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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks klarspråksanpassningen i två informationsbroschyrer från 

polismyndigheterna i Sverige och Finland. Syftet med undersökningen är att jämföra hur pass 

väl den sverigesvenska respektive finlandssvenska informationsbroschyren följer riktlinjerna 

för klarspråk och att se om det finns skillnader i klarspråksanpassningen mellan broschyrerna. 

Som metod används för det första en kvalitativ textanalys som grundar sig i frågorna i det 

svenska Språkrådets Klarspråkstest och för det andra en kvantitativ analys där 

informationsbroschyrernas läsbarhetsindex räknas ut. 

Resultatet visar att klarspråksanpassningen mellan de två undersökta 

informationsbroschyrerna skiljer sig åt något. Skillnaderna märks främst när det kommer till 

tonen i texten, rubrikerna, styckena och sambanden, meningarna samt orden och fraserna. 

Den sverigesvenska broschyren är mer klarspråksanpassad: den följer oftare 

rekommendationerna i Klarspråkstestet och har ett bättre läsbarhetsvärde. Dock har den 

likaväl som den finlandssvenska broschyren vissa brister i sin klarspråksanpassning, till 

exempel i användningen av direkt tilltal och substantiveringar. 
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1. Inledning 

I dagens informationstäta samhälle är det viktigt att myndigheterna kommunicerar tydligt 

med medborgarna. Genom ett begripligt myndighetsspråk kan medborgarna ta del av viktig 

information och därmed få mer inflytande i samhället. Att myndigheterna bör använda så 

kallat klarspråk kan alltså motiveras med demokratiska skäl men även med praktiska skäl i 

och med att tid och pengar sparas då missförstånd undviks (Hedlund 2013). 

Både i Sverige och i Finland ställs idag lagkrav på ett begripligt offentligt språk. Sveriges 

nuvarande språklag trädde i kraft år 2009 och enligt paragraf 11 i Språklagen ska det 

offentliga språket vara vårdat, enkelt och begripligt (SFS 2009:600). Lagstiftningen i Finland 

ställer även den krav på gott språkbruk, och paragraf 9 i Förvaltningslagen (2003) anger att 

“myndigheterna skall använda ett sakligt, klart och begripligt språk”. Då landets 

nationalspråk är både finska och svenska, har man rätt att använda och få service på dessa 

språk hos domstol och andra myndigheter, vilket även regleras i paragraf 17 i Grundlagen 

(Finlands grundlag 1999). 

Efter att ha bott i båda länderna i flera år har jag lagt märke till att den skriftliga 

kommunikationen som skett mellan mig och olika myndigheter skiljer sig åt mellan länderna, 

även om det skett på samma språk, svenska. Då båda länderna har lagkrav på klarspråk 

undrar jag om de i praktiken följer de specifika klarspråksnormer som finns och om det finns 

skillnader mellan länderna gällande klarspråksanpassning. 

I vardagen kommunicerar vi med på bred skala olika myndigheter och tidigare forskning har 

studerat hur klarspråksarbetet ser ut hos dessa myndigheter. I denna uppsats kommer fokus 

läggas på klarspråksarbetet hos polismyndigheterna i Sverige och Finland. Polisen är enligt 

min uppfattning relativt ouppmärksammad inom klarspråksforskningen även om 

myndigheten utgör en stor del i dagens samhälle och dess institutioner. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera myndighetstexter ur ett klarspråksperspektiv 

genom att två informationsbroschyrer från polismyndigheterna i Sverige och i Finland 

jämförs angående hur pass väl de följer riktlinjerna för klarspråk och om det finns 

skillnader mellan länderna. 
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Min hypotes är att broschyren från den svenska polismyndigheten är mer klarspråksanpassad 

än den finländska polismyndighetens broschyr. Då svenskan har en svagare ställning som 

språk i Finland tror jag att även resurserna för att arbeta med en begriplig myndighetssvenska 

är mer begränsade jämfört med Sverige. Dessutom har jag märkt att finlandssvenskan skiljer 

sig från sverigesvenskan och uppfattas ibland som mer formell eller “gammaldags”, 

åtminstone i Sverige. Därför undrar jag om detta speglas även i det finlandssvenska 

myndighetsspråket. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande avsnitt 1 följer avsnitt 2 med bakgrundsinformation om 

klarspråksarbetet i Sverige och Finland. Därefter följer avsnitt 3 där det redogörs kort för 

tidigare forskning inom klarspråk. Avsnitt 4 redogör för klarspråksnormer och sedan följer 

avsnitt 5 och 6 om material och metod. Därefter presenteras undersökningens resultat i avsnitt 

7 som följs av en avslutande diskussion i kapitel 8. 

2. Bakgrund 

Sverige har sedan länge arbetat med att göra myndighetstexter mer begripliga för 

medborgarna och de första riktlinjerna för det offentliga språket gavs ut redan på 1960-talet 

(Hedlund 2013). Idag ligger ansvaret för klarspråksarbetet hos Språkrådet som har som 

uppgift är att främja klarspråk hos myndigheter, kommuner, landsting, universitet, 

organisationer och företag. Språkrådet delar även årligen ut priset Klarspråkskristallen för 

insatser för ett klart och begripligt offentligt språk (Språkrådets klarspråksarbete 2016). 

Även Finlands klarspråksarbete går tillbaka till 1960-talet då man började uppmärksamma 

det offentliga språkbruket. På 1980-talet blev Statsrådets svenska språknämnd ett permanent 

organ som arbetar även idag med en klar och begriplig lag- och förvaltningssvenska 

(Statsrådets svenska språknämnd - uppkomst och historia u.å). Sedan 1976 finns det också en 

språkvårdsmyndighet som motsvarar Språkrådet i Sverige: Institutet för de inhemska språken 

arbetar med att främja klarspråk på statliga myndigheter, kommuner och centrala 

samhällsnyttiga organisationer (Vad är klarspråk? u.å). Under 2014 och 2015 genomförde 
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institutet i samarbete med andra organisationer en klarspråkskampanj för att uppmuntra 

statliga och kommunala myndigheter att använda klarspråk (Piehl 2016). Kampanjen 

grundade sig på de rekommendationer som ges i rapporten Klart myndighetsspråk - ett 

handlingsprogram (2014). Rapporten innehåller förslag och rekommendationer till riksdagen, 

statsrådet, den offentliga förvaltningen samt enskilda myndigheter angående gott språkbruk. 

Sammanfattningsvis kan man säga att både Sverige och Finland sedan länge har arbetat med 

klarspråk och att historien för klarspråksarbetet och dess organisering liknar varandra i båda 

länderna. 

3. Tidigare forskning 

I det svenska Statskontorets rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001) 

presenteras en utvärdering av myndighetstexternas begriplighet. Tre olika texttyper 

(broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter) och dess begriplighet testades med hjälp av ett 

diagnosinstrument. Resultatet visade att texterna innehöll flera drag som orsakade 

begriplighetsproblem. Exempel på dessa var bland annat långa och svårt konstruerade 

meningar samt svåra ord och fraser. Det största problemet för texterna verkade vara bristande 

mottagaranpassning. Därmed uppmanar rapporten att myndighetsspråkvården arbetar med att 

förbättra texternas mottagaranpassning. 

Diagnosinstrumentet som utformades av Statskontoret för att kunna bedöma kvaliteten på 

myndighetstexter och hjälpa till vid myndigheters textproduktion resulterade senare i det så 

kallade Klarspråkstestet (Nyström Höög 2006). 

Tio år senare, år 2011, genomförde Catharina Nyström Höög en liknande undersökning där 

beslut och informerande texter från 2001 jämförs med motsvarande texter från 2011. 

Resultatet presenteras i boken Myndigheterna har ordet (Nyström Höög, Söderlundh & 

Sörlin 2012) och visar att under tio år har texterna för myndighetsbesluten blivit längre men 

fått högre läsbarhet i och med att de har kortare meningar och fundament samt tydligt du-

tilltal. Dessutom har de informerande texterna i högre grad blivit multimodala. Det fanns 

dock fortfarande delar av textinnehållet som uttrycktes för abstrakt och därför gjorde texterna 

mer svårtillgängliga. 



7 

Även Andreas Nord har undersökt hur pass väl en myndighetstext förhåller sig till olika 

normer och ideal för klarspråk och han presenterar sin studie i rapporten Att göra någon 

annans text tydlig - förutsättningar och språkideal vid bearbetning av myndighetstext (Nord 

2011). Resultatet visar att den granskade myndighetstexten följer 

klarspråksrekommendationerna till en viss grad, till exempel när det kommer till att undvika 

vänstertyngd i texten. Däremot arbetar man sällan bort passiveringar, nominaliseringar eller 

myndighetsspråkliga ord. 

Rahm och Olsson (2009) har studerat en informationsbroschyr om äldreomsorg i Malmö stad. 

Deras analys visar att broschyren följer klarspråksidealen genom att inte använda 

svårbegripliga ord eller komplicerad meningsbyggnad. De påpekar dock att det finns brister i 

broschyrens mottagaranpassning vilket kan hänga ihop med att broschyren vänder sig till en 

mycket heterogen mottagargrupp (Rahm & Ohlsson 2009). 

På finländskt håll har Merja Koskela studerat myndigheternas språkbruk. Hon har bland 

annat undersökt användandet av klarspråk hos skattemyndigheter och jämfört 

mottagaranpassningen hos skattemyndigheterna i Finland och i Sverige (Koskela 2005). Vid 

en granskning av webbsidor som riktats mot unga skattebetalare kommer hon fram till att den 

svenska webbsidan är mer anpassad för de avsedda unga mottagarna och att texterna har inte 

något tydligt myndighetsperspektiv, medan den finländska webbsidan har en mer 

framträdande myndighetsröst. 

Då min undersökning kommer att utgöras av en jämförelse mellan sverigesvenska och 

finlandssvenska texter kan Linnea Hanells undersökning om finlandssvenskans relation till 

sverigesvenskan även vara av intresse. I sin rapport Det går hårt - finlandssvenska ur ett 

sverigesvenskt perspektiv presenterar hon ett resultat som visar att finlandssvenskan skiljer 

sig från sverigesvenskan när det kommer till både språkliga detaljer och mer övergripande 

skillnader i stil och ton (Hanell 2011). 

Metoden som används i denna uppsats har tillämpats även i ett par tidigare c-uppsatser. Både 

Lindvall (2012) och Nord (2012) har använt sig av Språkrådets Klarspråkstest i sina 

undersökningar. Nord studerade beslutstexter inom Uppsala kommun och hennes resultat 

visade att texterna följer klarspråksnormen på vissa punkter men att det för det mesta finns 

brister i kommuntexternas klarspråksanpassning. Lindvall studerade åländska 
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myndighetstexter och kom fram till att de avviker från den sverigesvenska klarspråksnormen 

på flera punkter. 

Det finns alltså ett flertal studier om hur olika svenska och finska myndigheter använder sig 

av klarspråk men såvitt jag vet finns det inga specifika studier om hur klarspråksanvändandet 

ser ut hos just polismyndigheten, varken i Sverige eller i Finland. Förutom att jämföra 

användningen av klarspråk mellan Sverige och Finland, vill jag i denna uppsats därför 

uppmärksamma polismyndigheten som ett intressant undersökningsobjekt för 

klarspråksanvändning. 

4. Klarspråk 

Huvudtanken med klarspråk kan sammanfattas med det som står både i Sveriges och i 

Finlands lagar, det vill säga att det offentliga språket ska vara klart och begripligt. Det kan 

dock vara problematiskt att veta vilka riktlinjer som ska följas i praktiken. Språkrådet i 

Sverige sammanfattar på sin webbsida klarspråksprinciperna i tio punkter: 

● Välj en lagom personlig ton. 

● Välj relevant innehåll. 

● Disponera texten på ett logiskt sätt. 

● Förklara allt som behöver förklaras. 

● Stryk sådant som inte behövs. 

● Skriv informativa rubriker. 

● Undvik långa och invecklade meningar. 

● Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 

● Sammanfatta det viktigaste. 

● Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 

Att skriva klarspråk (2016) 

Punkterna överlappar i stort sett med Språkrådets Klarspråkstest som är ett hjälpmedel för att 

se vad som ökar eller minskar begripligheten i en text. Testet finns i två versioner: ett för 

kortare texter som brev och beslut samt ett för längre texter som rapporter (Klarspråkstestet 
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2016). I denna uppsats används versionen för kortare texter som förklaras mer ingående 

under metodavsnittet. 

Även på det finländska Språkinstitutets webbsida anges klarspråkstips som grundar sig i de 

rekommendationer som ges i Klart myndighetsspråk - ett handlingsprogram (2014). Dessa 

tips liknar i stort sett de sverigesvenska klarspråksprinciperna och dessutom hänvisar det 

finländska Språkinstitutet på sin hemsida till det svenska Språkrådets Klarspråkstest 

(Webbhjälpmedel och handböcker u.å). 

5. Material 

Polisen är en viktig del av samhället både i Sverige och Finland och har mycket kontakt med 

medborgarna. Ett exempel på denna medborgarkontakt är informationsbroschyrer av det slag 

som utgör materialet för denna undersökning. Två informationsbroschyrer från 

polismyndigheterna i Sverige och Finland analyseras och jämförs. 

Den undersökta texten från den svenska polismyndigheten heter Närmare medborgarna 

(2016, se bilaga 1) och redogör för polisens verksamhetsidé och berättar bland annat om vad 

en kommunpolis gör. Dessutom ger broschyren svar på några vanliga medborgarfrågor samt 

visar en karta om hur man arbetat med medborgarlöften runtom i landet. 

Den undersökta texten från den finländska polismyndigheten heter Närpolisverksamhet är 

samarbete (2009, se bilaga 2) och redogör för begreppet närpolisverksamhet och vad 

verksamheten bygger på samt ger exempel på hur polismyndigheten samarbetar med andra 

instanser i kommunen. Informationsbroschyren finns även på finska. 

Båda broschyrerna innehåller bilder men de kommer inte att analyseras i denna 

undersökning. Även om bilderna möjligen kan bidra till att göra broschyrerna tydligare och 

därmed mer klarspråksanpassade, skulle det krävas en mer djupgående multimodal analys 

vilket det inte finns utrymme för i denna uppsats. 

Anledningen till att just dessa två informationsbroschyrer valts ut som material för denna 

undersökning är att innehållet i båda texterna liknar varandra. Båda broschyrerna syftar till att 
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informera om polismyndighetens verksamhet och berättar om samarbetet mellan polisen och 

kommunen. Detta liknande innehåll i det undersökta materialet ser jag som en förutsättning 

för en jämförande analys. Dessutom är de två texterna ungefär lika långa och uppbyggda på 

ett liknande sätt med både text och bilder. Jag anser att även detta underlättar genomförandet 

av en jämförande analys. 

Informationsbroschyrerna har getts ut med en sju års tidsskillnad vilket möjligen kan påverka 

analysresultatet och det måste det tas hänsyn till. Anledningen till att inget nyare material 

från den finska polismyndigheten tagits med i undersökningen är att det helt enkelt inte finns 

något användbart material på svenska på den finländska polisens webbsida som skulle gå att 

jämföra med det sverigesvenska materialet. Då Närpolisverksamhet är samarbete är den enda 

svenskspråkiga informationsbroschyren på polisens webbsida, tolkar jag detta som om att 

broschyren fortfarande används och är aktuell i polisens verksamhet även om den är flera år 

gammal. 

Det bör även påpekas att materialet i denna undersökning är så pass begränsat att meningen 

inte är att dra några generella slutsatser om hur klarspråksanpassningen i stort sett ser ut hos 

den svenska respektive finländska polismyndigheten. Denna undersökning är snarare en 

djupare närstudie och jämförelse av just dessa två utvalda texter. 

6. Metod 

I denna undersökning kombineras en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 

metoden utgörs av en textanalys som grundar sig i frågorna i Språkrådets Klarspråkstest för 

kortare texter. Detta kompletteras med en kvantitativ metod där de undersökta texternas 

läsbarhetsindex räknas ut. 

6.1 Klarspråkstestet 

Språkrådets Klarspråkstestet har en inledande del om mottagarperspektiv samt 8 avsnitt med 

sammanlagt 31 frågor som besvaras med ja, nej eller tveksamt (Klarspråkstestet: frågedelen 

u.å). I denna undersökning kommer en anpassad version av testet användas med 7 delar och 
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25 frågor. Frågorna besvaras inte enbart med ja, nej eller tveksamt utan svaren som ges är 

mer resonerande för att kunna bidra till en mer djupgående analys. Som stöd i analyserna 

används Språkrådets kommentarer och exempel som ges i samband med testet 

(Klarspråkstestet: kommentarer och exempel u.å). 

Avsnittet som jag valt att ta bort är Textens olika delar med frågorna 9˗14 då denna del 

behandlar själva beslutet i en myndighetstext. Mitt material utgörs inte av beslut utan av 

informationsbroschyrer som bör betraktas som en annan slags informerande text. Därför ser 

jag inte detta avsnitt med dess frågor som relevant för min undersökning. Dessutom har jag 

valt att ta bort en del av fråga 4: innehåller texten det som krävs enligt lag? För att kunna 

svara på denna fråga skulle det behövas mer djupgående kunskaper i juridik och dessutom är 

detta inte en framträdande aspekt i en informationsbroschyr. 

I fråga 6 “Har texten informativ ärendemening?” analyseras broschyrernas huvudrubriker. I 

broschyrerna är det inte direkt frågan om enskilda ärenden och därmed innehåller de inga 

egentliga ärendemeningar. Enligt Klarspråkstestets rekommendationer ska huvudrubrikerna 

ange vad texten handlar om och det analyseras under denna fråga. 

Följande delar av texten analyseras med hjälp av Klarspråkstestets 25 frågor under sju 

avsnitt: Tonen i texten, Innehållet, Dispositionen, Rubrikerna, Styckena och sambanden, 

Meningarna samt Orden och fraserna. 

6.2 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex, som förkortas lix, är en formel som baserar sig på den genomsnittliga 

meningslängden och andelen långa ord (mer än 6 bokstäver) i en text. Formeln presenterades 

av Björnsson på 1960-talet för att se hur pass läsbar en text är (Björnsson 1968). Metoden 

används än idag vid olika textundersökningar. 

I denna undersökning används en lix-räknare för att få fram ett tal som indikerar om de 

undersökta texterna är svåra eller lätta att läsa. Lix-talen kan klassificeras i fem olika grupper 

på en tolkningsskala från <30 till >60. 
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< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

(www.lix.se) 

6.3 Metodkritik 

Språkrådets Klarspråkstest är en etablerad mall för att bedöma myndighetstexters begriplighet 

men trots detta är metoden inte helt invändningsfri. Flera av testets frågor innebär att man gör 

en bedömning, vilket leder nödvändigtvis till viss subjektivitet. Exempelvis fråga 4 

“Innehåller texten det som läsaren behöver veta?” förutsätter en bedömning om vad det är 

som läsaren behöver veta. Andra frågor som till exempel “Är texten indelad i stycken där nytt 

stycke markeras med blankrad?” är mer konkreta och bedömningen kan göras mer objektivt. 

Även om Klarspråkstestet är en slags fast mall som används som metod i denna uppsats, blir 

granskningen nödvändigtvis till viss del subjektiv då den görs av mig själv. I min granskning 

och analys litar jag dock på de förklaringar, exempel och rekommendationer som ges av 

Språkrådet i samband med Klarspråkstestet. I och med att jag följer dessa riktlinjer som anges 

av det organ som har det övergripande ansvaret för svenskt klarspråksarbete anser jag att 

metodvalet är rättfärdigat och att resultatet därmed kan betraktas som pålitligt. 

Man kan även ifrågasätta om testet är användbart för finländska texter då finlandssvenskan 

skiljer sig från sverigesvenskan på flera punkter (Hanell 2011) vilket möjligen kan leda till 

grundläggande skillnader även i myndighetsspråket. De finländska klarspråksriktlinjerna 

följer dock i stort sett de sverigesvenska (se avsnitt 1.4). Dessutom, som redan konstaterats, 

hänvisar det finländska Språkinstitutet till det sverigesvenska Klarspråkstestet på sin 

webbsida och detta tolkar jag som att testet anses av den finländska språkvårdsmyndigheten 

vara lämplig även för finlandssvenska texter. 

Läsbarhetsindex som metod har kritiserats från flera håll. Lagerholm (2008) tar exempelvis 

upp att det är många fler komponenter som gör en text lätt eller svår att läsa än enbart 
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menings- och ordlängd och att läsbarhetsindex kräver en objektiv uppfattning om en 

svårbegriplig text, vilket är problematiskt. Därmed är det viktigt att inte enbart se på textens 

läsbarhetsindex när man analyserar resultatet. I denna uppsats bör läsbarhetsindex alltså 

snarare ses som en komplettering till den kvalitativa textanalysen som utgör huvudmetoden. 

6.4 Tillvägagångssätt 

Klarspråkstestet 25 frågor besvaras i tur och ordning en fråga i taget för de båda texterna. 

Därefter räknas informationsbroschyrernas läsbarhetsindexvärde ut. När frågorna besvarats 

och lix-värdet presenterats, görs en jämförande sammanfattning av resultatet. 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Först presenteras svaren för 

Klarspråkstestets 25 frågor var för sig (se avsnitt 7.1) och sedan presenteras broschyrernas 

läsbarhetsvärden (se avsnitt 7.2). Därefter ges en jämförande sammanfattning av resultatet (se 

avsnitt 7.3). 

7.1 Klarspråkstestet 

Tonen i texten (fråga 1˗3) 

Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

Den sverigesvenska broschyren har inget tydligt direkt tilltal till läsaren. Varken du eller ni 

används för tilltal av mottagaren förutom under avsnittet för medborgarfrågor. Där tilltalas 

läsaren med pronomenet du och imperativform av verbet (“du behöver ha pass” och “ring till 

polisen”). Tilltalet används för att ge ett direkt svar på en direkt fråga och avsnittet är 

uppbyggt i en fråga-svarsstruktur. Dessutom kan meningen “Närmare medborgarna, mer 

tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet 

och demokrati” möjligen tolkas som att läsaren på ett sätt tilltalas genom att inkluderas i 

gruppen vi tillsammans med myndigheten, det vill säga polisen. 

Att direkt tilltal inte används genomgående i texten kan möjligen bero på att broschyrens 

tänkta mottagargrupp är så pass heterogen att det inte går att tilltala läsaren genom du eller ni. 
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Dessutom är broschyrens informativa innehåll är av ett sådant slag att det inte är riktat mot en 

enda enskild medborgare, utan även kan användas av andra myndigheter eller organisationer 

och internt inom polismyndigheten. Detta försvårar användandet av direkt tilltal som ofta 

kräver en mer begränsad mottagargrupp. 

Den finlandssvenska broschyren har inte heller något tydligt direkt tilltal till läsaren. 

Textinnehållet liknar i hög grad det sverigesvenska, vilket gör att broschyrens mottagargrupp 

blir splittrad och svår att avgränsa. Meningen “Vi har alla ansvar för brottsbekämpning!” är 

det enda exemplet som kan tolkas som att läsaren på ett sätt tilltalas genom att inkluderas i en 

grupp: vi alla. 

Utnyttjar du möjligheten att tala om avsändaren som vi? 

I den sverigesvenska broschyren används pronomen vi i väldigt hög grad när avsändaren, det 

vill säga polismyndigheten, omtalas. Exempel på detta går att hitta bland annat i meningen 

“Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande 

arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati” samt under en punktlista på broschyrens 

andra sida där vi används exempelvis i “bjuder vi in medborgarna till delaktighet genom 

dialoger” och “arbetar vi aktivt med medborgarlöften”. 

I vissa delar av texten omtalas avsändaren med myndighetsnamnet som exempelvis i 

“Polisens verksamhetsidé” och “Polisen har nästan 200 konton och snart 2 miljoner följare på 

sociala medier”. Hade man bytt ut orden till vår och vi, skulle det dock kunnat bli oklart vem 

man syftar på. I och med att myndighetsnamnet används i dessa fall i en rubrik samt i början 

av ett nytt stycke blir det mer motiverat att använda polisen istället för vi för att undvika 

oklarhet. 

Den finlandssvenska texten använder däremot nästan aldrig vi när avsändaren omtalas. 

Istället används närpolisverksamhet eller polisen som exempelvis i “Viktiga teman för 

närpolisverksamheten är att...” och i ”Polisens mål är att tillsammans med de kommunala 

myndigheterna stärka säkerhetsarbetet som bygger på de kommunala säkerhetsplanerna”. 

Möjligheten att skriva vår verksamhet eller vårt mål utnyttjas inte. Vi används endast en gång 

i hela texten i meningen “Vi har alla ansvar för brottsbekämpning!” och därmed går det inte 

att säga att avsändaren skulle utnyttja sina möjligheter för att tala om sig som vi. 
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Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga har du befolkat språket? 

I den sverigesvenska broschyren används aktiva verb genomgående i hela texten och det är 

tydligt vem som är aktören. Exempel på detta “befolkade språk” finns bland annat i 

meningarna “Kommunpolisens huvuduppdrag är att driva polisens brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete tillsammans med kommunen och övriga samhället” och i “Alla 

kommuner ska ha medborgarlöften 2017”. 

I den finlandssvenska broschyren används däremot oftare passiva verb utan agent. Exempel 

på detta går att hitta i meningarna “Säkerheten upprätthålls genom samarbete”, 

“Närpolisverksamheten genomförs som en del av kommunernas säkerhetsplaner” och i 

“Därför skall brottsbekämpningssynpunkter beaktas i beslutsfattningen”. Även om det oftare 

är aktiva verb som används i broschyren, ger de förekommande passiva formerna texten en 

stelare ton. 

Innehållet (fråga 4) 

Innehåller texten det som läsarna behöver veta? 

Enligt Klarspråkstestet ska en text svara på läsarnas frågor. I detta fall kan det vara svårt att 

veta vad det exakt är som läsaren behöver veta då informationsbroschyrerna som undersöks 

är av ett allmänt slag och riktade till breda mottagargrupper som kan ha olika slags frågor. Då 

syftet med den sverigesvenska broschyren är att informera om polisens verksamhet och 

arbete, tolkar jag detta som att det är det läsaren vill få information om. Läsaren informeras 

om vad polismyndighetens verksamhetsidé går ut på samt om vad en kommunpolis gör. 

Dessutom besvaras tre direkta och vanliga frågor som ställts från medborgare till polisen. 

Detta är ett tydligt exempel på hur innehållet har mottagaranpassats. 

Även den finlandssvenska broschyren har en bred mottagargrupp som möjligen vill få svar på 

olika slags frågor. Huvudsyftet med broschyren är att informera om närpolisverksamhet och 

därmed tolkar jag att läsarnas frågor gäller i högsta grad denna verksamhet. Läsaren får veta 

vad närpolisverksamhet är och vad den bygger på. Dessutom ges exempel på hur 

verksamheten kan se ut i praktiken. Överlag kan man säga att textens innehåll besvarar 

läsarnas frågor. 
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Dispositionen (fråga 5) 

Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? 

I stort sett besvaras läsarens frågor tidigt i den sverigesvenska texten. Polisens 

verksamhetsidé, som är det grundläggande som hela broschyren bygger på, presenteras redan 

i första stycket. Resten av broschyren utvecklar detta genom att ge praktiska exempel. De 

vanligaste medborgarfrågorna besvaras först senare i texten, på sida 3. Även om det handlar 

om direkta frågor som läsaren vill ha svar på, kan medborgarfrågorna snarare ses som 

praktiska exempel på polisens medborgarkontakt. Det vill säga att broschyrens huvudsyfte 

inte är att besvara enskilda medborgares direkta frågor utan att ge en mer övergripande bild 

av myndighetens verksamhet och arbete. Därmed är det motiverat att de direkta frågorna 

kommer först senare i texten, som ett slags komplement till det som skrivits tidigare. 

Även i den finlandssvenska broschyren kommer det viktiga tidigt i texten. Texten handlar om 

närpolisverksamhet och redan i första stycket förklaras termen och vad verksamheten går ut 

på. Det första stycket ger en slags grundläggande orientering för att läsaren ska kunna tolka 

resten av broschyren som ger mer djupgående information om närpolisverksamheten. 

Rubrikerna (fråga 6˗8) 

Har texten informativ ärendemening? 

Då informationsbroschyrerna inte innehåller något egentligt ärende, analyseras broschyrernas 

huvudrubriker på första sidan under denna fråga. 

Det är svårt att säga vad som är en tillräckligt informativ huvudrubrik. Enligt Klarspråkstestet 

ska huvudrubriken ange vilken typ av ärende det är fråga om och vad det handlar om. Med 

huvudrubriken “Närmare medborgarna” i den sverigesvenska broschyren är det lite tveksamt 

om detta uppfylls. Även om huvudrubriken sammanfattar det som polisens verksamhetsidé 

bygger på, är den till viss del abstrakt och kräver en slags tolkning från läsaren om vad texten 

handlar om. Rubriken har ingen agent eller något verb vilket sänker informationsmängden. 

“Närpolisverksamhet är samarbete” används som huvudrubrik i den finlandssvenska 

broschyren. Rubriken är längre än i den i den sverigesvenska och även mer informativ. Den 

innehåller både ett verb och en agent vilket ökar informationsmängden direkt. Dessutom 

sammanfattar huvudrubriken det som broschyren handlar om på ett tydligt sätt. 
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Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? 

Rubrikerna i den sverigesvenska broschyren svarar bra mot innehållet. Exempelvis under 

“Vad gör en kommunpolis?” redogörs för kommunpolisens uppdrag samt ges praktiska 

exempel på kommunpolisers arbete. Under “Medborgarlöften till alla” redogörs för vad 

medborgarlöften är samt hur arbetet med dem ser ut i landet. 

Under rubriken “Nästan 2 miljoner följare på sociala medier” redogörs både för 

polismyndighetens konton på sociala medier samt ges exempel på typiska medborgarfrågor. 

Dessa frågor passar inte direkt under rubriken och därmed hade det varit tydligare med en 

egen rubrik eller underrubrik som svarar mot innehållet. Överlag kan man ändå säga att 

broschyrens rubriker svarar bra mot innehållet. 

Rubrikerna i den finlandssvenska broschyren svarar till viss del mot innehållet men de är 

snarare enskilda meningar som tagits från texten och skrivits om än övergripande rubriker 

som skulle sammanfatta det som behandlas i texten. Exempelvis efter rubriken “Säkerheten 

upprätthålls genom samarbete” följer direkt en liknande mening: “Närpolisverksamhet är ett 

systematiskt samarbete mellan polisen, intressegrupper och medborgarna för att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet”. Därefter skrivs vad som verksamheten går ut på, hur dess 

framtid ser ut samt vad som är dess viktiga teman. Rubriken sammanfattar alltså snarare bara 

en mening från texten istället för att ge en övergripande bild om vad hela stycket handlar om. 

Den finlandssvenska broschyren innehåller även underrubriker till skillnad från den 

sverigesvenska. Dessa behandlas under nästa fråga. 

Finns det informativa underrubriker i texten? 

Den sverigesvenska texten innehåller inte några underrubriker. Jag bedömer dock att då 

texten är relativt kort finns det inget behov av dessa då texten redan har rubriker som svarar 

mot innehållet. På ett ställe skulle det ändå vara motiverat att använda en underrubrik. Under 

rubriken “Nästan 2 miljoner följare på sociala medier” anges exempel på medborgarfrågor 

som ställts till myndigheten. Med en preciserande underrubrik skulle stycket bli tydligare. 

Även den finlandssvenska texten är sparsam med underrubriker men innehåller ändå två 

underrubriker som jag bedömer som informativa. Underrubrikerna “Viktiga teman för 

närpolisverksamheten är att” och “God praxis är till exempel att” följs båda av kortare 
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punktlistor som de preciserar. Underrubrikerna innehåller även verb som enligt 

Klarspråkstestets rekommendationer ökar läsarens förståelse. 

Styckena och sambanden (fråga 15˗19) 

Är texten indelad i stycken där nytt stycke markeras med blankrad? 

Den sverigesvenska texten är tydligt indelad i stycken och ett nytt stycke markeras med 

blankrad. Styckeindelningen är konsekvent genom hela broschyren. 

I den finlandssvenska texten är styckeindelningen inkonsekvent på vissa ställen. Även om 

blankrad för det mesta används för att markera ett nytt stycke, finns det undantag. 

Exempelvis stycket som inleds med underrubriken “God praxis är till exempel att” börjar på 

nästa rad men har inget mellanrum efter föregående rad. Detta gör att markeringen av det nya 

stycket blir otydlig. 

Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång per stycke? 

Den sverigesvenska texten uppfyller principen om en tankegång per stycke. Styckena är 

relativt korta vilket gör det enklare för läsaren att följa med. Styckena inleds med den nya 

tanken som resten av stycket bygger på. 

Styckena i den finlandssvenska broschyren är längre och innehåller fler tankegångar per 

stycke. Till exempel anges i broschyrens sista stycke att brottsbekämpningssynpunkter ska 

beaktas redan i beslutsfattningen, men även att brottsbekämpning nås genom samarbete. 

Enligt min bedömning hade en uppdelning i flera stycken gjort texten mer logisk och lättare 

att följa. 

Finns det tydliga samband mellan uttryck som syftar på samma sak? Använder du till 

exempel pronomen eller bestämd form av substantivet i stället för att upprepa samma 

ord? 

Överlag är sambanden i den sverigesvenska texten tydliga. Begrepp kopplas ihop med hjälp 

av kombinationer som exempelvis polis˗polisen, huvuduppdrag˗uppdraget och 

anmäla˗anmälan. 
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Även den finlandssvenska texten har tydliga samband mellan uttrycken. Dessa skapas ofta 

med en kombination av obestämd och bestämd form av substantiv, som exempelvis i 

närpolisverksamhet˗närpolisverksamheten, myndigheter˗myndigheterna och hjälp- och 

stödinsatser˗insatserna. 

Vissa formuleringar i broschyren kan dock vara otydliga för läsaren. De aktörer som ingår i 

närpolisverksamhetens samarbete varierar i texten mellan “polisen, intressegrupper och 

medborgarna”, “myndigheter, invånare och andra samarbetsinstanser” och “myndigheterna, 

sammanslutningar och medborgarna”. Alla begrepp har inte lika tydliga kopplingar till 

varandra och kan därmed skapa förvirring hos läsaren. 

Finns det bindeord som visar hur meningar och stycken hänger ihop, till exempel 

eftersom, men, därför att, trots att, nämligen? 

Användandet av bindeord i den sverigesvenska texten är sparsamt men det finns ändå några: 

för att och så här är exempel på hur meningar och stycken binds ihop. Enligt min bedömning 

finns det inget behov av att ha fler bindeord i texten då samband skapas på andra sätt som 

exempelvis genom att växla mellan obestämd och bestämd form av substantiv. 

I den finlandssvenska texten används fler bindeord än i den sverigesvenska vilket dock kan 

bero på att styckena i broschyren är längre och innehåller mer information. Exempel på 

bindeord som används är därför och för att. 

Är hänvisningarna inom texten tydliga? 

Hänvisningarna inom texten både i den sverigesvenska och finlandssvenska broschyren är 

tydliga. Uttryck som enligt Klarspråkstestet försvårar läsandet (t.ex. med hänvisning till 

ovanstående) används inte och hänvisningarna görs tydliga genom att till exempel upprepa 

samma ord. 

Meningarna (fråga 20˗23) 

Varierar meningslängden så att några meningar är korta (omkring 10 ord) och andra 

är längre (upp till ungefär 25 ord)? 

Tabell 1 anger antalet meningar, variationen i meningslängd samt den genomsnittliga 

meningslängden i respektive broschyr. När meningarna räknats har bara den så kallade 
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löptexten med tydligt avgränsade meningar tagits med, det vill säga att exempelvis rubriker 

och punktlistor inte är med. Den sverigesvenska broschyren innehåller en mening som saknar 

punkt (“Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det 

brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”) men eftersom den 

annars är uppbyggd som en vanlig mening tas den med i uträkningen. Även den 

finlandssvenska broschyren innehåller en mening som saknar punkt i slutet 

(“Närpolisverksamheten siktar på god samarbetspraxis”) men meningen tas med i räkningen 

av samma skäl som den sverigesvenska. 

Tabell 1. Skillnaderna i antal meningar, variation i meningslängd samt genomsnittlig 

meningslängd i informationsbroschyrerna 

Antal meningar Variation i 
meningslängd (ord) 

Genomsnittlig 
meningslängd (ord) 

Den sverigesvenska 26 

broschyren 

4˗34 13,08 

Den 14 

finlandssvenska 
broschyren 

4˗22 12,07 

Som tabell 1 visar varierar meningslängden i den sverigesvenska broschyren mellan 4 och 34 

ord vilket är ett relativt stort spann. Det bör dock påpekas att spannet dras ut av en överlång 

mening med 34 ord. Den genomsnittliga meningslängden i broschyren är 13,08 ord vilket 

indikerar att det ändå är kortare meningar som dominerar i texten. Om den överlånga 

meningen räknas bort, blir den genomsnittliga meningslängden 12,24 ord och variationen i 

meningslängd mellan 4 och 23 ord. 

I den finlandssvenska broschyren är spannet i meningslängd inte lika stort som i den 

sverigesvenska: meningslängden varierar mellan 4 och 22 ord. Den genomsnittliga 

meningslängden 12,07 ord, det vill säga nästan samma som i den sverigesvenska broschyren 

om den överlånga meningen borträknas, vilket talar om att det även i den finlandssvenska 

broschyren är kortare meningar som dominerar i texten. 

Som det går att utläsa av tabell 1 kan man alltså se att meningslängden varierar i de båda 

broschyrerna. Variationen är något större i den sverigesvenska broschyren men främst på 
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grund av en överlång mening som drar ut spannet. Bortser man från denna överlånga mening 

är variationen nästan exakt samma både i det sverigesvenska och finlandssvenska materialet. 

Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser och onaturlig 

ordföljd? 

Meningsbyggnaden i den sverigesvenska texten är enkel och textens meningar innehåller inte 

några långa inskjutna satser eller onaturlig ordföljd. Ord som hör ihop som exempelvis 

subjekt och predikat står i regel ihop utan inskott mellan dem. Dessutom kommer längre 

bestämningar först efter sitt huvudord, som till exempel i samarbetet med andra myndigheter 

och med kommuner och lokala aktörer. 

I den finlandssvenska texten är meningsbyggnaden för det mesta enkel men det finns några 

undantag. Enligt min bedömning innehåller till exempel meningen “Polisen är expert på 

säkerhetsfrågor och tar initiativ till förebyggande verksamhet och har också möjlighet att 

sätta in samhällets hjälp- och stödinsatser” mycket information och skulle kunna delas upp i 

två enskilda meningar. Ett annat exempel är meningen “Polisens mål är att tillsammans med 

de kommunala myndigheterna stärka säkerhetsarbetet...” som innehåller ett inskott mellan 

verben är att och stärka. Hade man placerat inskottet i slutet av meningen hade den blivit 

mer lättläst. 

Kommer det viktiga tidigt i meningen? 

Meningarna i den sverigesvenska texten är relativt korta och innehåller inga bisatser. Detta 

gör att det viktiga kommer tidigt i meningen och läsaren snabbt får veta vad som är 

huvudbudskapet. Ett tydligt exempel på hur det viktiga kommer tidigt i meningen kan man 

hitta under medborgarfrågorna. I svaret för frågan “Får polisen köra för fort utan blåljus och 

sirener på?” kommer svaret Ja först i meningen och utvecklas därefter i resten av meningen. 

I den finlandssvenska broschyren kommer det viktiga för det mesta tidigt i texten men det 

finns undantag där det dröjer innan huvudbudskapet kommer fram i meningen. Exempel på 

detta är meningarna “För att insatserna skall kunna genomföras behövs samarbete mellan 

myndigheterna, sammanslutningar och medborgarna” samt “För att genomföra en verksamhet 

som främjar säkerhet och nå uppsatta mål behövs kompetens och samarbete mellan olika 

instanser”. Meningarna inleds med bisatser som börjar med uttrycket för att vilket gör att det 
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viktiga kommer först i slutet av meningen. En omvänd mening hade varit tydligare för 

läsaren. 

Använder du punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? 

Den sverigesvenska broschyrens andra sida innehåller en punktuppställning om de åtgärder 

som polisen gör för att nå sina mål. På detta sätt blir informationen mer överskådlig för 

läsaren då dessa åtgärder är så pass många. Punkterna i uppställningen är uppbyggda på 

samma sätt med samma språkliga form. 

Den finlandssvenska broschyren innehåller två stycken punktuppställningar. I den första 

framhävs viktiga teman för närpolisverksamhet och i den andra listas exempel på god 

samarbetspraxis. I båda punktuppställningar är punkterna uppbyggda som fortsättning på en 

inledande huvudsats. Det bör dock påpekas att de avslutande meningarna i båda 

uppställningarna saknar punkt i slutet av meningen. 

Orden och fraserna (fråga 24˗31) 

Är texten fri från substantiveringar som tynger texten? 

Enligt Klarspråkstestet ska man i myndighetstexter undvika den så kallade substantivsjukan, 

det vill säga att verb som uttrycker handlingar görs om till substantiv och ett innehållstomt 

verb läggs till. Varken den sverigesvenska eller den finlandssvenska broschyren är helt fria 

från sådana substantiveringar. Exempel på dessa finns i formuleringar som “delegerar vi 

beslutsfattandet, “bjuder vi in medborgarna till delaktighet” i den sverigesvenska texten och 

“Samhällspolitiken skall främja brottsbekämpning” och “Därför skall 

brottsbekämpningssynpunkter beaktas i beslutsfattningen” i den finlandssvenska texten. 

Dessa substantiveringar gör texterna mer tunga att läsa. 

Är texten fri från ord som har förlängts i onödan? 

Den sverigesvenska broschyren: För det mesta är orden relativt korta men det förekommer 

några förlängda ord som tynger texten. Exempel på dessa är lägesbilden och 

samverkansöverenskommelse. 

Den finlandssvenska broschyren innehåller fler ord som enligt min bedömning förlängts i 

onödan. Ordet närpolisverksamhet förekommer ofta i texten och kan uppfattas som 
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överflödig av läsaren på grund av ledet verksamhet som hakats på huvudledet. Ordet är dock 

en slags fackterm vilket gör det svårt att skriva om det. Andra exempel på i onödan förlängda 

ord är samarbetsinstanser och brottsbekämpningssynpunkter. 

Använder du korta prepositioner istället för de vaga angående, avseende, beträffande, 

gällande, rörande? 

Både den sverigesvenska och den finlandssvenska broschyren använder i hög grad korta 

prepositioner som exempelvis för, till, med och mellan. Texterna är fria från långa och vaga 

prepositioner som gör sambanden otydligare. 

Använder du nutida och begripliga ord istället för ålderdomliga, stela och 

byråkratiska? 

I den sverigesvenska broschyren är orden överlag nutida och begripliga. Ett ord som kan 

uppfattas som svårbegripligt av läsaren är samverkansöverenskommelse som dock kan vara 

svårt att undvika i och med att det är en slags fackterm. 

Den finlandssvenska broschyren innehåller enligt min bedömning fler ålderdomliga, stela och 

byråkratiska ord. Ett tydligt exempel på detta är verbformen skall som används genomgående 

i texten. Andra exempel på ord som kan uppfattas som stela och svårbegripliga är 

samarbetsinstanser, samarbetspraxis och polisinrättningen. 

Använder du konkreta ord? 

För det mesta används konkreta ord både i den sverigesvenska och finlandssvenska 

broschyren. Ibland används mer abstrakta uttryck men dessa förklaras och exemplifieras på 

ett konkret sätt. I den sverigesvenska broschyren kan till exempel innebörden av ordet 

medborgarlöften vara abstrakt för en viss läsare men när ordet förklaras med “går ut på att 

identifiera lokala aktiviteter som kan förbättra tryggheten i ett område” blir innebörden mer 

konkret. Ett exempel i den finlandssvenska broschyren är frasen god samarbetspraxis som 

kan vara svårbegriplig för läsaren men när detta förklaras med konkreta exempel som 

“polisen och skolmyndigheten samarbetar” och “hjälpa dem som utsätts för brott” blir 

innebörden mer konkret för läsaren. Det bör dock påpekas att ett ord kan uppfattas som mer 

eller mindre konkret beroende på vem läsaren är. Då informationsbroschyrernas 

mottagargrupp är så pass bred är det troligt att samma ords abstraktionsnivå kan uppfattas 

olika. 
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Förklarar du fackord och förkortningar som du måste ha med i beslutet? 

Den sverigesvenska broschyren innehåller få facktermer och använder för det mesta 

allmänspråkliga ord. Ord som kan uppfattas som fackspråkliga är t.ex. kommun- och 

områdespoliser samt medborgarlöften. Orden förklaras men det görs inte när orden nämns 

för första gången, det vill säga i punktuppställningen på broschyrens andra sida. Begreppet 

kommunpolis förklaras på sida tre och begreppet medborgarlöfte förklaras först på 

broschyrens sista sida. 

Även den finlandssvenska broschyren innehåller få fackord. Ett ord som är av fackspråkligt 

slag är närpolisverksamhet men ordet förklaras första gången det nämns. Ett annat fackord är 

begreppet kommunala säkerhetsplaner men till detta begrepp ges det ingen direkt förklaring. 

Undviker du modeord, svengelska och främmande ord? 

Inga av broschyrerna innehåller modeord, svengelska och helt och hållet främmande ord. Det 

kan dock vara lite tveksamt med ord som praxis och instanser som förekommer i den 

finlandssvenska broschyren. De kan möjligen uppfattas som mer främmande i svenska. 

Har du noga kontrollerat att beslutet inte innehåller felstavade ord eller andra 

språkfel? 

Den sverigesvenska broschyren verkar överlag noga granskad och innehåller inga tydliga 

språkfel. Det är dock lite tveksamt om meningen “Närmare medborgarna, mer tillgängliga 

och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och 

demokrati” har rätt språklig form. Meningen följer efter rubriken men har ett större typsnitt 

och en annan färg till skillnad från texten som följer efter den. Därmed är det oklart vad som 

egentligen är syftet med meningen. Då meningen saknar punkt och citationstecken blir det 

svårt för läsaren att avgöra om det bara handlar om en vanlig mening eller om det är något 

slags citat som lyfts upp i broschyren. Nu hänger meningen bara löst i texten utan en tydligt 

markerad funktion. 

Även den finlandssvenska broschyren verkar vara överlag noga granskad. Det går dock att 

finna några mindre språkfel som att det i punktuppställningarna saknas punkt efter de sista 

meningarna och att den sista meningen i stycket på broschyrens tredje sida råkat få dubbla 

punkt. Sammantaget verkar båda broschyrerna vara korrekturlästa och de innehåller inga 

allvarliga stav- eller språkfel. 
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7.2 Läsbarhetsindex 

Broschyrernas läsbarhetsindex har räknats ut med hjälp av en lix-räknare (www.lix.se). 

Läsbarhetsvärdet har räknats ut endast för den så kallade löptexten där meningarna kan 

tydligt skiljas åt. Rubriker och punktlistor är därmed inte med räkningen (se avsnitt 7.1). Det 

bör även påpekas att vid beräkningen av läsbarhetsindex för den sverigesvenska broschyren 

har jag valt att räkna webbadressen som broschyren hänvisar till som ett enda ord för att inte 

snedvrida meningslängden. Tabell 2 sammanfattar informationsbroschyrernas lix-värden. 

Tabell 2. Läsbarhetsindex 

LIX Genomsnittlig 
meningslängd (ord) 

Antalet långa ord 
(över 6 tecken) 

Den sverigesvenska 43 

broschyren 

13,08 102 (30 %) 

Den finlandssvenska 53 
broschyren 

12,07 69 (41 %) 

Som tabell 2 visar är läsbarhetsvärdet något lägre för den sverigesvenska broschyren. Även 

om den genomsnittliga meningslängden är ungefär densamma i båda broschyrerna, innehåller 

den finlandssvenska broschyren fler långa ord som påverkar läsbarheten. Värdet på 43 kan 

tolkas som “medelsvår, normal tidningstext” medan värdet på 53 kan tolkas som “svår, 

normalt värde för officiella texter”. Detta tyder på att den sverigesvenska broschyren skulle 

vara mer läsbar än den finlandssvenska. 

7.3 Sammanfattande jämförelse av resultatet 

I denna undersökning har klarspråksanpassningen hos två informationsbroschyrer från 

polismyndigheterna i Sverige och Finland studerats. Klarspråkstestets frågor och 

läsbarhetsindexvärde har använts vid dessa vid jämförelsen av dessa två broschyrer. 

Resultatet visar att det finns skillnader i broschyrernas klarspråksanpassning även om de inte 

är stora. De tydligaste skillnaderna märks vid tonen i texten, rubrikerna, styckena och 

sambanden, meningarna samt orden och fraserna. Analysen visar att den sverigesvenska 

broschyren är mer klarspråksanpassad i och med att den till exempel i högre grad talar om 
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avsändaren som vi, använder ett befolkat språk samt har en tydligare markerad och mer 

logisk styckeindelning. Dessutom är meningsbyggnaden enklare i den sverigesvenska 

broschyren medan meningarna i den finlandssvenska broschyren innehåller inskott och det 

viktiga ibland kommer sent i meningen. Resultatet visar även att rubrikerna i den 

sverigesvenska broschyren svarar något bättre mot innehållet än i den finlandssvenska samt 

att sambanden mellan uttryck som syftar på samma sak är tydligare i den sverigesvenska 

broschyren. Den sverigesvenska broschyren innehåller även färre i onödan förlängda samt 

ord som kan uppfattas som stela och byråkratiska. 

I vissa delar av texterna kan dock den finlandssvenska broschyren uppfattas som mer 

klarspråksanpassad i och med att dess huvudrubrik kan uppfattas som mer informativ och att 

den använder informativa underrubriker. Dessutom innehåller den finlandssvenska 

broschyren fler bindeord som skapar samband. Resultatet visar även att både den 

sverigesvenska och den finlandssvenska broschyren har brister i att använda direkt tilltal 

vilket dock kan bero på broschyrernas breda mottagargrupp. Båda broschyrerna innehåller 

dessutom substantiveringar som tynger texten. 

Informationsbroschyrernas lix-värden skiljer sig åt och indikerar att den sverigesvenska 

broschyren är mer lättläst än den finlandssvenska. 

Undersökningens resultat tyder alltså i hög grad på att den sverigesvenska broschyren är mer 

klarspråksanpassad i och med att den uppfyller Klarspråkstestets rekommendationer oftare än 

vad den finlandssvenska broschyren gör. Analysen har visat att jag fått anledning att 

kommentera avbrott från klarspråksrekommendationerna oftare när det kommer till den 

finlandssvenska broschyren (se avsnitt 7.1). Lix-värden som räknats ut (se avsnitt 7.2) 

förstärker detta resultat i och med att den sverigesvenska broschyren har ett bättre 

läsbarhetsvärde. 

Det är dock viktigt att påpeka att även om resultatet indikerar att den sverigesvenska 

broschyren skulle vara mer klarspråksanpassad än den finlandssvenska så har den fortfarande 

brister på vissa punkter när det kommer till klarspråksanpassning. 
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra två informationsbroschyrer från 

polismyndigheterna i Sverige och i Finland för att se hur pass väl broschyrerna uppfyller 

riktlinjerna för klarspråk och om det skiljer sig mellan länderna. Undersökningens resultat 

visade att av de två undersökta texterna är den sverigesvenska informationsbroschyren i 

högre grad klarspråksanpassad i och med att den oftare följer rekommendationerna i 

Språkrådets Klarspråkstest och har ett bättre läsbarhetsindex. Detta överensstämmer med min 

hypotes om att den sverigesvenska broschyren skulle vara mer klarspråksanpassad än den 

finlandssvenska. 

Det är viktigt att återigen påpeka att denna undersökning endast gjorts på ett begränsat 

material och därmed går det inte att dra några generella slutsatser om hur pass väl 

klarspråksriktlinjerna följs inom hela den svenska respektive finska polismyndigheten. För 

detta skulle det krävas ett mer omfattande och varierande material. Det är även fullt möjligt 

att ett annat material hade lett till ett annorlunda resultat då materialet omfattade endast en 

texttyp, det vill säga informationsbroschyrer. Men även om undersökningens resultat 

begränsar sig till de två undersökta texterna, kan det möjligen ge en fingervisning om hur 

klarspråksarbetet ser ut hos polismyndigheterna i Sverige och Finland. 

Vad kan det då bero på att den finlandssvenska informationsbroschyren inte är lika 

klarspråksanpassad som den sverigesvenska? För att kunna svara på det skulle det behövas 

mer djupgående studier men en möjlig förklaring kan finnas i det svenska språkets ställning i 

de båda länderna. I Finland har både svenska och finska samma status enligt lag men i 

praktiken är det finskan som dominerar i samhället som majoritetsspråk. Då 

polismyndigheten är en statlig myndighet är det troligt att finskan har en dominerande 

ställning även inom den. Detta kan leda till att resurserna för att arbeta med klarspråk på 

svenska inte är lika stora och att man inom myndigheten prioriterar klarspråksarbetet på 

finska. I Hanells undersökning (2011) konstaterades det att det finns en del allvarliga brister i 

myndighetstexter på svenska i Finland. Vissa texter finns enbart på finska och i de fall då det 

finns en svenskspråkig version är översättningen ofta bristfällig. 

I Sverige är det däremot svenskan som har en dominerande ställning vilket gör det naturligt 

att ha större resurser för att arbeta med klarspråk på svenska. Dessutom har man i Sverige 
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arbetat med klarspråk något längre än i Finland, vilket även kan delvis förklara resultatet i 

denna undersökning. Men för att säkerställa sambandet mellan resultatet och resurserna för 

klarspråk skulle det behövas mycket mer omfattande och djupgående studier vilket det inte 

finns utrymme för i denna uppsats. 

En annan möjlig förklaring till varför klarspråksanpassningen skiljer sig mellan de 

undersökta texterna kan vara de skillnader som finns mellan sverigesvenskan och 

finlandssvenskan. Hanell (2011) påpekar i sin rapport både att finlandssvenskan har vissa 

språkliga detaljer som skiljer den från sverigesvenskan men även att det finns mer 

övergripande skillnader i stil och ton mellan de två språkvarianterna. Stilskillnaderna kan 

märkas i och med att finlandssvenskan ofta framstår som mer formell och till detta kan till 

exempel överanvändning av passiva verb och inskott bidra. Dessutom uppfattas 

finlandssvenskan ofta som mer ålderdomlig då den använder vissa ord och uttryck som inte 

längre används i sverigesvenskan (Hanell 2011). Hanell påpekar vidare att stilnormerna och 

stilidealen skiljer sig åt mellan länderna i och med att det sverigesvenska klarspråksarbetet 

länge haft som mål att skriftspråket ska närma sig talspråket. Dessutom kan det finnas 

skillnader i hur avsändarna vill att en text ska uppfattas. 

Resultatet i denna undersökning har visat bland annat att den finlandssvenska broschyren 

använder mer passiv form av verb och även innehåller inskott. Dessutom innehåller den 

finlandssvenska broschyren fler ord som kan uppfattas som ålderdomliga eller stela. Enligt 

min uppfattning gör inte dessa drag texten nödvändigtvis misslyckad vad gäller 

klarspråksanpassning. Då finlandssvenskan är mer formell till sin natur, är det möjligt att 

vissa språkliga drag inte uppfattas som formella, ålderdomliga eller stela i den 

finlandssvenska kontexten där de förekommer, till skillnad från hur de kanske uppfattas i 

Sverige. 

Resultatet att den finlandssvenska broschyren inte är lika klarspråksanpassad som den 

sverigesvenska bör alltså ses med viss reservation. Språkrådets Klarspråkstest är uppbyggt 

enligt klarspråksidealen i Sverige och tar därmed inte hänsyn till stilskillnaderna mellan 

sverigesvenskan och finlandssvenskan. För framtida forskning skulle det därför vara 

intressant att kombinera metoden som använts i denna uppsats med någon slags 

mottagargruppundersökningar för att se hur läsarna uppfattar olika texter. Då skulle man till 
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exempel kunna jämföra hur pass formella eller stela vissa ord uppfattas av sverigesvenska 

respektive finlandssvenska läsare. 

Det bör även kommenteras att syftet med Språkrådets Klarspråkstest i första hand är att 

fungera som ett hjälpmedel för dem som skriver myndighetstexter för att snabbt och enkelt 

kunna ta reda på en texts begriplighet. Testet är alltså inte i första hand utformat som ett 

vetenskapligt verktyg för att mäta klarspråksanpassning då man främst ser på språkets ytliga 

detaljer. Dessutom finns det vissa problem med testet då den inte alltid tar hänsyn till läsar-

eller skribentbakgrunden. Som tidigare konstaterats kan vissa aspekter i en text uppfattas 

olika beroende på läsaren, till exempel om ett ord är ålderdomligt eller vad som är viktigt i 

texten. Detta kan försvåra användandet av etablerade mallar för att se hur pass begripliga 

texter är. Denna undersökning har dock visat att Klarspråkstestet kan användas som ett sätt 

för att se på texters begriplighet men det är långt ifrån det enda och bästa sättet. Med mer 

utvecklade textlingvistiska metoder i kombination med mottagargruppundersökningar skulle 

man kunna få fram andra och mer djupgående aspekter. 

En intressant och relevant aspekt för framtida forskning skulle vara att studera 

polismyndighetens webbsidor och klarspråksanpassningen på dem då internet idag 

förmodligen är den vanligaste informationskällan för medborgarna. En 

webbsidaundersökning kräver dock annorlunda och särskilda analysmetoder än de som 

använts i denna uppsats då det finns ytterligare aspekter (exempelvis tekniska) än bara 

språket som gör en webbsida begriplig. 

Ett annat förslag för framtida forskning skulle vara att studera bilders betydelse för klarspråk. 

Materialet i denna undersökning innehöll även bilder men de analyserades inte på grund av 

uppsatsens omfång. Idag är det dock allt vanligare med multimodala texter som innehåller 

både bilder och text och därför skulle det vara intressant att se om och hur bilder kan hjälpa 

till att göra en text mer klarspråksanpassad. 
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Bilaga 1. Den sverigesvenska informationsbroschyren. 
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Bilaga 2. Den finlandssvenska informationsbroschyren. 
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