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Sammanfattning 
Allt fler söker information och kommunicerar via internet. Utvecklingen har med-
fört en mer teknikberoende språkanvändning med många nya hjälpmedel, som 
både ger nya möjligheter men också ställer höga krav på såväl språklig som tek-
nisk kompetens. Många människor riskerar att ställas utanför nätsamhället om inte 
information och tjänster anpassas efter deras språkliga behov. Hittills har webb-
tillgänglighet mest handlat om tillgängligheten till information för personer med 
funktionsnedsättning. Men hur är det med nationella minoriteter och personer med 
annat modersmål än svenska? Hur tillgänglig är informationen på myndigheternas 
webbsidor för dem? I artikeln diskuteras behovet av ökad webbtillgänglighet i ett 
flerspråkigt perspektiv med hänvisning till språklagen och lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 
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Språksituationen har förändrats 
Språksituationen i Sverige har förändrats på ett dramatiskt sätt de senaste årtiondena och med 
den de kommunikativa behoven. Ökad invandring har gjort att det beräknas finnas mer än 150 
språk i Sverige idag. Över en miljon personer har utländsk bakgrund och många av dem har 
ett annat modersmål än svenska. (Se t.ex. Parkvall 2009). 

Det finns dessutom fem språk som har status som nationella minoritetsspråk: finska, jid-
disch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket har en liknande ställning.  

Att förstå hur språksituationen har förändrats, och kommunikationsbehoven med den, har 
blivit allt viktigare, inte minst för myndigheterna i deras arbete med att nå ut till medborgarna 
med information och service i dagens mångkulturella och flerspråkiga informationssamhälle 
(se Domeij 2010). 

Språkliga behov och rättigheter 
Ur den alltmer komplexa språksituationen har det vuxit fram ett behov att klargöra de olika 
språkens förhållande till varandra och det allmännas ansvar för språk och språkanvändning i 
Sverige. I juli förra året fick Sverige en språklag (2009:600). I januari i år kom en ny lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), som ytterligare stärker de nationella 
minoritetsspråkens ställning. Samtidigt utvidgas de tidigare förvaltningsområdena i norra 
Sverige till att omfatta Stockholms stad och många andra kommuner i Mälardalen.  

Svenska är visserligen huvudspråk i Sverige, det gemensamma språk som ska kunna an-
vändas inom alla samhällsområden och i alla kontakter med myndigheterna. Men nationella 
minoriteter har också rätt att kommunicera med myndigheterna på minoritetsspråket, om de 
bor i något av förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I hela Sverige har det 
allmänna en skyldighet att att främja och synliggöra alla de nationella minoritetsspråken. Det 
gäller också det svenska teckenspråket.  

Övriga språk i Sverige ska vid behov kunna användas i kontakt med myndigheterna, som 
är skyldiga att se till att alla medborgare får tillgång till nödvändig samhällsinformation och 
samhällsservice på lika villkor.  

Myndigheterna har alltså både språkliga behov och språkliga rättigheter att ta hänsyn till 
när de utformar sina kommunikationsstrategier. 

Nya möjligheter att möta behoven 
Med utvecklingen av internet har det vuxit fram nya möjligheter att möta medborgarnas 
språkliga behov och rättigheter. På webben finns chatt, bloggar och andra sociala medier som 
ger nya kommunikativa möjligheter. Där finns också språkteknologiska hjälpmedel som 
elektroniska ordböcker, automatisk textuppläsning och översättning. (Domeij 2008). 

Ju större kännedomen är om de medel som står till buds, desto bättre kan behoven mötas 
på olika sätt: i tal eller skrift, på särskilt lättläst svenska, på det svenska teckenspråket, på nå-
got av de nationella minoritetsspråken, på engelska, spanska, arabiska, somaliska eller något 
annat språk.  

En myndighet som inte kan hantera denna situation får svårt att leva upp till sina skyldig-
heter att nå ut med information och samhällsservice till medborgarna. Många riskerar att stäl-
las utanför om inte myndigheternas webbplatser görs tillgängliga för alla. Med internets 
ökade betydelse som plats för information, kommunikation och samhällsdeltagande innebär 
det en stor utmaning för det demokratiska samhället. 
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Webbinformation på flera språk 
Hittills har arbetet med webbtillgänglighet främst varit inriktat på funktionshindrade och äldre 
med svenska som modersmål. Det ska till exempel lätt gå att ändra textstorlek och ta del av 
information på lättläst svenska och i uppläst form. Men ytterst lite har gjorts för att förbättra 
situationen för personer med annat modersmål än svenska (SIKA 2008). I befintliga riktlinjer 
för tillgänglig information hittar man inga eller få råd om hur människor med andra moders-
mål än svenska ska nås med information från myndigheterna (t.ex. Verva 2006). 

Man börjar trots allt se exempel på att det håller på att utvecklas ett flerspråkigt tänkande 
kring kommunikationen mellan myndigheter och medborgare på internet. Ett exempel är 
webbplatsen Ny i Gävleborg. Den vänder sig till nyanlända med samhällsinformation på 15 
språk. Förutom på svenska och lättläst svenska finns hela webbplatsen på arabiska, arameiska, 
burmesiska, engelska, franska, nordkurdiska, persiska, ryska, somaliska, sydkurdiska, 
spanska, tigrinja och turkiska. 

Man kan dessutom se att det blivit vanligare med information på de nationella minoritets-
språken, till exempel på riksdagens webbplats som har information på jiddisch, finska, 
meänkieli, romska, samiska och teckenspråket. På Stockholms stads webbplats går det nu-
mera också att få information på finska, sedan staden blev en del av det finska förvaltnings-
området i januari 2010.  

Kunskap och principer saknas 
Men sådana exempel utgör än så länge undantag. På flera förvaltningskommuners webbplat-
ser finns fortfarande ingen eller otillräcklig information på de nationella minoritetsspråken. 
Och på regeringens egen webbplats regeringen.se finns märkligt nog ingen information alls på 
dessa språk, med undantag för finska.  

På Stockholms stads startsida erbjuds den som varken kan svenska, engelska eller finska 
inget annat än Googles automatiska översättning, som inte är att lita på. På sidorna om äldre-
omsorgen finns däremot information på ett tiotal språk. Frågan är bara hur användarna ska 
hitta dit när det inte finns information om det på startsidan annat än på svenska.  

Det som saknas är i första hand inte pengar. Det är svårt att tänka sig att det enbart är stora 
ekonomiska resurser som gör att Landstinget Kronoberg, förutom begripliga texter, lättläst 
information, automatisk textuppläsning och teckenspråksfilmer, kan erbjuda information på 
ytterligare 22 olika språk.  

Nej, det mest påfallande när man tittar på myndigheternas webbplatser är att det saknas 
kunskaper och gemensamma principer för hur kommunikationssituationen ska tacklas ur ett 
flerspråkigt perspektiv. Vilka språk ska det översättas till? Vilken och hur mycket information 
ska översättas? Hur ska den presenteras för besökarna på webben? Vad gäller för de nation-
ella minoritetsspråken och teckenspråket? Hur ser man till att kvaliteten på översättningarna 
är tillräckligt bra? Vilka hjälpmedel finns att erbjuda? Vad säger språklagen? 

Vägledning för flerspråkig information 
Frågorna är många och svåra. Behovet av riktlinjer och vägledning är stort. Det märks inte 
minst på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, på Länsstyrelsen i Stockholms 
län och på Sametinget dit många vänder sig för att få råd i frågor om språklagen och minori-
tetslagen.  

I samarbete med andra myndigheter och språkkonsulter har man därför tagit fram en väg-
ledning (Språkrådet 2010) med riktlinjer för hur kommunikationen på webben ska hanteras 
med hänsyn till människors språkliga behov och rättigheter och med hjälp av de tekniska 
möjligheter som står till buds.  
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Riktlinjerna gör klart att all information och service ska finnas på en svenska som är be-
griplig för alla medborgare. Det innebär också att information på svenska ska gå att få i olika 
former för olika behov, på lättläst, i talad form, i punktskrift, i bilder och videoklipp.  

Av riktlinjerna framgår vilken information som ska finnas på de nationella minoritetssprå-
ken, både inom och utanför förvaltningsområdena. De ger råd om hur man gör information 
tillgänglig med teckenspråksfilmer på bästa sätt. Dessutom får man veta hur man ska tänka 
för att ge information på andra språk än svenska, utifrån befintlig statistik om modersmålen i 
Sverige och olika gruppers språkliga behov.  

Vägledningen ger också tips om hur man ser till att översättningarna håller tillräcklig kva-
litet, hur man anpassar webbplatsen till standarder och tekniska krav på tillgänglighet, och hur 
man använder hjälpmedel för att göra webbplatsen mer tillgänglig. Dessutom hänvisas till 
handböcker, rapporter, goda exempel och andra relevanta resurser, som t.ex. webbplatsen 
www.minoritet.se med information om de nationella minoriteterna.  

Nya utmaningar 
Flerspråkig kommunikation handlar inte om att följa ett färdigt recept, utan om att lära sig att 
analysera kommunikationssituationen och ta reda på hur behoven ser ut i det enskilda fallet. 
Hur ser situationen ut i den egna kommunen? Vilka vill man nå? Vilka behov av information 
och service har olika mottagargrupper? Med vilka medel når man dem bäst?  

Språksituationen i Sverige är komplex; det finns många språkliga behov att ta hänsyn till 
och nya tekniska möjligheter att möta dem på. De nya kommunikationsvillkoren ställer det 
demokratiska samhället inför nya utmaningar. Å ena sidan måste vi se till att alla får den 
språkliga och tekniska kompetens som krävs, å andra sidan att information och service görs 
tillgänglig för alla med hänsyn till språkliga behov och rättigheter och med hjälp av de medel 
som står till buds.  

Genom att möta medborgarnas språkliga behov och rättigheter på internet kan alla göras 
delaktiga i det digitala samhället på någorlunda lika villkor. I detta arbete kan språkteknologin 
spela en viktig roll. 
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Slutnot 
En finskspråkig version av den här artikeln publicerades i den sverigefinska tidskriften Kieli-
viesti nr 3, 2010. 


