ”detta vill vi göra!” 

Undvik onödig abstraktion 

Den här typen av problem går igen på många ställen. Många texter är disponerade så, att det först 

kommer en principiell, abstrakt inledning, eller en rundmålning av problemets historia eller 

bakgrund. Alltså innehåller textens början ofta många krångliga ord och långa meningar.   

Men vi vet att just början av texten, är det som läsaren skannar för att fatta beslutet: är det värt 

att läsa den här texten eller inte? Kommer jag att få svar på mina frågor eller inte? Det vet man 

från så kallade ögonrörelsestudier. 

Vad vi ofta ser, är att de texter där ”tröskeln” in i texten är låg blir lästa av många fler 

besökare. De läser också längre i texten. Det lönar sig alltså att göra textens början så enkelt som 
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bara möjligt. Det är stor skillnad i vilken kognitiv ansträngning som krävs för att ta till sig 

följande två sätt att börja en text. Båda är hämtade från olika partiwebbplatser: 

”Klimatet på jorden har aldrig tidigare förändrats så snabbt som nu och det råder stor enighet om att utsläppen 

av växthusgaser i atmosfären måste hejdas inom en snar framtid. Den globala klimatuppvärmningen angår oss 

alla oavsett var på jorden vi lever och den kan bara bekämpas genom samarbete. Sverige ska arbeta globalt och 

inom EU för att nå det övergripande klimatmålet som satts upp för EU.”  

”Vi alla, du och jag, är beroende av hur vårt jordklot mår. Vad som händer runt omkring oss spelar roll. En 

klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid. Vi måste ta vårt ansvar nu, 

det kan inte vänta.”  

I det första fallet kan vi också se ett tydligt exempel på hur man också bryter mot grundregeln 

”en tanke – en mening”. Första och andra meningen borde egentligen delas upp i totalt fyra 

meningar. 

Ett enkelt insteg i en text är viktigt för dyslektiker och kognitivt handikappade. Men även 

väljare som läser bra har ont om tid och uppskattar texter som går snabbt att ta till sig. 

Här skulle partiernas webbredaktörer kunna dra lärdom av ett visdomsord från den 

legendariske redaktören Gösta Åberg: När jag arbetade som redaktör på årsboken När-Var-Hur fick jag 

ofta in för långa artiklar. Då kunde jag för det mesta stryka första meningen eller rentav första stycket, varefter 

artikeln plötsligt hade en rapp och spännande inledning.1 

Lyft fram konkreta exempel och förenkla språket 

I många, många fall ser vi hur det finns konkreta förslag eller tydliga mål i texterna; men att de 

döljs under de inledande allmänna eller abstrakta principresonemangen. Det är också ganska 

vanligt att texterna är onödigt tunga rent språkligt: 

Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor 

användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 

kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. 

I texten ovan finns ett typiskt fall av substantivsjuka. Istället för det enkla ”satsar” måste vi 

läsa ”genomför en satsning”. Det finns också en onödig dubblering: ekonomi-jargongens 

”nedbrutet på individnivå” betyder faktiskt inte mer än ”per elev”, som står lite senare.  
  

                                                           
1 Ur "Första hjälpen i svenska", W&W 2004 
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Ungefär så här skulle texten kunna se ut, om man lyfte fram de verkliga kraven och rensar 

bort det överflödiga. 

Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 

miljoner för att förbättra baskunskaperna hos elever i årskurs ett, två och tre. Det är 1 000 kronor per elev och 

läsår. 

Samma förhållande gäller i många fall också för upplägget i stort på sidorna om sakfrågor. 

Först kommer en längre text om allmänna principer och generella påståenden. Längst ner på 

sidan – ofta så långt att man den inte syns utan att man scrollar ner – kommer en lista med 

konkreta krav eller förslag. 

Vi bedömer att man i många fall skulle få ett bättre, mer lättolkat och tillgängligt resultat om 

man helt enkelt kastade om ordningen: lyft upp listan med de konkreta punkterna (eller 

åtminstone de viktigaste delarna) till början. Låt de allmänna resonemangen komma sedan. 

Ett intressant undantag är Folkpartiet, som på sin webbplats har en lista och en allmänt 

resonerande text sida vid sida, i var sin spalt. 
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Länkar 

Webbens främsta egenskap är just möjligheten att länka. Men vi ser att sidorna kring olika 

sakområden på partiernas webbplatser i flera fall är återvändsgränder: de erbjuder få eller inga sätt 

att länka sig vidare. Det är synd; i fler fall skulle man då kunnat länka till djupare material, mer 

komplicerat innehåll, exempelvis: ”Är du intresserad kan du läsa fler detaljer om vårt 

skatteförslag”. 

Texttung – brist på pedagogiska bilder 

Det är mycket tydligt att partiernas webbplatser domineras av text. En del satsar mer och mer på 

rörlig bild. Däremot hittar vi i stort sett inget parti som använder sig av pedagogiska bilder. 

Ändå finns det många komplicerade frågor, där förklaringen i text kunde kompletteras av en 

bild, ett diagram, en karta, en schematisk skiss. Det kan gälla globala miljöproblem, ekonomiska 

förslag, skisser över hur bidrag fungerar eller hur reformer ska finansieras. Listan kan göras lång. 

Dyslektiker kan ha mycket lättare att ta till sig en skiss eller en förklarande bild, än en text. 

Bilder ska givetvis vara ett komplement. Icke seende ska kunna få en beskrivning av det bilden 

vill förklara i text. 

Vi har faktiskt varken hittat något bra eller dåligt exempel på partiernas webbplatser. Exemplet 

nedan kommer från Pensionsmyndigheten, och visar hur de kan beskriva och förklara 

pensionssystemets olika delar med hjälp av en pyramid. 

 

 

 

   

Typografiska hjälpmedel 

En text blir betydligt lättare att ta till sig, om den har en god typografisk form. Texten bör vara 

uppdelad i flera kortare stycken. Radlängden bör inte vara för lång. Det bör finnas 

mellanrubriker, som hjälper läsaren att se vad varje stycke innehåller. För uppräkningar kan listor 

med punkter användas. 

Här finns det hela skalan av varianter hos partierna. Hos någon kan vi se stora sjok av text, 

utan styckeindelning. Hos andra finns styckeindelning, men inga mellanrubriker eller mycket lång 

radlängd. 
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Det finns några goda exempel, till exempel hos Moderaterna (bilden förminskad): 

Underlätta läsningen med punktlistor 

Punktlistor kan underlätta läsningen. Men man bör också lägga vikt vid vad som faktiskt står i 

punkterna. 

X-partiet vill 

• Att det införs en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter 

för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare.  

• Att det införs en 10-årig grundskola som börjar vid sex års ålder  

• Att det införs en flexibel skolstart. 

 

En mer lättolkad variant undviker upprepningarna och gör hela meningar av texten. 

Här är våra förslag. 

• Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. 

• Eleverna ska gå tio år i grundskolan. De ska som regel börja vid sex år. 

• Men det ska också vara möjligt att börja lite tidigare eller senare.  
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Sociala medier 

 

Sociala medier är på tydlig frammarsch hos partierna detta valår. Vi ska få se ”valstugorna på 

nätet”, tydligt färgade av Barack Obamas lyckade nätsatsning i USA. En valstuga som metafor 

stämmer överens med många av de ledord som gäller för den sociala webben och verktyg för 

det som kallas webb 2.0: det ska vara öppet, välkomnande, transparent och med fokus på 

dialog, samverkan och engagemang.  

I en valstuga träffas politiker och medborgare på en människa-till-människa-nivå. Nu ställs 

dessa krav även på partierna på nätet, och de sociala medierna är de mötesplatser man har att 

tillgå. Detta kommer kanske främst slå igenom i personvalskampanjandet, men vi ser tydliga 

spår av trenden även på partiernas webbplatser i dag.  

Partierna har inte vuxit in i den nya nätnärvaron  

och attityden − ännu 

Där politiska sajter tidigare med myndighetsaktiga röster pekat mot tunga dokument som 

beslutsprotokoll, låter de nu bloggarna och röster utifrån som tidigare aldrig fått vara i närheten 

av den politiska agendan lyftas fram till förstasidesposition webbplatserna. Det är en stor 

attitydförändring som, i alla fall i teorin, är bra för demokratin. Men det råder helt klart en viss 

växtvärk, och i dagsläget har de flesta partisajter en lång bit kvar innan de lyckas nå hela vägen 

fram i nyttjandet av sociala medier.  

Partierna har idag förstått några viktiga saker, som att de förväntas finnas tillgängliga på ställen 

där många medborgare finns i dag så som på Facebook. De förväntas också föra en öppen dialog 

på bloggar och framförallt vara ”hittbara”, dvs anpassa sig till medborgarnas sökbeteenden och 

finnas högt upp i sökmotorerna på Google och på YouTube under de ord och begrepp vi 

medborgare bestämmer är viktiga. Ska man som parti visa att man hänger med lägger man upp 

bilder på bildsajter som Flickr, och PDF:er bäddas in från sajter som Slideshare, allt för att 

materialet ska bli så spridningsvänligt som möjligt. För om syftet är att engagera fler och driva en 

nätkampanj, måste det finnas material och en dialog som fler kan använda i sina kanaler och 

sprida vidare till andra.  

Vad vi har tittat på 

Vi har i den här delen av projektet begränsat oss till frågan hur den sociala webben avspeglas på 

partiernas webbplatser. Visst kan samtliga sju partiwebbsidor bocka av kopplingar till sociala 

medier så som Facebook och de obligatoriska delningfunktionerna under artiklar. Men räcker 

det? Har partierna lyckats nyttja fördelarna och kopplingarna till sociala medier på webbplatserna 

i dag?  

Svaret är att det är väldigt skiftande. På många ställen riskerar de goda avsikterna med sociala-

medie-kopplingarna göra att innehållet blir betydligt mer oöverskådlig och svårbegripligt för 

besökarna. Tillhör besökarna dessutom de målgrupper som detta projekt främst fokuserar på; 
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kognitivt funktionshindrade, personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade och äldre är vår 

hypotes att webbplatserna som de ser ut i dag blir svårgenomträngliga för stora väljargrupper.    

Frågorna vi försöker besvara i den här delstudien är: 

• Vilka kopplingar till sociala medier finns på partiernas webbplatser i dag? 

• Vilken plats får de? 

• Vilket urval och vilken prioritering har gjorts? 

• Vilken ton använder partierna på webbplatserna?  

• Hur väl lever tonen upp till de ledord vi förknippar med sociala medier? 

Vilka kopplingar till sociala medier finns i dag? 

Vi började med att bocka av de kopplingar som partierna har valt att visa på webbplatserna i dag.2 

   

Att alla partier satsat på kopplingarna står klart, men de har viktat dem väldigt olika. Samtliga 

partier har valt att visa kopplingar till bloggar, Facebook samt att lägga in någon form av 

delningsfunktionalitet på undersidorna.  

Twitter som social-medie-applikation ligger i fokus hos framförallt hos Kristdemokraterna och 

hos Moderaterna, medan Socialdemokraterna inte har någon koppling alls på sajten till sitt eller 

sina politikers twitterflöden, sitt stora fokus på sociala medier till trots.  

                                                           
2 Vi tog med Miljöpartiets koppling till YouTube för att ambitionen fanns, men den består i dag av en länk i sidfoten som 

inte fungerar. 
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Många av partierna har valt att lägga betydligt mer social funktionalitet och kopplingar på 

externa sajter och kampanjsidor, framförallt på partiernas bloggnätverkssidor. Detta är också den 

kopplingen till sociala medier som är mest framträdande på de flesta av partiernas webbsidor. 

Centerpartiet är de som har alla kopplingar, medan Kristdemokraterna valt ut fyra stycken.  

Vilken plats får de sociala medierna? 

Det är ju inte bara vilka kopplingar som finns som är relevant, utan framför allt vilket utrymme 

de får, hur innehållet visas upp och hur de förklaras. 

På startsidan frontar samtliga partier med kopplingar till sociala medier och verktyg som 

skickar tydliga ”webb 2.0”-signaler.3  Vi har gjort en mätning av vilken yta de faktiskt får i relation 

till det övriga innehållet på första sidorna – med brasklappen att en webbsida kan vara väldigt 

lång och att placeringen också är viktig. Vi hoppas dock att det ger en fingervisning om vilket 

fokus man har valt att lägga på startsidan på sociala medier. 

 

Centerpartiet och Socialdemokraterna är de som satsar mest på de sociala medierna – de får ta 

upp nästan en fjärdedel av förstasidorna totalt.  
  

                                                           
3 I mätningen har vi tagit med både kopplingar till sociala medier och till signaler som man brukar koppla till webb 2.0 – 

som creative commons-licensen vars grundläggande tanke är att vem som helst ska kunna använda och sprida 

materialet vidare, google maps med sitt öppna API och möjlighet att själv lägga in events samt de möjligheter 

besökarna har att interagera och skapa innehåll till sajten – som ”gör din egen knapp” i Socialdemokraternas fall.  Vi 

har även räknat in rodgron.se, som är det rödgröna-blockets kampanjblogg och därför tog vi även med kampanjsajten 

alliansen.se, som alliansen inte kallar för blogg men som har samma typ av innehåll som rodgron.se och där det i sin 

tur fler kopplingar till sociala medier. 
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När man går in på Socialdemokraternas startsida tas den dessutom över av en annan ruta som 

vill rekrytera besökaren till valkampanjen. Besökaren uppmanas att vara med i “något historiskt”, 

nämligen att “prata med över en miljon människor inför valet”.  

Rangordningen i uppmaningarna i rutan är: Ring, Blogga, Knacka dörr, Twittra och Samtala – 

som skvallrar om att Socialdemokraterna kommer satsa en hel del på sociala medier i 

gräsrotsrörelsen i år. 
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Miljöpartiet ger minst utrymme till de sociala medierna och satsar mer på traditionellt innehåll 

så som nyheter. 
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Vilka urval och vilka prioriteringar har gjorts? 

Högt, lågt, stort eller litet? Placeringen av de sociala medieelementen på första sidorna är också 

relevant eftersom de visar vilket fokus som lagts på webbplatserna. På bilden nedan har vi gjort 

en överlagring av samtliga partiers placering av kopplingar till sociala medier. 

Många av partierna har lagt socialt medieinnehåll högt upp på sajterna, och högt upp i det man 

puffar för i högerspalten.  Det är alltså ofta det som möter besökaren tidigt när man kommer in.  
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Sociala medier får företräde framför senaste nytt 

De sociala-medie-kopplingarna får på några webbplatser företräde framför traditionellt 

webbinnehåll, som de senaste nyheterna. 

Hur och om innehållet från de sociala medierna presenteras på sajten är dock någonting som 

skiftar väldigt mellan partierna. Många lyfter som sagt upp bloggnätverken på en framstående 

plats på webbsidorna. 

Hos Moderaterna ser vi ett flöde för sociala medier ligga högt upp och i fokus på sajten, 

nämligen det Moderata bloggflödet. Det ligger som en rullande slinga i en genre som vi känner 

igen från nyhetsprogram och nyhetssajternas ”Senaste-nyheter-slinga”. 

Effekten man vill uppnå är förmodligen att man på samma sätt som nyhetsjournalisterna 

rapporterar trovärdiga och objektiva budskap i realtid. Att partier ”härmar” 

nyhetsrapporteringsgenren i valtider är inget nytt (minns exempelvis Folkpartiets affischer 

utformade som löpsedlar vid förra valet) men nu ser vi alltså hur det sociala medieinnehållet 

plockas in som det senaste ”nyhetsstoffet”. 

 

 

Hos Vänsterpartiet hittar vi också 

blogginnehåll högt upp på sidan, över 

ytan för pressmeddelanden. Högst upp 

ligger rubriker från ”bloggvänstern” 

och under det ”Lasses bildblogg”.  

Däremot har de till skillnad mot andra 

partier inte prioriterat deras Facebook- 

och Twitter-konton särskilt högt – 

puffarna för dessa ligger till och med 

under under inloggningen till 

betaversionen av intranätet ”V-NET”. 
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Även om Kristdemokraternas 

sociala-medie-kopplingar tar upp 

relativt liten yta av hela (den 

visserligen långa) startsidan så 

sticker prioriteringarna av dem ut.  

Twitterflödet från Göran 

Hägglund och Kristdemokraterna 

har placerats högt upp på sajten, 

och får ligga över de senaste 

pressmeddelandena.   

 

 

 

Konsekvenser av fokuset på sociala medier 

Å ena sidan kan applikationer som visar innehåll på sajten från sociala medier ofta bidra en aktiv 

och dynamisk känsla av en webbplats eftersom de uppdateras ofta och gärna i realtid. Å andra 

sidan är presentationen av dem och förklaringarna till kopplingarna väldigt viktiga så att även de 

mindre bevandrade sociala medie-besökarna ska kunna skapa sig en uppfattning om vad det 

handlar om. 

För en person som inte är en Twitteranvändare, exempelvis, måste raderna som visas i 

Kristdemokraternas applikation te sig som en helt obegriplig och kontextlös kod: goranhagglund: 

@myrenjon nej. Svaret är detsamma som när frågan var aktuell för 10-12 dagar sedan;-) 

Det kräver mycket förkunskaper av besökaren att kunna förstå den här typen av innehåll, 

vilket gör det extra intressant att just Twitter-applikationerna fått ytföreträde över till exempel 

puffen för ”aktuella frågor”.  

När innehåll sociala media får stort fokus, utan att förklaras eller presenteras på ett begripligt 

sätt på sajten kan det definitivt skapa stora problem för alla besökare.  

Partiwebbplatserna kan bli bättre på att berätta med hjälp av annat än text 

Få har utnyttjat de sociala medierna till att ha mer video och bildberättande på sajterna.  

Det digitala historieberättandet på de flesta av sajterna domineras fortfarande av text och att 

ladda hem traditionella pdf:er. Video- och bildspel genom lättillgängliga sociala-medie-verktyg går 

att använda inte bara för att visa intervjuer och nyheter utan även för att förklara ståndpunkter i 

olika frågor på ett för många målgrupper tillgängligare sätt. 

Genom att använda olika berättartekniker så har man en större chans att nå människor med 

olika kognitiva inlärningsstilar, kognitiva funktionshinder, äldre samt den stora del av 

befolkningen som har läs- och skrivsvårigheter. Vi vet inte hur många användare med 

skärmläsarverktyg som använder sociala medier i Sverige, men en amerikansk enkätundersökning 

visade att drygt hälften av de som tillfrågats besökte YouTube – och det var den mest använda 

sajten av alla sociala-medie-verktyg.4 

                                                           
4
 Screen Reader User Survey 2, www.webaim.org/projects/screenreadersurvey2/ 
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Tidigare kunskap om sociala medier förutsätts 

Ikoner och länkar till sociala medier står ofta oförklarade och förutsätter att besökarna har 

tidigare kunskap om dem. 

De sociala verktyg eller platser som partierna kopplat till sina webbplatser står ofta ”för sig 

själva”.  Om innehåll visas i applikationer från YouTube eller som bildströmmar från Flickr 

kanske besökaren själv kan lista ut vad det är för typ av innehåll – men på en partiwebbplats 

menar vi att de inte ska behöva göra det eftersom det kan skapa stora problem att förstå 

kopplingarna till innehållet, framför allt för de målgrupper som denna granskning främst berör.  

Ett exempel bland många andra är när Centerpartiet 

presenterar fyra ikoner utan förklaringar kring vad man kan vänta 

sig för typ av innehåll, vilket blir lite av en sociala-medier-rebus 

för den oinvigde. Den oinvigde förstår nog inte ens att det 

handlar om kopplingar till olika sociala medier. 

 

 

Delningsfunktionaliteten får också ofta stå för sig själv. 

Exemplet bredvid är från Vänsterpartiets sajt under en artikel.  

 

  

Miljöpartiet visar hela logotyperna till Twitter, Facebook och Flickr, den senare med ett par 

bilder bredvid logotypen, men det förklaras inte vad som är syftet med sidorna eller vad 

besökaren ska göra där.  

På bland annat Moderaternas undersidor finns en "Vad är det här?"-länk vid dela-funktionen 

där man kan läsa en kortare allmän text om sociala medier.  

Vilken ton använder partierna på webbplatserna och hur väl 

lever den upp till de ledord vi förknippar med sociala medier? 

Ledorden för sociala medier som nämndes i inledningen är: öppet, välkomnande och 

transparent med fokus på dialog, samverkan och engagemang. 

Vi har redan berört att den fragmentariska presentation vi ser av sociala-medie-innehåll på 

webbplatserna i dag förmodligen gör det svårt för många att hänga med och ta till sig partiernas 

budskap och ståndpunkter. De som förstår och får tillgång till samtalen och samverkan är den del 

av valkretsen som kan använda sig av de verktyg som finns i dag. 

Om kommunikationen på webbplatserna tidigare hade ett inifrån- och ut perspektiv, och 

kanske även ett uppifrån och ned-perspektiv, så ser vi i dag en början till att öppna upp dialogen 

för flera röster.  
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Ett exempel på det är Moderaternas 

twitterflöde som till skillnad från några 

andra partiers flöden inte bara skickar ut 

den egna rösten, utan även tar med de svar 

man får.  Det innebär att även kritiska 

röster kan synas högt upp på Moderaternas 

startsida, något vi tror hade varit otänkbart 

bara för ett par år sedan.  

 

 

  

 

 

’ 

 

 

Hos Centern går det till och med att 

kommentera artiklar direkt på sajten, något 

de är ensamma om att erbjuda. Ett liknande 

spår som fler partier har vågat sig på för att 

öppna upp för fler röster är Twinglys 

bloggtjänst. Det innebär (i vissa fall) att jag 

kan svara på ett material på webbplatsen 

genom att länka till artikeln på min blogg. 

Då visas rubriken till mitt inlägg upp i 

relation till artikeln. På exemplet nedan från 

Centerpartiet kan vi se hur bland annat 

signaturen ”HBT-sossen” är inlänkad via 

sin blogg. 

 

I de flesta fall puffas det dock främst för medlemsbloggar, och på många ställen måste man 

registrera sin blogg för att få utrymme på partisajterna. Detta minimerar så klart risken för kritiskt 

innehåll.  

Den engagerande tonen, finns den? 

En av många saker som Barack Obamas kampanjstab hyllats för på nätet är förmågan att skapa 

ett engagemang hos ”gräsrötterna” och nya väljare som tidigare inte engagerat sig politiskt. Men 

trots att de svenska partisajterna uppenbarligen sneglat mot väst, så är det en ton som inte slagit 

igenom på de officiella webbplatserna. 

Vi ser spår av att ha ett mer personligt anslag, partiledarna presenteras ofta med förnamn som 

till exempel ”Göran”, och det finns länkar till hans och ”Lasses bildblogg” som visar partiledarna 

på ett bakom-kulisserna-liknande sätt i vardagliga situationer. För att lyckas med sociala medier i 

en politisk kampanj behöver man dels skapa ett rikt och intressant innehåll på nätet så att fler 

personer hjälper till att sprida det i egna kanaler. Lars Ohly och Alliansens bildströmmar ligger på 

sociala-medie-bildsajten Flickr. Det gjorde Barack Obamas också, men med skillnaden att 
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Obamas bilder låg under en ”Creative Commons”-licens som innebar att vem som helst kunde ta 

bilden och exempelvis bädda in på sin egen blogg. Lars Ohly och Alliansens bilder ligger under 

en rättighetslicens som inte gör detta möjligt, vilket är förvånande och gör materialet mindre 

”spridningsvänligt”.  

Vi ser självklart slagord i puffar och texter, en hel del inslag som går i polemik mot de politiska 

motståndarna och perspektivmarkörer som till exempel ”överklassen” skymta förbi. Vilka 

avsändarna är är på de allra flesta sajter mycket tydligt. Men vilka de tänka mottagarna är och vad 

man vill att de ska göra är däremot på många håll oklart. Knappar för socialt innehåll blandas 

med inloggningar till intranät och internmail på ett ganska rörigt sätt.  

Det sociala-medier-fokus som funnits på 

startsidorna hos många försvinner någonstans 

på vägen till undersidorna där det sällan eller 

aldrig finns en nätkoppling eller en guidning 

vidare till andra nätsatsningar. Engagera dig-

sidorna är istället förvånande ofta inriktade på 

traditionella partimedlemskap eller på att ladda 

hem trycksaker som till exempel flygblad. 

Bland de material du kan ladda hem hos 

Moderaternas engagera-dig-sida finns ett 

färdigskrivet budskap där du kan klistra in ditt 

namn och din bild för att göra det mer personligt. Det är lite förvånande att den kritiska dialog 

man kan se, svaren från Twitterflödet, släppts in på startsidan då resten av sajten har en relativt 

sändande” ton. Det finns ingen koppling till de externa nätrelaterade kampanjerna redanvalt.nu 

och 5minuter.se om hur du kan kampanja på nätet. 
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Följer man knappen ”Påverka här!” på Centerpartiets webbplats hamnar man, trots deras stora 

fokus på sociala medier, på en sida där man kan ladda hem den grafiska profilen eller beställa 

”broschyrer, reflexer eller flygblad”. 

Tröskeln för att beställa ett tryckmaterial eller liknande är förmodligen ganska stor om du inte 

redan är en övertygad partimedlem som är beredd att lägga ned mycket tid på ditt engagemang. 

De som har sänkt trösklarna mest på webbplatsen är Socialdemokraterna. Det uttalade syftet 

med sajten är främst att få folk att bli valarbetare och det finns genomgående en uppmanande 

ton: Hjälp oss, delta, var med! Besökaren sätts i fokus nästan lika mycket som de egna budskapen. 

De är också de enda som ber besökaren generera innehåll till sajten. Det sker dels i form av att 

man kan göra sina egna digitala kampanjknappar som andra sedan kan ladda hem och sprida 

vidare. Man kan också bidra med ett eget Socialdemokratiskt arrangemang som sedan visas på en 

lokal karta via google maps. 

Sammanfattningsvis: partierna måste vägleda besökarna bättre 

på webbplatserna! 

Överlag behöver kopplingarna till de sociala medierna på sajterna bli mycket tydligare. Även om 

partierna har valt olika strategier för olika kanaler så har många av partierna en uttalad ambition 

att låta den officiella hemsidan vara navet som slussar de intresserade besökarna vidare till de 

platser på nätet där de finns.  

Det enklare mikroengagemang som man kan bidra med på många sociala-medie-sajter OCH 

på många av partiernas övriga sajter, som att till exempel ”gilla” något, finns inte på parti-

webbplatserna. Det hänvisas sällan vidare till den typen av nätengagemang för att hjälpa partiet i 

valrörelsen.   

I dag finns fragmentariska axplock från nätets olika delar, utan någon tydlig argumentation 

eller guidning till hur innehållet och de olika delarna hänger ihop. De sociala-medie-bitarna blir 

ett pussel som är svårt att lägga för de människor som inte är väl bevandrade i sociala medie-

landskapet. Att lägga in en guidande text med vad man kan göra och vart på nätet skulle vara en 

enkel förbättring som skulle hjälpa upp de allra flesta sajterna.  

Svårigheterna att begripa hur budskapen, uppmaningarna och samtalen hänger ihop blir 

naturligtvis extra svåra för de målgrupper som ligger i fokus för denna granskning.  Hur svårt det 

är att navigera sig fram bland budskapen och sociala medie-innehållet kommer vi att testa i nästa 

fas.  
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Det finns brister  

– och de är mer eller mindre välkända 

Det är tydligt när vi pratar med de som arbetar på partiernas webbredaktioner att de genuint 

anser att vårt projekts målgrupper är viktiga. Man vet också att man idag har för stora brister. Ett 

politiskt parti är inte en myndighet och har inte myndighetens formella krav på sig när det gäller 

exempelvis tillgänglighet. Å andra sidan är det självklart för partierna att: 

• De frågor vi belyser i studien är en viktig demokratifråga. 

• De skall fungera som föredömen i samhället i de här frågorna. 

 

Flera av dem uttrycker också spontant att ambitionen är att vara bästa parti på webben med 

avseende på bl.a. tillgänglighet. Flera partier anlitar leverantörer som är experter i de här frågorna 

därför att man anser frågan vara så viktig och ser det som svårt att internt i partiet ha tillräcklig 

specialistkompetens. 

Som betraktare utifrån förstår man snabbt att webbredaktionernas krassa verklighet är en 

organisation med mycket små resurser, i förhållande till exempelvis myndigheter och de större 

kommunerna. I flera fall är det en person som gör allt runt webben på ett parti. Jämför man med 

webborganisationen exempelvis i Malmö Stad, så består den av kanske 100 personer som har 

information på webben som en viktig del av sina arbetsuppgifter. Till det kommer en IT-

organisation i Malmö Stad som har stort fokus på tillgänglighetsfrågor ur ett tekniskt perspektiv. 

Om vi vill åstadkomma största möjliga förbättringar i den här valrörelsen måste vi förstå 

partiernas förutsättningar. Med det som grund kan vi hitta tillvägagångssätt anpassade för 

situationen det står i. Samarbete över partigränserna och konkret hjälp och stöd från exempelvis 

vårt projekt är exempel som kan ge stor hävstång i förhållande till de resurser som står till 

partiernas förfogande. 
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