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Sammandrag 

I denna uppsats har två myndigheters webbaserade kommunikation analyserats ur ett kritiskt 

perspektiv. Detta har gjorts med syfte att undersöka hur dessa myndigheter ägnar sig åt 

identitetsskapande och ger uttryck för värderingar genom sin visuella och verbalspråkliga 

kommunikation, huruvida det finns motsättningar mellan detta identitetsskapande och de 

lagstadgade klarspråkskraven samt ifall det går att se influenser från en kommersiell diskurs i 

myndighetskommunikationens diskurs. 

För att göra detta har Försäkringskassans och Skatteverkets hemsidor analyserats och 

kontrasterats mot den kommersiella aktören Adlibris’ hemsida med hjälp av verktyg från den 

multimodala systemisk-funktionella grammatiken.  

Studiens resultat visar att de båda myndigheterna ägnar sig åt identitetsskapande och 

värderingsuttryck i varierande utsträckning och med hjälp av olika visuella och 

verbalspråkliga resurser. Resultaten visade även på att det kan finnas en viss motsättning 

mellan klarspråklig tydlighet och begriplighet och ett stort fokus på identitetsskapande. Sist 

men inte minst kunde studien visa på ett mått av kommersiella influenser i den webbaserade 

myndighetskommunikationen. 

 

Nyckelord: diskursanalys, sfg, multimodalitet, myndighetskommunikation, klarspråk.  
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1 Inledning 

Den snabba digitaliseringen i samhället kan knappast ha undgått någon, och vi lever i allt 

större utsträckning uppkopplade liv. Detta gäller även myndighetskontakt; medborgare 

inhämtar i högre grad än tidigare information och utför myndighetsärenden med hjälp av e-

tjänster och webbplatser (SCB 2018). Statistik från SCB (2018) visar också att drygt 90 % av 

befolkningen1 har tillgång till internet i hemmet och att mer än 80 % av befolkningen 

använder internet i stort sett dagligen. 

Sedan 2009 har vi en språklag som fastställer att myndigheters språk ska kännetecknas av 

klarspråk – det vill säga begriplighet, enkelhet och tillgänglighet för alla medborgare 

(Språkrådet 2011:28). Med tanke på detta och de förändrade internetvanorna bör webbaserade 

kanaler för samhällsinformation och kontaktytor med myndigheter inte bara vara 

klarspråkliga med avseende på verbalspråk, utan de bör även ha en visuell utformning som är 

tillgänglig och lätt att förstå sig på för att medborgare ska kunna hitta samhällsinformation 

och utföra myndighetsärenden. 

I och med myndigheters och medborgares utökade närvaro på internet vidgas även de 

multimodala kommunikationsmöjligheterna och skapar plattformar för myndigheter att 

profilera sig, bygga identitet och uttrycka värderingar, likt butiker och företag på webben 

ägnar sig åt varumärkesbyggande. Under de senaste decennierna har en så kallad 

marknadisering kunnat ses i myndigheters styrning och verksamhet såväl i Sverige som i 

resten av västvärlden (Deverell & Wagnsson 2016:589). Denna kommersialisering märks inte 

minst i myndigheters kommunikation och kan alltså yttra sig i ett allt större fokus på 

varumärkesbyggande (Deverell & Wagnsson 2016:590). 

Mot bakgrund av detta kommer jag i denna undersökning att titta närmare på 

kommunikationen på två myndigheters hemsidor, Försäkringskassan.se och Skatteverket.se, 

ur ett kritiskt perspektiv. Jag kommer att undersöka hur de två myndigheterna skapar identitet 

och uttrycker värderingar, och ta reda på om det finns motsättningar mellan detta 

identitetsskapande och ett tydligt klarspråk. Jag kommer även att kontrastera de två 

myndigheterna mot en kommersiell aktörs hemsida, för undersöka om den kommersiella 

diskursen har influerat myndighetskommunikationens diskurs på de två hemsidorna. 

 

                                                           
1 Avser åldrarna 16 till 85 år. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur Försäkringskassans respektive Skatteverket 

använder verbalspråkliga och visuella resurser på sina hemsidor för att skapa identitet och ge 

uttryck för värderingar, och ifall detta görs på bekostnad av klarspråk (med utgångspunkt i 

Språklagens klarspråksparagrafs nyckelbegrepp som kommer att beskrivas i uppsatsens 

teoriavsnitt). För att göra detta kommer jag att anlägga ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv.  

Metoden för att göra detta är en multimodal systemisk-funktionell analys, som presenteras 

närmare i uppsatsens metod- och materialavsnitt. Jag vill undersöka relationer mellan 

mottagare och avsändare, de versioner av verkligheten som målas upp och den visuella 

utformningens betydelser, varför jag valt de systemisk-funktionella aspekterna interpersonella 

språkhandlingar och hur de uttrycks, ideationella processer och deltagare samt en multimodal 

kompositionsanalys med fokus på visuell framskjutenhet, sambandsskapande och 

avgränsning.  

Som ett led i att fördjupa analysen har jag även valt att kontrastera de två myndigheterna 

mot en kommersiell aktörs hemsida, d.v.s. en aktör som inte har några klarspråkskrav. 

Analysen av den kommersiella aktörens hemsida kommer dock att vara mindre omfattande, 

men innehålla samma delar som analysen av myndighetshemsidorna. Syftet med att 

kontrastera myndigheternas hemsidor mot en kommersiell är att undersöka ifall det finns 

influenser från en kommersiell diskurs i myndigheternas webbaserade kommunikation. 

 

För att uppfylla syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

• Hur används verbalspråkliga respektive visuella resurser för att skapa identitet och ge 

uttryck för värderingar?  

• Finns det motsättningar mellan klarspråklig kommunikation och identitetsskapande?  

• Influeras de två myndigheternas hemsidekommunikation av en kommersiell diskurs? I 

så fall, på vilket sätt? 

 

Jag har valt dessa två myndigheter av ett par olika anledningar: I Linnea Hanells artikel 

Texten på webben – mellan myndighet och medborgare (2012), som varit en stor 

inspirationskälla i mitt uppsatsskrivande, undersöks just Försäkringskassan och Skatteverkets 

kommunikation på webben. Utöver detta är de två myndighetswebbplatserna aktuella för 

många olika typer av människor, avseende såväl ålder som livssituation. Under vårens 
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deklarationstider blir även en stor del av befolkningen tvungen att bekanta sig med 

Skatteverkets webbplats och digitala tjänster. 

Som en kommersiell aktör att kontrastera myndigheternas webbplatser mot har jag valt 

Adlibris, och jag förutsätter i denna studie att detta jämförelseobjekts kommunikation präglas 

av en kommersiell diskurs. Jag har valt just Adlibris eftersom det är en av Sveriges största e-

handlare (ehandel.se 2018) och har en bred målgrupp i och med att de säljer allt från 

barnböcker, kurslitteratur, trädgårdsredskap till garn, smycken och kontorsmaterial. De riktar 

sig med andra ord till personer inom ett stort åldersspann och med olika intressen. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Efter inledningen behandlar det andra kapitlet tidigare 

forskning, och i uppsatsens tredje kapitel beskrivs teori och centrala begrepp. Kapitel fyra 

innehåller metod och material, och i det femte kapitlet presenteras och sammanfattas 

resultaten. Avslutningsvis består kapitel sex av diskussion av resultaten och i det sjunde 

kapitlet finns avslutande ord och utblick. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Avsnittet inleds med en 

kommentar om forskningsfältet i allmänhet och följs av Linnea Hanells studie från 2012 om 

Försäkringskassan och Skatteverkets webbplatser, Eveliina Tolvanens avhandlingsdelstudier 

om sverigesvenska och finlandssvenska pensionsmyndighetens webbkommunikation och 

avslutas med en kortare överblick över klarspråksforskning. 

Hur själva begreppet text definieras har betydelse för en studies placering inom det 

textanalytiska forskningsfältet. Inom SFG kan text innebära ett multimodalt kontextberoende 

språkbruk med betydelse, och innefatta mer än bara det verbalspråkliga eftersom betydelse 

kan realiseras på olika vis (Karlsson & Svensson 2013:8). 

En vanlig inriktning inom det textanalytiska forskningsfältet är ”studier av texter som 

språk eller språkbruk” (Karlsson & Svensson 2013:5), där diskursanalys utgör en betydande 

del av synen på texter som språkanvändning (Karlsson & Svensson 2013:14). I Sverige har 

den systemisk-funktionella grammatiken tilltalat textforskare, troligen eftersom dess avstamp 

i betydelse underlättar en konkret kontextförankring av textanalysen (Karlsson & Svensson 

2012:15). 

I Texten på webben – mellan myndighet och medborgare (2012) har Linnea Hanell 

undersökt Försäkringskassans respektive Skatteverkets webbplatser och tagit reda på vad som 

karaktäriserar dem, samt genomfört en enkätundersökning riktad till medborgare som besökt 

webbplatserna i olika ärenden. I studien framkommer det att informanterna upplever 

svårigheter att förstå myndigheternas terminologi (Hanell 2012:117). Mottagaranpassningen 

lämnar alltså en del att önska. Anmäla respektive ansöka är exempel på vanliga verb som 

används som facktermer av handläggare på Försäkringskassan, vilket är svårt för gemene man 

att veta (Hanell 2012:118). Utöver detta upplevs Försäkringskassan även som alltför vardaglig 

i sin framtoning (Hanell 2012:118). Det är med andra ord inte helt lätt att hitta ett lämpligt 

myndighetsspråk på webben. 

Hanell konstaterar att webbplatser blivit allt mer centrala i kommunikationen mellan 

myndighet och medborgare (2012:105) och att de självserviceinriktade webbplatserna liknar 

informationssökande på ett bibliotek, i och med att det är upp till den informationssökande att 

själv leta fram, sålla bland och värdera informationen man hittar (2012:106). I och med detta 

är det särskilt viktigt att texterna på webbplatserna är begripliga och tillgängliga. 

En ytterligare inspirationskälla och en tidigare studie inom området är Eveliina Tolvanens 

avhandlingsdelstudie Auktoritet i finlandssvenska och sverigesvenska myndighetstexter. En 



 

8 

studie av lexikogrammatiska val och ergativa roller (2014) som är en multimodal systemisk-

funktionell analys av den finlandssvenska respektive sverigesvenska Pensionsmyndighetens 

webbplatser. Tolvanen undersöker i sin studie vad som kännetecknar de två myndigheternas 

kommunikation utifrån ett interpersonellt systemisk-funktionellt perspektiv, genom att göra 

en ergativ analys av de olika roller som myndigheten och medborgaren tillika läsaren har och 

hur de skapas, samt en analys av de benämningar på medborgare respektive myndighet som 

förekommer och vilka processer de båda parterna är deltagare i. 

Tolvanen kommer fram till att det finns skillnader mellan de sverigesvenska och 

finlandssvenska texterna; förhållandet mellan myndighet och medborgare kan ses som mer 

uttalat asymmetriskt och auktoritärt i de finlandssvenska texterna än i de sverigesvenska 

(2014:166).  

I Tolvanens avhandling ingår även en multimodal delstudie, i vilken förekomsten av 

visuella och interaktiva element på den sverigesvenska respektive finlandssvenska 

pensionsmyndighetshemsidan jämförs. I undersökningen tar hon bland annat fasta på att den 

viktigaste modaliteten på den finlandssvenska sidan är skrift, men att såväl de sverigesvenska 

som finlandssvenska texterna är tekniskt anpassade till webben i form av exempelvis 

interaktiva element (Tolvanen 2013:372). Tolvanen konstaterar dock att de finskspråkiga 

texterna på den sverigesvenska sidan är tekniskt anpassade i mindre grad än de andra i 

materialet och innehåller ”betydligt färre visuella och interaktiva element” (Tolvanen 

2013:373). 

Även klarspråk och klarspråksarbete är föremål för forskningsintresse från en mängd olika 

perspektiv och teoretiska och metodologiska utgångspunkter, och i nästföljande teoriavsnitt 

kommer klarspråk att förklaras närmare. Klarspråksforskningen har kommit att behandla allt 

från klarspråkarbeteshistoria och dess grundtankar till undersökningar av myndighetssamtal, 

klarspråksarbetets råd och riktlinjer och de praktiska aspekterna av klarspråk (Nord 2017:12–

13).  

Klarspråk är inte heller ett statiskt fenomen, utan befinner sig under ständig utveckling. 

Exempelvis Henrik Rahm har tagit fasta på svårigheterna med mottagaranpassning till stora 

och heterogena grupper och talar om ett så kallat klarspråk 2.0 (2012:175), som kan förstås 

som en vidgad begriplighet och mottagaranpassning där även delaktighet, bemötande och 

inkludering är centralt (Nord 2018:45). 
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3 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I följande avsnitt kommer centrala begrepp för undersökningen att förklaras: först kommer jag 

att redogöra för den kritiska diskursanalysens teoretiska utgångspunkter, därefter beskrivs 

multimodalitet och det vidgade textbegreppet och slutligen presenteras klarspråk och 

klarspråksparagrafen i språklagen.     

 

3.1 Kritisk diskursanalys 

I denna uppsats ska kritisk diskursanalys (hädanefter kommer även den engelska 

förkortningen CDA att användas) förstås som ett sätt att visa hur de undersökta 

myndigheterna använder olika kommunikativa resurser och uttrycksmöjligheter för att skapa 

en version av sig själva, en identitet, som de vill förmedla till samhällets medborgare. Jag 

förutsätter i och med min hållning att myndigheternas verbalspråkliga och visuella 

kommunikation på hemsidorna till viss del ger uttryck för värderingar och identitet. 

Inom kritisk diskursanalys utgår man från att det finns ett nära samband mellan språket och 

samhället, vilket motiverar textanalys som verktyg för exempelvis kritisk analys av processer, 

i enlighet med den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetsanalys (Seiler Brylla, 

Westberg & Wojahn 2018:12). CDA brukar tillskrivas Fairclough och Wodak (1997), som 

definierar begreppet på följande vis: 

CDA sees discourse – language use in speech and writing – as a form of ’social practice’. 

Describing discourse as social practice implies a dialectical relationship between a particular 

discursive event and the situation(s), institutions(s) and social structure(s) which frame it: the 

discursive event is shaped by them, but it also shapes them. (Fairclough & Wodak 1997:258, 

citerad i Seiler Brylla m.fl. 2018:15) 

Man utgår även från att språkliga yttranden inte kan vara frånkopplade sin kontext, utan de 

olika uttrycksmöjligheter som väljs – eller väljs bort – kan fylla olika kommunikativa behov 

eller syften. Yttranden kan på så vis inte vara godtyckliga eller slumpmässiga, utan ingår i ett 

sammanhang (Seiler Brylla m.fl. 2018:11). Syftet med kritiska analyser av diskursiva 

praktiker är inte enbart beskrivande, utan är även förklarande av hur maktrelationer och 

ideologier skapar diskurser och deras påverkan på bland annat världsuppfattningar, identitet, 

relationer och kunskapssystem (Seiler Brylla m.fl. 2018:16). 

I och med detta har jag i denna uppsats anlagt ett kritiskt perspektiv på webbaserad 

myndighetskommunikation, för att ta fasta på identitetsskapande, uttryck för värderingar och 
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huruvida detta görs på bekostnad av klarspråk på grund av de visuella och verbalspråkliga 

uttrycksmöjligheter och resurser som använts.  

 

3.2 Multimodalitet och det vidgade textbegreppet 

Kress och van Leeuwen är nyckelpersoner inom den multimodala analysens ursprung: 

sociosemiotiken. De beskrev bildernas grammatik och betydelseskapande, och hur de kan 

kopplas till de tre metafunktionerna likt verbalspråket (Holmberg & Karlsson 2013:201). 

En text kan innehålla flera olika typer av modaliteter, som färg och form, layout och 

verbalspråk. Inom sociosemiotiken menar man att dessa multimodala element samverkar med 

varandra (Holmberg & Karlsson 2013:201). Man talar även om ett vidgat textbegrepp för att 

fånga upp både det rent språkliga och dess visuella omgivning (Björkvall 2019:7). I denna 

uppsats används termen verbalspråk när den del av Björkvalls vidgade textbegrepp som inte 

innefattar de visuella elementen som bilder, färg och grafisk omgivning åsyftas. 

Detta multimodala synsätt har dock inte alltid varit en självklarhet. I början av 

nittonhundratalet utgjorde exempelvis bilder och visuell utformning inte en särskilt väsentlig 

del av betydelseskapandet i dagstidningsinnehåll (Björkvall 2019:6), utan verbalspråket 

dominerade sidorna. Idag har man tagit fasta på att bilder och visuella kommunikationsformer 

kommit att spela en central roll inte bara i tidningar, utan även i exempelvis läroböcker och 

webbsidor (Björkvall 2019:6). 

 

3.3 Klarspråk 

Med klarspråk menas myndighetskommunikation som kännetecknas av ett språk som är 

vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagens elfte paragraf (Språkrådet 2011:28). Ett 

vårdat språk betyder att språket följer officiell språkvårds rekommendationer och med enkelt 

språk menas att avsändaren väljer bort sådant som ålderdomliga uttryck, svåra ord, 

oförklarade facktermer och invecklade meningar (Språkrådet 2011:28). Språket ska med 

andra ord inte vara onödigt krångligt (Språkrådet 2011:28). Slutligen kan begripligt språk 

beskrivas som ett mottagaranpassat språk, som innebär att avsändaren har i åtanke vilken 

information som ska finnas med, i vilken ordning den ska presenteras samt hur texten är 

disponerad, för att den ska vara lätt för mottagaren att förstå (Språkrådet 2011:28). 

Bakgrunden till detta är en demokrati- och rättssäkerhetstanke: krångligt myndighetsspråk 

ska inte hindra medborgare från att engagera sig i samhällsfrågor eller förstå beslut och 

samhällsinformation. Klarspråksarbete är i och med detta ett krav för myndigheter – inte bara 
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för att följa Språklagen utan även för att förbättra och effektivisera kommunikationen mellan 

medborgare och myndighet (Språkrådet 2011:28). 

I grund och botten handlar klarspråk alltså om alla medborgares rätt att förstå 

myndigheters beslut och information. Dessa krav gäller inte bara kommunikation mellan 

myndighet och medborgare, utan även intern kommunikation och kommunikation mellan 

myndigheter. Det avser såväl det skrivna som det talade språket, på svenska och 

översättningar till andra språk (Språkrådet 2011:29). Klarspråk omfattar inte heller endast 

språket, utan den grafiska utformningen ska även vara “enkel, tydlig och genomtänkt” 

(Språkrådet 2011:28). 

De klarspråkliga aspekter som är aktuella för denna uppsats är begriplighet, 

mottagaranpassning, enkelhet, tydlighet och genomtänkthet. Vad som kännetecknar klarspråk 

i en text är dock inte helt lätt att säga – formuleringarna i klarspråksparagrafen i Språklagen är 

allmänt hållna och öppna för tolkning – men i och med klarspråkets betydelse för inflytande 

och tillgänglighet för alla medborgare, anser jag att perspektivet behöver tas i beaktning när 

kritiska studier av just myndighetskommunikation görs. I och med detta är klarspråk ett 

centralt begrepp i denna studie av myndighetskommunikation. 
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4 Metod och material 

Den övergripande metod som jag har använt i min uppsats är en närläsning genom den 

systemisk-funktionell grammatikens (hädanefter kommer förkortningen SFG att användas) 

glasögon, tillsammans med en multimodal analys och ett kritiskt perspektiv, enligt de 

diskursanalytiska utgångspunkterna beskrivna i det föregående teoriavsnittet. I detta kritiska 

perspektiv kommer fokus att ligga på myndigheternas uttryck för värderingar, 

identitetsskapande och huruvida de står i motsättning till eller är en del av 

klarspråksfokuserad kommunikation. 

SFG och en konstruktivistisk syn på språket kan med fördel användas för att belysa och 

granska värderingar, makt, konsensus eller normer, då man utgår från att språket såväl skapar 

och formar som beskriver verkligheten (Holmberg & Karlsson 2013:199–200). Den är därför 

väl lämpad för språkforskning med samhällsintresse (Holmberg & Karlsson 2013:11), och 

inom den kategorin anser jag att min studie passar. Att kombinera SFG med en multimodal 

analys anser jag ger ett bredare och djupare perspektiv, då det utgör en självklar del och ligger 

i webbaserad kommunikations natur att vara just multimodal. Värt att nämna är att studiens 

metod är högst kvalitativ och samtliga analyser är beroende av mitt språkliga omdöme och 

givetvis kan färgas av detta. 

Jag har valt att dela upp min analys i två huvudsakliga delar: den visuella och den 

verbalspråkliga. I den visuella analysdelen kommer fokus att ligga på de kompositionella 

aspekterna visuell framskjutenhet samt avgränsning och sambandsskapande. Inom den 

verbalspråkliga delen har jag tittat närmare på de interpersonella aspekterna språkhandlingar 

och huruvida de uttrycks kongruent eller genom grammatiska metaforer respektive de 

ideationella aspekterna deltagare, processer och ideationella grammatiska metaforer. 

Jag har beslutat att göra den visuella analysdelen i enlighet med perspektiv och verktyg 

från Björkvalls (2019) kompositionsanalys. Jag anser att de ovan nämnda aspekter jag valt 

kompletterar den verbalspråkliga SFG-analysen, då de fångar upp den verbalspråkliga textens 

omgivning och hemsidornas utseende och utformning samt betydelsepotentialen i dessa. 

Fokus ligger i den interpersonella analysen alltså på språkhandlingar och hur de uttrycks, 

eftersom jag velat undersöka vilka relationer som skapas till medborgaren tillika mottagaren 

och hur detta görs på de två myndigheternas hemsidor. Är det en givande eller krävande roll 

som myndigheterna målar upp? Uttrycks språkhandlingarna kongruent eller används 

grammatiska metaforer i relationsskapandet med medborgaren tillika mottagaren av texten 

och i så fall i vilket syfte? 
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I den ideationella analysen har jag valt att undersöka processer och deltagare, för att se vad 

och vem de två myndigheterna sätter i centrum samt hur textens du respektive vi benämns. 

Jag ämnar även ta reda på vem och vad de inte sätter i centrum eller helt utelämnar och varför. 

Denna analys rymmer även mer implicita deltagare i formuleringar utan utskrivna processer 

eller deltagare: oss i ”Om oss” respektive imperativsatser med underförstått du fångas upp av 

denna något vidgade deltagaranalys. 

 

4.1 Multimodal analys 

Inom sociosemiotiken, där den multimodala analysen hör hemma, utgår man som tidigare 

nämnt från ett vidgat textbegrepp i vilket inte bara verbalspråket räknas in, utan samtliga 

betydelsebärande delar som layout, grafik, typografi och bilder ingår (Björkvall 2019:7). I och 

med detta lämpar sig multimodal analys väl som verktyg för analyser av webbplatser, som 

kännetecknas av en mängd olika visuella element. Björkvall menar att textens visuella delar, 

precis som de rent verbalspråkliga, kan analyseras med hjälp av SFG och de tre så kallade 

metafunktionernas verktyg (2019:11). 

 

4.1.1 Kompositionsanalys 

I denna studie avser komposition placering av olika textelement, deras framskjutenhet i 

relation till varandra samt ”hur de kan förenas och separeras utifrån olika semiotiska 

principer” (Björkvall 2019:85).  

Visuell framskjutenhet innebär att man med olika medel skapar hierarkier mellan skilda 

textelement i en text. Generellt gäller att ju mer framskjutet ett textelement är, desto mer 

väsentligt är det, men textelement kan på detta vis även framställas som om det vore det mest 

väsentliga oavsett vad mottagaren anser. Visuell framskjutenhet kan skapas med hjälp av 

olika resurser som typsnittsvariation eller storlek, där kursiv stil kan emfasera ett budskap och 

en större teckenstorlek kan signalera att det rör sig om en rubrik eller något särskilt viktigt. 

Även färg, fokus och kulturella symboler som kända personer eller kulturella referenser är en 

central del av skapandet av visuell framskjutenhet (Björkvall 2019:100–101). 

Textelement kan framställas som avgränsade från eller samhöriga med varandra i olika 

grad. Detta görs med hjälp av resurserna inramning, överlappning, avstånd, visuellt rim och 

kontrast (Björkvall 2019:105).  

Inramning inte bara skapar avgränsning från andra element, utan även från en eventuell 

gemensam bakgrund, som ofta är fallet på webbsidor. Inramning i form av olika slags ramar 
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kan också användas för att visa att elementen inuti ramarna ska förstås som sammanhörande. 

En annan resurs för att markera avgränsning är avstånd, där ett långt avstånd mellan element 

signalerar just ett avstånd och en mindre grad av samband och vice versa (Björkvall 

2019:106–107). Med överlappning avses en typ av sammanhållning mellan textelement, som 

dock inte uttrycker ett samband så tydligt att de kunnat ramas in tillsammans med varandra 

genom inramning (Björkvall 2019:106).  

Visuellt rim används för att skapa samhörighet mellan olika textelement, där färg är den 

vanligaste resursen. Genom att färgsätta samhöriga element med liknande färger skapas ett 

visuellt rim som uttrycker ett samband, oberoende av avstånd och inramning i förhållande till 

andra textelement. Sist men inte minst kan kontrast uttrycka avgränsning, genom att ett 

element tydligt står ut från och utgör en skillnad gentemot omgivningen (Björkvall 2019:108–

109).  

 

4.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken, med ursprung i Hallidays verk, är en betydelse- och 

funktionsfokuserad snarare än forminriktad språkmodell, där kontext och språkbruk är 

grammatikens grund och grammatiken i sin tur både skapar och ger uttryck för betydelse 

(Holmberg & Karlsson 2013:10). 

SFG förutsätter att vi gör tre huvudsakliga saker med språket, och detta sammanfattas i de 

tre metafunktionerna; vi söker kontakt med och förhåller oss till varandra, vi beskriver vår 

version och erfarenheter av omvärlden och vi sorterar in bitar av information för att skapa 

samband mellan dem (Holmberg & Karlsson 2013:18). I denna uppsats har jag valt att endast 

använda de två förstnämnda metafunktionerna. Den tredje metafunktionen ersätts av den 

multimodala kompositionsanalysen i föregående avsnitt. 

 

4.2.1 Den interpersonella metafunktionen 

Den interpersonella metafunktionen handlar om språket som en relationsskapande resurs 

mellan avsändare och mottagare av tal eller text. Detta perspektiv har sin utgångspunkt i 

samtal, men fungerar på ett likartat vis i texter av mer monologisk karaktär, för även där 

erbjuds mottagaren olika möjligheter att reagera eller agera (Holmberg & Karlsson 2013:31). 

Inom SFG talar man om fyra språkhandlingar: fråga, påstående, uppmaning och erbjudande. 

Samtliga språkhandlingar utom erbjudande har såväl kongruenta som inkongruenta, 

metaforiska, sätt att uttryckas på; en fråga uttrycks exempelvis kongruent som en frågesats, 
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”Hörde du?”, och inkongruent som en påståendesats i stil med ”Du hörde väl?” (Holmberg & 

Karlsson 2013:58). 

Språkhandlingen erbjudande saknar en kongruent realisering och uttrycks istället enbart 

med hjälp av olika interpersonella grammatiska metaforer (Holmberg & Karlsson 2013:58). 

Ofta realiseras även de andra språkhandlingarna i form av sådana omskrivningar, anpassat 

efter avsändarens relation till mottagaren. Ett exempel på en ideationell grammatisk metafor 

är inkongruenta uppmaningssatser, som att skriva ”Det vore bra om det blev gjort.” istället för 

”Gör det!”. När de realiseras kongruent genom imperativ kan de förknippas med en 

befallande maktposition, varför man med fördel kan tona ner det krävande i en uppmaning 

genom att omformulera till ett påstående (Holmberg & Karlsson 2013:54). På så vis kan 

språkhandlingar och dess olika uttryckssätt hjälpa till att sudda ut eller till synes förändra 

maktrelationer mellan avsändare och mottagare. 

 

4.2.2 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen handlar om versioner av omvärlden, erfarenheter av den och 

hur de beskrivs. Inom denna analys används språket för att sätta ord på vad som sker, hur 

någonting förhåller sig och på vilket sätt samt vem eller vilka som ingår i den givna kontexten 

(Holmberg & Karlsson 2013:73). I och med detta är språket också med och skapar 

erfarenheter och versioner av verkligheten, eftersom vi ständigt gör medvetna och omedvetna 

val som avgör vilka händelser som är centrala, och följaktligen vilka deltagare som är aktuella 

(Holmberg & Karlsson 2013:74). 

Processer är en central del av SFG, och består av betydelser som handlar om sådant som 

händer, görs, existerar, sägs eller upplevs. Dessa erfarenhetsmässiga betydelser uttrycks av 

verb eller verbgrupper, och binder ihop deltagare (Holmberg & Karlsson 2013:75).  

Det finns fyra olika processtyper: materiella, mentala, relationella och verbala processer 

(Holmberg & Karlsson 2013:79). Generellt handlar materiella processer om sådant som 

konkret görs eller händer och “förändrar något i den yttre världen” (Holmberg & Karlsson 

2013:80) som att hoppa eller diska, medan mentala processer snarare rör sådant som försiggår 

på ett mer abstrakt, symboliskt eller mentalt plan (Holmberg & Karlsson 2013:85), som att 

fundera eller lyssna. Relationella processer är sådant som existerar, har eller förhåller sig på 

ett visst sätt (Holmberg & Karlsson 2013:89), som att vara eller ha. Slutligen har vi de 

verbala processerna, som inte är helt olika de mentala processerna. De uttrycker dock “yttre, 

språkligt formulerade språkliga skeenden” (Holmberg & Karlsson 2013:94), snarare än inre 

och symboliska skeenden som de mentala gör. Att verbala processer tar fasta på det yttre gör 
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att de ofta angränsar även till de materiella processerna, men skillnaden är att verbala 

processer handlar om sådant som sägs rent fysiskt i tal eller i text (Holmberg & Karlsson 

2013:94), som att tala eller berätta. 

Det är inte alltid tydligt eller givet vilken processtyp en process tillhör, och hur man 

behandlar dessa gränsfall kan skilja sig. I denna studie har jag utgått från betydelsen i den 

aktuella kontexten för att avgöra processtyp på tvetydiga processer. Ett verbs 

ordboksdefinition behöver med andra ord inte avgöra processtypen enligt denna hållning. Ett 

exempel från materialet är deklarera. I sammanhanget tolkas det som en materiell process 

snarare än en verbal process, eftersom den aktuella betydelsen syftar på fysiska och konkreta 

handlingar som att fylla i uppgifter, skicka in dem och sedan signera de inskickade 

uppgifterna med BankID.  

Själva fördelningen mellan olika processtyper kan säga något om texten och dess kontext. 

Ofta bidrar exempelvis materiella processer till att göra en text mer konkret medan 

relationella processer är förknippade med ett mindre personligt språkbruk och högre 

abstraktion (Holmberg & Karlsson 2013:113). Relationella processer används även 

tillsammans med ideationella grammatiska metaforer för att visa på samband – relationer – 

mellan ”komplexa fenomen” (Karlsson 2019:32). 

Deltagare delas också in i olika typer, beroende på vilken processtyp de hör till. Deltagaren 

som en process är närmast associerad med och utgår ifrån kallas förstadeltagare, och övriga 

deltagare som kopplas ihop med eller påverkas av förstadeltagaren benämns andradeltagare 

(Holmberg & Karlsson 2013:75–76). Dessa deltagare delas sedan upp i ytterligare kategorier, 

men i min analys av deltagare kommer jag primärt att ta fasta på första- och andradeltagare ur 

perspektivet avsändare, textens vi, respektive mottagare, textens du. I denna undersökning 

kommer även belägg utan utskrivna eller implicita processer att analyseras som deltagare, för 

att komma åt avsändare och mottagare. Ett tidigare nämnt exempel från materialet är ”Om 

oss”, där oss tolkas in i avsändaren och textens vi. Motiveringen till att räkna in dessa 

exempel i analysen är att jag anser att det ger en mer komplett bild av de outtalade och 

uttalade avsändare och mottagare som finns på hemsidorna. 

Ideationella grammatiska metaforer handlar om att “valet av lexikogrammatiska 

realiseringar tänjer och förändrar betydelsen” (Karlsson 2019:31), och ett exempel på detta är 

att uttrycka jag skriver som skrivandet. I och med detta kan en process ta skepnaden av ett 

ting (Karlsson 2019:31) och få deltagare att försvinna eller bli osynliga (Karlsson 2019:31–

32). 
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4.3 Material 

Mitt primärmaterial består av Skatteverkets, Försäkringskassans respektive Adlibris’ 

hemsidor2: https://www.skatteverket.se/, https://www.forsakringskassan.se/ och 

https://www.adlibris.com/se. Samtliga hemsidor är de desktoptanpassade3 versionerna, och 

nedsparade i form av skärmdumpar 2019-04-02, se bilagor 1–3. Min analys utgår från de tre 

hemsidornas utseenden vid denna tidpunkt.  

 

  

                                                           
2 En webbplats förstasida, definition enligt svenska.se.  
3 I motsats till mobilanpassade. 

https://www.skatteverket.se/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.adlibris.com/se
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5 Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att presentera studiens resultat. Resultaten är presenterade en 

hemsida i taget med underrubriker som känns igen från metodavsnittet. Först presenteras 

resultaten från den visuella analysen, eftersom det är den nivå som en hemsidebesökare tillika 

mottagare möts av vid första anblicken. Denna del inleds med en generell beskrivning av den 

aktuella hemsidans visuella utformning, varpå själva kompositionsanalysen följer. Därefter 

presenteras den verbalspråkliga interpersonella respektive ideationella analysen med ett mer 

satsnära perspektiv. 

Jag har valt detta upplägg för att ge en tydlig bild av varje enskild hemsida, men för att 

även få ett jämförande element finns Tabell 1 för att överskådligt och sida vid sida presentera 

en del av den ideationella processanalysens resultat. 

Analysen av Adlibris’ hemsida kommer att vara begränsad, då den huvudsakligen utgör en 

kontrast till de två myndigheternas hemsidor. Med begränsad analys avses här en mindre 

omfattande analys av samtliga aspekter beskrivna i metodavsnittet. 

 

5.1 Försäkringskassan.se 

5.1.1 Kompositionsanalys 

Hemsidan består i stora drag av ett smalt sidhuvud i Försäkringskassans (hädanefter förkortat 

till FK) karaktäristiska skogsgröna färg, rektangulära ljusgröna, vita respektive rosa textrutor 

mot en ljusgrå bakgrund samt en tjockare FK-grön sidfot med en mörk list längst ned. 

Textrutorna är totalt 15 till antalet och varierar i storlek. I en av rutorna är texten på franska, 

och på grund av bristande franskkunskaper kommer denna ruta att exkluderas från analysen. 

Hemsidan har två bilder och ett antal grafiska ikoner som komplement till rubriker som 

Förälder och Sjuk. 

FK använder flera olika typer av visuell framskjutenhet för att signalera rubriker, brödtext 

eller länkar. Rubriker är skrivna i fetstil och/eller större teckenstorlek, medan rubriker som 

även utgör länkar generellt är understrukna. Länkar som inte utgör rubriker har även ofta en 

annan färgsättning än den omgivande texten. Ett exempel på detta är “Vårt uppdrag inom 

sjukförsäkringen” i den översta och mest centrala textrutan. 

Sidan innehåller endast två bilder som föreställer faktiska människor och dessa finns i 

högermarginalens textrutor om regler för personlig assistans respektive karensavdrag. Dessa 

bilder skapar visuell framskjutenhet i och med det ringa antalet och sticker därför ut.  
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Den ena bilden föreställer ett skrattande barn i en permobil med vad jag har tolkat som en 

glad personlig assistent bakom sig. Bilden i karensavdragsrutan föreställer en leende person 

med en skadad arm i triangelbandage. Båda bilderna bidrar till att göra den annars 

distanserade eller byråkratiska informationen mer personlig, men karensavdragsbilden bidrar 

även till att framställa sjukdom som någonting fysiskt och konkret. Enligt min analys tillhör 

dessa rutor de nyare inslagen på sidan, eftersom de nya reglerna för karensavdrag började 

gälla från den första januari 2019 och personlig assistans har varit och är en aktuell fråga i den 

politiska debatten i och med den så kallade LSS-utredningen (Svt nyheter 2019). 

Hemsidans grundläggande struktur bygger till stor del på inramning; information som hör 

ihop samlas i textrutor utan överlappning. Visuellt rim är en annan resurs som används för att 

skapa samband mellan de olika textrutorna; hemsidans färger är huvudsakligen olika nyanser 

av grönt, grått samt vitt, men även rosa, blått och gult förekommer för att skilja på 

information riktad till olika mottagare. I textrutan Funktionsnedsättning är färgen rosa, vilket 

går igen i textrutan om personlig assistans strax intill. Den gröna färgen verkar signalera 

information om FK:s tjänster eller nyheter och meddelanden från FK, som hur man får hjälp 

på andra språk än svenska och hur man får sin myndighetspost digitalt. 

På FK:s hemsida finns ett antal understrukna intensivt blå länkar som visserligen skapar 

kontrast mot bakgrundsfärgen, men också för tankarna till hur hemsidor såg ut för ett par 

decennier sedan. I Karlsson & Ledins undersökning från 2000 beskrivs en personlig hemsida 

från 1990-talet, där samma typ av blå understrukna länkar förekom i stor utsträckning. 

Sammantaget visar kompositionsanalysen på en något omodern och kantig visuell 

utformning, som vid första anblick inte är helt tydlig; exempelvis är det inte helt klart vad 

färgerna blått, gult och rosa signalerar. De olika textrutornas rubriker kan även bidra till en 

något förenklad bild av en ersättningssökande – antingen är du berörd av innehållet i rutan 

med rubriken Förälder eller så är rubriken Sjuk aktuell för dig. 

 

5.1.2 Interpersonell analys 

På FK:s hemsida finns både inkongruent och kongruent realiserade språkhandlingar. Högst 

upp på sidan finns två olika kongruenta uppmaningar uttrycka i imperativ: “Sök här” och 

“Logga in”. I högermarginalen under rubriken Aktuellt och nyheter radas ett flertal kongruenta 

informerande påståenden som berättar om FK:s aktuella händelser och dess tidpunkter upp. 

Samtliga påståenden är länkar till vad man anar är vidare läsning. I samma ruta finns tre mer 

tvetydiga rubriker som realiseras i påståendeform: “Förbättring i Mina sidor” och “Så kan du 

påverkas av brexit”. I dessa fall har jag tolkat språkhandlingarna som kongruenta, eftersom 
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det primärt handlar om att sprida information. Dock går det att ana ett mått av erbjudande och 

uppmaning mellan raderna. “Förbättring i Mina sidor” kan tolkas som ett inkongruent sätt att 

uppmana fler att använda självservicetjänsterna i Mina sidor eller ett erbjudande som gör 

reklam för deras förbättrade version av Mina sidor.  

Även “Så kan du påverkas av brexit” innehåller ett mått av tvetydighet, där informationen 

presenteras som ett påstående, men samtidigt förmedlar en mer krävande språkhandling i och 

med att informationen sannolikt rör förändrade regler om/när brexit inträffar. 

Rubriken “Rätten till assistanstimmar – så funkar det” finns att läsa i en egen ruta i 

högermarginalen, och under den skriver FK “Vem som har rätt till personlig assistans är inte 

alltid lätt att förstå. Vi förklarar hur det fungerar.”. Här adresserar man, genom informerande 

påståendesatser, regler som tydligen upplevs som krångliga av medborgare. Jag tolkar 

språkhandlingarna här som inkongruenta uppmaningar, eftersom de beskriver regler som FK 

fattar beslut kring och ser till att de efterföljs. Det är med andra ord en mer krävande 

språkhandling än en givande; bakom informationen döljer man krav. Samma bruk av 

inkongruenta informativa påståenden med underliggande krav på att följa regler finns i rutan 

nedanför: “Karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Nya regler 1 januari 2019.”. Även här 

uttrycks en krävande uppmaning som ett påstående enligt min analys.  

Längre ned på sidan skriver FK “Hitta e-tjänster, pappersblanketter, intyg, EU-kort, 

broschyrer, aktuella belopp samt ljud- och punktskrift.”, som jag har tolkat som ett 

inkongruent påstående, eftersom det uttrycks med imperativ men faktiskt rör sig om givande 

av information och var den finns.  

Rubriken “Få post från myndigheter digitalt” kan tolkas som ett erbjudande realiserat som 

en uppmaning, eftersom betydelsen snarare är att FK erbjuder tjänsten digital 

myndighetsbrevlåda snarare än ett krav på att skaffa. Under denna rubrik står sedan “Du får 

din post från myndigheter snabbt, samlat och miljösäkert.”, som är en fortsättning på 

erbjudandet i rubriken, men nu uttryckt som en påstående.  

Sammanfattningsvis är FK:s språkhandlingar ofta inkongruenta, och det finns flera belägg 

för att uppmaningar realiseras som påståenden. En tänkbar anledning till detta är att både tona 

ned en krävande roll och maktposition, och också framställa regler och bestämmelser som 

någonting neutralt, någonting som bara är. På så vis är det inte FK som direkt kräver 

någonting från medborgaren; de förmedlar bara information om att reglerna existerar. 
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5.1.3 Ideationell analys 

Kännetecknande för hemsidan är en generell avsaknad av processer och/eller deltagare. Bland 

annat i de centrala informationsrutorna Förälder, Sjuk, Arbetssökande och 

Funktionsnedsättning samt Ersättningar A-Ö och Om Försäkringskassan radas information 

upp i punktlistliknande form. 

Majoriteten av processerna som förekommer hos FK är materiella; se tabell 1. Man talar 

om att arbeta, resa, flytta och vabba – vanliga livssituationer som innebär olika regler för 

ersättning från FK. Andra materiella processer är att ansöka, logga in, söka och hitta, som jag 

med tanke på kontextens betydelser tolkar som materiella; samtliga processer innebär i 

sammanhanget konkreta yttre förändringar, i form av att till exempel fylla i och skicka in 

ansökningsformulär, skriva sökord i sökfältet och klicka på sökknappen intill eller fylla i sina 

inloggningsuppgifter och klicka på inloggningsknappen.  

 

Tabell 1: Fördelning av processtyper i procent och absoluta tal inom parentes. 

Processtyp Försäkringskassan.se Skatteverket.se Adlibris.se 

Materiell 69 % (18) 70 % (21) 78 % (7) 

Mental 12 % (3) 3 % (1) 11 % (1) 

Relationell 15 % (4) 20 % (6) 0 % (0) 

Verbal 4 % (1) 7 % (2) 11 % (1) 

Totalt 100 % (26) 100 % (30) 100 % (9) 

 

På plats två i ordningen är de relationella processerna som utgör 15 % av processtyperna, 

där vara, ha och bli är vanligt förekommande. De används huvudsakligen när FK riktar sig till 

en särskild grupp: “Samlad information för dig som är företagare”. I samma informationsruta 

centralt på sidan finns ytterligare en process som jag baserat på sammanhanget har 

kategoriserat som relationell: få. I exemplet “Samlad information för dig som ska resa, arbeta, 

studera eller få vård utomlands” används ”få vård” som en beskrivning eller typ av egenskap, 

likt den som ”är företagare” i exemplet precis ovanför i samma informationsruta.  

Mentala processer förekommer bland annat i form av förstå: “Vem som har rätt till 

assistanstimmar är inte alltid lätt att förstå.” och känna: “Vår vision är ett samhälle där 

människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.”. 
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För verbala processer finns endast ett belägg, i form av verbet förklara i sammanhanget 

“Vi förklarar hur det fungerar.” i högermarginalens informationsruta om regler kring 

personlig assistans. 

En rubrik i den centralt placerade rutan högst upp på sidan lyder “Trygghet om du blir 

sjuk”, där den enda deltagaren och textens du är just du. Något text-vi finns dock inte 

utskrivet. Vem som ger textens du trygghet vid sjukdom förblir outtalat.  

Textens du tilltalas direkt med du vid ett flertal tillfällen: ”Så kan du påverkas av brexit” i 

högermarginalen och “Du får din post från myndigheter snabbt, samlat och miljösäkert.” i 

rutan längst ned, ovanför sidfoten. I det första exemplet påverkas andradeltagaren du av 

förstadeltagaren brexit, och mellan raderna även av nya regler från FK. 

Längst ner på sidan, i den gröna sidfoten står “Kundcenter för privatperson”, vilket 

signalerar att texten riktar sig till en privatperson och inte ett företag eller arbetsgivare. Värt 

att nämna är också att denna mottagare benämns som kund, som om FK vore ett företag. Vart 

en arbetsgivare ska vända sig får man troligtvis veta i en ruta längre upp på sidan, där det står 

“Information, e-tjänster och blanketter för” följt av länken Arbetsgivare.  

Ett vanligt sätt att tala direkt till önskad mottagare är formuleringar som “E-tjänster och 

information för dig som deltar i (...)”, “Samlad information för dig som studerar” och “Tips 

för dig som vabbar”, där avsändaren radar upp egenskaper som mottagaren ska inneha eller 

livssituationer som mottagaren ska befinna sig i för att informationen ska vara relevant. Själva 

avsändaren förblir dock ofta outtalad. 

I “Försäkringskassan på FN-toppmöte” omnämns Försäkringskassan, som rimligtvis även 

är avsändaren på FK:s egen hemsida. Jag tolkar detta som att textens vi försöker omtala sig 

själv på ett objektivt vis, snarare än att skriva Vi (på Försäkringskassan) deltog i FN-

toppmöte. Även längst ned på sidan i den FK-gröna sidfoten har man valt formuleringen “Om 

Försäkringskassan”, snarare än Om oss eller dylik formulering som skulle signalera att 

avsändaren, textens vi, talar om sig själv. Det går även att tolka formuleringarna som att 

textens vi faktiskt inte är FK, men vem som då är avsändare blir inte helt lätt att förstå. En 

sådan tolkning skulle dessutom skära sig med formuleringen till höger om “Om 

Försäkringskassan”, där man talar om “Vår vision (...)” och inte Försäkringskassans vision.  

I exemplet “Vi förklarar hur det fungerar.” i rutan om personlig assistans i 

högermarginalen framträder textens vi tydligt som förstadeltagare. Det är enda gången som 

avsändaren benämner sig vi. I det givna exemplet är det dock inte tydligt vem som det 

förklaras för – talar FK till den som sökt assistans och fått ansökan avslagen eller till en mer 
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generell mottagare som vill veta vilka assistansregler som gäller? Min tolkning lutar snarare 

mot det senare vilket kommer att diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

Det förekommer ett antal grammatiska metaforer i texten. Ett exempel är “Genom 

samarbete” som ersätter en formulering med processen samarbeta, och “Förbättring i Mina 

sidor” blir också processlöst genom att nominalisera förbättra. Exemplen visar hur 

ideationella grammatiska metaforer kan få deltagare att försvinna, för vilka är det egentligen 

som samarbetar med varandra? Vem har förbättrat Mina sidor och ur vems perspektiv är det 

en förbättring? 

För att sammanfatta resultaten från den ideationella analysen framträder ett otydligt och 

flytande vi, som ibland inte skrivs ut alls. Samma tendens som jag kunde se i den 

interpersonella analysen kan anas även här; FK försöker möjligen hålla sig neutrala till regler 

och bestämmelser som de själva är med och upprätthåller. Det är till exempel brexit – och inte 

FK:s regler – som man påverkas av. Denna tendens uttrycks även med hjälp av grammatiska 

metaforer, som suddar ut såväl deltagare som processer. 

 

5.2 Skatteverket.se 

5.2.1 Kompositionsanalys 

Hemsidan har en vit bakgrund med sex gråvita rektangulära textrutor. I sidhuvudet finns 

Skatteverkets (hädanefter förkortat SV) logga och en list med flikar en solgul färg. Under 

sidhuvudet finns en central yta med ljusgrå bakgrund och längst ned i sidfoten är bakgrunden 

ljusgrå och vit.   

För att skapa visuell framskjutenhet och visa att det handlar om rubriker används större 

teckenstorlek, och till viss del fetstil. Viktig och aktuell information är placerad längst upp på 

sidan, som upplysningar om sista dag att deklarera. 

Centralt på sidan, till höger om uppmaningen att deklarera, finns en animation 

föreställande en sädesärla med vänlig framtoning och färgglada tulpaner, som kan vara 

kulturella symboler för våren och en ljusare årstid. Möjligen vill SV förmedla att 

deklarationen, likt tulpaner och återvändande flyttfåglar, hör våren till. Andra symboler som 

förekommer är relaterade till kontakt och kommunikation: en telefon för kontaktmöjligheter, 

en jordglob för information på andra språk samt ett par händer för teckenspråk. 

Inramning är en central del av SV:s hemsidas struktur; textrutorna samlar samhörig 

information och skapar avgränsning mot varandra. Den översta och mest centrala delen på 
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sidan saknar inramning i form av faktiska linjer, men avsaknaden skapar i sig en avgränsning 

från textrutorna med inramningslinjer.  

Visuellt rim skapas bland annat genom den klargula färgen. Förutom listen i sidhuvudet, 

där olika ärendetyper presenteras, återfinns den gula färgen i inloggningsknappen längst upp 

till höger, i deklarera-knappen centralt på sidan samt e-tjänster-knappen i en av textrutorna. 

Den gula färgen verkar med andra ord vara kopplad till att utföra olika typer av ärenden. 

Sammantaget bidrar de visuella resurser som visuellt rim, kontrast, färg och inramning till 

en överskådlig och logisk ordning som underlättar navigering och informationssökande på 

hemsidan. De grafiska bilderna bidrar till känslan av en mindre statisk och tråkig myndighet, 

men bilderna kan även förmedla en missvisande myndighetsroll till mottagaren, vilket jag 

tagit fasta på och kommer att diskutera vidare i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

 

5.2.2 Interpersonell analys 

Eftersom materialet samlades in och sparades ner i form av skärmdumpar i deklarationstider 

handlar texterna på SV:s hemsida till stor del om sådant som rör deklarationen. Centralt på 

hemsidan realiseras uppmaningar att deklarera: kongruent genom imperativ “Deklarera senast 

den 2 maj.” och inkongruent som påståenden “Dags att deklarera” samt “Nu är deklarationen 

öppen”. Även längst ner i sidfoten realiseras en uppmaning att deklarera i tid genom ett 

påstående: “Sista dagen att godkänna Inkomstdeklaration 1”. 

Utan e-legitimation kan man inte ta del av alla SV:s webbaserade tjänster, så för att 

uppmana till att skaffa e-legitimation konstaterar man helt enkelt detta i form av ett påstående 

i en av de tre övre rutorna: “Många av e-tjänsterna kräver e-legitimation, till exempel Mobilt 

BankID” följt av den kongruenta uppmaningen “Skaffa e-legitimation”.  

Till vänster om skaffa e-legitimation-rutan skriver SV om nya regler för arbetsgivare. “Du 

som arbetsgivare ska lämna arbetsgivardeklaration på ett nytt sätt.” följs av den kongruenta 

uppmaningen “Se till att få in uppgifter från anställda i god tid för att slippa rätta i efterhand.”. 

Generellt visar resultaten av den interpersonella analysen att SV ofta använder flera olika 

realiseringar av språkhandlingar, och att detta sannolikt kan öka tydligheten då man som 

mottagare exempelvis inte bara får information om att det nu är möjligt att deklarera, utan att 

man också aktivt uppmanas att deklarera så snart som möjligt.   

 

5.2.2 Ideationell analys 

Den överlägset vanligaste processtypen på SV:s hemsida är materiella processer, med 

exempel som ändra, logga in, göra, tjäna, jobba och betala. Se tabell 1. Även mer tvetydiga 
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processer förekommer, men i samtliga fall har sammanhanget gjort att jag kategoriserat dem 

som materiella; godkänna, deklarera och redovisa är tre sådana exempel. I kontexten på 

hemsidan handlar alla tre om att fysiskt fylla i uppgifter, öppna sitt BankID för att skriva in 

sin kod eller skicka in dokument. 

Relationella processer är den näst mest frekventa processtypen, och förekommer i form av 

verb som beskriver samband och egenskaper, som bero på, vara och ha.   

Textens du framträder tydligt med du som förstadeltagare vid flera tillfällen: “Du som 

deklarerar” och “här hittar du alla våra e-tjänster”. Mottagaren, textens du, varierar dock 

mellan de olika informationsrutorna; SV skriver å ena sidan “Varje månad gör din 

arbetsgivare ett skatteavdrag på din lön.” som riktar sig till en mottagare som är anställd, 

medan de å andra sidan i rutan ovanför skriver “du som arbetsgivare”, som syftar på en 

mottagare som är arbetsgivare.  

Precis under SV:s logga i sidhuvudet finns flikarna Privat respektive Företag, där fliken 

Privat är förvald om ingenting annat anges när man besöker sidan. Informationen under denna 

flik bör därför rikta sig till mottagare som är privatpersoner. 

I sidhuvudets flikar finns förutom Privat och Företag fliken Om oss, där textens vi och 

avsändare framkommer som deltagare på ett tydligt sätt. Till höger om detta står även 

Kontakta oss snarare än Kontakta Skatteverket och är ett mer direkt tilltal från SV till 

mottagaren. I sidfoten, under rubriken “Viktiga datum för privatpersoner”, kan ett annat vi 

anas: “Skatteverket informerar” och “Skatteverket skickar ut”. I dessa exempel är det 

Skatteverket som är förstadeltagare, men sannolikt även avsändare, och detta skapar mer 

distans till mottagaren.  

Allra längst ned i sidfoten under SV:s logga finns hemsidans enda explicit uttryckta vi: 

“Tillsammans gör vi samhället möjligt”. Detta vi syftar enligt min tolkning inte på avsändaren 

och textens vi, utan ett konstruerat vi som i och med tillsammans även inkluderar mottagaren 

och indirekt alla (skattebetalare) i samhället. SV likställer i och med detta sin roll som 

skatteindrivare och myndighet med skattebetalande medborgare i vad de beskriver som ett 

möjliggörande av samhället. 

Generellt använder SV materiella processer snarare än ideationella grammatiska metaforer, 

men ofta används båda varianterna. Ett exempel är “Dags att deklarera. Nu är deklarationen 

öppen. Deklarera senast den 2 maj.”, som inleds med en formulering med den materiella 

processen deklarera, men följs av en ideationell grammatisk metafor. Att deklarera har blivit 

till deklarationen och förhåller sig till den relationella processen vara. 
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Ett liknande exempel är “Räkna ut om du har rätt till reseavdrag” i sidfoten. Strax under 

denna formulering packas reseavdrag upp och blir till “Närmare en miljon personer gör varje 

år avdrag för resor”. 

Sammanfattningsvis visar den ideationella analysen ett något flytande vi och ibland även 

ambivalent du. De grammatiska metaforerna är få och har även ”uppackade” motsvarigheter i 

direkt anslutning till dem, vilket påminner om resultaten från den ideationella analysen, där 

språkhandlingar ofta realiseras både kongruent och inkongruent. 

 

5.3 Adlibris.se 

5.3.1 Kompositionsanalys 

Adlibris.se består av ett klarrött sidhuvud med logga, inloggningsknapp, ett sökfält och en 

kundvagn längst upp till höger. Längst upp till vänster finns en hamburgarknapp4. Hemsidans 

sidfot har samma klarröda färg som sidhuvudet, och innehåller länkar och en anmälningsyta 

till nyhetsbrev. I mitten, centralt på sidan, byts innehållet ut med jämna tidsintervall eller 

genom att hemsidebesökaren klickar på pilar åt höger eller vänster. Ovanför sidfoten finns 

fyra rektangulära textrutor, och sidans bakgrundsfärg är vit. 

Olika belägg för visuell framskjutenhet på sidan är större textstorlek, fetstil och/eller 

versaler i rubriker. I fokus på sidan är den centrala ytan med dynamiskt innehåll, som visar 

aktuella kampanjer och nyheter.   

En iögonfallande skillnad mellan myndighetssidorna och Adlibris är avsaknaden av 

inramning i form av ramar runt textrutor. Textrutorna avgränsas istället från varandra genom 

kontrasterande färger och innehåll. 

Den klarröda färgen i sidhuvud och sidfot går igen i köpknappar och extrapriser, och 

skapar ett visuellt rim som kopplar Adlibris röda signaturfärg till bra priser och köp. Nyheter 

signaleras av orange; färg används alltså bland annat för att skilja olika typer av erbjudanden 

från varandra. 

 

5.3.2 Interpersonell analys 

Genomgående för hemsidan är inkongruenta uppmaningar till köp, uttryckta som påståenden 

och olika former av erbjudanden; man skyltar med deals, fynd, topplistor och utropstecken för 

att skapa känslan av bra erbjudanden som leder till köp. Ett annat exempel är den kongruenta 

                                                           
4 En menyknapp med tre lager som liknar en hamburgare i bröd. 
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uppmaningen ”Tyck till om vår sajt!”, som även kan tolkas som ett erbjudande att få göra sin 

röst hörd.  

 

5.3.3 Ideationell analys 

Generellt finns mycket få processer jämfört med myndighetssidorna, och fördelningen är även 

något annorlunda. Se tabell 1. Exempelvis saknas enligt min analys relationella processer. En 

möjlig förklaring till detta är att språket på hemsidan har låg abstraktion och inga samband 

mellan komplexa företeelser att visa på, som annars är ett vanligt användningsområde för 

denna processtyp. Den överväldigande majoriteten utgörs istället av materiella processer som 

att logga in och fynda. 

Deltagare som förekommer på Adlibris’ hemsida är å ena sidan ett vi-perspektiv i ”Jobba 

hos oss”, å andra sidan ett omtalande perspektiv i form av ”Om Adlibris”, på ett snarlikt sätt 

som förekom på FK:s hemsida. En möjlig tolkning är att ”Om Adlibris” ska förstås som en 

beskrivning av varumärket och konceptet Adlibris, varför man valt att tala om sig själva med 

företagsnamnet snarare än oss.  

Textens du förekommer inte explicit i första- eller andradeltagarform, men implicit i form 

av exempelvis imperativ. Det är dock tydligt och inte förvånande att mottagaren är en kund, i 

och med rubriken Kundservice. 

Ideationella grammatiska metaforer förekommer, i form av produktkategorinamn som 

stickning och inredning samt tjänster som beställning och bevakning. 

Sammanfattningsvis har Adlibris’ hemsida ett fokus på den visuella kommunikationen, 

som ger ett dynamiskt intryck och fångar uppmärksamhet genom starka färger och kontraster. 

Den interpersonella analysen visade att språkhandlingarna mestadels rörde sig om 

erbjudanden av olika slag och den ideationella analysen kan summeras med få processer och 

implicita eller otydliga deltagare. 

 

5.4 Kontrasterande sammanfattning 

För att sammanfatta och kontrastera de två myndigheternas analysresultat med den 

kommersiella aktören går det att konstatera ett antal likheter och skillnader dem emellan. 

Exempelvis använder både SV och Adlibris många visuella element som grafiska bilder, 

kontrast och visuellt rim i sin kommunikation. Den interpersonella analysen kan summeras 

med en mängd inkongruent realiserade språkhandlingar av olika slag hos de två 

myndigheterna, och ett tydligt fokus på språkhandlingen erbjudande hos Adlibris. 
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Slutligen visade den ideationella analysen på ett otydligt och flytande vi och omskrivningar 

i form av ideationella grammatiska metaforer på samtliga hemsidor. Av resultaten framgick 

även att både FK och Adlibris använder begreppet kund i den webbaserade kommunikationen.  

 

6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultaten som presenterades i föregående avsnitt att diskuteras med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar och med ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv.  

Jag har valt att dela upp diskussions- och diskursanalysavsnittet i två underrubriker, utifrån 

de två olika teman jag sett i min analys. Det första behandlar identitet, enkelhet och tydlighet 

och det andra tar upp värderingar, begriplighet och mottagaranpassning. Sist men inte minst 

kommer diskussionen och diskursanalysen att sammanfattas och uppsatsens frågeställningar 

att besvaras.  

 

6.1 Identitet, enkelhet och tydlighet 

Diskursen hos SV präglas av en ambition och vilja att framstå som en modern myndighet som 

hänger med i tiden, och inte är trist och statisk. Detta identitetsbyggande kan dock krocka med 

de verbalspråkliga klarspråksprinciperna, bland annat i form av att tydligheten kan minska när 

myndigheter suddar ut maktpositioner, verbalspråkligt och visuellt.  

SV har en fågel med vänlig uppsyn och färgglada tulpaner intill deklarationsinformationen 

på hemsidan, snarare än exempelvis en bild på en person som sitter framför en dator och fyller 

i sin deklaration eller sista dag att deklarera i stor röd text. De visuella elementen med sin 

mjuka framtoning kan låta påskina för mottagaren att deklarationen inte är så ”allvarlig”, när 

det i själva verket exempelvis en innebär straffavgift om deklarationen skickats in för sent.  

Denna typ av otydlighet kan även uppstå när uppmaningar realiseras som påståenden, 

eftersom det kan signalera ett budskap som är frivilligt att ta del av, när det i själva verket rör 

sig om tvingande regler som myndigheten i fråga har i uppgift att upprätthålla. Det passar helt 

enkelt inte med den eftersträvade identiteten att vara krävande och befallande. I dessa fall 

skulle det alltså kunna finnas en motsättning mellan identitetsskapandet – myndighetens vilja 

att inte framstå som överordnad och krävande – och den enkelhet som klarspråksparagrafen 

kräver.  

Rent visuellt har SV dock lyckats skapa en tydlig och genomtänkt struktur med hjälp av 

färg och form, och i detta visuella klarspråksarbete har de kommit längre än FK, vars struktur 

lämnar mer att önska avseende tydlighet och genomtänkthet. 
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FK verkar inte ha samma tydliga identitetsskapande ambition som SV. Det går inte att se 

en strävan efter att framstå som en modern och dynamisk myndighet, eftersom hemsidan 

framstår som mindre genomtänkt, mer omodern och otydligare än både SV och Adlibris.  

Möjligen har FK inte ”råd” med denna typ av identitetsfokus, i och med exempelvis 

blåsvädret kring den (i maj 2019) fortsatt aktuella debatten om personlig assistans som fått 

stor medial spridning. Käcka illustrationer och identitetsbyggande skulle helt enkelt rimma 

illa med den upprördhet och det missnöje som riktats mot dem under det senaste året. FK får 

istället ägna utrymme på sin hemsida åt att adressera frågan om personlig assistans, eftersom 

den väckt debatt och engagerat medborgare.  

Trots att FK till synes inte jobbar lika tydligt med identitetsskapande på sin hemsida som 

SV, märks inte heller något utpräglat tydlighetsfokus. Man lindar istället ofta in uppmaningar 

och får dem att framstå som objektiva påståenden. I dessa fall kan enkelheten och tydligheten 

för mottagaren bli lidande, och myndigheten i fråga distanserar sig från budskapet. De 

formulerar sig som om det inte är FK själva som kräver att regler följs eller nekar barn 

personlig assistans, utan endast informerar om att reglerna finns. 

Hos den kommersiella aktören Adlibris kan man tala om ett varumärkesbyggande som 

ligger nära identitetsskapandet som nämnts tidigare. ”Om Adlibris” kan förstås som ett sätt att 

omtala varumärket Adlibris och vad det står för. Samma tolkning skulle kunna göras där FK 

skriver ”Om Försäkringskassan”, och kan då ses som en influens från en kommersiell diskurs. 

Även hos SV går denna typ av influens att se, i form av ett mer indirekt varumärkesbyggande 

genom det tydliga färgschemat. Likt Adlibris röda signaturfärg, utgör den karaktäristiska gula 

färgen en viktig del i varumärket SV. 

De båda myndigheterna pendlar mellan en distanserad och torr avsändarroll och en mer 

personlig och närvarande. Formuleringar med otydlig och distanserad avsändare används 

möjligen för att skapa mindre ifrågasättande; det är inte SV eller FK som säger att något 

förhåller sig på ett visst sätt, utan information kan istället presenteras som ett objektivt 

faktum. På så vis blir det mindre tydligt vem som står bakom ett budskap eller är ansvarig för 

olika bestämmelser.  

En aspekt av identitetsbyggande som förekommer hos båda myndigheterna är något som 

liknar myndighetsslogans, och finns i hemsidornas sidfötter. FK talar om en samhällsvision 

och SV:s slogan handlar om att möjliggöra samhället, men det är inte helt tydligt vad dessa 

slogans fyller för funktion för medborgaren som besöker hemsidan. 
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6.2 Värderingar, begriplighet och mottagaranpassning  

En värdering som går att utläsa från FK:s visuella kommunikation är bilden av sjukdom som 

en fysisk och synlig åkomma som en skadad arm. I själva verket är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning osynliga åkommor som psykisk ohälsa, enligt FK själva (2017). Det är en 

diskurs som konkretiserar sjukdom och framställer den som fysiskt synlig, och därmed 

krockar med verkligheten. Detta bidrar till den något omoderna bild som FK målar upp av sig 

själva; den sjukpenningsansvariga myndigheten porträtterar inte sjukdom på ett sätt som 

stämmer överens med dagens verklighet och som människor kan relatera till.  

Utifrån detta kan man ifrågasätta vem myndigheten egentligen riktar sig till med denna typ 

av kommunikation. Om man haft mottagaranpassning i åtanke skulle det kunna vara så att 

man försökt rikta sig till en mer generell mottagare, och inte direkt till den sjukskriva 

medborgaren. Det skulle dock även kunna förhålla så att man helt enkelt inte haft intresse av 

att mottagaranpassa kommunikationen till de sjukskrivna och deras verklighet. Detta 

försämrar begripligheten för mottagaren, eftersom mottagaranpassningen kan upplevas som 

missriktad. 

FK har även genom strukturen på hemsidan lyckats skapa en förenklad bild av mottagaren 

tillika den ersättningssökande; man är till exempel antingen student eller förälder. Det ser 

alltså ut som att olika livssituationer eller tillstånd inte kan kombineras, vilket också går stick 

i stäv med många medborgares faktiska och mer komplexa livssituationer. Som en 

konsekvens av hemsidans utformning och de valda rubrikerna kan det alltså bli svårare än 

nödvändigt att hitta korrekt information för en student som också blivit förälder. 

Ett annat exempel på tveksam mottagaranpassning är FK:s användning av ordet kund när 

medborgare vill komma i kontakt med dem. Begreppet kund för tankarna till den 

kommersiella diskursen, och återfinns föga förvånande på den kommersiella aktören Adlibris’ 

hemsida. Att kalla en medborgare kund implicerar en diskurs där kunden alltid har rätt till en 

viss servicenivå, och där FK är beroende av att kunden är nöjd och återkommer för att 

verksamheten ska gå runt. Med tanke på att FK:s verksamhet tillika myndighetsutövande 

snarare går sämre rent ekonomiskt ju fler ”kunder” de har, rimmar detta illa med verkligheten. 

FK kan som bekant även neka medborgare exempelvis sjukpenning eller personlig assistans, 

vilket skapar en upp-och-nedvänd kund-företagsrelation där företaget i fråga kan välja bort 

kunder men kunden inte kan välja ett annat företag.  

I dessa fall kan begripligheten bli lidande, eftersom begreppet kund låter påskina för 

medborgare att de är kunder med en kunds rättigheter i förhållande till ett företag. Därmed 
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finns en risk att medborgare förväntar sig bättre service och garanterad nöjdhet – samma krav 

som de skulle ställa på ett företag som Adlibris. 

 

6.3 Sammanfattning 

För att sammanfatta och återknyta till mina frågeställningar: myndigheterna använder såväl 

visuella som verbalspråkliga resurser för att skapa sina versioner av världen och av sig själva. 

SV använder visuella och verbala resurser för att skapa en modern identitet med en mjukare 

framtoning. De använder bilder, färg och varierade verbalspråkliga uttryckssätt för att tona 

ned sin maktposition över medborgaren och framstå som mindre distanserade. 

FK har en kantigare och mindre modern visuell utformning och en distanserad 

verbalspråklig kommunikation som skapar avstånd mellan dem själva och budskapet. De 

tenderar att göra sig själva osynliga eller neutrala i förhållande till information på hemsidan. 

De uttrycker med visuella och verbalspråkliga resurser värderingar som att sjukdom är 

någonting fysiskt och att olika tillstånd och livssituationer är avgränsade från varandra.  

Som Hanell (2012) diskuterade i sin studie är balansen mellan torr och distanserad 

myndighetskommunikation och en allt för personlig och ”oseriös” framtoning inte lätt, vilket 

kan ses även i denna studie. Här är balansen mellan framför allt identitet och den tydlighet 

och mottagaranpassning som klarspråksparagrafen kräver, såväl visuellt som verbalspråkligt. 

Å ena sidan kan en myndighet vilja vara modern och med på noterna, men å andra sidan finns 

lagstadgade kommunikationskrav att förhålla sig till. Dessa delar behöver dock inte motsätta 

varandra, utan jag menar att de med fördel kan komplettera varandra om det görs på rätt sätt. 

Vad som är rätt sätt går att diskutera, men klarspråk på myndigheters webbplatser måste 

förstås som multimodalt – visuellt och verbalspråkligt klarspråk går hand i hand. 

I mitt material kan jag se att det skulle kunna finnas en viss motsättning mellan ett allt för 

stort fokus på skapandet av identitet och klarspråk. Om myndigheten till synes ensidigt 

fokuserar på hur den vill framstå kan det krocka med begriplig och tydlig kommunikation 

kring själva myndighetsutövandet och vad detta myndighetsutövande faktiskt innebär för 

medborgaren.  

Slutligen går det att se en myndighetskommunikationsdiskurs som till viss del är influerad 

av en kommersiell diskurs, framför allt i synen på medborgaren som kund och varumärkes- 

och identitetsbyggandet som förekommer. 
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7 Avslutning 

Först och främst är det viktigt att notera är att materialet i denna studie varit begränsat och att 

vidare studier med ett större urval skulle behövas. 

Som Hanell (2012) skriver är det av stor vikt att myndigheters webbaserade 

kommunikation är så begriplig, tydlig och genomtänkt som möjligt, med tanke på att 

medborgare i allt större utsträckning självständigt inhämtar samhällsinformation och använder 

digitala kanaler och e-tjänster snarare än att prata med eller skriva till en 

myndighetshandläggare. Det finns anledning att tro att denna trend kommer att hålla i sig, och 

då måste det vara enkelt, tydligt och begripligt att navigera sig på hemsidorna, hitta den 

information man söker samt förstå det man läser. Därför är vidare forskning i ämnet 

nödvändig; forskning som tar fasta på att webbaserad myndighetskommunikation är 

multimodal. 

En annan viktig aspekt att ta med sig är att en (kommersiellt influerad) identitets- och 

varumärkesfokuserad kommunikation inte får bli överordnad klarspråklig kommunikation och 

ett rimligt myndighetsutövande. Forskning som likt Deverell & Wagnssons (2016) 

problematiserar kommersialisering av myndighetskommunikation kommer då att vara viktig, 

för att vi även i framtiden ska ha myndigheter som sätter medborgaren och hennes rätt att 

förstå och delta i samhället i fokus. 
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Bilaga 2. Skatteverket.se 
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Bilaga 3. Adlibris.se 

 

 


