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Abstract 
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Nyström Höög, which gives the background to the workshop and introduces the 

discussion of plain language practices and their relationship to linguistic 

research. Britt-Louise Gunnarsson then looks back on her own study of 

comprehensibility in legal language, and discusses the increasing access to legal 

texts that the internet has offered Swedish citizens and how this development 

challenges plain language practices. Starting from examples of geriatric care 

discourse, Henrik Rahm and Claes Ohlsson reveal how the voice of public 

authorities becomes increasingly similar to the voice of market forces and 

discuss the impact of this on citizens. Jaana Puskala studies to what extent local 
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Förord 

Medborgare och myndigheter var rubriken på en workshop som arrangerades i 

samband med den 30:e sammankomsten för Svenskans beskrivning i Stockholm 

i oktober 2008. Vid workshopen hölls sju föredrag som alla på något sätt berör 

kommunikation inom myndigheter eller mellan myndighet och medborgare. 

Med denna rapport, där workshopens teman vidareutvecklats i åtta artiklar, får 

en vidare krets möjlighet att följa diskussionen.  

Kommunikation mellan myndigheter och medborgare går idag knappast att 

diskutera utan att beröra begreppet klarspråk. Det har blivit den etablerade be-

nämningen för de strävanden som görs för att myndigheter ska använda ett klart 

och begripligt språk när de vänder sig till medborgarna. Organisatoriskt hör klar-

språksverksamheten hemma i en verksamhet som ligger utanför den språk-

vetenskapliga forskarvärlden, men den har ändå en tydlig koppling dit. Sam-

spelet mellan forskarvärlden och klarspråksverksamheten är idag något av ett 

problem. Svensk språkforskning fokuserar relativt sällan begriplighetsfrågor och 

det är också ofta oklart vilken forskning etablerade klarspråksråd bygger på. 

Detta förhållande har diskuterats inom nämnden för klarspråksfrågor – en råd-

givande nämnd till Språkrådet – under de senare åren. Workshopen Medborgare 
och myndigheter genomfördes också på initiativ av Språkrådet, som ett resultat 

av denna diskussion. 

Avsikten med workshopen var att låta forskare diskutera klarspråk och 

offentlig kommunikation för att därigenom öka intresset för frågorna och om 

möjligt finna nya och forskningsrelevanta infallsvinklar på myndighets-

kommunikation och klarspråksarbete. Förhoppningsvis kan också den före-

liggande rapporten bidra till denna diskussion. Här behandlas de förändrade 

villkoren för kommunikation mellan medborgare och myndigheter som präglar 

vår tid, men också förändringar som äger rum inom myndigheter.  

För den som är intresserad av språkets roll i en demokratisk process borde 

myndighetskommunikationens textkultur vara en guldgruva, men materialet 

utnyttjas vanligtvis dåligt i forskningssammanhang. Den här rapporten vill visa 

något av allt som är möjligt att göra.  

 

Uppsala i september 2009 

 

Catharina Nyström Höög 
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Textvård mellan två kulturer 

Catharina Nyström Höög 

I den här artikeln tar jag mina egna erfarenheter av klarspråksarbete till 

utgångspunkt för tankar om samspelet mellan språkforskning och klarspråk, och 

därmed till introduktion av rapportens tema.  

Mitt första möte med myndigheters språkvård skedde vintern 2000–2001, då 

jag anställdes på Statskontoret för att vara med och genomföra en utvärdering av 

myndigheternas språk. De anvisade ramarna var mycket tydliga: Jag hade en 

viss bestämd tid på mig. Mitt arbete skulle utmynna inte bara i en rapport utan 

också i ett slags verktyg, diagnosinstrument var det ord som användes, som 

skulle kunna hjälpa myndighetsskribenter att skriva mera begripliga texter. Till 

min hjälp på Statskontoret hade jag en erfaren utredare som hade ansvar för att 

statistikbearbetningen sköttes professionellt. Det var således bestämt också att 

undersökningen skulle vara primärt kvantitativ och att den skulle generera ett 

material som krävde just statistikbearbetning. Språkfrågorna skulle jag fort-

löpande diskutera med klarspråksgruppen i regeringskansliet, som på sätt och 

vis företrädde uppdragsgivaren – Justitiedepartementet. 

Så satte jag då igång att arbeta. Arbetet skulle förankras hos några utvalda 

myndigheter och eftersom tiden var knapp fick jag tidigt börja fundera på 

frågeformulär och testtexter så att vi kunde komma igång med en undersökning. 

Den utformades så att vi lät erfarna myndighetsspråkvårdare, ofta språk-

konsulter, läsa nio utvalda texter i tre olika genrer och svara på frågor kring 

begripligheten i dessa texter. Samma texter lästes också av en grupp s.k. språk-

experter som fick fungera som kontrollgrupp. Experterna hämtades från 

dåvarande språknämnden, regeringskansliets språkexperter och institutioner för 

svenska/nordiska språk.  

Utifrån de kommentarer som de båda läsargrupperna hade till texterna kunde 

jag rangordna texterna från den mest till den minst läsbara. Jag gjorde också en 

genomgång av hur språkliga drag på olika nivåer i texten kunde bidra till att 

försvåra eller förenkla för läsaren. Den genomgången låg sedan till grund för en 

frågelista som jag sammanställde och i samarbete med klarspråksgruppen också 

anpassade för webblansering. Så var det första klarspråkstestet fött! Sedan dess 

har klarspråkgruppen, och numera Språkrådet, arbetat vidare och tagit fram olika 

texttypsspecifika klarspråkstest (www.sprakradet.se/testet/), så såtillvida bidrog 

utvärderingen verksamt till fortsatt klarspråksarbete.  
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Slutrapporten, På väg mot ett bättre myndighetsspråk, har satt vissa avtryck i 

det fortsatta klarspråksarbetet. Inte minst beror det på att vi i rapporten skrev 

fram slutsatser om vilka språkliga nivåer som huvudsakligen fungerar i texterna 

(ord- och meningsnivå) och vilka som fungerar sämre (överordnad textuell 

organisation och mottagarperspektiv) (jfr Nyström Höög 2006). På så sätt bidrog 

utvärderingen till att framställa klarspråksarbetet som framgångsrikt, åtminstone 

på grammatisk-stilistisk nivå. Till de problem som utvärderingen däremot lyfte 

fram hörde attityderna till språkvårdsarbete inom myndigheterna.  

I kläm mellan två kulturer 

Min tid som utredare på Statskontoret kan kanske beskrivas som en framgångs-

historia, om man väljer det perspektivet. Jag genomförde uppdraget, fick fram 

en rapport på utsatt tid och bidrog till att klarspråksgruppen fick ett användbart 

verktyg på sin webbplats. Men utvärderingstiden var på sätt och vis en 

kulturkrock för mig, och det stämmer till eftertanke kring villkoren för många 

som i sitt dagliga arbete sysslar med att förbättra myndigheternas texter. För det 

första var det naturligtvis ovant för mig, som kom direkt från Institutionen för 

nordiska språk i Uppsala, att vistas i en miljö där bara jag sysslade med språk. 

Runt omkring mig på arbetsplatsen sysslade alla med olika sakfrågor – det 

gemensamma var att vi var sysselsatta med utredningar, inte innehållet i dessa 

utredningar. Hos många mötte jag ett allmänt intresse för språk, men det fanns 

ingen som jag kunde diskutera utredningens innehållsliga problem med.  

Min utbildning hade i ganska liten utsträckning förberett mig för arbetet med 

myndighetstexter. Visserligen hade jag läst både stilistik och genreteori, och 

genom min inriktning på textlingvistik var jag bekant med t.ex. Britt-Louise 

Gunnarssons avhandling (1982) som ju faktiskt innehåller de modeller för 

situationell begriplighet som var adekvata i sammanhanget. Problemet var att ut-

värderingsuppdraget ställde stora krav på att det språkvetenskapliga tänkandet 

skulle uttryckas inte bara i begripliga kategorier utan också operationaliseras till 

frågor och instruktioner som krävde ganska lite tid att ta ställning till. Trots att 

jag egentligen ville diskutera textlingvistiska drag i texterna fick jag alltså 

formulera det i frågor av typen ”Är sambandet mellan centrala begrepp i texten 

lätta att uppfatta?”. 

Den som dagligen, kanske som den enda språkutbildade på arbetsplatsen, 

arbetar med myndigheters texter måste på motsvarande sätt känna sig klämd 

mellan två kulturer: språkvetenskapens och myndighetens. Kanske finns i detta 

förhållande en förklaring till att språkvårdsarbete på fältet inte alltid står i 

samklang med forskningens utveckling. Just det här problemet, att språk-

vårdarna på många myndigheter har en ganska svår arbetssituation, det försökte 

vi peka på i slutrapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk. 
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Att jag inledningsvis uppehållit mig vid den här åtta år gamla utvärderingen 

motiveras av att svenskt myndighetsspråk inte utvärderats i större skala sedan 

dess. Här har jag nu pekat på ett problem som jag menar är helt centralt för 

klarspråksverksamheten, nämligen myndighetsspråkvårdarens dubbla kulturella 

tillhörighet – i myndigheten och i språkvetarsamhället. Fortsättningsvis vill jag 

ge en bakgrundsteckning av samspelet mellan klarspråksverksamhet och 

språkforskning, se något lite framåt på hur klarspråksverksamheten skulle kunna 

utvecklas och förändras och till sist presentera de övriga artiklarna i rapporten.  

Klarspråk under tre decennier… 

Klarspråksverksamheten, eller myndighetsspråkvården, är beroende av språk-

forskningen för teori- och metodutveckling. Att det förhåller sig så kan bland 

annat avläsas i hur olika teoretiska paradigm har avlöst varandra under 

klarspråkets historia. I en tillbakablick på arbetet med begripliga myndighets-

texter urskiljer Olle Josephson (2005) fem olika angreppssätt, som vart och ett 

varit typiskt för sin tidsperiod.  

Då språkkonsultprogrammet (dåvarande språkkonsultlinjen) var nytt i 

Stockholm på 1970-talet gynnades det av att forskningens framsteg och sam-

hällets diskussion stod i samklang. Inom språkforskningen ökade intresset för 

texter och i samhället diskuterades maktspråk och medborgarperspektiv. Den 

metod för textanalys som då dominerade var den stilistisk-grammatiska. 

Metoden innebär att uppmärksamheten primärt riktas mot ord och meningar. Det 

här perspektivet går igen till exempel i LIX-mätningar (Björnson 1968), men 

också i klarspråksråd som rör genomsnittslängd på meningar. Detta är självklart 

viktiga drag i texten men, som Josephson konkluderar, ”Man får bara en 

bedömning av texten som språk och stil, inte som text” (2005:3). 

På 1980-talet växer ett textlingvistiskt perspektiv fram. Då handlar det om 

sambandsled, sambandsmarkörer, dispositionsprinciper och styckeorganisation. 

Det är ett perspektiv som faktiskt kräver lite större kunskap om språk för att 

analys ska vara möjlig. Vissa drag är ändå möjliga att operationalisera i enklare 

frågor, så som vi gjorde i Statskontorets utvärdering. Men texten, om än väl-

organiserad textlingvistiskt och bearbetad stilistiskt-grammatiskt, finns ändå i ett 

vakuum om den inte fungerar i relation till den situation där den ska läsas.  

För att vinna insikt om hur texten svarar mot sitt syfte och hur innehållet kan 

uppfattas krävs en kognitiv och pragmatisk analys. Också det är synsätt som 

kom att göra sig gällande under 1980-talet. Till detta angreppssätt hör frågor om 

textens grundläggande mottagaranpassning liksom frågor om texten uppfyller de 

grundläggande krav som genren ställer. Sådana frågor innebar avgörande steg 

framåt i klarspråkstänkandet eftersom de utgår från textens funktion.  

En textanalytisk läsning kan dock aldrig riktigt efterlikna en verklig läsning. 

För att vi ska få kunskap om hur läsningen fungerar i praktiken krävs verkliga 
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läsare, och autentiska situationer. Det etnografiska perspektivet, som gör sitt 

intåg på 1990-talet, bidrar med just detta. Här fångas de verkliga läsarnas 

reaktioner upp. Ganska nära verkligheten hamnar de myndigheter som arbetar 

med s.k. fokusgrupper. Där samlar man tänkbara läsare, även om situationerna 

är konstruerade.  

I vårt eget decennium, 2000-talets första, handlar textanalysen mera om nya 

tekniker än om nya teorier enligt Josephson. Inom myndighetsvärlden har en 

tydlig förskjutning skett i riktning mot elektronisk kommunikation och nu är det 

inte sällan webbtexter som ska vårdas. Det ställer förstås nya krav på 

språkvårdarnas kompetens, men gör samtidigt inget av de tidigare presenterade 

angreppssätten redundanta. Tvärtom krävs snarast att perspektiven samordnas i 

relation till den elektroniska kommunikationen. Det överordnade kravet, att 

kommunikationen ska vara så enkel som möjligt för medborgaren, det består.  

… och på väg mot 2010-talet 

Hur är då dagens klarspråksråd utformade? Vad är det för teoretiska perspektiv 

de utgår ifrån – och vilka saknas? Och hur var det med frågorna i 2001 års 

statskontorsutvärdering? 

Ambitionen med 2001 års frågeschema var givetvis att täcka så många 

aspekter som möjligt (På väg mot ett bättre myndighetsspråk s. 151–156). I 

praktiken har frågeschemat dock en slagsida åt textlingvistiskt och grammatisk-

stilistiskt perspektiv, vilka ägnas 26 av 35 frågor. Som exempel kan nämnas ”Är 

texten indelad i stycken där nytt stycke markeras med blankrad eller indrag?” 

eller ”Finns passiva verb som med fördel kan bytas mot aktiva?” 

Frågeschemat, och det efterföljande klarspråkstestet, med sin tonvikt på tex-

tlingvistiska och grammatiskt-stilistiska drag, kan sägas vara representativt för 

det teoretiska perspektiv som präglar också dagens klarspråksverksamhet. Ett så-

dant synsätt syns till exempel i det klarspråkstest för domar som togs fram under 

2008 inom ramen för den s.k. förtroendeutredningen (Ökat förtroende för dom-

stolarna. SOU 2008:106). Att det förhåller sig så här är begripligt eftersom det 

innebär att fokus läggs vid den text man kan betrakta utanför kontexten. Ett 

problem i klarspråksarbetet är nämligen den månghövdade och svårfångade 

mottagarskara man har att ta ställning till när man arbetar med myndighetstexter 

i allmänhet. Det är helt enkelt kolossalt svårt att väga in läsmål och läs-

situationer.  

Icke desto mindre bör de användargrupper som man faktiskt kan identifera 

undersökas i praktiken om klarspråksarbetet ska bli effektivt. Det etnografiska 

eller praxisnära perspektivet har fått ganska stort genomslag i svensk språk-

forskning under det senaste decenniet (Karlsson 2006, Rönn 2009, Göransson & 

Ledin samt Sundberg i denna rapport), men har lämnat ganska blygsamma 

avtryck i klarspråksarbetet skulle kunna lämna viktiga bidrag till förståelsen av 
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hur texterna faktiskt används. Det gäller inte minst nu, när medborgaren oftast 

möter myndigheten via datorskärmen, och myndighetsskribenten därmed 

vanligtvis har färre möjligheter till återkoppling vid en personlig kontakt.  

Omställningen från papperskommunikation till nätkommunikation, som på-

verkat många slags myndighetstexter, gör också att det textlingvistiska perspek-

tiv som präglar många klarspråksråd måste omprövas. Textlingvistiska teorier 

bygger på att läsordningen är given, vilket ju inte alls är fallet med hypertexter. 

Här behövs alltså ny forskning som kartlägger nätläsningen och utformar klar-

språksråd utifrån denna kunskap. Några mindre studier har gjorts av olika 

kategorier medborgares användning av webbplatser (Hanell 2009, Salö 2009). 

Ytterligare fler och större är önskvärda. De studier av läsning av pappers- 

respektive nättidningar som genomförts i Lund (Holsanova 2007) borde också 

kunna bidra med viktiga insikter för klarspråksarbetet. 

Den som sysslar med svensk språkforskning idag har knappast kunnat undgå 

det paradigmskifte som genombrottet för den systemisk-funktionella gram-

matiken inneburit. Denna förändring av teoridiskussionen inom språkveten-

skapen har ännu så länge inte lämnat några avtryck i klarspråksarbetet. I en 

svensk introduktion till den funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson 

2006) finns en analys just av en myndighetstext (s. 162–176), men mig veterligt 

har perspektivet inte kommit att påverka diskussionen om myndighetstexters 

tillgänglighet. Rimligtvis har den funktionella grammatiken mycket att tillföra. 

Det borde vara angeläget att betrakta just det offentliga livets texter utifrån 

utgångspunkten ”Vad vill man få utfört med hjälp av texten?”. Förhoppningsvis 

kommer den funktionella grammatiken snart att förankras inom myndighets-

språkvården på motsvarande sätt som nu sker inom skolans värld. 

Attityder kan vara hinder – både inom och utom myndigheter  

Kan då svensk språkvetenskaplig forskning komma att bidra till att 

klarspråksverksamheten ställs om för att möta den nya tidens krav? Det är 

dessvärre tveksamt. Ett par mindre undersökningar som genomfördes 2007 och 

2008 visar att den svenska språkvetenskapen och myndighetsspråkvården känner 

ganska svalt intresse för varandra.1  

Under hösten 2007 genomförde jag för Språkrådets räkning en kartläggning 

av pågående forskning med klarspråksinriktning som visade att snart sagt ingen 

forskning med inriktning på tillgänglighet och begriplighet i myndigheters språk 

bedrevs. Då är det förstås svårt för myndighetsspråkvården att få ett inflöde av 

nya modeller. Den kunskap som är angelägen för klarspråksarbetet att hämta 

från forskningen består framför allt av teoretiska och metodiska modeller. För 

                                           
1
  Båda de refererade undersökningarna har tidigare redovisats i Nyström Höög, under utg. 

Se också Nyström Höög 2009. 
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att man som yrkesarbetande ska hinna upptäcka relevansen i sådana modeller 

krävs nog att de har omsatts i kontexter som i varje fall liknar den egna.  

Beredvilligheten hos språkkonsulter att söka kunskap inom den språkveten-

skapliga forskningen är inte heller så hög. En, visserligen begränsad, enkät till 

språkkonsulter som genomfördes under Språkrådsdagen 2008, visade att språk-

konsulterna sällan läser ny forskning från de språkvetenskapliga institutionerna. 

Däremot är de noga med att följa med i Språkrådets publikationer, vilket visar 

vilken viktig roll Språkrådet har som förmedlande länk i samarbetet. De flesta 

språkkonsulter trodde inte heller att språkforskning kan bidra till att lösa 

problem som de har i klarspråksarbetet.  

Förutsättningarna för samarbete mellan myndighetsspråkvård och språk-

forskning ser dystra ut, alltså. Vill man hårdra frågan kan man säga att klar-

språksverksamheten riskerar att utvecklas till en egen enklav, organisatoriskt 

förankrad på myndigheterna och idémässigt ganska frikopplad från aktuell 

språkvetenskaplig forskning. I viss utsträckning är det naturligt. Som hos alla 

yrkesgrupper gör arbetslivets ofta ganska pragmatiska krav att inslag i den 

akademiska utbildningen känns mindre relevanta, och det kanske inte blir 

angeläget att upprätthålla kontakten med utbildningsinstitutionen. Utexaminer-

ade språkkonsulter utvecklar helt rimligt verksamheten var och en på sitt sätt. 

Mera bekymmersamt är det om klarspråksråd, handböcker och manualer som 

är språkkonsulternas stöd i det dagliga arbetet, förlorar kontakten med forsk-

ningen. Hur det ser ut i den frågan idag är egentligen inte helt klarlagt. Frågan 

om vilka konkreta forskningsresultat som enskilda klarspråksråd bygger på 

borde därför snarast ställas, och kunde leda till en viktig diskussion om vad som 

fortfarande är relevant och vad som snarast blivit slentrian.   

Särskilt i tider av förändringar, som vår egen tid, är det förstås viktigt att 

myndighetsspråkvårdens verktyg vitaliseras och uppdateras. Vi lever i ett 

informationsintensivt kunskapssamhälle där skriven text blir ett allt större inslag 

i yrkeslivet för många tidigare manuella yrken (Karlsson 2006, Göransson & 

Ledin i denna rapport). Synen på medborgaren förändras också; medborgaren 

blir mera kund, mera aktiv och informationssökande (Ohlsson 2007, Rahm & 

Ohlsson i denna rapport). Detta är stora omvälvningar, men för myndighets-

språkvården är kanske den största utmaningen ändå den som tidigare nämnts, 

nämligen att klara omställningen från pappers- till nätkommunikation.  

Rapportens uppläggning 

Utmaningar för klarspråksverksamheten saknas inte. Ökat textbruk i tidigare 

manuella yrken, digitalisering av kommunikation, ett mångkulturellt och 

mångspråkigt samhälle, påverkan från engelska är bara några förändringar som 

får återverkningar i myndigheternas kommunikation. De följande artiklarna 
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belyser några förändringar i kommunikationsmönster och textsamhälle som 

kommer att påverka framtidens klarspråksverksamhet.  

De två första artiklarna bildar en ram kring diskussionen i och med att de 

lyfter fram vad som hänt med tidsandan under den tid klarspråksverksamheten 

funnits. I den första artikeln återvänder Britt-Louise Gunnarsson till 

lagspråkets värld. Hennes avhandling om lagtexters begriplighet (1982) flyttade 

fram positionerna för arbetet med begripligt myndighetsspråk på ett helt 

avgörande sätt. I dagens textforskningsvärld framstår avhandlingen som unik 

genom sitt fokus på begriplighet – ett begrepp som sedan 80-talets mitt blivit 

alltmer perifert. Varför det är så och vilka problem som omgärdar lagtexterna 

idag är frågor som berörs i artikeln. 

Henrik Rahm & Claes Ohlsson tar utgångspunkt i dagens kundorienterade 

samhälle och diskuterar följden av att myndigheter alltmer influeras av 

marknadsaktörers sätt att tänka och kommunicera. Exemplen är hämtade från 

äldreomsorgen, en verksamhet där kommunala, privata och nationella aktörer 

agerar.  

De kommunala förvaltningarnas språk är föremål för den artikel Jaana 

Puskala bidragit med. Där används språkvetenskapliga analyskategorier för att 

kartlägga i vilken utsträckning aktörer träder fram som ansvarstagande i 

texterna. Förvaltningstexter är ämnet också för nästa artikel, av Merja Koskela, 

där handlar det om skattemyndigheter i Sverige och Finland och hur de förenklar 

texter som riktas till en bredare läsekrets. I fokus står nätpubliceringen av 

information som bygger på beslutstexter.  

Två av artiklarna rör kommunikation inom myndigheter. Det ökade text-

beroendet inom tidigare manuella yrken står i fokus den artikel som skrivits av 

Anna-Lena Göransson & Per Ledin. Här gäller det teoretiseringen av 

brandmansyrket och mera specifikt det språkliga mötet mellan text och läsare 

utifrån en handbok för brandmän. Artikeln kretsar kring en inledningsvis 

svårgripbar text som genom mediering görs både läsbar och läsvärd. 

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden är också utgångspunkten för 

Gunlög Sundbergs artikel om rekrytering och socialisering av multikulturella 

personer i offentlig förvaltning. Här är det studenter, med annat förstaspråk än 

svenska, som agerat etnografer under sin första praktikperiod på en svensk 

myndighet.  

Avslutningsvis skriver Olle Josephson, som var Språkrådets chef då 

workshopen genomfördes, om tänkbara färdriktningar för framtidens forskning 

om klarspråk och offentlig kommunikation. Han urskiljer fyra centrala fält: 

begriplighet och läsbarhet, textetnografi, kritisk textanalys och slutligen språkval 

och språkideologi. Rapporten avslutas således med en framåtblick och får sin 

tyngdpunkt i vad som är viktigt och möjligt att genomföra för forskningen  
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Lagen, medborgaren och textsamhället 

Britt-Louise Gunnarsson 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fanns det ett samhällsintresse för 

frågor om läsning och begripande. Optimismen var stor vad gällde möjligheten 

att överbrygga klyftan mellan myndigheter och vanliga medborgare. 

Expertspråket skulle göras lättillgängligt och begripligt för gemene man. 

Läsbarhetsforskningen var på modet. Formler som mätte ord- och meningslängd 

på ett mekaniskt sätt utarbetades i syfte att inringa hur lätta texter var. Inom 

psykolingvistiken genomfördes laboratorieexperiment som testade försöks-

personers minne av korta meningar som var manipulerade på olika sätt. I 

Chomskys anda var det huvudsakligen syntaxen som man manipulerade i de här 

experimenten. 

När jag började mina experiment med Medbestämmandelagen visade det sig 

dock att lagtexten inte blev lättare att tillämpa genom ändringar i ytspråket. Jag 

måste alltså tränga djupare in i frågeställningen om vad som hindrade icke-

jurister från att förstå vad en lagtext innebar i ett konkret fall. Min teoretiska ram 

kom att bli en syntes av å ena sidan teorier inom kognitiv psykologi och läs-

forskning och å den andra pragmatiskt inriktad textlingvistik. Jag utvecklade en 

modell för läsning och begripande av lagtext och gjorde en systematisk 

omskrivning av sexton paragrafer av lagtexten till Medbestämmandelagen som 

jag sedan testade på olika läsargrupper. Min doktorsavhandling, Lagtexters 
begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen, blev klar 

1982. Efter avhandlingen kom mitt fokus att inriktas på lagskrivandet. Som 

observatör följde jag kommittéarbetat med Konsumentköplagen och 

Småhusköpslagen och lagrådsberedningen av Konsumenttjänstlagen. Jag 

initierade också en mindre studie av kommunala tjänstepersoners användning av 

lagar.  

Med bakgrund i dessa undersökningar från 1970- och 1980-talet kommer jag i 

den här artikeln att diskutera vad vi kan sägas veta om lagspråket och dess 

begriplighet och vad vi borde inrikta framtida studier mot. Helt nytt är kopp-

lingen till dagens textsamhälle, det vill säga till en verklighet där Internet kan 

vara en förmedlande länk mellan lagen och medborgaren. Först sammanfattas de 

bärande idéerna i undersökningen av lagspråkets begriplighet och därefter några 

resultat av studierna av lagstiftning och laganvändning. Med detta som bakgrund 

diskuteras sedan skillnader mellan då och nu och slutligen skissas några om-

råden som skulle kunna vara intressanta och relevanta att undersöka i framtiden. 
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Lagspråkets begriplighet 

I det här avsnittet ges en sammanfattning av de bärande idéer om lagspråkets 

begriplighet, idéer som jag menar fortfarande är giltiga för läsning och 

tillämpning av lagar. Undersökningen finns beskriven i ett flertal publikationer, 

mest utförligt i Gunnarsson (1982)1.  

Låt oss först se på lagens funktion. Lagen ska förstås vara kontrollerande men 

också handlingsdirigerande. I sina olika funktioner involverar lagen olika 

användare: domstolar, myndigheter, organisationer, medborgare.  

Lagens funktion 

_______________________________________________________________ 

Kontrollerande   Domstolar 

     (Myndigheter) 

Handlingsdirigerande  Medborgare 

     Myndigheter 

     Organisationer 

Olika läsarkategorier har anledning att gå till lagen: juridiska experter, andra 

professionella (fackliga förtroendemän, tjänstepersoner vid olika myndigheter, 

organisationer, företag etc. ) och lekmän (som här får bli ett samlingsnamn på 

’medborgaren i gemen’). Den fråga jag tänker uppehålla mig vid här är hur 

skillnaderna i förutsättningar skiljer sig från en kategori till en annan. Självklart 

måste därvid utgångspunkten vara generaliseringar av de olika kategorierna. 

Med denna reservation skulle jag dock vilja peka på några väsentliga skillnader. 

En skillnad mellan olika läsare gäller förkunskapen om lagar, lagstiftning och 

lagtillämpning. Vi kan förstås utgå från att juridiska experter besitter den största 

kunskapen om den juridiska sfären liksom om lagspråk i allmänhet. Däremot 

kan det naturligtvis vara andra läsarkategorier som har den största kunskapen 

om det specifika område som varje enskild lag gäller.  

En annan relevant skillnad gäller syftet med laganvändningen. Förenklat 

skulle man kunna säga att domare går till lagen för att veta hur de ska döma i ett 

konkret rättsfall, advokater för att kunna driva ett ärende, tjänstepersoner vid 

myndigheter för att veta hur de ska bedöma ett ärende, lekmän för att veta vad 

                                           
1
  I Gunnarsson (1982) återfinns den mest fylliga beskrivningen av forskningsbakgrunden, 

teorin, omskrivningen av lagtexten, testmetoden samt resultaten av experimenten. 

Undersökningen sammanfattas också i ett flertal internationella publikationer (Gunnarsson 

1984, 1986a, 1986b). En uppdaterad sammanfattning finns också i boken Professional 

Discourse (Gunnarsson 2009: 99-122). 
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de får eller inte får göra, vem som har rätt och fel, och hur de ska agera för att ta 

tillvara sina rättigheter, överklaga ett beslut etc. 

En tredje skillnad värd att framhålla gäller kunskapen om vad det finns för 

relevant textmaterial att tillgå. Jurister känner till, och använder sig vid behov 

av: lagtexten, förarbetena, domar, annan praxis, experters förklaringar och 

uttolkningar. Vad andra professionella känner till om olika slags lagmaterial 

skiljer sig förstås från grupp till grupp. Som vi ska se senare i den här artikeln, 

tycks dock själva lagtexten vara den huvudsakliga juridiska källan även för 

tjänstepersoner som i sin yrkesutövning tillämpar lagar. För vanliga lekmän är 

det nog närmast lagboken – och de lagtexter som ingår i den – som ses som det 

relevanta lagmaterialet. Tillgången till olika lagmaterial och till relevanta 

hjälpmedel varierar förstås också mellan olika läsarkategorier. 

Om vi sedan ser på själva läsningen och begripandet, så måste den som ska 

kunna tillämpa en lag dels behärska sökprocessen, det vill säga veta hur man får 

fram tillämpligt lagrum, dels inse hur man läser och tolkar en lagregel. För att få 

fram rätt lagrum måste läsaren hitta rätt lag, rätt paragraf i lagen och rätt del av 

den aktuella paragrafen. Läsaren måste genomskåda såväl lagparagrafens som 

lagregelns struktur. Den här strukturen är inte så uppenbar för den icke-juridiskt 

skolade, som det kanske kan förefalla. Här finns, vill jag påstå, avsevärda 

skillnader i förkunskaper mellan olika kategorier av laganvändare. Så här skulle 

läsning och begripande på mikronivå kunna sammanfattas:  

Läsning och begripande på mikronivå 

Sökprocess   För att hitta rätt lagrum måste man genomskåda  

    lagparagrafens struktur:     

    normalfall – specialfall – undantag 

    rättighet – skyldighet 

Läsprocess             För att kunna tillämpa lagen på ett aktuellt fall  

    måste man genomskåda lagreglers struktur: 

    ramsituation – direktivdel 

Den forskningsfråga jag inriktade mitt avhandlingsarbete på var: Hur skulle 

lagspråket kunna göras begripligare för ”vanliga” medborgare, det vill säga för 

icke-jurister? Jag utgick alltså från att vanliga medborgare själva – utan 

experthjälp – kunde behöva ta reda på vad som gällde enligt lagen, till exempel 

enligt den då nytillkomna Medbestämmandelagen vars syfte var att reglera men 

framförallt påverka arbetslivet. 

En slutsats jag drog av de omskrivningar av lagtexten som jag gjorde i ett 

inledande stadium av mitt avhandlingsarbete var att ytspråkliga ändringar av 

lagtextens syntax inte ökade det begripande som jag testade, det vill säga hur 

försökspersoner kunde tillämpa lagen på konkreta fall. Den teori som jag 

utvecklade och baserade min huvudundersökning på utgick istället från lagens 
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funktion, den funktionsstyrda läsprocessen och det situationella begripandet. 

Min teoretiska utgångspunkt var dels teoribildningen inom den gren av juridiken 

som inriktas mot lagars syften och lagtolkning, en teoribildning som jag 

kopplade samman med pragmatiken, dels teorier inom kognitiv psykologi om 

läsning och förståelse som visade att människor förstår ett yttrande eller en läst 

text olika beroende på vilken uppgift de förelagts. Studier inom kognitiv 

psykologi hade experimentellt visat att om försökspersoner blev ombedda att 

upprepa eller känna igen meningar de läste eller hörde, bearbetade de dessa och 

lagrade dem på ett annat sätt än om de fick veta att de skulle lösa ett problem2.  

Den teori om läsning och begripande av lagen som jag utvecklade kan 

sammanfattas i tre punkter: 

● Läsningen inbegriper en omfattande sökprocess. 

● Det normala begripandet av en lagtext innebär mentala kopplingar mellan 

ett verkligt fall och lagtexten. Läsaren kopplar från fallet till lagtexten, men 

också från lagtexten till fallet. 

● Läsmålet styr läsprocessen och leder till att olika nivåer i texten blir 

relevanta för begripandet. 

Som ett led i teorin urskilde jag olika läsmål (Gunnarsson 1982: 68):  

1  Memorering av textytan 

Målet är att skapa en minnesbild av textens ytnivå. 

2  Registrering av textens ytstruktur 

Målet är att förstå det skrivna budskapets strukturella och konventionella     

betydelse. 

3  Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 

Målet är att förstå vad textförfattaren menat med texten. 

4  Integrering i egen omvärldsuppfattning 

(Indirekt handlingsinriktad förståelse.)  

Målet är att införliva texten med tidigare förvärvade kunskaper och 

erfarenheter. 

6  Tillämpning på egen situation 

(Direkt handlingsinriktad förståelse.)  

Målet är att ta reda på hur man enligt texten bör handla i en given situation.  

Det femte läsmålet, Tillämpning på egen situation, är det som gäller då man vill 

tillämpa en lagtext på ett verkligt fall. Så här kan läsprocessen beskrivas för 

detta läsmål (s. 16):  

                                           
2
  En utförlig diskussion av den forskningsmässiga bakgrunden till teorin återfinns i 

Gunnarsson (1982:17-99). 
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Läsmål   Tillämpning på egen situation 

Läsprocess   Texten relateras till läsarens     

    situation, dennes omvärlds-    

    uppfattning och olika handlings-   

    alternativ 

Textbearbetning     Bearbetning av djupnivåer 

    – Perspektiv 

    – Funktionsinriktning 

    Ledtrådar från ytnivåer 

    – Semantik 

    – Syntax 

    – Typografi 

Operationaliseringen av teorin omfattade en systematisk omskrivning av 16 

paragrafer av medbestämmandelagen3. Jag samarbetade med jurister vilket 

gjorde att den alternativtext jag utarbetade blev juridiskt sett helt korrekt. 

Alternativtexten hade alltså samma juridiska innehåll som originallagtexten. 

Däremot skilde sig den sig från originallagtexten genom att den synliggjorde 

lagtextens struktur: normalfall–specialfall–undantag; rättighet–skyldighet; 

ramsituation–direktiv. Den uttryckte också explicit sådant som endast fanns 

under ytan i originallagtexten (satsförkortningar uttrycktes i klartext, osv.)  

Alternativtextens och originallagtextens begriplighet testades sedan på olika 

läsargrupper. Dessa var: juridiska experter (juridikstuderande), andra pro-

fessionella (fackliga förtroendemän) och lekmän (AMU-studerande). Test-

metoden innebar att försökspersonerna fick lösa konkreta fall med hjälp av 

endera originallagtexten eller alternativtexten. De skulle inte enbart svara på 

frågor om vad som gällde utan också markera i den utdelade lagtexten vad de 

hade stött sig på. Resultaten visade att alternativtexten var begripligare för 

samtliga läsargrupper, alltså såväl för dem som hade studerat juridik som för 

lekmän.  

Lagstiftning och laganvändning på kommunnivå 

I en fortsättningsstudie följde jag, som nämnts i inledningen, lagstiftningsarbetet 

i olika faser, det vill säga kommittéarbetet som utmynnar i ett betänkande och 

den slutliga beredningen av lagen i lagrådet.4  

                                           
3
 Den pragmatiska lagtextanalysen och principerna för utformningen av alternativtexten 

presenteras i Gunnarsson (1982: 116-175).  
4
  Lagrådet utgörs av medlemmar i Högsta domstolen. 
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Lagstiftande är, som vi vet, en mycket långdragen process med många 

inblandade, starka parter. Det är en kollektiv skrivprocess där olika intressen 

sammanjämkas till ett kommittébetänkande och till en lagtext. Vad mina 

observationer visade var dock att själva lagtexten inte var den text som 

diskussionerna i kommittéerna – eller i lagrådet – primärt fokuserade på. Vad 

man istället inriktade sig på var utformandet av betänkandet. Vid samman-

trädena i kommittéerna stöttes och blöttes version på version av formuleringar i 

betänkandet. Begriplighetsfrågor, det vill säga klart och enkelt språk, var dock 

inte någon huvudsak i diskussionerna. Den slutsats jag drog utifrån mina 

observationer var istället att diskussionerna av olika formuleringar hade som mål 

att komma fram till en kompromiss, som kunde tillgodose olika parters 

intressen. Undersökningen av lagstiftningsprocessen beskrivs mest utförligt i 

Gunnarsson (1989).5 

En fråga som jag kom att ställa mig under de år jag följde lagstiftningsarbetet 

var hur professionella – som inte är domare, åklagare eller advokater – gör då de 

yrkesmässigt tillämpar lagar. Vilka professionella andra än jurister läser 

betänkandet? Vilka läser själva lagtexten? Då ingen tycktes veta något om detta, 

initierade jag en studie kring detta. En enkät om den professionella lag-

användningen sändes ut till tjänstepersoner i fem kommuner av olika storlek. 

Resultaten av den här studien, som redovisas i sin helhet i Gunnarsson & Edling 

(1985), visade sig vara intressantare än vad jag hade förutsett och av stort 

nyhetsvärde för jurister. Bland annat visade undersökningen, som besvarades av 

totalt 208 tjänstepersoner, att:  

● Lagar tillämpas av de flesta tjänstepersonerna vid de studerade kommunala 

förvaltningarna. 

● Majoriteten av lagtillämparna på kommunnivå har ingen juridisk utbildning. 

● Lagtexten är den text man använder sig av, inte förarbeten eller tidigare 

domar. 

Ett grundat antagande är alltså att det finns en stark koppling mellan språket i 

lagtexten och de texter som myndigheterna sänder ut till oss vanliga 

medborgare. 

Skillnader då och nu 

Med de här studierna som bakgrund blir nu huvudfrågan hur dagens lagstiftning 

och laganvändning skiljer sig från gårdagens.  

Låt oss börja med tillkomstprocessen. Vad som förstås hänt de senaste tjugo 

till trettio åren är att Sverige gått med i EU, den europeiska unionen. Exakt 

                                           
5
  Se också Gunnarsson 2009: 123–141. 
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vilken betydelse detta har haft för svensk lagstiftning, tror jag inte att vi vet. Mig 

veterligen har man inte gjort någon omfattande studie av detta. Som helhet tror 

jag dock att lagstiftningsprocessen är sig lik. Lagstiftning är en utdragen process 

med många inblandade parter. De juridiskt relevanta texterna är också sig lika, 

och domstolars lagtillämpning har förstås inte förändrats.  

Vad sedan gäller publiceringen av lagtexten, så är det fortfarande så att lagar 

finns samlade i lagboken, att kommittébetänkanden ges ut i bokform och att 

domar trycks i samlingsverk. Lagars funktion har inte förändrats. Inte heller har 

olika läsarkategoriers behov av att förstå vad som gäller enligt lagen förändrats. 

Vad det innebär att begripa en lagtext är, vill jag hävda, detsamma nu som då. 

Begripandet har alltså inte förändrats. Vad däremot har förändrats radikalt är 

materialets tillgänglighet. Om man har tillgång till Internet, vilket ju de flesta av 

oss har, kan man få tag i lagtexter och i olika uttolkningar av lagen på ett 

smidigt sätt.  

Tillgängligheten har alltså ökat avsevärt, men frågan är om det därigenom 

blivit lättare för den vanliga medborgaren att få tag i rätt lag och hitta fram till 

rätt lagrum. Har sökprocessen förändrats? Har det blivit lättare att komma fram 

till vad som gäller? 

För att få en snabb bild av vad en lagrelaterad sökprocess med hjälp av 

Internet innebär, gjorde jag ett litet enkelt försök.6 Jag utgick från 

sökprogrammet Google, www.google.se, och skrev in ”medbestämmandelagen” 

i sökrutan. Sökordet gav 22 700 träffar. När jag skrev in ”konsumentköplagen”, 

blev responsen än större, det vill säga 227 000 träffar. Så om man vill få veta 

vad de här lagarna handlar om eller vad som skrivits om dem, finns det mycket 

information att hämta på nätet. Frågan är dock hur man som icke-jurist går 

vidare, om man hamnat i en rättstvist. Alla webbsidor har ju inte samma 

juridiska status. De frågor man därför borde ställa sig, om man vill ta reda på 

vad som verkligen gäller enligt lagen, är vilka webbsidor som är juridiskt 

hållbara och vilka som endast är uttolkningar. Man bör också fråga sig vem som 

gjort uttolkningen och i vilket syfte.  

I nästa steg av försöket utgick jag från en mer precis frågeställning. Som 

lekman och icke-jurist vet man ju oftast inte vilken lag som är tillämplig på ett 

aktuellt fall. Man har råkat ut för en olycka eller ett missöde och vill veta vad 

som gäller enligt lagen i det aktuella fallet. Man önskar få veta vilka rättigheter 

man har i en uppkommen situation och hur man bör agera för att ta tillvara 

dessa. Vid sökningen på Internet blir utgångspunkten då den formulering av det 

upplevda problemet som man gjort. 

I dagens ekonomiska krissituation är uppsägning förstås en realitet för många. 

Jag skrev därför in ”min rätt vid uppsägning” i sökrutan. I april 2009 var antalet 

träffar på denna sökning 195 000, vilket förstås är ett avsevärt antal. Ett mindre 

                                           
6
  Siffrorna gäller www.google.se den 8 april 2009. 
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allvarligt problem, som många av oss råkat ur för, är att en vara som vi beställt 

inte kommer i tid. Då jag skrev in frasen ”varan kom inte i tid” i sökrutan 

handlade dock de första tio sidorna inte om ”varor” utan om ”våran” eller ”vår”. 

Jag tvingades därför ändra min problemformulering. För att få veta något om 

den försenade ”varan” prövade jag med frasen ”leveransen kom inte i tid”. Det 

fungerade bättre, det vill säga det blev 238 000 träffar och åtminstone de tio 

första handlade om det jag var ute efter, det vill säga varor som inte kommit i 

tid. Också ”försenad leverans” fungerade, i det fallet blev antalet träffar 57 400.  

Så här kan man förstås hålla på att leta – och leka – på nätet. Mitt syfte har 

dock här enbart varit att ge konkretion åt mina funderingar kring vad som hänt 

sedan slutet av 1970-talet, det vill säga vad Internet kan tänkas ha inneburit för 

den vanliga medborgaren och hennes användning av lagen.  

Självklart har Internet inneburit en stor förändring. Det är betydligt lättare för 

gemene man att få tillgång till lagtexter och till olika uttolkningar. Detta ger 

bättre möjligheter – åtminstone i teorin – för lekmannen att kontrollera 

myndigheter och själv bedöma vad som gäller enligt lagen. Internet innebär 

också nya möjligheter till interaktion med myndigheter och experter. 

Flertalet svårigheter med laganvändning kvarstår dock och en del nya 

problem har tillkommit. På nätet måste man som lekman bedriva källkritik för 

att veta vad som verkligen gäller, vilket förstås fordrar ny kunskap. På Internet 

jämställs olika grupper av experter, pseudoexperter och lekmän med ”verkliga” 

experter. De dyker upp samtidigt på datorskärmen som mitt lilla sökexperiment 

visade. 

På nätet finns det en mängd uttolkare av lagen: jurister, myndigheter, andra 

typer av experter, pseudoexperter, journalister, frilansskribenter och lekmän. 

Lagar och rättsfall tas upp och tolkas i Wikipedia, i pressklipp, i bloggar etc.  

Kategorin ”expert” har genom Internet blivit diffusare, vilket gör att det blir 

svårare för lekmannen att veta vad som är juridiskt rätt. Att bedriva erforderlig 

källkritik kräver förstås kunskap om hur lagar fungerar men också om vilken 

status olika uttolkare har i förhållande till lagen. 

Frågor för framtida forskning 

I det här avslutande avsnittet skissas några frågor som kan vara relevanta och 

intressanta att undersöka i framtiden. Vad som förefaller vara ett i det närmaste 

helt outforskat område är vad som sker då medborgare och myndigheter 

utnyttjar Internet för att få veta vad som gäller enligt lagen. Frågorna nedan har 

därför koncentrerats till detta frågekomplex. Min uppfattning är det finns – och 

kommer att finnas – ett behov av att skärskåda forskningsfältet ”lagen, 

medborgaren och textsamhället” från olika metodiska och teoretiska infalls-

vinklar. Vi behöver närstudier av lagrelaterad problemlösning med Internet, 

såväl med fokus på den vanliga medborgaren och dennas laganvändning som på 
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olika myndigheter. Vi behöver också, menar jag, forskning som är mer direkt 

textinriktad och också sådan som har textkritiska förtecken. Här nedan skissas 

några frågeställningar som känns relevanta med tanke på dagens och 

morgondagens lagtillämpning. 

Närstudier av lagrelaterad problemlösning med hjälp av Internet 

Det första huvudområde jag tänker ta upp kan sammanfattas som närstudier av 

lagrelaterad problemlösning med hjälp av Internet. Med hjälp av etnografisk 

metod finns det rika möjligheter att observera hur vanliga medborgare använder 

sig av Internet för att komma fram till vad som gäller enligt lagen. Följande 

frågor skulle vara relevanta att söka svar på:  

● Hur hittar den vanliga medborgaren rätt lag, rätt lagrum via nätet? Hur ser 

sökprocessen ut i konkreta fall?  

● Hur bedömer medborgaren olika källor och olika uttolkare? Hur vet man 

vad som gäller enligt lagen?  

● Hur interagerar medborgaren med myndigheter? Känner man sig inbjuden 

att ställa frågor? Ringer man upp?  

● Vilka är svårigheterna i begripandet?  

Också myndigheters laganvändning är förstås relevant att undersöka. Lagar styr 

en stor del av myndigheters relation till medborgarna, vilket i praktiken betyder 

att också juridiskt outbildade tjänstepersoner dagligen tillämpar lagar i sin 

professionella verksamhet. Man kan anta att Internet utnyttjas av tjänstepersoner 

på olika nivåer; frågan är kanske snarare i vilken grad och hur. Det skulle till 

exempel vara intressant att undersöka:  

● Hur myndigheter utnyttjar Internet vid sin lagtillämpning?  

● Hur interaktionen mellan olika myndigheter går till i dagens textsamhälle? 

Har Internet inneburit en förändring?  

● Hur utnyttjas Internet i interaktionen myndigheter och medborgare? Har 

kontakterna ökat eller kanske minskat? Hur har kontakterna förändrats?  

Textstudier 

Ett annat huvudområde kan sammanfattas som textstudier. Ett centralt problem, 

som definitivt inte fått sin lösning, är hur organisationer och myndigheter bör 

utforma sina webbsidor så att de blir lättillgängliga och begripliga för olika 

läsargrupper. Här menar jag att språkforskningen genom sina utvecklade 

analytiska redskap har en möjlighet att vara till nytta. Det finns behov av 

systematiska studier av hur webbsidor bäst kan anpassas till olika användare, det 
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vill säga till individer med olika kunskap och bakgrund men också olika läsmål. 

Det finns också behov av att analysera hur olika medborgargrupper bäst bjuds in 

att interagera via nätet. Hur ska en text utformas för att bäst leda till interaktion? 

Vad fungerar inte? 

Textkritisk analys 

Slutligen vill jag slå ett slag för textkritisk analys. Märkligt nog har vi haft 

mycket lite textkritisk språkforskning i Sverige. Det är ett förhållande som borde 

kunna ändras. Jag menar att språkvetaren med sina mer precisa textanalytiska 

redskap än de som samhällsvetaren och litteraturvetaren använder skulle kunna 

bidra till en djupare förståelse av de ideologiska skillnader som realiseras i 

texter. Också med anknytning till temat ”lagen, medborgaren och textsamhället” 

finns det behov av textkritiskt inriktade undersökningar, vill jag påstå. Hur, när, 

av vem – och inte minst varför – görs en viss tolkning av en lag eller ett 

rättsfall? Vem läser webbsidan och hur uppfattas det bakomliggande syftet? Här 

tror jag framtida språkforskare kan hitta intressanta och viktiga frågor att ta tag i. 
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Klarspråksarbete, myndigheter och 

mottagare. Exempel från äldreomsorgen 

och Malmö stad 

Henrik Rahm & Claes Ohlsson  

Under 1970-talet kom svenskt myndighetsspråk att ses från nya perspektiv, inte 

minst av myndigheterna själva. Äldre tiders strikta och formella myndighets-

språk blev ifrågasatt, och myndighetskommunikation med medborgare började 

istället alltmer att handla om medborgardialog och fokus på medborgares rättig-

heter och skyldigheter. Detta gick också hand i hand med en förändrad syn på 

svenska myndigheters arbete och organisering och stod även i samklang med 

uppfattningen om Sverige som ett utvecklat välfärdssamhälle. Det offentliga 

språket och informationen mellan myndigheten och den enskilde var, utan att 

särskilt lyftas fram genom storvulen språkpolitik, naturliga beståndsdelar i det 

nationella projektet även om det breda genomslaget för språkförändringar inom 

myndighetskommunikation dröjde. Strävan efter ett vårdat, begripligt och enkelt 

språk har hela tiden varit ledord inom den språkliga delen av denna komplexa 

process, och numera brukar vi kalla det för klarspråksarbete som en samlande 

rubrik. Idag är detta arbete också en självklar och relativt väletablerad del inom 

svensk språkvård och i frågor om myndighetskommunikation. 

I myndighetsspråkvårdens tidiga år förekom ”du-reformen” som blev en 

medialt uppmärksammad utgångspunkt även om händelsen i sig inte var någon 

egentlig reform utan en normering efter faktiska förhållanden. Även om du-

reformen inte var en del i det egentliga klarspråksarbetet blev dock denna kom-

munikationsförändring en symbol för kommande års arbete när det gällde enkel-

het och medborgardialog. Under de följande decennierna återfinns flera mil-

stolpar inom området där utredningar, direktiv, utbildningsinsatser och en allt-

mer tydlig och samlad svensk språkpolitik ökar kunskapen och kompetensen om 

myndighetsspråkets praktik och användning. Ett exempel är studiematerialet Att 

skriva bättre offentlig svenska (Westman 1985), ett annat är skapandet av 

språkkonsultlinjen på Stockholms universitet året därefter och ett tredje är 

Språkvårdsutredningens rapport (Klarspråk – en grund för god offentlig service 

1985). Klarspråksarbetet institutionaliseras genom att Klarspråksgruppen 1993 

inrättas på Justitiedepartementet. Uppdraget är att arbeta med språkvård av olika 

slag hos myndigheter. Nästa steg tas 2006 då det nyinrättade Språkrådet samlar 

klarspråksarbetet under ett tak och det övergripande ansvaret förs över från 
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Justitiedepartementet. Till detta kan även Klarspråkstestet läggas som ett 

praktiskt och viktigt verktyg för myndighetsföreträdare och andra som vill 

kontrollera och testa besluts- och rapporttexter utifrån klarspråksidealens språk- 

och textnormer. 

Genomslaget för klarspråksidealen och klarspråksarbetet kan i retrospektiv 

med all rätt ses som en framgångshistoria och det på flera områden. Inte minst 

gäller det internationellt där det svenska arbetet definitivt ligger i frontlinjen och 

även påverkar andra länders myndighetsspråkvård. Men hur klarar sig klar-

språksarbetet med sina rötter i 1970- och 1980-talens syn på samhället i för-

hållande till de snabba förändringar som präglar svenska myndigheter idag? Det 

gäller främst synen på det svenska samhället med självklar öppenhet mellan 

myndighet och medborgare där rollfördelningen mellan olika aktörer fram till 

åtminstone 1980-talets slut var ganska tydlig. Sedan 1990-talet har denna roll-

fördelning mellan myndigheter och medborgare kommit att förändras genom 

bl.a. omorganisering av myndigheters verksamhet efter marknadsliknande 

mönster och införandet av det som brukar kallas New Public Management (se 

t.ex. Bouckaert & Pollitt 2004). Den offentliga sektorn har därför reformerats 

med möjligheter för privata alternativ och ökad valfrihet inom flera sektorer. 

Ofta gäller det tidigare offentliga monopol, t.ex. utbildning, olika typer av 

omsorg samt infrastruktur som el- och teleförsörjning. Detta för då med sig ett 

kundperspektiv i förhållandet mellan medborgare och myndighet där frågor om 

budgethantering, ansvar och val blivit allt viktigare. 

Artikelns syfte och disposition 

Ett mål både för vår workshoppresentation vid Svenskans beskrivning 30 och 

för denna efterföljande artikel är att försöka bidra med en kritisk reflektion över 

klarspråksarbetet, både med hänsyn till myndighetsspråkvårdens historiska 

bakgrund och till dagens samhällsförhållanden som givetvis påverkar kommuni-

kationen mellan myndigheter och medborgare. Det övergripande syftet med 

denna text är därför just att kritiskt diskutera förhållandet mellan klarspråks-

ideal, myndighetstexter och rådande syn på individen som medborgare. Detta 

gör vi utifrån flera delsyften där vi utgår från kommunikationssituationen mellan 

myndighet och medborgare. Vi anser att denna situation tenderar att glömmas 

bort eller åtminstone inte problematiseras tillräckligt i forskning eller utred-

ningsverksamhet som generellt rör myndighetsinformation och mer specifikt 

klarspråksfrågor. Vi vill diskutera det problematiska i sig att skriva för hetero-

gena mottagargrupper sammansatta av olika undergrupper med varierande in-

tressen, kunskaper och behov och konsekvenserna som följer med samordningar 

av flera perspektiv i en och samma text eller i texter med olika syften och 

funktioner. Vi vill också diskutera mottagarorientering som ett inte helt enkelt 

begrepp att förhålla sig till när medborgaren också ska välja mellan olika 
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alternativ för samhällsservice och i förlängningen agera kund. I vårt exempel 

från den kommunala äldreomsorgen blir dessutom frågan om de äldres och de 

anhörigas perspektiv särskilt intressant. 

Vårt exempel är hämtat från äldreomsorgen som är en kommunal verksamhet 

men som också styrs av direktiv på nationell nivå och där även privata aktörer 

medverkar. Exemplet för vår diskussion är en analys av en broschyr, producerad 

av Malmö stad, om hur det kan vara att bli gammal. Innan vi presenterar denna 

empiriska del av rapportbidraget inleder vi med en forskningsbakgrund som är 

knuten till de frågor vi vill väcka kring klarspråksarbete, myndighetskommuni-

kation och medborgaransvar. Analysen av äldreomsorgstexten följs därefter av 

en avslutande diskussion. 

Forskningsbakgrund 

Det svenska arbetet med klarspråk 

Klarspråksidéer, s.k. plain language, finns i andra delar i världen, men arbetet 

är, som redan nämnts, sällan så utvecklat som i Sverige. I ett internationellt pers-

pektiv är det därför särskilt intressant att diskutera de delvis unika svenska 

erfarenheterna. Forskning om genomslaget för offentliga språkvårdsinsatser, 

både i svenskt (Teleman 2003) och internationellt perspektiv, avser främst 

ortografisk normering samt grammatiska eller lexikala fenomen (t.ex. Sandøy & 

Östman 2004) eller språkval (t.ex. Spolsky 2004). Däremot är det sällsynt med 

studier av genomslag för det språkvården rekommenderar, helt enkelt eftersom 

denna typ av språkvård är ovanlig internationellt. I språkvårdsteori anses 

förhållandet mellan språklig praktik, attityder och ideologier samt explicita 

rekommendationer och bestämmelser vara avgörande för vilket genomslag 

språkliga reformer får (Spolsky 2004). Internationell forskning om myndighets-

språk har ofta ett starkt makt- och konfliktperspektiv, medan det mer konsensus-

inriktade perspektivet inom svenskt klarspråksarbete saknas. Denna samför-

ståndsideologi behöver granskas ur den internationella forskningens perspektiv, 

men öppnar samtidigt för en syn på den kommunikativa praktiken som kan 

tillföra internationell forskning åtskilligt. Sedan 1970-talet har klarspråksarbetet 

med myndighetstexter och offentligt språk bl.a. lett till att krånglig kansli-

svenska ersatts av ett enklare och mer begripligt språk, både i form av riktlinjer 

och i tillämpning (På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001; Mål i mun 2002; 

Ehrenberg-Sundin 2003; Klarspråk lönar sig 2006). Klarspråksarbetet kan 

omfatta enkelhet och begriplighet på ord- och meningsbyggnadsnivå där 

språkets ytstruktur står i centrum. Krångliga och svårbegripliga ord och 

konstruktioner i myndighetsspråket har genom klarspråksarbetet kommit att 

ifrågasättas och ersättas av mer lättförståeliga begrepp med samtidiga krav på 

bibehållen precision och tydlighet i sakfrågor (se t.ex. Svarta listan 2004). 
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Förutom ytspråkliga frågor har klarspråksarbetet också handlat om ett ökat 

fokus på mottagaren där frågan om begriplighet från målgruppens perspektiv 

varit genomgående och viktig. Arbetet med detta mottagarorienterade begriplig-

hetsbegrepp har inspirerats av bl.a. Gunnarsson (1982). Sammantaget är klar-

språksidealens definition av begriplighet präglad av ett pragmatiskt förhållnings-

sätt. En text ska kunna förstås och användas av en mottagare enligt de syften 

texten är tänkt att användas för. En viktig utgångspunkt i klarspråksarbetet har 

alltså varit att förena ytspråkliga frågor med lyhördhet för myndigheters kom-

munikationssituationer och särskilda krav på information. Klarspråksarbetet har 

lett till hjälpmedel för tillämpning såsom det ovan nämnda Klarspråkstestet och 

riktlinjer för t.ex. socialtjänstens arbete (Lundin & Wedin 2007). Även om klar-

språksarbetet med myndighetsspråk funnits i olika former sedan 1980-talet sak-

nas fortfarande forskning om klarspråksidealens genomslag i texter. Till viss del 

tas klarspråksarbetets praktiska genomslag upp i På väg mot ett bättre myndig-

hetsspråk (2001) och Nyström Höög (2006), där det sker främst från myndig-

heternas språkvårdsperspektiv. I Teleman (2003) tas också klarspråk upp men då 

i relation till den offentliga svenskans förändring. Med tanke på att klar-

språksidéerna haft en framträdande plats i svensk språkvård sedan 1970-talet är 

forskningsluckan påfallande eftersom ingen samlad beskrivning och diskussion 

om klarspråksarbetets bakgrund, praktiska betydelse och idémässiga förankring 

än så länge existerar. 

Vad innebär det att vara medborgare i dagens Sverige?  

En central del i klarspråksarbetet är behovet av mottagarorientering i myndig-

hetstexter och även rent generellt i kommunikationssituationen. Detta är en tyd-

lig reform om vi ser till äldre tiders myndighetsspråk där asymmetriska eller 

rentav orättvisa förhållanden mellan myndighet och den enskilde kom till ut-

tryck genom t.ex. indirekt tilltal och textstrukturer som hellre följde den by-

råkratiska beslutsgången än medborgarens behov. Dagens klarspråksideal med 

stort fokus på mottagaren är ett gott exempel på kommunikation av rättigheter 

och skyldigheter och där ett medborgarperspektiv tydligt ingår. Idag är dock 

medborgarrollen under diskussion och även utsatt för förändring. Man kan med 

fog hävda att svenska medborgare gjorts alltmer ansvariga för sin situation un-

der de senaste 25 åren. Ett ökat ansvarsgörande (från responsibilization, se Rose 

1999; Clarke 2005) omfattar en övergång från ett asymmetriskt beroendeförhål-

lande mellan en aktiv, omhändertagande stat och en mer eller mindre passiv 

medborgare till en situation där individen ses som ett självreglerande subjekt 

med kontroll över och ansvar för sin egen livssituation (Clarke 2005). Detta kan 

då omfatta privatekonomi, hälsa och omsorg samt rent generellt en planering av 

livskarriären där ett ökat personligt ansvar för sådana områden även kan ses som 

moraliskt rättfärdigat (se t.ex. Ilcan & Basok 2004). Graden av ansvarsgörande 

har i svenska medborgares fall ökat och gått från att vara i huvudsak kollektivt 
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till att ses mer som en individuell angelägenhet. Detta hänger samman med en 

ökad valfrihet där tidigare offentliga monopol har avreglerats och konkurrens-

utsatts. Enligt detta resonemang har vi gått ifrån en modell som byggde på 

individen som medborgare med vissa rättigheter och skyldigheter i relation till 

det offentliga, till en syn där individen är en slags kund som görs alltmer 

ansvarig för att göra egna val. Medborgaren görs ansvarig genom sina rättsliga 

skyldigheter, men kan också utkräva ansvar via sina lagstadgade rättigheter. 

Kunden kan göras ansvarig för att välja tjänster och producent av tjänster, men 

kan också utkräva ansvar genom att klaga på tjänsterna eller välja annan pro-

ducent (Bouckaert & Pollitt 2004; Montin 2004).  

Om man ser denna förändring utifrån myndigheternas behov av att kommuni-

cera med medborgarna uppstår en potentiell konflikt när det gäller kommunika-

tionssituationen. Vi kan förvänta oss att information som är kopplad till med-

borgarrollen fokuserar på att informera medborgarna om deras lagliga skyldig-

heter och rättigheter, till exempel skyldigheten att betala skatt och rätten till äld-

reomsorg. Information till t.ex. äldre i sin roll som kunder bör då handla om att 

informera om den vara/tjänst som erbjuds. Hur klarspråksidealen om öppenhet, 

enkelhet och begriplighet kan fungera i båda dessa textsituationer som definitivt 

är realiteter i dagens svenska samhälle är en fråga som dagens språkvårdare 

inom olika myndigheter och kommunikationsforskare bör ställa. Annorlunda 

uttryckt handlar det om att klarspråk också måste omfatta neutralitet i 

perspektiv, urval och presentation av olika offentliga och privata aktörers 

tjänster som t.ex. de äldre (och deras anhöriga) kan välja bland. 

Begrepp till vår hjälp 

Som nämnts utgår vi i analysen nedan från klarspråksidealen om enkelhet, be-

griplighet och mottagarorientering. Vår avsikt är att koppla dessa till de kom-

munikationssituationer som kan antas för myndigheten och mottagarna. För att 

kunna sätta in myndighetstexter i ett vidare sammanhang krävs att vi tar hjälp av 

begrepp som inte brukar spela någon framträdande roll i klarspråkssammanhang. 

En utgångspunkt är det svenska sakprosaprojektet som resulterade i många em-

piriska undersökningar liksom viktiga teoretiska diskussioner. En sådan 

diskussion förs i Svensson m.fl. (1996) där projektets utgångspunkter beskrivs, 

bl.a. frågan om hur texter ska analyseras. En väg som föreslås är att utgå från 

textkarakteriserande aspekter som innehåll, funktion och förpackningsformat 

och att analysera texter utifrån dessa aspekter. I de undersökningar som gjordes i 

sakprosaprojektet var detta ett av flera förhållningssätt till texterna. Detta inne-

bar inte att genre var ett oviktigt begrepp men att genren blev till en beroende 

variabel utifrån de nämnda textaspekterna och olika kontextuella aspekter. I 

analysen nedan är därför just innehåll, funktion och förpackningsformat viktiga 

utgångspunkter. 
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Genrebegreppet diskuteras i Rahm (2004, 2006) liksom begreppen intertextu-

alitet och hybridtext. Undersökningsmaterialet i dessa studier utgörs av svensk 

direktreklam och annonsbilagor i pappersformat. Annonsen ses som en vag men 

vid genrebeteckning med stor textmässig spännvidd. Argument för denna syn är 

att det gemensamma syftet – att påverka målgruppen till handling – blir till ett 

förenande drag. De fem textkategorier som urskiljs inom annonsmaterialet 

(fråga–svar, faktasamling, intervju, det personliga exemplet och det föregivet 

personliga brevet) kan i andra sammanhang fungera som genrer och tekniker. 

De intertextuella analyserna visar att det rör sig om normsamspel med textkate-

gorier, med genrer, med stilar och med tonlägen. De olika normsamspelen syns i 

en variation i struktur, uppbyggnad och textmönster vilket förklaras av att hybri-

ditet är det eftersträvade idealet eftersom annonsen vill ”stjäla glanskraft och 

auktoritet från icke-kommersiella sammanhang” (Rahm 2004:341). I analysen 

nedan tar vi avstamp i resonemangen kring textkategorier, genre, intertextualitet 

och hybriditet, givetvis med den viktiga skillnaden att vår analys inte gäller en 

reklamtext.  

Som nämnts ovan avser vi att kritiskt diskutera klarspråksidealen. De sam-

manfattas i Klarspråk lönar sig (2006) som är ett samarbete mellan Klarspråks-

gruppen och Annelie Hedlund, projektledare för ett prisbelönat klarspråks-

projekt i Norrköpings kommun. Skriften är en handbok för klarspråksarbete 

inom myndigheter. Den definierar och motiverar klarspråk innan den i sin andra 

hälft ger exempel på klarspråksarbete från nio myndigheter av olika slag. Av 

intresse för vår analys är de inledande råden, tillika definitionerna av klarspråk 

som kan sammanfattas i dessa sex punkter:  
 

1. vikten av mottagaranpassning,  

2. en översiktlig och logisk struktur (rubriker, metatext, styckeindelning, 

sambandsord), 

3. en genomtänkt innehållsstruktur (”skriv det viktigaste först”, ”skriv kort”, 

”sammanfatta längre texter”), 

4. lexikon (nödvändiga facktermer förklaras och onödiga krångelord 

undviks), 

5. syntax (undvik passiva satser), 

6. layout (radavstånd, typsnitt). 

De här punkterna är också delvis överlappande med Klarspråkstestets åtta delar: 

tonen i texten, innehållet, dispositionen, rubrikerna, textens olika delar, styckena 

och sambanden, meningarna samt orden och fraserna. 

I analysen knyter vi an till handbokens och Klarspråkstestets definitioner av 

klarspråk liksom till de begrepp som förekommer i Svensson m.fl. (1996) och 

Rahm (2004). Våra kritiska reflektioner kring klarspråksidealen står också i 

relation till vårt övergripande syfte och kan sammanfattas i följande punkter: 
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1. Hur kan den analyserade broschyrens delar analyseras utifrån normsam-

spel och hybriditet? 

2. För vilka grupper och hur är broschyren mottagaranpassad? 

3. Vilka syften och funktioner kan urskiljas för broschyren? 

4. Hur är broschyrens delar disponerade? 

5. Vilken innehållsstruktur har broschyrens delar? 

6. Vilka övriga språkliga iakttagelser kan göras? 

Genom dessa frågor vill vi alltså försöka illustrera den problematik som ryms i 

förhållandet mellan klarspråksideal, myndighetstexter och marknadsorientering. 

Kommunikationssituationen är som redan nämnts en viktig utgångspunkt i 

analysen, och genom de förändringar som faktiskt skett på institutionell och 

organisatorisk nivå under de senaste 10–15 åren är den också mer komplicerad 

för t.ex. äldreomsorgsområdet än tidigare. 

Exemplet Malmö och äldreomsorgen 

En hög andel kommuninvånare berörs av äldreomsorgen – som äldre, som anhö-

riga eller som personal. Vi har valt att analysera en broschyr om Malmös äldre-

omsorg. Broschyren finns att ladda ner på Malmö stads hemsida, kan hämtas på 

de olika stadsdelarnas medborgarkontor och delas ut av biståndshandläggare 

(dvs. de personer som utreder stöd, vård och omsorg) vid kontakter med äldre. 

Med andra ord rör det sig om en central broschyr. 

Broschyren består av 16 sidor varav titelsidan och ytterligare fem sidor domi-

neras av fotografier. I förgrunden på titelsidan syns en grön kvist i en blomkruka 

mot bakgrunden av ett fönster. Titeln är Livet varar hela livet med 

Äldreomsorgen i Malmö som undertitel. Broschyren har en inledande text på 

sidan efter titelsidan. Därefter följer två bildsidor. Den andra av dessa utgörs av 

ett fotografi av en äldre kvinna som med en stolt min håller i ett vitt spjälstaket. 

Till höger finns ett citat – ”Mitt hem är min borg” – och på följande sida inleds 

det tre sidor långa avsnittet Att bo kvar hemma som alltså börjar på sidan fem. 

Därefter följer ett fotografi av en äldre kvinna som håller sig i en rollator eller 

gåstol med citatet ”Jag klarar mig inte själv längre…”. Avsnittet Att bo i särskilt 
boende finns på sidorna nio och tio. Sidan elva utgörs av ett fotografi av en äldre 

man till sängs med detta citat till höger: ”Önskar det vore annorlunda men jag 

är sjuk och jag är trött”. Rubriken Fyra särskilt viktiga områden gäller för nästa 

uppslag som handlar om de områden som prioriteras i Malmö stads plan för 

äldreomsorgen: hälsofrämjande insatser, rehabilitering, demensvård och vård i 

livets slutskede. Följande uppslag har till vänster ett foto på en äldre man vid en 

dator med orden ”Mina rättigheter”. Uppslagets högersida har rubriken 

Integritet och kvalitet. Broschyrens baksida rubriceras Vi besvarar gärna dina 

frågor och innehåller en lista med telefonnummer till biståndshandläggare i 

Malmös tio stadsdelar. 
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Nedan analyseras de olika avsnitten utifrån de forskningsfrågor vi nämner 

ovan. En utgångspunkt för dessa analyser är hur de olika avsnitten och helheten 

omnämns. Den avslutande meningen på sidan två ger entydigt besked om att 

broschyren ska uppfattas just som broschyr: I den här broschyren får du en 

översiktlig information om vård och omsorg i Malmö, något som vi tagit fasta på 

redan i översikten ovan. Vi ser broschyr som ett förpackningsformat för en eller 

flera texter och deltexter och alltså inte som en genre eftersom texter och genrer 

av de flesta slag och för de flesta syften kan förpackas i en broschyr (se 

Svensson m.fl. 1996). Vi väljer att bortse från de skillnader i reception som kan 

uppstå p.g.a. att en broschyr läses på en datorskärm, som utskrift eller i tryckt 

format av det enkla skälet att detta inte är en receptionsstudie. Det är dock 

viktigt att påpeka att vi ser broschyr som förpackningsformatet, likaväl som vi 

ser dagstidning som förpackningsformat för texter antingen de finns i en dags-

tidnings nätversion (på skärm eller i utskrift) eller i samma dagstidnings 

pappersversion. För att detta likställande av samma förpackningsformat i olika 

sammanhang ska fungera fullt ut krävs förstås att innehåll, omfattning och 

utformning är desamma i de olika sammanhangen. Så är fallet i broschyren Livet 
varar hela livet. Innan vi går in på den närmare analysen återger vi texten på 

sidan två i sin helhet: 

Idag har ordet livskvalitet blivit allt viktigare för oss. Så även inom den moderna vården 

och omsorgen. Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin högst 

personliga uppfattning om vad livskvalitet är. Men en sak har vi ändå gemensamt, och 

det är vårt behov av trygghet. Tryggheten kan försvinna och ersättas med oro och en-

samhet när vi inte längre klarar allt på egen hand. Att bli äldre och beroende av någon 

annans hjälp för att klara sina vardagliga bestyr kan upplevas som begränsande och 

prövande. Att åldras är normalt och inte någon sjukdom, men att bli äldre innebär för-

ändringar i ens liv. Kanske har du inte samma ork som förr. Du kanske blir sjuk och be-

höver vård och rehabilitering. Och för många innebär det att man inte är lika rörlig som 

förr. Allt detta är ansträngande, men saker och ting måste fungera. Livet varar ju hela 

livet. 

I den här broschyren får du en översiktlig information om vård och omsorg i Malmö. 

Den avslutande meningen signalerar också läsarten och syftet med broschyren 

”en översiktlig information”. Sidan är intressant att analysera utifrån pronomen-

bruket. Det vi som används är ett inkluderande vi där både avsändarna och mot-

tagarna inbegrips, tydligast uttryckt i meningen Vi är alla olika och våra behov 
varierar. Men sedan börjar en glidning i syftningen när trygghet är det som om-

talas från något allmänt till något som vi kan mista när vi inte längre klarar allt 

på egen hand. Här är vi uppenbarligen inte längre ett allom inkluderande pro-

nomen utan något som gäller äldre eller snarare de äldre som inte längre kan 

klara sig själva. Denna tolkning bekräftas av att det i följande mening talas om 

att bli äldre och beroende av någon annans hjälp som knyts till den passiva 

verbformen upplevas utan utsatt agent. En mening senare har dock skiftet skett 

till ett du-tilltal av den äldre: Kanske har du inte samma ork som förr. Värt att 
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notera är den gardering som uttrycks med satsadverbialet kanske, vars funktion 

rimligen är att gardera för de mycket stora olikheter som finns bland äldre i olika 

åldrar, med varierande kondition och i olika hälsotillstånd. 

Denna sida är ett slags introduktion och glider över från ett allmänt perspektiv 

till ett läsarperspektiv för det som verkar vara målgruppen, äldre med behov av 

vård och omsorg i Malmö. Vilken textstatus har sidan? Vi ser den som en intro-

duktion till de följande sidorna eftersom den hänvisar framåt med den avslu-

tande metatexten och till broschyrens titel i den näst sista meningen. Det är svårt 

att se något normsamspel med andra texter än de introducerande delarna i bro-

schyrer riktade till medborgarna i informativa syften från olika myndigheter. 

Dessa texter är av vitt skilda slag beroende på vilka medborgare som informeras, 

vad informationen gäller, vilken myndighet som informerar och i vilket eller 

vilka syften informationen sker. Sådana myndighetstexter omnämns t.ex. (myn-

dighets)broschyrer, samhällsinformation, eller myndighetsinformation. Dessa 

beteckningar illustrerar hur texterna uppfattas. Men det gemensamma syftet, att 

informera om myndighetens verksamhet, gör att vi ser texter av detta slag som 

en genre trots att de i övrigt har så många olikheter. Vi väljer myndighetsinfor-

mation som genrebeteckning eftersom denna beteckning inte blandar in formatet 

utan tar fasta på avsändaren och syftet. Sidan 2 i broschyren ser vi alltså som en 

vanlig men inte obligatorisk del i genren myndighetsinformation. 

Den del av broschyren som rubriceras Att bo kvar hemma utgörs av följande 

textdelar:  

 

 introduktion om insatser i eget boende enligt Socialtjänstlagen med 

uppmaningen Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel – se 

broschyrens baksida,  

 avsnittet Seniorboende med hänvisning till BoForum,  

 avsnittet Hjälp vi kan ge dig med fyra punkter (Hemmets skötsel, 

Personlig omvårdnad, Ledsagarservice, Trygghetslarm/Telefonservice) 

med hänvisning till biståndshandläggaren,  

 avsnittet Hemsjukvård/rehabilitering,  

 avsnittet Annat stöd med punkterna Parkeringstillstånd och 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst (hänvisningar med telefonnummer till Gatu-

kontoret samt Malmö stad om färdtjänst),  

 avsnittet Att få stöd av någon närstående med punkterna Korttidsplats, 
Avlösning i hemmet och Dagverksamhet (hänvisning till bistånds-

handläggare).  

 

Mottagarna förutsätts alltså känna till biståndshandläggare som begrepp, vilket 

är rimligt med tanke på att det är denna yrkesgrupp som utreder, samordnar och 

beslutar olika behov av bistånd till de äldre. 

Till punkterna i avsnitten knyts en grafisk mening som t.ex. meningen vid 

Ledsagarservice:  
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Behöver du hjälp för att kunna delta i samhällslivet kan du, som en del av hemtjänsten, 

få en speciell ledsagare.  

 

Detta exempel illustrerar hur rubrikerna på ett tydligt sätt signalerar innehållet 

och hur den språkliga utformningen är i samklang med andra texter i genren 

myndighetsinformation. En jämförande illustration är Försäkringskassans text 

om assistansersättning till funktionshindrade:  

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva hjälp med de 

grundläggande behoven mer än 20 timmar i veckan. (Assistansersättning 2008).  

Sidan fem inleds med ett stycke med trygghet som ledfamilj: 

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En trygghet i det invanda 

och det hemtama. Trygghet i att ha sina saker omkring sig. Att det helt enkelt är mitt 

hem. I Malmö finns det en rad olika insatser, inom ramen för socialtjänstlagen, som du 

som äldre kan ta hjälp av när tryggheten i hemmet inte är lika självklar längre. 

I den tredje meningen finns ett du-tilltal. Du:et specificeras med frasen du som 
äldre. På sidorna 5-7 är ledfamiljen du rikt representerad med 22 förekomster 

för sambandsledet du, 13 för dig, 9 för din, 5 för dina, och 2 för ditt, dvs. 51 

förekomster av totalt 658 ord på dessa sidor. Genomgående för texten på dessa 

sidor är att den äldres rättigheter och möjligheter betonas: Du kan då få hjälp 

från hemtjänsten med dagliga bestyr (s. 5), Rehabilitering i hemmet innebär att 
du får behandling och träning så att din vardag fungerar så bra som möjligt (s. 

6) eller För att underlätta för dina närstående erbjuder vi särskilt stöd i olika 

former (s. 7). De aktiva satserna med du som återkommande ledfamilj underlät-

tar begripligheten. Det finns dock en underton av oklarhet eftersom agenten är 

utelämnad i de passiva satser där biståndsbeslut omnämns: Efter hembesök och 

utredning prövas dessa insatser utifrån dina personliga behov. Därefter fattas 
beslut om bistånd. (s. 5), Efter hembesök och utredning fattas ett beslut om bi-
stånd (s. 6) Det frekventa du-tilltalet är i samklang med klarspråksidealen om 

direkt tilltal och tydlig mottagarorientering, däremot inte de passiva satserna där 

agenten inte är utsatt. Att agenten inte sätts ut är märkligt med tanke på att det är 

just biståndshandläggaren som fattar besluten. En tolkning är att man vill tona 

ned eller rentav dölja vem som är den verkliga beslutsfattaren, kanske särskilt 

viktigt för att behålla den positiva tonen i textdelen med fokus på den mångfald 

av bistånd som stadsdelarna kan erbjuda den äldre. Det ska dock påpekas att 

detta inte är detsamma som att det är lätt att få bistånd i hemmet. Av dem som är 

äldre än 80 fick 37 % bistånd inom kommunal hemtjänst 1988/89, jämfört med 

22 % år 2002/03 (Hemtjänsten och de äldres behov – en jämförelse över tid 

2005:7). En del av förklaringen till minskningen är att de äldre t.ex. blivit 

friskare över tid, men justeras siffrorna utifrån behoven av hemtjänst kvarstår 

ändå det faktum att sannolikheten att få hemtjänst minskat med 30 % mellan 

dessa två årtal (ibid.).  
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Att bo i särskilt boende 

Kompositionen i den del av broschyren som har rubriken Att bo i särskilt boende 

utgörs av en inledning, avsnittet Bedömningsgrunder, avsnittet Det finns två 

olika sorter av särskilt boende med underavsnitten Vårdboende och 

Gruppboende, avsnittet Om du tackar nej till anvisat boende samt avsnittet Att 
flytta till Malmö från en annan kommun. Även på uppslaget s. 9–10 (415 ord) är 

ledfamiljen du framträdande med sina 37 förekomster fördelade på 21 för 

sambandsledet du, 7 för ditt, 3 för dina, 3 för din och 3 för dig. 

Det bör påpekas att det på detta uppslag till skillnad från delen Att bo kvar 

hemma saknas hänvisningar om vidare information. Inledningsvis betonas att 

boendeformen särskilt boende (som innebär att den äldre bor på en kommunal 

vårdinstitution) inte kan väljas utan vidare. Följande mening inleder uppslaget 

och fungerar som utgångspunkt:  

Att kunna bo kvar hemma är för de flesta det naturliga valet. 

 

Denna mening är på ytan oproblematisk eftersom detta också kan ses som ett 

högst rimligt antagande. Bakom det enkla påståendet döljer sig dock det faktum 

att särskilt boende minskat med drygt 24 000 platser eller drygt 20 % sedan år 

2000 (Vård och omsorg om äldre 2009). Möjliga förklaringar till denna minsk-

ning är kommunernas försämrade ekonomi och den högre andelen äldre i hög 

ålder och med omfattande vårdbehov. En slutsats av siffrorna för hemtjänst och 

särskilt boende blir att kriterierna för att få bistånd verkar ha skärpts. Parallellt 

med denna utveckling har skett en accentuering av att bo kvar hemma för äldre 

som ideal. I argumentationen för hemmaboendet har de humanitära argumenten 

lyfts fram, men inte det faktum att hemtjänst och hemvård innebär betydligt 

lägre kostnader än särskilt boende för kommunerna. Denna kontextualisering av 

äldres boende är viktig för förståelsen av uppslaget om särskilt boende. De reste-

rande meningarna i inledningen lyder: 

Men när behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt 

hemma, finns det andra alternativ. Vi kallar det för ett särskilt boende.  

Det är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omvårdnad dygnet 

runt. 

Redan inledningsvis framhävs alltså att det bara är de äldre som har behov av 

service, vård och omvårdnad dygnet runt som kan komma ifråga för särskilt bo-

ende. Dessutom ger det följande avsnittets rubrik, Bedömningsgrunder, en signal 

om att bedömningen är grannlaga. Givetvis sker det en bedömning även för att 

få bistånd i det egna hemmet, men perspektivet blir ett annat i avsnittet om sär-

skilt boende när bedömningsgrunderna ges ett särskilt avsnitt. Intressant nog ges 

ingen som helst upplysning om vilka bedömningsgrunderna är mer än det som 

nämns i inledningen indirekt när boendeformen särskilt boende definieras. Under 
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Bedömningsgrunder nämns istället bara det som torde vara självklart, nämligen 

att utredningen av biståndsbehov ska ske i samförstånd med den äldre – att man 
med ditt samtycke gör en utredning av din situation – något som för övrigt i 

samma mån gäller för bistånd i hemmet. Intressant nog används här det operson-

liga pronomenet man utan att det framgår vad det syftar på, nämligen bistånds-

handläggaren. 

Det finns en tydlig skillnad i perspektiv genom att denna del av broschyren 

mindre betonar rättigheter och möjligheter för den äldre. I avsnittet Om du 
tackar nej till anvisat boende är detta särskilt tydligt där begränsningarna i att få 

plats på önskat särskilt boende understryks, likaså de begränsningar som finns i 

kommunens ansvar och skyldigheter: 

När du blivit erbjuden ett boende och det inte motsvarar dina önskemål eller om du vill 

bo i en annan stadsdel kan du tacka nej till erbjudandet. Detta innebär att du istället får 

fortsatt hjälp i hemmet. 

När du blivit erbjuden ett särskilt boende har ditt behov av bistånd tillgodosetts från 

kommunens sida. 

Rätten att tacka nej till ett kommunalt erbjudande är knappast så oväntad att den 

behöver formuleras i en broschyr. Däremot är det oerhört viktig information för 

den äldre att ett nej till erbjuden plats innebär att den äldre får nöja sig med fort-
satt hjälp i hemmet, en väsentlig inskränkning för den äldre som kanske länge 

har väntat på en plats på särskilt boende i sin stadsdel i Malmö. Skillnaderna i 

perspektiv är dock inte något som gör att avsnittet kan räknas till någon annan 

genre än Att bo kvar hemma. Genretillhörigheten för detta avsnitt blir också 

myndighetsinformation. 

Den sista meningen i citatet ovan är anmärkningsvärd eftersom den tyder på 

ett behov av att understryka biståndets gränser, kanske för att tona ned äldres 

och anhörigas krav och förväntningar, kanske för att undvika konflikter kring 

önskemål om ytterligare biståndsmöjligheter. Det som inte framgår av passagen 

är att kommunerna enligt Socialtjänstlagen är skyldiga att ge de äldre bistånd an-

passat efter de individuella behoven. Passusen ovan är å ena sidan föredömligt 

enkel och begriplig med sina aktiva satser med du-tilltal, utan krånglig syntax 

(om vi bortser från det långa fundamentet i den första syntaktiska meningen) och 

utan ålderdomliga ord eller facktermer. Men å andra sidan är den också krånglig 

eftersom det inte finns någon motivering till varför den äldre inte kan tacka nej 

till en erbjuden plats på särskilt boende med annat resultat än att han eller hon 

inte får någon plats överhuvudtaget. Det bidrar inte heller till förståeligheten när 

det utan närmare förklaring anges att en plats på ett särskilt boende är det maxi-

mala biståndet som en äldre kommuninnevånare kan få i Malmö. 
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Fyra särskilt viktiga områden 

Den tredje delen av broschyren (s. 12-13) rubriceras Fyra särskilt viktiga 
områden. Den inleds med denna mening: 

I Malmö stads plan för äldreomsorgen har vi valt att utveckla fyra särskilt viktiga 

områden de närmaste åren – hälsofrämjande insatser, rehabilitering, demensvård och 

vård i livets slutskede. 

Därefter följer ett avsnitt för vart och ett av de nämnda områdena. I avsnittet Det 

hälsofrämjande stödet anläggs ett allmänt perspektiv: 

Att bli äldre följer livets gång. Orken tryter, din rörlighet och kondition är kanske inte 

som förr. Åldrandet är ingen sjukdom men innebär ändå att risken för ohälsa ökar.  

Medellivslängden i Sverige har ökat framförallt på grund av det förebyggande 

hälsoarbete som gjorts. Detta i sin tur har lett till att förändringar i vår livsstil och gett 

goda resultat även bland personer i hög ålder.  

Den psykiska, fysiska och sociala aktiviteten är betydelsefull för att bibehålla en god 

hälsa oavsett hur gammal du är. 

Denna del av broschyren har andra syften än de två föregående delarna där ju 

syftet varit att informera om den enskildes möjligheter till bistånd i hemmet eller 

i särskilt boende. Redan i den inledande meningen blir det tydligt att det rör sig 

om ett normsampel med genren verksamhetsplan. Det rör sig snarare om att in-

formera om vilka prioriteringar som gjorts inom äldreomsorgen i Malmö, och 

som en följd av detta finns inget du-tilltal annat än det du som finns i den sista 

meningen i citatet ovan, ett du som snarast har en allmän betydelse än betydel-

sen av läsartilltal. Detta gör texten mindre engagerande, men det som gör upp-

slaget problematiskt ur ett klarspråksperspektiv ligger på ett annat plan. Frågor 

som läsaren kan ställa sig är varför detta uppslag finns med, hur det är kopplat 

till de föregående delarna, varför just dessa fyra områden är särskilt viktiga, 

vilka övriga områden som finns inom äldreomsorgen och varför dessa är mindre 

viktiga. I inget av avsnitten om de prioriterade områdena finns konkreta exempel 

på hur dessa områden prioriteras i någon av de tio stadsdelarna i Malmö. Och 

vad gäller avsnittet Demensvård blir mottagarorienteringen minst sagt 

besvärande. För trots ett du-tilltal i avsnittets avslutande mening – Demens-
vården ska utformas så att du ska kunna bo kvar i ditt eget boende så länge som 

möjligt – är det orimligt att tänka sig att bara dementa äldre är målgrupp för 

avsnittet. Här blir det tydligt att en icke uttalad mottagargrupp också finns i 

tankarna – de anhöriga, även om detta inte alls är explicit uttalat. Avsnittet Vård 

i livets slutskede har rimligen också anhöriga som mottagargrupp. De anhöriga 

blir självklart mer eller mindre delaktiga i den äldres sista tid i livet. Här finns 

inget du-tilltal:  

Man kan bli så sjuk och svag att kroppen inte längre svarar på en botande behandling. 
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 Att pronomenet är man kan förklaras av att en strävan uttrycka sig mer skon-

samt allmänt, något som blir ännu tydligare i de följande två meningarna: 

Det blir viktigare att göra insatser för kontroll av smärta, eller insatser av mera 

psykologisk, social eller existentiell art. Det övergripande målet är att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet under rådande omständigheter. 

I den första av dessa meningar blir distanseringen ännu tydligare, ett normsam-

spel med genren lärobok i omvårdnad. I den följande meningen har distanse-

ringen gått ett steg längre och normsamspelet är snarast med genrer som policy-

dokument för äldreomsorgen. 

Integritet och kvalitet 

Slutligen något om delen med rubriken Integritet och kvalitet på sidan 15. Sidan 

innehåller fem avsnitt med dessa avsnittsrubriker: Tystnadsplikt, Kvalitetssäkrad 
vård och omsorg, Att överklaga ett beslut, Är du missnöjd samt Har du syn-

punkter. Avsnittet om tystnadsplikt lyder: 

All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta 

om sådant som gäller dina personliga förhållanden för någon obehörig. Skriftliga 

handlingar som gäller dig och din situation, hälsa och sjukvård är också skyddade enligt 

lag (sekretesslagen). 

Avsnittet har samma informerande karaktär som sidorna om att bo kvar hemma 

och att bo i särskilt boende. Här finns ett tydligt du-tilltal till den äldre och en 

kortfattad information om att tystnadsplikten gäller både muntligen och 

skriftligen. Detta avsnitt har alltså också ett normsamspel med genren myndig-

hetsinformation. Men hur är det med avsnittet om kvalitetssäkring?  

För att säkerställa kvaliteten inom vården och omsorgen har kommunfullmäktige be-

slutat om ett övergripande kvalitetsuppföljningsprogram. Uppföljningen sker bland 

annat genom regelbundna undersökningar i form av enkäter och intervjuer. Inom varje 

stadsdel arbetar också en medicinskt ansvarig sjuksköterska som till att en god och 

säker vård ges. Biståndshandläggaren ansvarar för att du får den hjälp du har rätt till en-

ligt biståndsbeslutet. 

Här finns ett du-tilltal i den avslutande meningen, men i övrigt skiljer den sig till 

sin karaktär från det föregående avsnittet. Låt oss jämföra med ett avsnitt ur en 

text från en annan genre, nämligen verksamhetsplanen för vård och omsorg 

2009 i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö: 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att utveckla ett nationellt system för öppna 

jämförelser avseende kvalitet, kostnader och effektivitet inom vården och omsorgen om 

äldre. En årlig webbenkät skickas till kommunerna och under 2009 kommer den tredje 

enkäten att skickas ut. Vid nästa undersökning kommer även hemtjänsten samt dagverk-

samheten att ingå. I samband med detta har en arbetsgrupp tillsatts inom stadsdelen som 
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har i uppdrag att ta fram uppgifter, analysera resultat samt ta fram förslag på förbätt-

ringsområde. (Verksamheternas verksamhetsplaner 2009 2008)  

Här finns uppenbara likheter i innehåll och utformning. I båda fallen beskrivs 

beslut av offentliga organ (kommunfullmäktige, regeringen, stadsdelen) och an-

svar för vilka aktörer som ska genomföra åtgärderna (medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska, biståndshandläggare, Socialstyrelsen, arbetsgrupp inom stadsdelen). 

Det är möjligt att tala om ett normsampel mellan avsnitten om kvalitet i den 

analyserade broschyren och i verksamhetsplanen för vård och omsorg i Lim-

hamn-Bunkeflo. Detta avsnitt kan då räknas till genren verksamhetsplan som 

förpackats i en broschyr till medborgarna. Det är också möjligt att se den som ett 

exempel på hybriditet inom genren myndighetsinformation.  

De övriga avsnitten på sidan 15 ansluter väl i sin språkliga utformning till av-

snitten Att bo kvar hemma och Att bo i särskilt boende. Meningarna under Att 

överklaga ett beslut får tjäna som exempel: 

Är du inte nöjd med biståndshandläggarens beslut vad gäller dig, kan du överklaga till 

länsrätten. Skulle du få avslag får du anvisningar om hur du ska överklaga. 

Passusen är tydlig med sina konditionala satsfogningar och sitt du-tilltal. Det bör 

noteras att det är först här som det tydligt framgår att biståndshandläggaren själv 

beslutar om (och alltså inte bara handlägger) de ansökningar om vård och 

assistans som de äldre gör. 

Diskussion 

Lyckas då Malmö stad i sitt syfte att informera om äldreomsorgen? Utifrån de 

grundläggande och välbekanta klarspråksidealen om enkelhet, begriplighet och 

mottagaranpassning lyckas broschyren informera utan att använda några särskilt 

krångliga ord (se t.ex. Svarta listan 2004) och utan att trassla till meningsbygg-

naden med exempelvis tredjegradsbisatser. Med mottagaranpassningen lyckas 

dock Malmö stad sämre. För vilka är mottagarna? Är det alla pensionärer? Är 

det de pensionärer som vill förbereda sig på den dag de kan tänkas behöva ha 

någon form av assistans? Eller är det de pensionärer som inte längre klarar av att 

bo hemma? Är det de vuxna barnen som vill förbereda sig på den dag deras för-

älder/föräldrar behöver assistans? Är det de vuxna barn som ser ett behov av 

hjälp hos sin åldrige förälder som inte bör byta taklampor eftersom hon eller han 

lider av yrsel eller har darriga ben? Eller är det de vuxna barn som ser ett akut 

behov av en plats på ett särskilt boende för en förälder som på kort tid drabbats 

av senildemens? Eller är de tilltänkta läsarna samtliga dessa mottagargrupper 

samtidigt? 

Man kan också formulera det som att det beror på vad man vill informera om, 

för vilka mottagargrupper och i vilka syften. Som vi läst texterna som förpackats 

i broschyren har de olika syften och vänder sig till olika mottagargrupper. Denna 



 40 

otydlighet kan hänga ihop med att många texter från myndigheter till medbor-

garna har vida och heterogena mottagargrupper. Otydligheten har också att göra 

med att genren myndighetsinformation är så vid och i stort sett bara hålls sam-

man av att den innefattar information till medborgarna från myndigheten. Som 

en konsekvens av mångtydigheten saknar genren också den väletablerade och 

väldefinierade genrens drag i tydliga textmönster som underlättar tolkningen. En 

tydlig uppsättning av obligatoriska och fakultativa drag gör att en genre kan 

etablera tydliga textmönster vilket underlättar både att skriva och tolka texterna 

från genren. Genren myndighetsinformation är inte heller väldefinierad i sin 

uppsättning av genredrag eller i textmönster till skillnad från t.ex. genren 

platsannons som Helgesson (2008) undersöker för åren 1955–1995. Helgesson 

kan visa att genren platsannons hålls väl samman under dessa 40 år trots 

olikheterna mellan de lediga arbetena och olikheterna mellan arbetsgivarna som 

står bakom platsannonserna. Förklaringen ligger i just en gemensam uppsättning 

genredrag där dragens realisation kan variera mellan platsannonser och över tid, 

men att variationen inte blir större än att genren hålls samman. För genren 

myndighetsinformation ligger alltså inte problemet i den ytspråkliga 

utformningen utan i avsaknaden av etablerade textmönster utifrån ett begränsat 

antal genredrag. Att så inte är fallet har förstås att göra med att mottagargruppen 

kan vara så stor och så heterogen att det är förenat med stora svårigheter att 

skriva en mottagarorienterad text. Genrens problematik står också att söka i det 

vida informerande syftet. 

 Vi vet att broschyren omfattar möjligheter till val inom särskilt boende, 

demensvård och vård i livets slutskede, val som är stora och svåra för den äldre 

medborgaren som dessutom kan ha problem att ta till sig informationen kring 

valen p.g.a. funktionsnedsättningar av olika slag. Men trots att det innebär ett 

ökat ansvarsgörande av den äldre och möjligen också för de anhöriga nämns inte 

detta. Läsaren tilltalas eller framställs inte som kund även om det perspektivet 

till viss del ingår i den kommunala äldreomsorgen i Malmö stad. Det är inte 

heller klart vilka samband som finns mellan broschyrens olika texter eftersom 

det i princip saknas hänvisningar inom och mellan texterna i broschyren. Den 

tänkta läsarten blir otydlig på detta sätt och även genom avsaknaden av metatext 

som t.ex. innehållsförteckning eller genomgående kapitel- eller avsnittsrubriker. 

Ska broschyren läsas från början till slut eller ska den gå att bläddra i för att 

snabbt leta efter information vid behov?  

Broschyren från Malmö stad är en central publikation och kan anses vara ett 

portaldokument för myndighetsområdet äldreomsorgen i Malmös tio stadsdelar. 

Den inbjuder dock inte till interaktivitet eller dialog mer än baksidans telefon-

nummer till biståndshandläggaren i respektive stadsdel. Vidare uppmanas 

läsaren allra sist i broschyren och i liten stil att besöka något av de medborgar-

kontor som finns i Malmö om han eller hon behöver mer information. 

Kommunikationssituationen framstår som enkelriktad, och om läsaren 

uppmanas att kontakta kommunen så görs det med utgångspunkt i eventuella 
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behov av fördjupad information. Här ser vi en möjlighet att skapa och utnyttja 

olika sätt för t.ex. en kommun att föra dialog med äldre och naturligtvis också 

anhöriga. Hit hör även möjligheten att skaffa sig mer kunskap. Exempel på 

sådana grundläggande sätt för dialog är besök på stadsdels- eller medborgar-

kontor, telefonkontakt för grundläggande orientering genom samtal med kunnig 

personal samt ett lättöverskådligt dokumentarkiv tillgängligt via Internet. 

Genom att utnyttja dessa olika sätt kan man nå flera grupper som har olika 

behov och också olika möjligheter att hantera information. I grunden är detta en 

demokratifråga som inte bara gäller äldreomsorgsområdet utan även många 

andra frågor där kommunikationen mellan myndighet och medborgare påverkats 

och förändrats av ändrade villkor sedan 1980-talets slut. 
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Var gömmer sig aktörerna i kommunala 

föredragningslistor? 

Jaana Puskala 

I denna artikel redogör jag för hur synliga aktörerna i kommunala 

föredragningslistor har varit under olika tidsperioder samt diskuterar eventuella 

förändringar under de tre årtionden (1973–2000) som undersökningen omfattar. 

Det övergripande syftet för projektet är att undersöka utvecklingen av genren 

föredragningslista under 30 år. Detta gör jag för det första genom att undersöka 

utvecklingen av den situationella kontexten, för det andra genom att undersöka 

genren närmast ur en språklig synvinkel och för det tredje genom att undersöka 

intertextualiteten inom genren. För en noggrannare projektbeskrivning se 

Puskala 2008.  

Materialet för undersökningen består av sexton föredragningslistor från 

kommunstyrelsemöten i Korsholms kommun från åren 1973, 1980, 1990 och 

2000. Det innebär sammanlagt cirka 50 400 löpord, cirka 3 400 meningar och 

497 ärenden. 

Korsholms kommun är en tvåspråkig kommun i Österbotten, Finland. 

Kommunen har i dag nästan 18 000 invånare, av vilka 70 % har svenska och 30 

% finska som modersmål. Kommunens förvaltningsspråk är svenska, vilket 

innebär att så gott som alla kommunala texter skrivs på svenska men översätts 

till finska.  

Nuvarande Korsholms kommun bildades år 1973 genom en sammanslagning 

av fem kommuner. Kommunen har vuxit snabbt samtidigt som andelen invånare 

med svenska som modersmål har minskat. På 1970-talet hade kommunen ca 

12 000 invånare av vilka 83 % hade svenska som modersmål. På 1980-talet var 

invånarantalet ca 13 500 (81 % med svenska som modersmål) och på 1990-talet 

ca 16 000 invånare (75 % med svenska som modersmål).  

Föredragningslistorna representerar populäriserat fackspråk, eftersom texterna 

skrivs av kommunens tjänstemän som är experter på sitt område, och de främsta 

mottagarna är medlemmarna i kommunstyrelsen med varierande grad av 

expertis. Texterna sträcker sig över ett brett spektrum av teman: utbildning, 

teknik, hälsovård och miljövård, ekonomi, planläggning och 

personaladministration m.m. 
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Hur och varför görs en aktör osynlig?  

Vanliga grammatiska konstruktioner vilkas användning leder till att en aktör blir 

osynlig i en text är olika slags passiva konstruktioner och nominaliseringar. 

Genom att använda nominaliseringar kan man både avpersonalisera människor 

och personalisera abstrakta företeelser (Westman 1977:61). Bakom sådana 

verbal-substantiv som omplacering kan man t.ex. hitta en avpersonaliserad 

människa som tvingas byta arbetsuppgifter, medan verbalsubstantivet utbildning 

i en text kan beakta något, ett verb som vanligtvis förknippas med mänskliga 

aktörer.  

Det finns många orsaker till att man mer eller mindre medvetet gör en aktör 

osynlig. Ibland är det självklart, okänt, mindre intressant eller irrelevant vilka 

som berörs av eller utför en handling, och då ter det sig naturligt att använda en 

passiv konstruktion (se t.ex. Thorell 1987:134). Den centrala frågan i detta 

sammanhang är om den aktör som är självklar eller irrelevant för skribenten 

också är lika självklar eller irrelevant för mottagaren.  

Enligt fackspråksforskare ger nominaliseringarna möjlighet till att framhäva 

ett begrepp. De ger också möjlighet till komprimering genom attribut. (Beier 

1980:62, Beneš 1981:193f.)  

Inom den kritiska diskursanalysen har bl.a. Fairclough (1989:124) konstaterat 

att man genom att använda nominaliseringar kan osynliggöra aktörer men att 

detta också kan göras med hjälp av tempus och modalitet. En orsak till 

användning av nominaliseringar är att man vill undvika upprepning. De är dock 

också ett ypperligt medel för att dölja en aktör, dölja kausalitet eller vem som är 

ansvarig. (ibid.)  

Om det hela ses ur mottagarens synvinkel låter en text med nominaliseringar 

mer objektiv och auktoritativ än en text där nominaliseringarna är färre (Jacobs 

1999:123 ff). 

Förekomsten av passiv och nominaliseringar  

Det finns några tidigare undersökningar av större textkorpusar där också andelen 

passiva konstruktioner och nominaliseringar i olika genrer har undersökts.  

Inom det svenska språkområdet är den mest kända kvantitativa 

undersökningen av detta slag Bruksprosa (Westman 1974). 

Undersökningsmaterialet omspänner åren 1967–1971 och det omfattar genrerna 

’myndighetsbroschyr’, ’lärobok i gymnasieskolan’, tidningstext’ och ’debattext’.  

Det är således fråga om ett mer eller mindre populärvetenskapligt material 

som tidsmässigt sammanfaller med de äldsta föredragningslistorna i min 

undersökning. Genremässigt är det dock fråga om ett större avstånd mellan 

materialet i bruksprosaundersökningen och i min undersökning. Genrerna 

’myndighetsbroschyr’ och ’lärobok i gymnasieskolan’ kan anses ligga närmast 

genren ’kommunala föredragningslistor’: skribenterna är på samma sätt 
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myndigheter och experter, men broschyrskribenterna skriver för en ännu mer 

odefinierbar och heterogen mottagargrupp än de som skriver kommunala 

föredragningslistor. I jämförelsen (se figur 1) ingår dock alla de fyra genrerna i 

Bruksprosa (B: broschyr, B: tidn., B:lärob, B. debatt).  

Vid Vasa universitet har det genomförts en omfattande undersökning med 

namnet Svenskt fackspråk (se bl.a. Nordman 1992). Materialet för 

undersökningen är från 1973 till 1984, och det representerar de tre genrerna 

’handbok’, ’lärobok på högskolenivå’ och ’vetenskaplig artikel’ samt 

fackområdena datateknik, elteknik, redovisning, juridik, kommunikationsteori 

och lingvistik.  

Materialet i Svenskt fackspråk sammanfaller tidsmässigt med 

föredragningslistorna från åren 1973 och 1980. Fackområdena redovisning och 

juridik ligger temamässigt närmast flera ärenden i föredragningslistorna, de 

övriga fackområdena förekommer knappast som teman i dem. Därför ingår 

endast dessa två fackområden i jämförelsen. Genren ’vetenskaplig artikel’ kan 

anses ligga närmast genren ’kommunal föredragningslista’ och därför ingår 

endast den i jämförelsen. (Se figur 1: S: jur.art., S: ekon.art.) 
I både Bruksprosa och Svenskt fackspråk redogörs för förekomsten av passiv 

och verbalsubstantiv/100 ord i respektive material. I figurerna 1 och 2 

presenteras dessa resultat i undersökningsmaterialet samt i de två tidigare 

undersökningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Passiva konstruktioner/100 ord i materialet och i undersökningarna 

Bruksprosa (B) och Svenskt fackspråk (S). 
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Andelen passiva konstruktioner i de kommunala föredragningslistorna i 

materialet varierar från år till år. Det finns inga klara tendenser i variationen. 

Åren 1973 och 1980 förblir andelen rätt konstant, år 1990 sjunker andelen en 

aning men ökar betydligt år 2000. 

Förekomsten av passiv tycks vara beroende av genre: genren vetenskaplig 

artikel i Svenskt fackspråk har mest passiva konstruktioner/100 ord medan de 

populäriserade genrerna som ingår i Bruksprosa visar de lägsta värdena. Det 

allra högsta värdet, 4,2 passiva konstruktioner/100 ord förekommer i de 

ekonomiska vetenskapliga artiklarna, det högsta värdet i Bruksprosa visar 

genren myndighetsbroschyr: 2,3 passiva konstruktioner/100 ord.  

Det höga värdet i föredragningslistorna från år 2000 kan eventuellt bero på att 

kommunerna i Finland vid millennieskiftet stod inför en lågkonjuktur. Detta 

återspeglas i de ärenden som behandlas genom att sparåtgärder och 

balanseringsprogram diskuteras, dvs. ekonomiska teman vilka också i Svenskt 

fackspråk visat sig innehålla relativt sett fler passiva konstruktioner än teman 

från andra fackområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Verbalsubstantiv/100 ord i materialet och i undersökningarna 

Bruksprosa (B) och Svenskt fackspråk (S). 

Andelen verbalsubstantiv ökar konstant i materialet från år 1973 till år 1990 då 

den är som högst (7,1 verbalsubstantiv/100 ord). Andelen minskar dock år 2000 

till 6,6, dvs. till samma värde som år 1980.  

Verbalsubstantiven är en aning vanligare i juridiska än i ekonomiska 

vetenskapliga artiklar (6,9 resp. 5,6 verbalsubstantiv/100 ord). Värdena ligger 

dock nära värdena för de kommunala föredragningslistorna. De mer 

populäriserade genrerna i Bruksprosa har klart lägre värden (2,9–4,2).  
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De faktorer som mest påverkar förekomsten av passiva konstruktioner och 

verbalsubstantiv är genre och fackområde. Däremot tycks tidsfaktorn ha mindre 

påverkan. Både andelen passiva konstruktioner och verbalsubstantiv förblir hög 

i de kommunala föredragningslistorna mellan åren 1973 och 2000.  

Två ärenden i närbild 

I det följande analyserar jag närmare förekomsten av passiva konstruktioner och 

verbalsubstantiv i två ärenden. I båda ärendena är temat ekonomiskt, i det första 

är det ett företag som samarbetar med kommunen, i det andra diskuteras 

kommunens egen ekonomiska situation.  

Det första ärendet är § 7 i den första föredragningslistan från år 1973 

(1/1973). I ärendet med rubriken Gerby – Vestervik Vatten Ab:s anhållan om 

förlängning av betalningstiden för bolagets vattenavgifter samt fastställande och 

av (sic!) spolvattenmängden ingår sammanlagt 230 ord, 13 meningar och 9 

stycken. Ärendet ingår i sin helhet i exemplet nedan.  

Styrelsen för Gerby–Vestervik Vatten Ab har tillställt nämnden för allmänna arbeten en 

sålydande skrivelse:  

”Gerby–Vestervik Vatten Ab anhåller härmed om att nämnden för allmänna arbeten 

måtte förlänga betalningstiden till den 30.8. 1973 för bolagets vattenavgifter för tiden 

30.3.71 – 1.10.72 vilka förföllo till betalning den 17.11. 1972. Bolaget anhåller 

samtidigt om att nämnden för allmänna arbeten beräknar och fastställer den 

vattenmängd som bolaget utan avgift varit berättigad att använda som spolvatten under 

byggnadstiden.  

Bolagets huvudledningsnät utgör 9.924 1m (¢ 140-63 mm).”  

Med anledning av skrivelsen har nämnden för allmänna arbeten avgivit följande 

utlåtande:  

”I anledning av Gerby–Vestervik Vatten Ab:s skrivelse av den 21.11.1972 angående 

spolvattenmängden som använts under byggnadstiden konstaterade nämnden följande:  

”Under den ifrågavarande tiden har till Gerby–Vestervik Vatten Ab levererats 

12.274.m³. Enligt vattenbolagets uppgift har konsumenterna fakturerats för 8.892 m³ 

vatten för samma tid. Förlusten genom läckage mm. kan uppskattas till en 10 % av den 

levererade vattenmängden eller ca 1.300 m³. Resten av skillnaden mellan den av 

vattenverket levererade vattenmängden och den fakturerade vattenmängden kan anses 

utgöra ifrågavarande spolvattenmängd, som således är 2.582 m³.  

Nämnden för allmänna arbeten beslöt föreslå att Gerby–Vestervik Vatten Ab 

krediteras för 2.582 m³ vatten som använts för spolning av ledningarna under 

byggnadstiden.”  

Kom Kommunalstyrelsen torde i enlighet med nämndens utlåtande fastställa 

spolvattenmängden till 2.582 m³ samt kreditera vattenbolaget för nämnda mängd.  
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Betalningstiden torde kommunalstyrelsen förlänga till 28.2.1973.  

I ärendet ingår två klart separata delar. I den ena delen (texten inom de första 

citationstecknen) har Gerby–Vestervik Vatten Ab ordet, i den andra delen 

innehas ordet av de tjänstemän som berett ärendet för Nämnden för allmänna 

arbeten (de två första raderna, texten mellan de senare citationstecknen) och för 

kommunstyrelsen (de två sista styckena).  

Det finns sammanlagt 7 passiva konstruktioner i texten (markerade med 

fetstil), alltså lika många/100 ord (3,0) som i texterna från 1973 i genomsnitt. 

De passiva konstruktionerna koncentreras till de avsnitt där nämnden för 

allmänna arbeten, alltså myndigheten, har ordet. I det avsnitt där Gerby-

Vestervik Vatten Ab:s skrivelse citeras ordagrant ingår inga passivformer.  

I texten ingår sammanlagt 9 självständiga verbalsubstantiv (understrukna). 

Därutöver finns det 9 verbalsubstantiv som ingår som ett led i en 

sammansättning (kursiverade) Vanligtvis räknas enbart de självständiga 

verbalsubstantiven (t.ex. vatten som använts för spolning), inte de som ingår i 

sammansättningar (t.ex. spolvatten), men det lönar sig att fundera om detta 

förfarande ger en rättvis bild av verbalsubstantiven i texten.  

Sammanlagt 5 av de 9 självständiga verbalsubstantiven syftar på två 

dokument med hjälp av vilka parterna kommunicerar (skrivelse, utlåtande). Jag 

är dock medveten om att de i sträng bemärkelse inte är regelrätta 

verbalsubstantiv genom att de anger ett resultat av en verksamhet.  

Både den passiva konstruktionen den spolvattenmängd som använts och de 

tre verbalsubstantiven skrivelse, spolvattenmängd, byggnadstiden i det femte 

stycket syftar tillbaka på något i det dokument som citeras ordagrant i 

beredningstexten eller på dokumentet i sin helhet. I stycket ingår också den 

aktiva satsen konstaterade nämnden följande som fungerar som källhänvisning 

för de två följande styckena inom citationstecken.  

I de tre passiva konstruktionerna som inleder utlåtandet torde aktörerna vara 

självklara för de primära mottagarna, dvs. medlemmarna i nämnden och 

kommunstyrelsen. Det kräver dock en viss koncentration av läsaren att kunna 

identifiera aktörerna.  

I den första passiva konstruktionen Under den ifrågavarande tiden har till 

Gerby–Vestervik Vatten Ab levererats 12.274.m³ är aktören kommunen eller ett 

vattenverk som ägs av kommunen. Aktören har levererat vatten till bolaget, 

eftersom bolaget kontaktar nämnden för att den ska ”beräkna och fastställa den 

vattenmängd som bolaget utan avgift varit berättigad att använda som spolvatten 

under byggnadstiden”.   

I den andra passiva konstruktionen Enligt vattenbolagets uppgift har 

konsumenterna fakturerats för 8.892 m³ vatten för samma tid framgår aktören, 

vattenbolaget, av källangivelsen. I den tredje passiva konstruktionen Förlusten 
genom läckage mm. kan uppskattas till en 10 % av den levererade 

vattenmängden eller ca 1.300 m³ är aktören lika självklart kommunen eller en 
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kommunal tjänsteinnehavare. Det kräver dock en viss ansträngning av 

mottagaren när de till synes självklara aktörerna bakom de tre passiva 

konstruktionerna inte är desamma.  

Det andra ärendet är § 206 i den andra föredragningslistan från år 2000 

(2/2000). I ärendet med rubriken Förslag till åtgärder som gäller 1999 års 
resultat samt balanseringen av ekonomin ingår sammanlagt 484 ord, 22 

meningar och 11 stycken. Temat är rätt känsligt: kommunens resultat år 1999 

har varit negativt och ekonomin ska enligt lagen balanseras inom en viss tid. I 

exemplet ingår ca en fjärdedel (145 ord, 6 meningar, 2 stycken) av ärendet. 

[---] 

I budgeten och ekonomiplanen för åren 2000–2002 som godkändes av 

kommunfullmäktige 9.12.1999 budgeteras resultatet för 2000 till negativt knappt 2,4 

miljoner mark och fortsättningsvis negativt under planeåren medan nettoinvesteringarna 

åren 2000–2002 sammanlagt uppgår till nästan 40,5 miljoner mark. 

På sitt möte 26.4.1999 godkände kommunfullmäktige ett utvecklings- och sparprogram 

för åren 1999–2002. Under 1999 har effekten av sparprogrammet framför allt märkts 

via de permitteringar som verkställts under året och via det krav på ett förverkligande 

av endast 98 % av budgeten som gjordes. Detta innebär att verksamhetens kostnader 

(brutto) år 1999 i praktiken höll samma nivå som verksamhetens kostnader 1998, då 

kostnader av engångsnatur som påverkat resultatet 1999 beaktas. Detta, ekonomiskt 

sett, positiva resultat kunde uppnås trots att personalkostnaderna och andelarna till 

samkommuner sammanlagt ökade med mer än 2,3 miljoner mark. Detta 

anmärkningsvärda resultat har naturligtvis inte påverkat verksamheten positivt. 

[---] 

Det finns sammanlagt 7 passiva konstruktioner i exemplet (20 i hela ärendet), 

alltså 4,8 (4,1) passiva konstruktioner/100 ord, vilket är fler än i texterna från 

2000 i genomsnitt (3,6). Värdet är lika högt som för värdet i vetenskapliga 

artiklar om ekonomi (se figur 1). Texten kan anses vara en typisk representant 

för ekonomiska facktexter där det mänskliga handlandet abstraheras och 

diskuteras med hjälp av siffror (se t.ex. Laurén & Nordman 1987: 153 ff.).   

Det är intressant att endast en aktör, kommunfullmäktige, förekommer i 

texten som en aktiv aktör. Kommunfullmäktige har godkänt budgeten, de har 

också godkänt ett utvecklings- och sparprogram. Allt det tråkiga som står i 

programmet, alltså att kommunen har permitterat de anställda och att sektorerna 

ska använda bara 98 % av budgeten anges med passiva konstruktioner och 

nominaliseringar. Kommunfullmäktige är ju det högsta beslutsfattande organet i 

en kommun som kommuninvånarna direkt har valt att representera dem. Man 

ska dock komma ihåg att ärendet har beretts av ekonomiavdelningen och 

kommundirektören och behandlats i kommunstyrelsen innan kommun-

fullmäktige har kunnat fatta beslut i ärendet.  

Aktörerna bakom de passiva konstruktionerna resultatet för 2000 budgeteras 

negativt och kostnader av engångsnatur beaktas är kommunens ekonomi-
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avdelning eller ekonomichef som är huvudansvarig för budgetering och 

uppföljning av budgeten. Å andra sidan döljer sig de kommunanställda, dvs. 

också ekonomiavdelningen och eventuellt också kommuninvånarna bakom den 

passiva konstruktionen effekten av sparprogrammet har märkts via de 

permitteringar som….  

Det ingår 7 verbalsubstantiv i exemplet (24 i hela ärendet), dvs. 5,0 (5,0) 

verbalsubstantiv/100 ord. Detta är en lägre andel än den genomsnittliga andelen 

år 2000 (6,6 verbalsubstantiv/100 ord). Tre av dem förekommer i samband med 

ett innehållsfattigt verb i passiv och utgör typexempel på substantivsjukan 

(permitteringar som verkställts, krav på ett förverkligande av endast 98 % av 

budgeten som gjordes), resten kan anses vara termer (nettoinvesteringar) eller 

termliknande benämningar (ett utvecklings- och sparprogram).  

Aktörerna i kommunala föredragningslistor 

Den kvantitativa analysen visar att både passiva konstruktioner och 

verbalsubstantiv är så vanliga i de kommunala föredragningslistorna i materialet 

att genren ligger nära det juridiska och ekonomiska fackspråket i detta 

hänseende.  

Det kan skönjas några klara tendenser i materialet vilka går i motsatt riktning. 

Förekomsten av de passiva konstruktionerna minskar från 1973 till 1990 medan 

förekomsten av verbalsubstantiven ökar under samma tidsperiod. Därefter 

vänder båda utvecklingarna så att förekomsten av de passiva konstruktionerna 

ökar från 1990 till 2000 och förekomsten av verbalsubstantiven minskar. Det är 

ännu oklart om de två motsatta tendenserna har ett samband och om det går att 

hitta belägg på dem i materialet – alltså att skribenterna år 2000 har börjat 

föredra satser med det finita verbet i passiv i stället för konstruktioner med 

verbalsubstantiv. Om så vore fallet kunde kanske språkvårdsåtgärderna ha haft 

sitt finger med i spelet.  

I de två ärenden som jag har analyserat noggrannare är det oftast rätt 

självklart vem som är aktör när aktören är osynlig. Läsaren måste dock 

anstränga sig för att kunna lista ut några av aktörerna. I ärendet från 1973 är 

skillnaden påtaglig mellan det textparti som ett utomstående företag har skrivit 

och det textparti som en kommunal tjänsteinnehavare har skrivit. Alla passiva 

konstruktioner i ärendet koncentreras till textpartiet producerat av en 

tjänsteinnehavare. Det återstår att se om detta är en allmän tendens i ärendena år 

1973 eller om det är fråga om en enskild tjänsteinnehavares individualstil.  

I ärendet från 2000 med negativt innehåll är aktörerna synnerligen osynliga. 

Endast kommunfullmäktige, det högsta beslutsfattande organet i en kommun är 

en synlig aktör i ärendet som behandlar den svaga kommunala ekonomin. Det är 

således en liten skillnad mellan den offentliga och den privata sektorn när det 

gäller att redogöra för något negativt, t.ex. när ett företag lämnar ut 
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vinstvarningar. I en undersökning har framgått att företagen har en tendens att 

göra sig osynliga när de informerar om något negativt (Packalén 2003), medan 

kommunfullmäktige i mitt material är den enda synliga aktören som aktivt bär 

ansvaret för sparåtgärderna.  

Språkvårdsutredningens rapport Klarspråk – en grund för god offentlig 
service (1985:23–24) tar fasta på skribenternas varierande bakgrund inom olika 

fackområden, bl. a. ekonomin, då den diskuterar orsaker till tjänsteinnehavarnas 

sätt att uttrycka sig. Rapporten konstaterar också att det är svårt för en tjänste-

innehavare att frigöra sig från tidigare mönster när de t.ex. bereder ett ärende.  

Båda dessa faktorer spelar säkert en viktig roll i mitt material. I det senare 

ärendet har tjänsteinnehavaren som berett ärendet en ekonomisk utbildning där 

han har tillägnat sig det typiska sättet att diskutera det mänskliga handlandet 

med hjälp av siffror och abstraktioner. När en tjänsteinnehavare tillträder sin 

tjänst i en kommun och ska börja bereda ärenden inför ett möte är det enklast att 

söka fram en tidigare beredning och skriva ungefär på samma sätt som 

företrädaren har gjort. På det sättet lever de gamla traditionerna vidare på gott 

och ont.  
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Mot klarspråk på nätet? Dubbel 

rekontextualisering på skattemyndigheternas 

webbplatser 

Merja Koskela 

Det svenska Skatteverket har haft en webbplats från och med år 1996 och det 

finska från 1998 (Skatteverket 2008; Viitanen 2008). Webben är alltså inte mera 

något nytt medium i myndighetskommunikationen, utan under drygt 10 år har 

det hos myndigheterna utvecklats tillvägagångssätt för hur Internet fungerar som 

en del av den dagliga verksamheten. Internet har ändrat myndigheternas 

arbetssätt, som nya medier tenderar att göra, men det har också påverkat 

medborgarnas relation till myndighetsinformation (jfr Cheney, Christensen, 

Zorn & Ganesh 2004). 

Syftet med min artikel är att undersöka hurdana språkliga och innehållsliga 

omformuleringar det sker i myndighetskommunikation när innehållet riktas till 

olika mottagargrupper och flyttas från papper till skärm. Jag tar utgångspunkt i 

begreppet rekontextualisering som har introducerats för att beskriva hur ett 

innehåll förvandlas från en text i en kontext till en annan (Linell 1998:144 f.; 

Agaján-Lester, Ledin & Rahm 2003:230). Inom en myndighet går texter genom 

konventionella behandlingsskeden och samlar på sig nya innebörder på vägen. 

Det uppstår intertextuella kedjor som utgör intressanta studieobjekt, eftersom 

man kan följa dem över tid och se hur texterna påverkas av kontexten i olika 

skeden av behandlingsprocessen. Med dubbel rekontextualisering avser jag en 

situation där ett budskap som ursprungligen avsetts för andra myndigheter riktas 

till den stora allmänheten och där budskapet sedan överförs till webben. I denna 

artikel studerar jag fyra intertextuella kedjor som aktualiseras på 

skattemyndigheternas webbplatser. 

Grundstrukturen hos intertextuella kedjor i 

myndighetskommunikation 

En viktig del av myndighetsinformationen till medborgarna utgörs av praktiska 

råd om hur lagar och andra myndighetsbeslut ska tillämpas i praktiken. I en 

tidigare studie av skattemyndigheternas webbplatser har jag (se Koskela 2007) 

kunnat konstatera att texterna där har två syften: att informera eller att få läsaren 
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att göra något. Dessa texter kan ofta härledas till en intertextuell kedja från 

beslutsfattare till medborgare. Sådana intertextuella kedjor har sin början i det 

politiska eller administrativa beslutsfattandet och sin slutända på 

skattemyndigheternas webbplats där medborgaren informeras om hur ett beslut 

påverkar hans eller hennes rättigheter. Dessa kedjor gäller beslut som påverkar 

medborgarnas vardagliga liv och därför är det viktigt att skattemyndigheterna 

ger ut klar, entydig och förståelig information. Inom en myndighetskontext är de 

intertextuella kedjorna institutionellt reglerade och deras grundstruktur baserar 

sig på de processer genom vilka beslut fattas (jfr Kjaer 2008: 259–260). Figur 1 

illustrerar grundstrukturen hos en sådan intertextuell kedja i dess helhet.  

Planeringstexter (där behovet av och syftet med beslutet konstateras) 

Behandlingstexter (genom vilka ärendet förbereds och beslutförs) 

Beslut och lagar (resultatet av beslutsprocessen) 

Verkställande texter (genom vilka bestäms hur och när beslutet träder i kraft 

och hur det påverkar olika myndigheter)  

Informationstexter (genom vilka myndigheter informerar medborgarna och 

medierna) 

Nyhetstexter (genom vilka medierna förmedlar information och 

ställningstaganden om saken till medborgarna) 

Figur 1.  Grundstrukturen hos en intertextuell kedja som gäller politiska och 

administrativa beslut. 

Som figur 1 visar börjar beslutsprocessen med planeringen som kan ha sin 

utgångspunkt t.ex. i ett regeringsprogram eller i en motion från riksdagsmän när 

det gäller en ny lag. I detta skede formuleras de första texterna som utgör 

grunden för fortsättningen av den intertextuella kedjan. Inte ens dessa texter är 

oberoende av tidigare texter, vilket gör att det är nästan omöjligt att härleda den 

absoluta början för en institutionell textkedja. Beslutsprocessen fortskrider i 

form av talade och skrivna texter som påverkar varandra på olika sätt (jfr 

Fairclough 1992). Efter att planeringen slutförts börjar man själva behandlingen 

med hjälp av relevanta texter. Detsamma gäller beslutsfasen som har sin kulmen 

i beslutstexten (t.ex. en ny lag eller lagändring) som sedan följs av olika typer av 

texter där man reglerar hur beslutet träder i kraft och hur medborgarna och 

medierna ska informeras. Inom den institutionella kontexten 

(myndighetskontexten) har varje nivå en ansvarig myndighet som ansvarar för 

textproduktionen (jfr Fairclough 1992: 130). När textkedjan lämnar myn-

dighetskontexten och mynnar ut i informations- och nyhetstexter är den 

institutionella styrningen fortfarande kännbar men mindre bindade.  

De texter som återfinns på skattemyndigheternas webbplatser är 

informationstexter som påverkas starkt av de tidigare faserna i textkedjan. 
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Utgående från figur 1 är det möjligt att skissera i vilka skeden av den 

institutionellt reglerade intertextuella kedjan man kan tala om 

rekontextualisering. Man kan skönja en ”rekontextualiseringsgräns” när den 

mera informella planeringen leder till att ärendet tas in i den officiella be-

slutsprocessen. Behandlingstexter och själva besluten hör till det politiska eller 

administrativa beslutsfattandets kontext, medan verkställande texter främst 

gäller myndigheter. Här finns alltså igen en potentiell 

rektontextualiseringsgräns: från beslutsfattarna till den verkställande 

myndigheten. Ytterligare en rekontextualiseringsgräns återfinns när 

myndigheterna vänder sig till medborgarna med information om ärendet och 

igen en ny gräns när informationen helt lämnar myndighetskontexten och blir 

diskussionsämne t.ex. i tidningar eller i diskussionsforum på Internet. 

Rekontextualisering är emellertid möjlig även inom de olika skedena när en text 

blir en annan.  

Rekontextualisering i fyra intertextuella kedjor 

I min analys koncentrerar jag mig på vad som händer vid rekontextualiseringen 

från behandlings- eller beslutstexter till informationstexter, men samtidigt också 

vid rekontextualiseringen från papper till skärmen. Min analys baserar sig på 

fyra intertextuella kedjor om liknande teman från Sverige och Finland. I varje 

kedja tittar jag närmare på tre texter, en behandlings- eller beslutstext och två 

informationstexter. Den ena informationstexten har jag valt så att den i första 

hand har skrivits för att läsas på papper och den andra, om möjligt, så att den har 

skrivits för att läsas på skärmen. På detta sätt borde den dubbla 

rekontextualiseringen komma fram i materialet.  

Analysen har löpt så att jag först har utfört en innehållsanalys av alla texter i 

varje kedja och identifierat textpartier som gäller samma sak. Efter det har jag 

excerperat dessa partier i tabeller för att kunna jämföra formuleringarna med 

varandra. Sedan har jag kartlagt hurdana språkliga och innehållsliga 

omformuleringar som förekommer när ”samma innehåll” förmedlas. Finländska 

och svenska textkedjor har granskats separat. Materialets storlek tillåter inte 

någon ingående jämförelse mellan svenska och finska textkedjor, men analysen 

kan visa om en sådan jämförelse kunde vara intressant i framtiden. 

Den första studerade textkedjan härstammar i första hand från svenska Skatte-

verkets webbplats och gäller skattelättnader för hushållstjänster. I den svenska 

textkedjan har jag granskat Regeringens proposition, Finansdepartementets 

pressmeddelande samt texten på Skatteverkets webbplats. Jämförelsen 

kompletteras med tre texter om samma ämne på svenska på den finska 

skattemyndighetens webbplats. Texterna är emellertid inte helt jämförbara med 

de svenska texterna. De finländska texterna är Skattestyrelsens anvisning om 

hushållsavdrag, dvs. det myndighetsbeslut som skattelättnaden baserar sig på, 
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Skattestyrelsens publikation Hushållsavdrag vid beskattningen 2007 som är en 

anvisning om ämnet för de finska skattebetalarna och till sist anvisningen om 

hur man för skattedeklarationen fyller i blanketten gällande hushållsavdrag. (De 

två sistnämnda är pdf-dokument.) Den här kedjan omfattar alltså inte texter som 

har skrivits enbart för webben, utan texterna kan nås bara genom en länk. Den 

andra textkedjan börjar på de finska skattemyndigheternas webbplats och 

omfattar texter om den nya bilskattelagen i Finland. De granskade texterna är 

Regeringens proposition, Finansministeriets pressmeddelande samt texten på 

skattemyndigheternas webbplats. Motsvarande svenska texter representeras av 

ett utdrag ur Vägtrafikskattelagen, förordet för fordonsskattetabeller 2008 och 

texten om fordonsskatt på det svenska Skatteverkets webbplats. De granskade 

texterna är olika långa, från en halv sida till över 50 sidor.  

Trots att de intertextuella kedjorna inte är precis lika i de båda länderna ingår 

det i materialet alltid en behandlingstext eller en beslutstext och en 

informationstext som är avsedd för pressen eller direkt för medborgarna. Alla 

dessa texter är tillgängliga via webben, men bara tre av texterna verkar vara 

sådana som skattemyndigheterna skrivit enbart för webbplatsen (anvisningen om 

hushållsavdrag på den svenska och anvisningen om bilskatten på den svenska 

och den finska webbplatsen). I de följande avsnitten diskuterar jag om och hur 

rekontextualiseringen påverkat språket och innehållet när det mest centrala 

budskapet i myndighetsbeslut förmedlas till olika läsargrupper. I den här artikeln 

tar jag upp närmast sådana omformuleringar som tycks sträva till att göra 

innehållet klarare för läsaren. Dessa gäller oftast fenomen som är bekanta från 

olika anvisningar för klarspråk, men det är intressant att rekommendationerna 

för klarspråk mycket liknar de rekommendationer som ges för gott 

webbskrivande (jfr t.ex. Karlsson 2000; Englund & Guldbrand 2004). Exempel 

på språkliga och innehållsliga omformuleringar i materialet presenteras nedan i 

avsnittet Språkliga och innehållsliga omformuleringar. Därtill har jag granskat 

närmare hur termer och begrepp behandlas vid rekontextualiseringen, eftersom 

termerna tycks utgöra ett speciellt problem i myndighetstexter. Exempel på vad 

som händer med termer vid rekontextualisering diskuterar jag i avsnittet 

Rekontextualisering och termer. I mina exempel kommer beslutstexten alltid 

först och den text som borde vara närmast medborgaren sist i enlighet med figur 

1 ovan. 

Språkliga och innehållsliga omformuleringar i textkedjorna 

Genomgången av mitt material visar att språket inte alltid blir entydigt klarare ju 

närmare medborgaren textkedjan når. Ibland har dock beslutstextens tyngre 

formuleringar omformulerats när budskapet har överförts till webben, som 

exempel 1 som gäller skattelättnader för hushållstjänster i Sverige visar. 
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(1) – Hushållsarbetet skall ha utförts av någon som har F-skattsedel. (Prop.2006:7 SE) 

– .... den som utför arbetet ska ha F-skattsedel (PressFiDep 2007 SE) 

– Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-skattsedel. (Skattv www 

2007 SE) 

Den första meningen i exempel 1 härstammar från regeringens proposition och 

där används en opersonlig passivform i perfektum (skall ha utförts av). I Finans-

departementets pressmeddelande är utgångspunkten inte mera själva 

hushållsarbetet utan arbetaren, men trots aktiv diates förblir uttrycket opersonligt 

(jfr Holmberg & Karlsson 2006:171). På skatteverkets webbplats har samma 

tanke specificerats och man talar om den person eller det företag. 

Rekontextualiseringen har alltså också påverkat innehållet. Även den 

motsvarande finländska textkedjan visar språkliga omformuleringar vid båda 

rekontextualiseringarna. I den här kedjan finns det inte någon egentlig webbtext 

med, men anvisningarna på skatteblanketten kommer närmast medborgaren. 

Den texten har också här mest specificerad information. Se exempel 2. 

(2)  – Självriskandelen är fortfarande 100 euro (Skattestyrelsens anvisning 74/32/2006 

FI). 

– Självrisken för avdragbara kostnader är 100 euro (Skattestyrelsens publikation 33r.07 

FI) 

– Avdraget beviljas endast i den utsträckning som den avdragbara delen av 

kostnaderna överstiger självriskandelen om 100 euro. (Anvisningar på 

bilageblankett 14 2008, FI) 

I den finska Skattestyrelsens anvisning talar man om självriskandelen som i 

Skattestyrelsens publikation blivit kort och gott självrisken. Det sammansatta 

ordet har kanske upplevts onödigt långt och abstrakt (jfr Westman 1977:19). På 

skatteblanketten ges mera detaljerad information, vilket gör att innehållet blir 

svårare att förstå. Specificering av innehållet kan alltså innebära en risk för att 

texten blir längre och mera komplicerad. Samma tendens kan ses i den 

finländska textkedjan som gäller bilskatten. Det verkar vara så att 

Finansministeriets pressmeddelande representerar klarare språk än 

skattemyndigheternas information till medborgarna på webben (se exempel 3). 

Detta beror troligen på att texten på webbplatsen skrivits med beslutstexten som 

modell. 

(3)  – Samtidigt sänks den genomsnittliga skattenivån för personbilar med cirka en 

sjättedel. (RP 147/2007 FI) 

– Samtidigt ska bilskatten på personbilar enligt förslaget sänkas med ungefär en 

sjättedel. (Press Finansministeriet 109/2007 FI) 
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– Samtidigt skulle den genomsnittliga skattenivån för personbilar sänkas. Till följd 

av skatteändringen skulle bilskatten minska för drygt 80 procent av personbilar 

som är på marknaden. (Skattem www 2007 FI) 

I den finska regeringens proposition talar man om skattenivån som sänks, medan 

det för pressmeddelandet räcker med att själva bilskatten ska sänkas. Enligt 

Westman (1977:19) hör ordet –nivå till de ord med vilka man i onödan förlänger 

ord i offentligt språk. På skattemyndigheternas webbplats följer man i övrigt 

propositionens ordalydelse, men lägger till ett modalt verb, skulle, vilket får det 

att låta osäkert att bilskatten faktiskt ska bli lägre. Texten har skrivits innan 

riksdagen har fattat det slutgiltiga beslutet, men det är intressant att 

formuleringen ännu ett halvt år senare står kvar.  

Den svenska textkedjan som gäller bilskatten börjar med en lagtext där 

huvudinnehållet uttrycks i en mening (se exempel 4). I förordet till 

Fordonsskattetabeller 2008 har meningen spjälkats upp i flera och samma gäller 

Skatteverkets webbplats. Lagen har dock punktuppställning vilket kan göra den 

långa meningen lättare att läsa än den rätt täta pdf-texten i förordet. 

(4)  – 7 §  

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett 

koldioxidbelopp för personbilar som 

1. enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare, eller  

2. är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El 

eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001: 1080) om motorfordons avgasrening 

och motorbränslen. (Vägtrafikskattelagen 2006:227 SE) 

– För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare, samt äldre personbilar som 

uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid tas fordonsskatt utifrån 

fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning och drivmedel. 

(Fordonsskattetabeller 2008, Förord SE) 

– Koldioxidbaserad fordonsskatt omfattar bara nyare personbilar dvs. personbilar 

som är av fordonsår 2006 eller senare samt äldre personbilar som uppfyller kraven 

för miljöklass 2005, El eller Hybrid. (Skattev www 2008) 

I exempel 4 kan man se hur lagtexten påverkar myndighetstexten trots 

rekontextualiseringen från lagtext till myndighetstext och vidare till webbtext 

(t.ex. termen fordonsår används genom hela kedjan). Trots detta är webbtexten 

tack vare ordföljden och valet av verb (termen ta ut skatt har omformulerats) 

enklare och klarare än skattetabellens text.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de fyra textkedjorna visar att det 

vid rekontextualisering oftast sker språkliga och innehållsliga omformuleringar 

men att dessa inte alltid löper logiskt från komplicerat till enklare språk när man 

kommer närmare medborgaren. Ibland är det svårt att säga om en 

omformulering gör texten klarare eller inte. När det gäller webben som medium 

är det inte heller entydigt så att webbtexterna representerar klarare språk än de 

andra texterna i samma kedja. I de studerade kedjorna finns det några lyckade 
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och några mindre lyckade lösningar i alla skeden. I webbtexterna kan man ana 

behovet av att förklara mera och gå in på detaljer vilket kan göra det svårare att 

skriva klart.  

Rekontextualisering och termer 

Exemplen ovan visar att rekontextualiseringen från behandlings- eller 

beslutstext till informationstext innebär språkliga och innehållsliga 

omformuleringar av varierande slag. Myndighetstexter innehåller ofta termer 

som kan vara svåra för läsaren att förstå men också svåra att omskriva. Enligt 

Ehrenberg-Sundin (1993:207) t.ex. leder användningen av termer i texter som 

riktas till allmänheten ofta till förståelseproblem. Ett utdrag ur den intertextuella 

kedja som gäller den finska bilskatten får illustrera de svårigheter som kan 

uppstå vid omformuleringen av termer (se exempel 5): 

(5) – I denna proposition föreslås att bilskattelagen ändras så, att skattesatsen för 

personbilar differentieras lineärt enligt de specifika koldioxidutsläppen från en 

bil. (RP 147/2007 FI) 

– Regeringen föreslår att den bilskatt som tas ut på personbilar i samband med den 

första registreringen och den fordonsskatt som årligen tas ut på registrerade 

personbilar graderas enligt de koldioxidutsläpp som motsvarar bilens specifika 

bränsleförbrukning. (Press Finansministeriet 109/2007 FI) 

– Enligt propositionen ska skattesatsen för personbilar differentieras lineärt enligt 

de specifika koldioxidutsläppen från en bil. (Skattem www 2007 FI) 

Termer hör till myndigheternas fackspråk och det kan ibland vara svårt för 

myndigheterna själva att förstå att termerna inte är lika klara för läsarna som de 

är för dem själva. I den första meningen i exempel 5 verkar uttrycket 

skattesatsen för personbilar vara en term och även uttrycket de specifika 
koldioxidutsläppen från en bil är en stark termkandidat. Terminologiordlistan 

(1986) definierar ’term’ som ett språkligt uttryck för ett begrepp som tillhör ett 

fackområde. Båda uttrycken uppfyller dessa krav.  

Både regeringens proposition och intressant nog skattemyndigheten på sin 

webbplats använder dessa termer. I pressmeddelandet däremot har skattesatsen 
för personbilar skrivits om: det är alltså fråga om bilskatt och fordonsskatt 

tillsammans. Också dessa har förklarats. Även de specifika koldioxidutsläppen 

får sin förklaring i pressmeddelandet. Det fasta uttrycket beskrivs som de 
koldioxidutsläpp som motsvarar bilens specifika bränsleförbrukning. 
Förklaringen kan anses vara något klarare än utgångspunkten, men attributet 

specifik kunde även här kräva en förklaring, som dock uteblir. Enligt Lundin och 

Wedin (2007:67) är verben de viktigaste orden i meningen, men verben kan 

också vara termer eller delar av termer. I exempel 5 används uttrycket 

differentieras lineärt som term både i regeringens proposition och på skatte-
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myndigheternas webbplats. I pressmeddelandet har man däremot använt verbet 

graderas som kan anses vara allmänspråk. I termen ingår tilläggsinformation om 

hur graderingen sker, men för läsaren blir det inte klart vad denna information 

egentligen är. 

Genomgången av de språkliga och innehållsliga omformuleringarna i 

exempel 5 visar att termerna i behandlingstexten aktualiseras som sådana på 

skattemyndighetens webbplats. Termerna är precisa och relativt korta, men utan 

att känna till begreppen bakom dem är de inte lätta att förstå. Finansministeriets 

pressmeddelande däremot ersätter termerna med förklaringar. I webbtexten 

konfronteras två strävanden: strävan till klarhet och strävan till korthet. I detta 

fall har kortheten i form av termer vunnit. En annan förklaring är mera 

mänsklig: det är lättare att kopiera beslutstextens färdiga formuleringar än att 

förklara dem. En god förklaring kräver dessutom att den som skriver faktiskt 

måste förstå den ursprungliga tanken. Med andra ord möjliggör 

omformuleringarna alltid nya tolkningar, vilket myndigheterna kanske inte vill 

ta ansvar för.  

Diskussion 

I min artikel har jag studerat intertextuella kedjor som aktualiseras på svenska 

och finska skattemyndigheters webbplatser och undersökt hurdana språkliga och 

innehållsliga omformuleringar den dubbla rekontextualiseringen från papper till 

skärm medför. Mina resultat visar att rekontextualiseringen oftast innebär nya 

uttryckssätt och nya formuleringar. Man byter ut passiv mot aktiv och använder 

enklare meningsstruktur, men behåller gärna termer utan att förklara dem. Det 

finns också vissa tecken på att webbtexterna strävar till att förklara innehållet i 

beslutet mera utförligt, vilket vittnar om att mottagaren har beaktats när texten 

skrivits. Förklaringarna tenderar dock att vara längre än det fackspråkliga 

uttrycket, vilket lätt kan resultera i att texten på webben blir mera komplicerad 

och tanken svårare att förstå. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den 

dubbla rekontextualiseringen inte alltid leder till klarare texter ju närmare 

medborgaren de kommer. Ibland kan webbtexten till sin formulering vara 

mycket nära beslutstexten. Detta kan bero på flera faktorer. 

Förklaringar måste sökas i första hand i myndighetskommunikationens 

sociala konventioner. Trots att webbkommunikationen har varit en del av 

myndigheternas arbete i över 10 år väger myndighetskommunikationens 

tillvägagångssätt och rutiner tungt i det dagliga arbetet. Detta är förståeligt när 

man känner till hur starka de sociala konventionerna och typifieringarna är när 

det är fråga om social handling. Det är också rutinen och eventuellt även 

tidsbesparingen som står bakom de många dokumenten i pdf-format som finns 

på nätet.  



 60 

Man har kämpat mot krångelspråket i decennier, och trots onekliga 

framgångar med klarspråksarbetet verkar det vara svårt att bryta de fasta 

textmönstren som tjänstemännen arbetar med (jfr dock Mårtensson 1988). Vad 

kan språkforskarna göra som redan inte har gjorts många gånger tidigare? Inte 

mycket, men ändå kan man gång på gång visa på hur det ligger till. Etnografiska 

studier om myndigheternas skriftanvändning kunde också erbjuda några svar. 

Med hjälp av dem kunde man bättre belysa varför myndighetstexterna ser ut 

som de gör och hur kulturen och genom den våra värderingar styr vårt sätt att 

arbeta med texter. Bara om vi förstår vår skriftkultur bättre, kan vi arbeta med 

att utveckla den vidare. 
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http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/00/07/ efd7aad0.pdf (51 sidor). 

Pressmeddelande 1 mars 2007. Finansdepartementet och Näringsdepartementet 

samt 4 april 2007 Finansdepartementet. Skattelättnader för hushållstjänster för 

fler jobb och ökad jämställdhet Hämtad 8/4 2008 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/8989/ a/80008 (1 sida). 

Skatteverkets webbplats (2 klickar från startsidan). Skattereduktion för 

hushållsnära tjänster. Hämtad 8/4 2008 från 

http://www.skatteverket.se/skatter/hushallsarbete. 4.383cc9f31134f01c 

98a80002182.html (5 sidor). 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/00/07/efd7aad0.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/8989/a/80008
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Kedja 2: 

Vägtrafikskattelagen 2006:227 (19 sidor) 

Fordonsskattetabeller 2008: Förord. Hämtad 8/5 2008 från 

http://www.skatteverket.se/download/18.19b9f599116a9e8ef36800012425/fo

rdonsskattetabeller080101.pdf (2 sidor). 

Fordonsskatt Skatteverkets webbplats.Hämtad 8/5 2008 från 

http://www.skatteverket. se/skatter/fordon/ fordonsskatt/ 

omfordon.4.18e1b10334ebe8bc80003864.html (7 sidor).  

Finland 

Kedja 1: 

Hushållavdrag [sic]. Skattestyrelsens anvisning Dnr 74/32/2006, 9.10.2006. (22 

sidor) 

Hushållsavdrag vid beskattningen 2007. Skattestyrelsens publikation 33r.07.  (5 

sidor) 

Hushållsavdrag 2008, bilageblankett 14 till skattedeklaration.VEROH 3086. (0,5 

sidor) 

 

Kedja 2:  

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 

bilskattelagen. RP 147/2007. (15 sidor) 

Bilskatten på personbilar och den årliga fordonsskatten reformeras så att de 

baserar sig på koldioxidutsläppen. Finansministeriet 1.11.2007 13.54. 

Pressmeddelande 109/2007. (2 sidor) 

Bilförmån och sänkning av bilskatten Nyhet 26.11.2007. Hämtad 8/5 2008 från 

http://www.vero.fi/default.asp?language= SWE&domain =VERO_MAIN (1 

sida).
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Räddningstjänsten och kunskapssamhället: 

en fallstudie 

Anna-Lena Göransson & Per Ledin 

I projektet MYS, Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv 

(Ledin & Göransson 2007) undersöks möten mellan texter och läsare. Vi följer 

sex texter1 från Räddningsverket2 till deras läsare. Internationellt ansluter projek-

tet närmast till New Literacy Studies (t.ex. Barton 1994, Gee 1996, Street 1995), 

och på svensk mark ligger ansatsen nära den som användes inom projektet 

Skriftbruk i arbetslivet (Karlsson 2006). Det innebär att metoderna är etno-

grafiskt inspirerade och bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Syftet är ytterst 

att diskutera om Räddningsverkets texter bidrar till ett säkrare samhälle. 

I den här artikeln ska vi ta upp en av de undersökta texterna, Taktik, ledning, 

ledarskap (Svensson m.fl. 2005), fortsättningsvis benämnd TLL. Det är en läro-

bok som vänder sig till befäl och chefer inom kommunal räddningstjänst. Inne-

hållet bygger på forskning och praktiska erfarenheter från kommunal räddnings-

tjänst och texten växte fram i ett flerårigt samarbete mellan de fyra författarna. 

Boken tar på ett resonerande sätt upp hur man på bästa sätt leder räddningsinsat-

ser vid bränder och andra olyckor. 

Textens intentionalitet (jfr Gärdenfors 2006) har alltså att göra med att för-

medla ny kunskap i ledningsfrågor till den nämnda målgruppen. Det sker genom 

att stimulera till reflektion. Författarna har lagt sig vinn om att inte skriva en 

”gör-så-här-bok” utan istället visa på ett sätt att tänka och resonera – vilket, som 

vi ska se nedan, är kontroversiellt. Bokens redaktör menar att denna teoretiska 

inriktning numera är möjlig till följd av en generationsväxling inom svensk 

räddningstjänst. Han säger att de yngre är mer ”open minded” och både kan och 

vill läsa och lära på ett annat sätt än tidigare, inte minst som en följd av att man 

                                           
1
  Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för 

vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar, 

SRVFS 2007:5; Transport av farligt gods. Väg och järnväg. 2007-2008 Häfte med 

övergripande information om regler för sådana transporter; Räddning vid trafikolycka – 

personbil (Wargclou 2007), en handledning steg för steg om arbetet vid trafikolyckor; 

Taktik, ledning, ledarskap (Svensson m.fl. 2005), en teoretiskt inriktad lärobok; 

Systematiskt säkerhetsarbete och Har skyddet ökat? (Lago & Pütsep 2007), två häften om 

hur man arbetar med och följer upp kommunala handlingsprogram. 
2
  Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar lades 

ner sista december 2008. Istället bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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höjt ribban inom brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. 

Han säger sig ha märkt att boken påverkat den kommunala räddningstjänstens 

sätt att tänka, samtala kring och agera i ledningsfrågor.  

Vi analyserar först läsarna och sedan själva texten. 

Läsarna 

I MYS har vi genomfört 74 intervjuer, ibland per telefon, ibland vid besök på 

räddningstjänster, dvs. brandstationer. Vi har också använt deltagande observa-

tioner, där vi tagit foton. För den aktuella texten används 19 intervjuer (varav 1 

telefonintervju) utförda på 9 brandstationer och 1 räddningsskola där vi också 

deltog i informella samtal med studerande i olika befälsutbildningar. De inter-

vjuade har olika yrkesroller. De är akademiskt utbildade brandingenjörer som 

ofta innehar chefsbefattningar och även arbetar som befäl i utryckningstjänst. De 

är brandmän och brandmästare som arbetar med utryckningstjänst, utbildning 

och/eller förebyggande brandskyddsarbete. Intervjuerna med hela skiftlag 

(brandmän och styrkeledare) tog mellan två och tre timmar och intervjuerna med 

enskilda personer runt en timma. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Samtal har förts med tre av författarna och en ledningslärare, och vi har fått ta 

del av material de använder när de undervisar kring boken. Efter en intervju med 

ett skiftlag bjöd gruppen in en av författarna till brandstationen för att få veta 

mer om den egna räddningstjänstens ledningsorganisation. Det resulterade i ett 

fortbildningsprojekt med fyra halvdagsträffar som vi följde och spelade in.3 

Intervjuerna strukturerades av ett par kommunikationsetnografiska 

grundfrågor: Vem läser vad? Var, hur och varför? Vart och ett av dessa 

nyckelord togs upp, och de intervjuade tilläts prata fritt kring dem. Till varje 

nyckelord hade vi fogat några stickord. I nyckelordet vem ingick sådant som 

roller och förväntningar, i nyckelordet var ingick olika aktiviteter och 

rekontextualiseringar av texten osv. Det ska sägas att intervjuerna inte bara tog 

upp den aktuella texten, utan också syftade till att ringa in räddningstjänstens 

textkultur i stort. 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån tre begrepp, idiom, läsmål och 

redskap. Med idiom avser vi det som Kitzinger (2000) kallar idiomatiska for-

muleringar och som Rönn (2009) i sin studie av kommunikationen vid en teater-

högskola benämner normativa formuleringar. Det handlar om återkommande 

och ordspråksliknande utsagor som formulerar en värdegrund i en kultur. Titeln 

på Rönns avhandling ger ett exempel: ”Det är inte förrän man gör det som man 

förstår”. I samband med läsmålet – det specifika syftet med läsningen – tar vi 

också upp lässtrategier. Med det avser vi övergripande förhållningssätt av typen 

sökläsning, skumläsning, reflekterande läsning etc. (jfr Josephson & Melander 

                                           
3
  Redovisas i Göransson 2009a och 2009b. 
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2003:137ff och Gunnarsson 1985). Med redskap avser vi olika medieringar som 

stöttar eller bygger på den aktuella texten (t.ex. Säljö 2000, Blåsjö 2004). 

Idiom 

Den kommunala räddningstjänsten befinner sig i en övergång från en övervä-

gande muntlig kultur till en textkultur. I detta ligger motsättningar som är ty-

piska för det moderna kunskapssamhället. Brandmannen är av tradition en del av 

en praxisinriktad kultur, där kunskap förs vidare muntligt i ett mästar-lärling-

system och boklig kunskap ofta ses med skepsis. Med tiden har såväl brand-

mans- som brandingenjörsutbildningarna förlängts och forskningen vuxit, så att 

vi idag har att göra med en kunskapsintensiv verksamhet där livslångt lärande 

spelar en viktig roll.  

Denna utveckling diskuteras i Göranssons (2004) avhandling, som tar upp 

språkbruket i en brandmansutbildning. Där studeras främst unga brandmän som 

vuxit in i brandmansrollen genom det dagliga arbetet på brandstationen. De var 

starkt påverkade av den äldre generationens synsätt. De påpekade gång på gång 

att brandmän är ”praktiker och inte teoretiker” vilket för dem bland annat betyd-

de att de föredrog att arbeta med kroppen och att lära genom muntliga instruk-

tioner och berättelser, genom erfarenhetsbaserade exempel och praktisk hand-

ling istället för genom bokstudier. Detta gäller alltså brandmän, men även 

brandingenjörer och andra chefer har delvis omfattats av den handlingsinriktade 

kulturen. I vår studie uttrycks gång på gång vikten av praktiskt användbar fack-

litteratur och muntlig mediering. 

TLL är som framgått ingen enkel handbok utan inbjuder till en reflekterande 

läsning. Det är därför inte förvånande att den möter motstånd och att räddnings-

tjänstens traditionella, muntliga kultur kommer fram i olika idiom. Det domine-

rande idiomet uttrycks i olika varianter av frasen på ren svenska. En utbild-

ningsansvarig brandmästare säger så: 

Folk som söker till räddningstjänsten det är ofta, alltså om man inte tittar till ingenjörer 

och sånt där, det är alltså folk som är väldigt praktiskt lagda … och är man det så måste 

man ha lättfattat material, på ren svenska. 

Med andra ord är den aktuella boken ”inte riktig svenska”, som en annan av de 

intervjuade säger. Under en intervju med ett skiftlag vid ett stort räddningstjänst-

förbund beskriver styrkeledaren livfullt sin läsupplevelse från befälsutbild-

ningen: 

Alla kom ju ut där helt vansinniga och undrade vad fan det var vi läste för någonting. 

Alltså vad skulle vi ha det till. Ingen förstod någonting. Det var ju knappt svenska… 

Och det var ju sådana där symboler med olika grejer som gick i varandra. Ja, jag förstod 

inte vad symbolerna var för någonting. … Alltså, den boken var så kass så vi hade 

stormöte där då om att vi ville ju inte ha boken ens. Och de hade ju lurat oss, en del av 

killarna hade redan köpt den. Den här boken är bra, sa de på skolan, så några hade ju 
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köpt den och kände sig jättelurade. Och vi andra sa, vi kommer aldrig att köpa den. Vi 

kommer inte att ta med den om vi så får betalt. Alltså, den var så värdelös. 

De studerande hade fått i uppgift att läsa några kapitel på egen hand, vilket visa-

de sig närmast omöjligt och ledde till att de avvisade texten. Den utbildningsan-

svariga brandmästaren säger att det är ett problem ”att de studerande får sitta 

själva med litteraturen”. Gemensamt för de som uppskattar boken är att de tagit 

del av den genom olika medierande redskap och diskuterat den med andra, vil-

ket vi återkommer till. 

Idiomet uttrycks också i formuleringar som ”bara en massa fina ord”, ”en 

jäkla massa bokstäver”, ”för mycket text och för litet förklaringar”. ”Text” ses 

alltså som något negativt. Det syns också i denna utsaga: ”Är det för mycket text 

tappar man bort sig själv.”  

Styrkeledaren drar slutsatsen att ”språket var svårt för det är inte något språk 

som vi är vana vid”. Och fortsätter: 

Den är så abstrakt den boken… Du vet vi… Här är ett bord och det kan man ruska, och 

du vet så här, och där är en skruv där och så. Där är ju vi. Vi är ju här som hantverkare. 

Vi är inte här som akademiker. 

Denna muntliga kultur tar sig alltså uttryck i ett fast och normativt idiom, som 

bygger på att praktiker ställs mot akademiker eller teoretiker och med det en 

”riktig” eller ”ren” svenska (praktikernas) mot en ”oriktig” eller ”oren” (teoreti-

kernas). 

Den nya textkultur som vinner mark har inte tydligt formulerade idiom. Men 

många poängterar betydelsen av skrivna texter.4 En insatschef beskriver Rädd-

ningsverkets böcker som ”vår facklitteratur” och påtalar att strukturerna på en 

olycksplats nu ”finns på text”. På en brandstation visade man oss det nya biblio-

teket med facklitteratur, och vi har på flera brandstationer fått ta del av egenhän-

digt framställda texter riktade till allmänheten. På en brandstation beklagar 

brandmännen att de inte satt sina ambulanssjukvårdsinsatser på pränt. Styrkele-

daren har börjat skriva ned skiftlagets alla uppgifter för att kunna visa svart på 

vitt för överordnade som vill lägga på dem nya uppgifter inom befintliga tidsra-

mar:  

Men det som man märkte där då, det var först när man började få ner det på papper. När 

man kan lägga upp det så och visa på ett schema att så här ser det ut. Detta gör vi. Så att 

man kan visa andra… så att det går att titta på det rent fysiskt på papper. För när man 

ser då, att jaha gör ni allt detta, då blir det att de också förstår det. Det räcker inte att 

bara vi förstår det… Finns det inte på papper så finns det inte överhuvudtaget. 

                                           
4
  Taktik, ledning, ledarskap ansågs dock svår även av den nya generationen brandmän som, 

enligt de äldre, inte har tillräcklig erfarenhet att hänga upp de teoretiska resonemangen på. 

Vid informella samtal med studerande på en räddningsskola framkom att också de yngre, 

blivande brandmännen vill jobba praktiskt och att flera av dem anser att utbildningen 

innehåller alltför mycket teori. 
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Den fetade meningen är det närmaste vi i vårt material kommer ett idiom som 

visar på att brandstationer idag är en (del av en) textkultur i ett kunskapssam-

hälle. Styrkeledaren både vill och uttrycker behovet att lära nytt, men fortfa-

rande beskrivs kåren ibland som konservativ: ”Nej, jag menar, man försöker 

ändå ta till sig. Och sådana som X (en av bokens författare) och de andra de har 

ju fantastiska idéer. Det gäller ju bara att kunna applicera det på oss för vi är ju 

litet tröga och gammeltänkta.”  

Läsmål 

TLL är en bok som lästs för att man blivit tillsagd att göra det på sin utbildning. 

Av intervjuerna framgår att detta inte innebär att de studerande sett boken och 

dess ämne som tråkigt eller onödigt. Tvärtom har informanterna oftast sett den 

nya boken om taktik, ledning och ledarskap som något värdefullt. Läsmålet har 

då varit det som Gunnarsson (1985:21) kallar ”tillämpning på egen situation”, 

alltså att få veta hur man ska handla vid en räddningsinsats. Problemet har varit 

att hitta en lässtrategi. De som ensamma läst genom boken, utan några konkreta 

anvisningar, har fått problem. Läraren kan ha rekommenderat boken till eleven, 

som dock gett upp efter ett tag, eftersom det är oklart hur innehållet ska omsättas 

i praktisk handling och hur man ska orka igenom alla de 251 sidorna. 

De som uppskattat TLL har alla läst den enligt modellen läsanvisning → 

reflekterande läsning av ett visst avsnitt → gruppdiskussion. Lässtrategin blir 

alltså att inte läsa boken från början till slut, utan ta en liten bit i taget, diskutera, 

jämföra med praktiska erfarenheter och sedan gå tillbaka till boken. De som 

blivit hemtama i denna läsning praktiserade sedan gärna sök- och 

översiktsläsning. Texten kom att fungera som uppslagsbok och som 

utgångspunkt för diskussioner om det egna arbetet. 

Boken läses inte bara av studerande. Den utbildningsansvariga brandmästaren 

läste den för att förstå varför kolleger som kom hem från befälsutbildningen kla-

gat på den. Flera brandingenjörer läste den både grundligt och mer översiktligt 

och valde ut delar för en mer reflekterande läsning. Målet kunde vara att uppda-

tera sig på området eller att söka material för egna sammanställningar. Detta 

visar att boken åtminstone delvis blivit en del av räddningstjänstens kunskaps-

producerande textkultur. 

Redskap 

Som framgått är det genom medierande redskap som TLL får liv. Den didak-

tiska redskapskedjan läsanvisning och lärargenomgång → reflekterande läsning 

av ett visst avsnitt → gruppdiskussion eller spelövning har genomgående funge-

rat väl. Med ett sådant upplägg blir boken också möjlig att tillämpa vid faktiska 

räddningsinsatser. En insatschef påtalar värdet av teoretiseringen av praktiken. 

Han hade fått möjlighet att, tillsammans med en av bokens författare, delta i en 
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seminarieserie kring boken och kunde därefter både betrakta, prata om och agera 

i sin yrkesverklighet på ett mer medvetet sätt: 

X (författaren) har haft föreläsningar för oss… så jag har fått mina bilder nu över hur 

det är tänkt att det här ska hänga ihop. Och det är så bra tycker jag för det är ju svårt att 

ta till sig allting i teorin. Men att kombinera detta med praktiken… Vi hade en stor 

brand där jag arbetade som insatschef och vi hittade de här strukturerna för hur jobbet 

skulle bedrivas i olika storsektorer. Och min uppgift då att tänka litet förbi.. Hela tiden 

ett steg framför. Hur ser det ut här nu? Och det är enligt boken alltså. Strukturerna finns 

där. … Och jag tror i och för sig att det alltid har funnits en struktur, men den har inte 

funnits på text. Och nu har man satt ihop text och när man kombinerar de här teoretiska 

bilderna och praktik så är det mycket lättare att, som jag upplever det, att få litet organi-

sation på en skadeplats. 

En brandingenjör som deltagit i seminarieserien tydliggör vikten av instruktio-

ner och mediering: 

Han har gett till och med läsanvisningar och sånt där som vi har fått. Det är bra. … Det 

hjälper oerhört mycket. Att skicka ut den och be någon läsa den och så ska du ha för-

stått, det tror jag är nästan ogörligt alltså. Utan det handlar om att få någon som kommer 

ut och berättar vad det handlar om och hjälper till och ger litet input, just så som x 

gjorde, ger litet läsanvisningar. Börja med det kapitlet, och sedan att man får diskutera 

litet. Sedan kan man gå tillbaka igen och läsa en gång till och då hittar du ett sätt att 

tränga in i boken och ta del av den kunskapen som finns där. Men det kräver ganska 

mycket av läsaren och det behövs någon som förklarar.   

En av lärarna vid Räddningsverkets skolor hade från början svårt att ta till sig 

boken; han ”läste och blev arg”. Inte förrän han gick en studiecirkel med en av 

författarna lossnade det. Läraren menar att det tar tid innan ny litteratur sätter sig 

och att texten och läsningen måste förankras i praktiken. Han säger att TLL är 

”mer för lärarna”, eftersom eleverna i den grundläggande befälsutbildningen inte 

har så stor studievana. Han informerar dem därför redan i kursinbjudan om vilka 

kapitel som ska läsas. På lektionerna pratar man om texten och kommer oftast 

fram till att även om det är svårt att läsa, så är det egentligen inte så konstigt det 

som står där. Exemplen är viktiga, säger han och ”att man går till spelbordet, 

använder händerna, och översätter till praktiska spelövningssituationer”. I för-

djupningskurserna går man längre och ”kopplar samman allt” genom teoripass, 

spel, utomhusövningar, träning och prov, och också där går det lättare om man 

använder sig av praktiska exempel. 

Författarna till TLL har som framgått genomfört kortare utbildningar för led-

ningslärare vid Räddningsverkets skolor. De har också deltagit i en utbildnings-

insats som Räddningsverket anordnade för särskilt inbjudna deltagare från 

kommunal räddningstjänst, lärare m.fl. i samband med utgivningen av boken. 

Vi ska nu följa den utbildningsinsats som följde på intervjun med skiftlaget. 

Efter att inledningsvis ha varit mycket kritiska till TLL bestämde sig gruppen för 

att bjuda in en av författarna till brandstationen för att förklara ”tänket” i boken. 

Författaren arbetar i samma räddningstjänstförbund som skiftlaget och ägnar sig 
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inte bara åt ledningsfrågor i teorin, utan också praktiskt som s.k. chef i bered-

skap. Han tackade ja till inbjudan, inte minst för att få lära mer om ”vad som 

händer i mötet mellan ledning och räddningsstyrka och hur man kan omsätta 

bokens teorier i handling”.   

Författaren hade med sig en kollega som arbetat som insatsledare vid flera av 

de utryckningar som skiftlaget har varit på. I utbildningen deltog således, utöver 

brandmännen, befäl på tre olika ledningsnivåer i organisationen. Dessa nivåer 

omtalas i boken. Författaren representerar den högsta nivån, systemledningen. 

Insatschefen representerar nivån insatsledning och styrkeledaren nivån upp-

giftsledning. Därmed gavs möjlighet att diskutera utifrån gemensamma prak-

tiska erfarenheter.  

Vid första halvdagsträffen håller författaren en föreläsning och ritar samtidigt 

upp räddningstjänstens ledningsorganisation på tavlan där han låter en liten 

insats växa till en stor och komplex olycka med flera styrkor och många befäl på 

olika nivåer i organisationen: 

Författaren: För att kunna bygga en förklaring för hela ledningsorganisationen, kunna 

exemplifiera utifrån de verkliga insatser vi ska prata om, så behöver vi bygga ett 

gemensamt språk, eller en liten modell. Så här ska jag nu successivt rita en bild och litet 

begrepp, så att vi tillsammans kan sätta ord på saker som har skett på de här insatserna.  

Författaren understryker vikten av ömsesidighet i processen och inbjuder grup-

pen att ställa frågor och kommentera. Inledningsvis säger han också att TLL inte 

är en bok som man ska läsa från pärm till pärm, utan ett verktyg som ska stimu-

lera till diskussion utifrån praktiska erfarenheter. Sedan talar han inte mer om 

boken, som istället förklaras med hjälp av en muntlig lärandedialog som stöttas 

av en organisationsmodell och några stödord på tavlan. Gruppen har redan i 

inbjudan ställt en för dem viktig fråga som de vill ha ett bra svar på. De undrar 

varför det är så många befäl på en olycksplats och vad ”alla dessa gulhjälmar” 

egentligen gör eftersom det ofta ser ut som om de inte gör någonting alls och 

ibland lägger sig i gruppens arbete utan anledning. Författaren och hans kollega 

tydliggör därför funktioner och roller på olika nivåer i ledningsorganisationen. 

Genom sitt sätt att föreläsa demonstrerar författaren ett abstrakt och teoretiskt 

tänkande för gruppen. Han leder dem genom organisationsmodellens bakomlig-

gande teorier som varvas med diskussioner kring praktiska erfarenheter från 

yrkesverkligheten. Han förklarar noga de begrepp han använder. Det blir tydligt 

att begreppen behövs för att man ska kunna förklara och förstå de olika problem 

som gruppen tar upp: 

Författaren: Jo, men det du tar fram nu är ju exempel på ett situationsberoende. Att man 

har litet timing i att värdera det som sker. Jag kan ju t.ex. tycka att är det en verkstad 

med gasflaskor, då tycker jag definitivt att ledningsfunktionerna som kommer ska ropa 

framåt. Det är ju en säkerhetsfråga så att vi inte drar fram för många. Men jag kan heller 

inte hamna i andra diket och säga att ledningsorganisationen alltid ska stanna. För då 

blir vi nämligen det som kallas reaktivt. Jag ska dra begreppen proaktivt och reaktivt för 
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det är ett resonemang vi behöver för att reda ut det här… och så ska vi prata litet kort 

om lägesbilder. 

Han svarar på gruppens frågor utifrån flera olika perspektiv på ett sätt som gör 

att verklighetsbilden differentieras och diskussionen nyanseras. På så sätt visar 

han att teori inte behöver vara svårt, utan snarare ett redskap som kan användas 

för att se på, diskutera och förklara den egna yrkesverkligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Författaren till TLL använder tavlan för att relatera termer som ”pro-

aktiv” och ”tidsskalor” till en modell för ledningsorganisation. 

Brandmännen uppskattar föreläsningen som alltmer övergår i en engagerad 

lärandedialog. Avslutningsvis säger styrkeledaren: 

Det här att ni är här. Den här grejen som vi har gjort här nu. Jag tycker att detta känns 

jättebra. Att få lyssna på detta igen. Vi pratade om detta på skolan och man har pratat 

om det i olika sammanhang. Men jag har ju aldrig haft det här. Vi har ju aldrig haft 

någon sådan här utbildning, liksom skapat en bild. 

Brandman: Det började ju när du och jag träffades på kontoret där nere och jag sa: Vad 

fan, vad är detta? och du sa: Så här är tänket. Och jag.. fan vi måste ju få detta till oss. 

Alla måste få detta till sig. Annars funkar det inte. Det här är ju skitbra. 
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Styrkeledaren: Så någonstans då så är det ju viktigt att få sätta sig så här och få en 

gemensam bild. Från brandman och uppåt. Att man har en gemensam bild av hur tänket 

är att det ska vara då i en fin värld. Och jag menar, då har man i alla fall förståelse för 

varandra. Och utan dialog så rasar det ju absolut. Så det är ju en dialog vi måste ha. 

Vid andra tillfället träffar vi skiftlaget på egen hand. Deltagarna påpekar genast 

att de nu ”vet varför det är så många gulhjälmar på en olycksplats” och i vårt 

samtal använder de flera av de begrepp som tagits upp förra gången. Att de lyss-

nat noga framgår av att de vid flera tillfällen refererar till och nästan ordagrant 

citerar vad författaren och hans kollega sagt. Vi samtalar länge om bokens upp-

byggnad och styrkeledaren återkommer till sina läsupplevelser från räddnings-

skolan. Den här gången kommenterar han också det långa exempel som finns i 

början av boken: 

Det exemplet är för detaljerat. Man förstår ju inte vad det är man ska ha det till. Man 

grunnar på om det är något jag ska kunna i detta. Så det måste vara mycket enklare 

exempel där man förklarar nu ska vi börja med att titta på en olycksplats och det kan 

vara vilken olycksplats som helst. Det sa han ju här. Den här olyckan kan ju vara vilken 

olycka som helst. Det kan ju vara katt i träd, tänkte jag, till en industriband. Det är ju 

inte det. För det gjorde han ju tydligt. Det är inte olyckan här nu som är det primära. 

Utan det är en olycka vilken som helst. Ta ditt exempel, men nu ska vi då grunna på hur 

ska organisationen runt om se ut för den lilla enheten, för två enheter, för tre enheter, för 

den stora.. Vad ska det vara för taktik? Vad ska det vara för uppbyggnad? Proaktivitet, 

hur påverkar det? Alltså det… jag tycker att det skulle vara ganska enkelt att få den att 

bli väldigt lättförståelig. 

Föreläsningen och dialogen med författaren och hans kollega har uppenbart gett 

dem en röst som de saknat i boken; en röst som låter dem förstå hur de ska läsa 

och tänka för att komma vidare och som hjälper dem att förtydliga innehållet så 

att de med bokens hjälp kan diskutera praktiska erfarenheter från den egna 

yrkesverkligheten på ett både fördjupat och nyanserat sätt. 

Deltagarna har läst de sidor som de fått sig anvisade och konstaterar att det 

var precis ”det han sagt” förra gången: 

Styrkeledaren: Jag läste igenom det. Det var ju samma grej som han hade pratat om. Det 

var ju det som hände här på lektionen. Och plötsligt då så – när man läste de sidorna – 

det var ju det som stod där. Det var ju det här vi hade pratat om. Så det var ju inte kons-

tigt.  

Det tredje tillfället avbröts pga. larm. Innan gruppen försvann hann man emel-

lertid berätta en hel del om sin yrkesvardag för författaren och insatsledaren. 

Också den här gången talade man om att man nu förstod varför det var så många 

”gulhjälmar” på en olycksplats och att man därför inte längre behövde irritera 

sig på det: 

Styrkeledaren: Alltså bara att ha den kunskapen är ju jättebra. Så behöver man inte 

grunna på det. Så behöver det liksom inte komma några sådana där kommentarer som 

att nu är det tio till där och… 
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Brandman: Det hörde jag senast i morse från det andra laget här: ”Ja det var vi och så 

var det femton befäl.” De hade varit nere på x här och då kom jag att tänka på det för 

det var exakt det som vi hade fått. Nu vet de inte riktigt. 

När gruppen åkt på larmet diskuterar författaren och hans kollega det som hän-

der i mötet. Det är tydligt att de också fått en hel del att tänka på och ta tillvara 

genom brandmännens frågor och kommentarer: 

Insatsledaren: Det här utbildar ju mig. Jag kan ju tycka att jag är rätt förankrad här, men 

det utbildar mig också att träffa dem…. När han säger att ”det var vi och femton befäl”.. 

Alltså det här känner jag att vi måste arbeta aktivt med ute på nästa insats också. Och 

det handlar ju om att vara tydlig mot de styrkeledare som är ute där och förklara för dem 

vilken funktion de har. Där har vi tappat mycket. 

Under det fjärde och sista mötet förklarar brandmännen återigen hur positivt det 

är för dem att ha fått svar på frågan om ”gulhjälmarna”. Man diskuterar hur hela 

organisationen ska kunna få ta del av denna kunskap. Författaren ger en kort 

repetition av vad som sades vid första mötet, innan diskussionen fördjupas. Den 

här gången behöver han inte förklara de begrepp han använder, utan gruppen 

hänger med i diskussionen om ledningsorganisationens olika nivåer, proaktivi-

tet, reaktivt handlande, långa och korta tidsskalor, lägesbeskrivningar, hjälpbe-

hov, åtgärder, omfall och beslutsdomäner. Den här gången ställer författaren och 

insatsledaren frågor till gruppen som svarar engagerat på hur man bäst går till 

väga om man som befäl t.ex. måste beordra omfall (ge kontraorder) eller sätta 

samman enheter från olika brandstationer så att brandmännen tillfälligt kan 

komma att arbeta under en främmande styrkeledare.  

Texten 

TLL består av 251 sidor, som huvudsakligen upptas av 10 kapitel. Det kortaste 

är 10 sidor och de längsta ligger kring 45 sidor. Dessutom finns för- och efter-

ord, litteraturförteckning, sakregister och en förteckning över bildkällor. Vi har 

analyserat hela boken utifrån analysbegreppen textelement, textmönster, röster, 

relationer och abstraktion. 

Med textelement avses bokens verbala och visuella beståndsdelar. De verbala 

kan delas in i olika slags paratexter (Genette 1997, Ledin 2000:18ff.) och de 

visuella i olika slags bilder och illustrationer. Med textmönster avses relatio-

nerna inom och mellan textelement. För de verbala elementen anger vi olika 

textslag (förklarande text, beskrivande text, definition osv.; jfr det som i Ledin 

2000:69ff. kallas sekvenser) och vi kommenterar också relationerna mellan ver-

bala och visuella element. 

I analysen av röster inbegrips såväl explicitgjorda som antydda stämmor. De 

explicita rösterna är sådana som markeras med hjälp av citattecken, 

referatmarkörer etc. De antydda rösterna friläggs i en polyfonianalys (jfr Ledin 
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1994, Hellberg 2008) där vi särskilt tar fasta på negationer och deontiska uttryck 

(typiskt uttryckta av hjälpverb som bör och måste). Analysen av relationer utgår 

från läsartilltalet såsom det uttrycks med första och andra personens pronomen 

och med frågor och uppmaningar. Även de tidigare frilagda rösterna inbegrips i 

analysen. 

Analysen av abstraktion har inspirerats av Edling (2006). Utifrån textens 

innehåll, närmare bestämt referenterna, skiljer Edling mellan specifik, generell 

och abstrakt (se Edling 2006:74 för en sammanfattning av modellen). Abstrak-

tion innebär att referenter inte är gripbara eller existerande i ett avgränsat 

tidrum. Språkligt är det främst nominaliseringar (som s.k. grammatisk metafor) 

hon uppmärksammar; vi kommer att peka även på andra språkliga drag.  

Textelement 

Boken domineras av traditionell brödtext, ibland interfolierad av listor, som kan 

vara antingen punktade eller numrerade. Ett återkommande element är exempel, 

som markeras av tonplattor och layoutas utanför brödtextens satsyta. Boken har 

sammanlagt 35 exempel. Vi kan låta exempel 14 illustrera, hämtat från kapitel 8, 

Att tillgodose hjälpbehovet, mer exakt från avsnittet Skada och objekt (s. 139): 

En kall vinterdag har en fläns till en tank med ammoniak börjat läcka. Räddningstjäns-

ten är på plats och överväger olika åtgärder för att hantera situationen. Man inser snabbt 

att läckaget kan åtgärdas genom att man drar åt bultarna i flänsen och arbetet med detta 

påbörjas. Men för att detta arbete ska kunna utföras säkert behöver kemdykarna skyddas 

och spridningen av läckande ammoniakgas måste begränsas. En vattenkanon sätts upp 

för att spruta vatten över läckan. När vatten sprutas på tanken ökar dock flödet av den 

utströmmande ammoniaken dramatiskt. Vattnet värmer upp tanken, trycket i tanken 

ökar, flödet ökar och konsekvenserna förvärras. 

Exemplen är fristående från brödtexten i den meningen att det saknas en direkt 

hänvisning. I det aktuella avsnittet har man på s. 136 slagit fast att ”olyckor, och 

då också de skador som olyckorna leder till, så gott som alltid innebär någon 

form av förändring i energi”. Det kan vara en bil som krockar med ett träd, så att 

rörelseenergin i bilen överflyttas till trädet, som rör sig eller knäcks samtidigt 

som bilen pressas samman. Men det kan också vara en kemikalie i en tank, där 

”tryckenergin eller lägesenergin i tanken” gör så att det blir ett utsläpp, som 

varierar beroende på ”kemiska egenskaper, kärlets beskaffenhet” m.m. 

Som framgår säger brödtexten att olyckor fysiskt sett kan härledas till 

energiförändringar och visar på detta fenomen i bland annat bilkrockar och 

kemikalieutsläpp. För att konkretisera lite mer används exempel 14, som, liksom 

övriga exempel, är försett med ett färgfoto där vatten sprutas över en tank. Det 

är väl att märka att exemplet inte innehåller faktiska människor – inga brandmän 

syns heller på fotot. I exempeltexten talas det om att ”Räddningstjänsten är på 

plats” och om ett ”man” som ”drar åt bultarna” m.m. 
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Det är uppenbart att det inte är särskilda personer som gör en särskild rädd-

ningsinsats som är intressanta, utan en fysisk förståelse av energiförändringar 

vid olyckor. Det bekräftas också av ytterligare ett textelement på s. 138, nämli-

gen en teckning av kemisk energiförändring vid läckage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Energiläckage från en tank 

Figur 2 har starka inslag av det som Kress & van Leeuwen (1996:170) kallar en 

teknologisk kodning. Dvs. det är en principskiss, som visar just principerna för 

energiomvandling i en tank, inte en naturalistisk bild av en faktisk tank i en 

faktisk miljö. 

Renodlat abstrakta och analytiska figurer möter också. En återkommande 

sådan visar på nivåer i ledningssystem och utsträckningen i tid av insatser. T.ex. 

på s. 199 i kapitel 9 möter denna illustration: 

I figur 3 påverkas systemnivåer av tidsskalor, så att olika nivåer har olika lång 

framförhållning (jfr figur 1, där begreppet förklaras på tavlan). Systemnivåerna 

– eller beslutsdomänerna som de också kallas – har vi redan varit inne på när vi 

skildrade fortbildningen (se avsnittet Redskap). Även om de inte skrivs ut 

verbalt, ska vi här föreställa oss en systemledningsnivå ytterst (i boken färgad 

ljusblå), en insatsnivå i mitten (färgad röd) och innerst en nivå för uppgifts-

ledning. Kress & van Leeuwen (1996:170) talar i sådana här sammanhang om 

en abstrakt kodning av något. 
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Figur 3. Systemnivåer och tidsskalor 

De tidsskalor som nämns definieras som ”förhållandet mellan den tidpunkt man 

varseblir en situation och till dess att man får kunskap om resultatet av de åtgär-

der som vidtas” (s. 198). Som synes är tidsskalorna olika långa, eftersom tids-

skalor i ”underordnade beslutsdomäner” inte kan ”vara längre än de längsta tids-

skalorna i överordnade beslutsdomäner”. När en tidsskala går utanför en besluts-

domän har man i figuren valt att pricka den. Någon explicit hänvisning till 

figuren finns dock inte i texten. 

Figuren är grundläggande i boken. Redan i kapitel 1 (s. 14) införs den, och då 

finns även ett organisationsschema inritat i den. Termer som MMI (mål med 

insatsen) och AMI (avsikt med insatsen) berörs. Sedan utvecklas det hela efter-

hand. Tidigare i kapitel 9 (s. 182ff) har de olika beslutsdomänerna gåtts igenom, 

och den aktuella figuren varieras då på olika sätt. 

I intervjucitaten ovan nämns dessa figurer. En insatschef kommenterar hur 

”de här teoretiska bilderna” ska kopplas till en praktik, och styrkeledaren säger: 

”Och det var ju sådana där symboler med olika grejer som gick i varandra. Ja, 

jag förstod inte vad symbolerna var för någonting.” Uttalandet är inte så förvå-

nande; figuren är mycket abstrakt och täcker principiellt alla ledningsoperatio-

ner. Den säger ingenting direkt om en faktisk situation. Den avspeglar inte heller 

en faktisk organisation. Författarna påpekar att den ”inte är någon organisatorisk 

beskrivning av systemet” utan helt enkelt ”en modellkonstruktion” (s. 182). 

Eftersom den är återkommande förutsätter den också en läsare som förmår hålla 

fast en begreppsbildning. Den av oss återgivna figuren förutsätter en läsare som 

förstått vad de aktuella beslutdomänerna går ut på, och även då är det inte all-

deles lätt att konkretisera domänerna i förhållande till tidsskalor. 

Såväl grafiskt som innehållsligt avvikande är kapitel 2, Problemet. Det är 

detta kapitel som har 10 sidor. Det börjar in medias res, och här – men inte 

annars i boken – finns faktiska personer: 

- Stort larm, automatiskt brandlarm, Saluhallen, Lilla Tvärgatan 9. 

     Klockan är 05.05 på morgonen och belysningen tänds på huvudbrandstationen i 

Allmänsta. 

     Andersson lyfter luren i vagnhallen och pratar kort med SOS. 

Detta blir startskottet för en räddningsinsats som beskrivs över 10 sidor i boken 

och till 17.30 på eftermiddagen samma dag i berättelsens tid. Det hela handlar 

om en varuhusbrand som sprider sig. I berättelsen är fortlöpande noter inlagda 
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till ett antal av 27 stycken. Noterna är lagda i marginalen och ger generaliserad 

kunskap om räddningsinsatser. Den första inleds: ”En korrekt och relevant 

lägesuppfattning är viktig under hela räddningsinsatsen, men kanske i synnerhet 

under insatsens första skede.” 

Det är denna långa berättelse som styrkeledaren ställer sig frågande till (jfr 

avsnittet Redskap): 

Det exemplet är för detaljerat. Man förstår ju inte vad det är man ska ha det till. Man 

grunnar på om det är något jag ska kunna i detta. Så det måste vara mycket enklare 

exempel där man förklarar nu ska vi börja med att titta på en olycksplats och det kan 

vara vilken olycksplats som helst. Det sa han (=författaren) ju här. Den här olyckan kan 

ju vara vilken olycka som helst. Det kan ju vara katt i träd, tänkte jag, till en industri-

brand. Det är ju inte det. För det gjorde han ju tydligt. Det är inte olyckan här nu som är 

det primära. Utan det är en olycka vilken som helst. 

Författarna har som sagt med noterna försökt visa på generaliserbarheten i hän-

delseförloppet. Det är fullt möjligt att läsa kapitlet som ett slags pedagogisk pro-

gramförklaring. Efter att i kapitel 1 ha infört beslutsdomänerna vid räddningsin-

satser kommer i detta kapitel en unik olycka, som man i noterna ser till att gene-

ralisera till vilken olycka som helst, och det är det senare som boken vill fram-

hålla. 

Men berättelsen är lång, och styrkeledaren hittar alltså inte ett vettigt förhåll-

ningssätt till den förrän han deltar i fortbildningen med en av författarna och 

insatsledaren. Principen att låta noterna generalisera kräver en ganska speciell 

lässtrategi, där det är upp till varje läsare att använda dem för att föreställa sig en 

”katt i ett träd” eller en ”industribrand”, för att använda styrkeledarens ord. 

Textmönster 

Relationerna mellan de verbala och visuella elementen är som framgått indirek-

ta, såtillvida att explicita hänvisningar i brödtexten saknas. När det gäller t.ex. 

ett kemiskt utsläpp eller något annat av de 35 exemplen finns det ingen direkt 

och samlad förklaring i brödtexten. Detsamma gäller den återkommande figuren 

med beslutsdomäner; läsaren får utifrån olika delar i brödtexten ge mening åt de 

visuella elementen. En direkt koppling finns mellan brödtexten och noterna i 

kapitel 2, men där är det som framgått inte självklart varför just denna 

brandolycka skildras så detaljerat. 

Vad gäller språkliga framställningsformer avviker kapitel 2 genom att vara en 

fullt genomförd berättelse. En negativ händelse (det börjar brinna) utlöser en 

händelsekedja, och det hela drivs till en upplösning där balansen återupprättas 

(branden släcks). 

I de många exemplen är framställningen inte lika berättande. Definierar vi, 

som Labov (1972), en narrativ som två satser som följer på varandra i tid, kan vi 

säga att framställningen är berättande. Att exemplen förutsätter en negativ 
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händelse, en olycka, bidrar till det intrycket, liksom fotona. Men, som det cite-

rade exemplet i föregående avsnitt visar, skrivs individer ofta bort, så att det 

principiellt viktiga i ett förlopp (principen för energiöverföring, en viss lednings-

organisation etc.) framhävs. Det gör att det inte är nödvändigt med en tydlig 

upplösning, eftersom en viss princip kanske kan illustreras ändå. Även det 

rumsliga undertrycks (det är t.ex. ointressant på vilken exakt plats i vilken 

kommun en olycka inträffar). Sammantaget, och att tempus är presens bidrar till 

detta, får exempelberättelserna en generisk karaktär, dvs. de skildrar något 

typiskt och inte något unikt. 

I brödtexten är framställningen beskrivande och förklarande. De beskrivande 

partierna innehåller gärna definitioner. Låt oss se på den organisatoriska termen 

enhet, som definieras så här (s. 150f., originalets kursiv): 

Med enhet avses en organisatorisk del bestående av en eller flera människor som med 

hjälp av utrustning har en viss förmåga att genomföra åtgärder gentemot en eller flera 

typer av olycksförlopp. Enheten tilldelas en eller flera uppgifter och vidtar en eller flera 

åtgärder. Huvudanledningen till att skapa och dela in i enheter är att skapa hanterbarhet 

[…] Observera att en enhet kan bestå av en enda man eller av flera man. Detta medför 

att graden av detaljrikedom blir annorlunda då det ställs uppgifter till större enheter än 

då uppgifter ställs till mindre enheter. 

Definitionen markeras av verbet avses, och termen sätts i kursiv. Två andra ter-

mer sätts i kursiv, ”uppgifter” och ”åtgärder”, vilket markerar deras termstatus (i 

sakregistret kan man slå upp dem och få direkt sidhänvisning). Definitionen följs 

av förklaringar, markerade av kausala substantiv och verb, ”Huvudanledningen 

till”, ”Detta medför”. Det är typiskt för boken. Typiskt är också att poängtera 

saker, vilket här görs med imperativformen ”Observera”. 

Vi kan jämföra med definitionen av ”åtgärd” (s. 148): ”Åtgärd kan definieras 

som en formaliserad heuristik och algoritmer för att utföra uppgifter i ett pro-

blemlösande system (Jones 1993)”. Definitionen är svårtillgänglig och försedd 

med källhänvisning. Vad heuristik och algoritm är utvecklas därför i några 

meningar. Sen kommer en typisk kausal mening, en slutsats markerad av det 

konnektiva adverbet ”således”: ”Med hjälp av åtgärder löses således inte bara 

problem: även ny kunskap upptäcks och bildas”. Den följs av en poängterande 

mening, där adjektivet ”viktigt” fokuserar: ”Detta är viktigt att komma ihåg, 

eftersom denna kunskap kommer att ligga till grund för hur ett likartat, ett mot-

svarande eller rent av ett exakt likadant problem eller situation kommer att lösas 

nästa gång”. Här ser vi ett annat drag i texten som följer med ambitionen att 

tänka principiellt på räddningsinsatser, nämligen samordning av nominalfraser, 

här med hjälp av ”eller”. Det rör sig om ett ”likartat” eller ”ett motsvarande” 

eller ett ”exakt likadant problem eller situation”: 
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Röster 

När det gäller explicita röster kommer sådana från vetenskapen. Vi har redan 

sett en sådan meningsavslutande källangivelse som visar att innehållet i 

meningen kan tillskrivas en vetenskaplig källa. Källan återges i ett sammanfat-

tande referat, som vanligen ryms inom just en mening. Ansvaret för eller 

auktoriseringen av meningens innehåll ges av källan. Det gör också boken till en 

kollektiv produkt, dvs. den skriver in sig i ett vetenskapligt sammanhang där 

kunskap ackumuleras och förs vidare. Stilistiskt sett finns det dock ingen unik 

röst med ett särskilt tonfall; de sammanfattande referaten är hållna i samma stil 

som den övriga brödtexten. 

Det händer att källan blir meningsinledande och uppträder med ett 

referatverb: 

Bass (1990) skriver om två olika källor till stress som kan identifieras i organisationer 

eller grupper: rollkonflikt och rolltvetydighet. Rollkonflikt innefattar […] (s. 95) 

Naiper och Gershenfeld (1981) hävdar att ledarskapet är beroende av situationen snarare 

än av personen. I grunden är ledarskap […] (s. 76) 

De här referaten löper gärna över flera meningar och hela stycken. De används 

också för att artikulera olika positioner och synsätt, vilket också kan framgå av 

referatverben, som ”hävdar” ovan. Särskilt vanliga är de i kapitel 5 och 6, där 

olika uppfattningar om grupper, ledare och beslutsfattande tas upp och fram-

ställningen får karaktär av forskningsöversikt. Ett sista sätt att referera vetenskap 

är med enligt-fraser. Även sådana referat sträcker sig gärna över flera meningar, 

men eftersom referatverb saknas blir positioneringen av källan inte lika tydlig: 

”Enligt Heap (1987) utformar alla grupper sina egna gruppnormer, medvetet 

eller omedvetet. Gruppnormer handlar om […]” (s. 67). 

De explicita rösterna har alla en epistemisk funktion. De är där för att visa vil-

ken sorts kunskap vi har om något och hur säker denna kunskap är. De implicita 

rösterna i texten har som regel en deontisk karaktär, om vi ska uttrycka dem i 

termer av grammatisk modalitet. Det innebär att de har en moralisk halt och 

aktualiserar vad som är rätt, riktigt och eftersträvansvärt. 

De här rösterna kommer gärna till uttryck i verb med deontisk betydelse. Ett 

exempel (s. 67): 

Räddningstjänstpersonal och kanske inte minst chefer behöver således vara uppmärk-

samma på hur privata relationer påverkar yrkesrollen. Det krävs en relativt hög grad av 

professionalism av individerna inom kommunens organisation för räddningstjänst. 

Åtminstone för stunden bör man kunna åsidosätta eventuella problem och svårigheter i 

gruppens interna samarbetsformer till förmån för de hjälpbehövande. Man ska samtidigt 

se till att arbetet under en räddningsinsats inte gör samarbetet efteråt svårare. 

Varje mening har ett deontiskt verb som visar på något eftersträvansvärt: ”behö-

ver”, ”krävs”, ”bör”, ”ska”. Engagemang kommer också fram i fokuserande 
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adverb, som ”inte minst chefer” och ”åtminstone för stunden” – den förra utsa-

gan garderas förresten med ett epistemiskt ”kanske”. Typiskt är också att nega-

tioner används för att visa på en negativ situation, som ska undvikas: ”inte gör 

samarbetet efteråt svårare”. 

Det händer att det epistemiska och deontiska kombineras, som i denna 

passage om tidsskalor (s. 198): 

Det ligger ingen värdering i kort eller lång tidsskala. Men kan inte påstå att det är bättre 

med långa tidsskalor än med korta, eller tvärtom (Räddningsverket, 1998a). Varje 

beslutsdomän har sina tidsskalor och det är situationens krav och behov som avgör vilka 

tidsskalor som är lämpliga och giltiga. 

Det epistemiska kommer fram i källhänvisningen; det som sägs grundar sig på 

en tidigare rapport från Räddningsverket. Verbkedjan ”kan inte påstå” markerar 

tydligt att det finns kunskap som inte är giltig. Samtidigt bidrar negationerna till 

det deontiska; de anger indirekt vad som är rätt och etiskt. De två första mening-

arna har en innebörd av att man inte bör värdera detta med tidsskalor och att 

man inte bör argumentera för en viss sorts tidsskala. Den moraliska läsningen 

aktualiseras genom nominalfrasen ”ingen värdering” i den första meningen. I 

den sista meningen skrivs det eftersträvansvärda fram med hjälp av substantivet 

”krav” och adjektiven ”lämpliga” och ”giltiga”. 

Sammantaget kan boken vid en hastig läsning tyckas övervägande enröstad. I 

och för sig används vetenskapliga källor, men de är ofta till för att slå fast vad 

som gäller. Vid en närmare läsning blir texten mer mångröstad, och det blir lätt 

att se att den språkligt inbjuder till reflektion. En del källhänvisningar finns för 

att artikulera positioner eller perspektiv på något. Och i negationer och deontiska 

uttryck anas genomgående andra röster och hållningar.  Det är inte så att vi har 

att göra med en helt öppen dialog, där rösterna är med på lika villkor, utan för-

fattarna driver gärna en linje. Men i det att andra röster tas in ligger att det finns 

mer än ett sätt att se på världen, och författarna är noga med att förklara varför 

ett visst tänk eller beteende är att föredra framför ett annat. 

Relationer 

Någon riktigt tydlig relation till läsaren markerar texten inte, förordet 

undantaget. Där sägs att boken ”främst” riktar sig till ”chefer inom kommunens 

organisation för räddningstjänst” och att denna chefsroll i mycket liknar andra 

chefsroller. Ett artigt Du-tilltal avslutar förordet: ”Vi önskar Dig lycka till med 

läsningen och att du som läsare tar tillfället i akt och reflekterar över bokens 

innehåll, tar tag i och driver utvecklingen framåt (s. 9).” Detta ligger i linje med 

de många antydda rösterna, som ger möjlighet till reflektion; de finns som 

framgått där för att markera alternativa handlingssätt och ge grund åt 

författarnas linje. 
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I övrigt märks ibland pedagogiska grepp, typiska för läroböcker. Som frågor: 

”Vad är då ett taktiskt förhållningssätt? Jo, det handlar helt enkelt om att på 

bästa sätt utnyttja … (s. 11)”. Denna fråga får ju ett svar, vilket är ovanligt. 

Vanligare är att frågorna är öppna och dyker upp i punktlistor, som den här 

allmänna frågelistan för en räddningsinsats (s. 121f.): ”Hur begränsas chefens 

möjligheter att genomföra en åtgärd vid en given tid eller i ett givet rum? Vad 

gör vissa handlingsalternativ möjliga och andra omöjliga? […] Vad händer med 

… ? Uppmaningar i imperativ förekommer någon gång, även i rubrikform: 

”Utnyttja resurserna” (s. 17). 

Särskilt vanligt är inte detta tilltal. Greppet är i stället att, utifrån antydda 

röster, påbjuda något allmänt önskvärt och inte direkta handlingar: ”Vid 

dimensioneringen av ett ledningssystem bör således …” (s. 123). Som framgått 

avviker kapitel 2 från resten av boken, eftersom det är en berättelse av en 

räddningsinsats. Där finns relationer typiska för berättelser, dvs. karaktärer som 

samtalar och tilltalar varandra m.m. De relationer som skapas i kapitlet riktar sig 

dock inte till den tänkta läsaren, utan är berättelseinterna. 

Abstraktion 

Att texten är abstrakt har framgått på flera sätt. Språkligt syns det i sådant som 

nominaliseringar och sammansättningar. Låt oss återvända till s. 198f. och tids-

skalorna (jfr figur 2). En godtycklig mening: ”Det [tidsskalan] är också ett mått 

på reaktionshastigheten, från intryck eller information, via bedömande till 

beslut” (s. 198). Detta är informationstätt, och skrivet utan koppling till sådant 

som är gripbart i tid och rum. Sammansättningen ”reaktionshastiget” förutsätter 

att någon reagerar på något med en viss hastighet – begreppsomfånget är stort. 

Nominaliseringar som ”information” och ”bedömande” är på samma sätt utanför 

tid och rum – vem som bedömer vad när och hur är inget som texten intresserar 

sig för. Meningen beskriver också en kommunikationsprocess där något går från 

”information” till ”bedömande”.  

Att passiver ofta används bidrar till att skeenden inte förankras hos referenter: 

”Att det är en glidande tidsskala mellan korta och långa tidsperspektiv kan till 

exempel innebära att kontinuerlig hänsyn måste tas till potentiella händelse-

utvecklingar från nuet och fram till en viss tidpunkt eller en viss given händelse i 

tiden”. Passiven ”tas” tillåter att den som tar hänsyn inte specificeras. 

Till abstraktionen bidrar också teknikaliteten. Nu måste inte teknikalitet – 

alltså definierade fackord – bidra till abstraktion, eftersom även konkreta 

referenter kan definieras. Men i denna text är definitionerna oftast abstrakta. Vi 

kan upprepa definitionen av tidsskala (s. 198): ”förhållandet mellan den tidpunkt 

man varseblir en situation och till dess att man får kunskap om resultatet av de 

åtgärder som vidtas”. Även ett annat av bokens centrala begrepp, ”besluts-

domän”, är i sig abstrakt. När termen definieras kommer återigen en eller-

samordning, ”vilken typ av frågor, problem eller information domänen har 
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befogenhet att hantera …” (s. 184). Sådana samordningar bidrar ytterligare till 

att konkreta situationer skrivs bort från texten. 

Nu är det inte så enkelt som att hela boken är abstrakt. Ett textelement, 

nämligen de återkommande exemplen, är i stället genomgående generellt. 

Exemplen är huvudsakligen till för att generalisera över en viss typ av 

räddningsinsats. I avsnittet Textelement visade vi hur exemplen visserligen 

berättar om en räddningsinsats men ser till att undertrycka tid och rum just för 

att generalisera fallet. 

Även i brödtexten finns det tydliga hopp mellan det abstrakta och det 

generaliserade. De markeras som regel med frasen ”ett exempel”. I avsnittet 

”Skada och objekt” (s. 236f.) står det abstrakta och tekniska begreppet energi-

förändring i fokus (jfr figur 2). Författarna inflikar: ”Det kan till exempel vara 

den förändring i energi som sker då en personbil kör av vägen och krockar med 

ett träd.” Här är referenterna ”personbil” och ”träd” konkreta. Men det är gene-

raliserade och används generiskt – det är ingen särskild personbil som avses. 

Dessutom är, som vi sett, kapitel 2 en konkret berättelse om en brandolycka. 

Här är det konkreta referenter (personer) som agerar i konkreta situationer.  

Slutord om Räddningsverket och kunskapssamhället 

Dagens räddningstjänst verkar i ett kunskapssamhälle. Det betyder bland annat 

att just kunskap står i centrum. Många har noterat detta, och vi väljer att citera 

samhällsvetaren Druckers klassiska artikel The Age of Social Transformation. 

Enligt Drucker behöver anställda i ett kunskapssamhälle 

a good deal of formal education and the ability to acquire and to apply theoretical and 

analytical knowledge. They require a different approach to work and a different mind-

set. Above all, they require a habit of continuous learning. (1994:6) 

Teoretisk och analytisk kunskap alltså, relaterad till livslångt lärande. Sådan 

kunskap ska växlas ut i praktisk handling: ”The knowledge of knowledge socie-

ty is knowledge … only when applied in action” (Drucker 1994:12). 

Drucker menar vidare att kunskapssamhället består av organisationer, så att 

ett helt centralt medel för framgång blir management – eller, är vi frestade att 

säga, taktik, ledning och ledarskap, dvs. titeln på den bok vi undersökt. Boken 

utgår från att chefer och organisationer runtom i samhället möter likartade utma-

ningar, och det här citatet av Drucker sammanfattar i vårt tycke ett av bokens 

huvudbudskap: 

All managers do the same things, whatever the purpose of their organization. All of them 

have to bring people – each possessing different knowledge – together for joint 

performance. All of them have to make human strengths productive in performance and 

human weakness irrelevant. All of them have to think through what results are wanted in 

the organization – and have then to define objectives. (1994:12) 
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Detta är vad boken går ut på. Den tar upp managementfrågor och försöker få 

ihop olika yrkesroller och kompetenser – beslutsdomäner – i räddningsinsatser. 

Den definierar hela tiden principiella mål för insatserna, organisationerna, 

beslutsdomänerna utifrån tidsskalor och annat.  

Räddningstjänsten hör av tradition inte hemma i ett sådant samhälle eller i en 

sådan textkultur. Traditionellt lär sig brandmän i en muntlig kultur i ett mästar-

lärling-förhållande, och mycket kunskap är tyst. Det förvånar därför inte att TLL 

kritiserats. Den är inte på ren svenska, som den idiomatiska formuleringen lyder, 

inte direkt översättbar i handling, utan helt enkelt text, alltså teoretisk. Som vår 

analys av läsarna visar har många av de som fått boken rekommenderad gett upp 

för att den inte ger några enkla svar. 

I textanalysen har vi sett att boken är abstrakt både när det gäller innehåll och 

språk. Men inte bara abstrakt. Med hjälp av utbrutna exempel och även exempel 

insprängda i brödtexten växlar boken från abstrakt till generell, dvs. till att 

generalisera över faktiska räddningsinsatser. I ett särskilt kapitel finns också en 

helt konkret berättelse om en brandolycka. 

Detsamma gäller de visuella representationerna. Vissa, som figuren med 

tidsskalor (figur 3), är abstrakta, andra, som principskisserna (jfr figur 3), är 

generella, och ytterligare andra, i synnerhet de foton som finns vid exemplen, är 

konkreta. Med Kress & van Leeuwens (1996) terminologi kan vi säga att 

kodningen växlar mellan att vara abstrakt, teknologisk och naturalistisk. 

Vi förstår växlingarna i abstraktion som ett grepp för att förverkliga bokens 

syfte att främja reflektion och ny kunskap. Även de antydda rösterna bidrar; med 

hjälp av deontiska markörer, där vi anar alternativa handlingsprinciper och mål, 

ger boken uttryck för vad som bör eftersträvas i t.ex. ledningsfunktioner. De 

explicita rösterna kommer från vetenskapen och har en epistemisk funktion, att 

klargöra kunskapsanspråk. Det finns sällan tydliga kopplingar och hänvisningar 

mellan de olika elementen, utan läsaren får själv göra kopplingarna. 

Detta är som sagt svårt för många. Det finns vad Edling (2006:48ff.) kallar 

kontextuell distans. För många läsare har boken ingen koppling till deras levda 

erfarenhet, deras praktiska vardagsarbete. De har också svårt att identifiera en 

röst som talar till dem. Till och med den konkreta berättelsen i kapitel 2 slår, 

som vi sett, fel för styrkeledaren. Han förstår i sig berättelsen om brandolyckan 

men inte vilken relevans den har för resten av framställningen. 

Lösningen på detta är mediering, att stötta lärande med olika redskap. En 

isolerad läsning av boken fungerar sällan, men medieras den blir den en del av 

ett socialt sammanhang, och möjligheter att tillämpa de abstrakta modellerna 

uppstår. De mest nöjda läsarna menar att läsningen av boken låter dem se sin 

praktik med nya ögon, tala om den och handla i den, på ett nytt, mer medvetet 

sätt med stöd av de begrepp som förs fram i boken. 

Rent konkret har medieringen uppkommit i olika utbildningar. Den har bestått 

av sådant som att en muntlig genomgång följs av diskussioner och läsanvis-

ningar, varpå deltagarna själva läser och diskuterar. Detta samlas upp och förs 
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över på nya scenarier och ibland spelövningar. Särskilt lyckade blir mediering-

arna när flera olika yrkesroller förenas i läsningen; då skapas en distribuerad 

kunskap, ett socialt läsande utifrån olika kompetenser. 

Vi har visat att TLL är en del av en ny textkultur i räddningstjänsten, en 

textkultur som hör hemma i ett kunskapssamhälle. Den förutsätter ett livslångt 

lärande och bryter med räddningstjänstens traditionella, muntliga kultur. Det är 

möjligt att kritisera boken språkligt; vissa saker kunde gjorts tydligare etc. Men 

det gäller i så fall för snart sagt alla (läro)böcker. Som vi ser det är det intres-

santa med den att den visar på ett nytt förhållningssätt till språk och kunskap. 

Visst har den väckt frustration, särskilt när det lästs på egen hand. Men den har, 

när den medierats och diskuterats i grupp, gett insikter om ledningsfrågor och 

utvecklat ledningen av konkreta räddningsinsatser. 
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Praktikanten som kommunikationsetnograf: 

insocialisering i myndigheters textkulturer 

Gunlög Sundberg 

Att samhällsförhållanden återspeglas på olika sätt inom den offentliga 

förvaltningen är knappast nytt. När det gäller frågan om representativitet har den 

länge varit föremål för intresse och diskussion, speciellt sedan samhället började 

demokratiseras. I dag har tankar om representativitet bland annat sin grund i 

globaliseringen och Sverige sett som ett mångfaldssamhälle och det finns därför 

krav inom offentlig sektor att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. 

Syftet med forskningsprojektet Rekrytering, socialisering och representa-
tivitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga 
organisationer1 är att, utifrån föreställningen om representativitet i offentlig för-

valtning som ett demokratiskt värde, undersöka rekrytering och socialisering av 

personer med flerspråkig och flerkulturell kompetens till statsförvaltningen, 

liksom språkets betydelse som arbetsredskap i en kontext med höga krav på 

kommunikativa färdigheter. Dessa inslag kan ha förtecken som pekar mot såväl 

demokrati, effektivitet som rättssäkerhet och ska ses mot bakgrund av att 

förvaltningen arbetar i en alltmer föränderlig värld och i ett mångspråkigt 

Sverige där den offentliga verksamheten står inför flera stora utmaningar som 

kommer att kräva förändringar i verksamhet och arbetssätt. 

Tre aktualiteter gör studien angelägen. För det första behöver stats-

förvaltningen ny personal. Staten har haft den i genomsnitt äldsta personal-

styrkan på arbetsmarknaden och myndigheternas arbete med generationsväxling 

är angeläget (Trygghetsstiftelsen 2003:5). En del av förnyelsen speglas i den 

demokratiska tanken om representativitet, och den förra regeringen gav de 

statliga myndigheterna i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att främja 

etnisk mångfald bland anställda, bland annat i rekryteringsprocessen. Samtidigt 

visar en rapport från diskrimineringsombudsmannen (2006) att det finns brister i 

dessa planer, exempelvis då det gäller arbetsförhållanden och rekrytering och 

genom att man blundar för diskrimineringsbegreppet. 

För det andra präglas arbetet i statsförvaltningen generellt av höga språkliga 

krav. Arbetet kan karaktäriseras som språkintensivt och kräver språklig kom-

                                           
1
  Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Genomförs tillsammans med 

Claes Linde, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 



 86 

petens och medvetenhet, vilket utomlands kan ta sig uttryck i speciella 

tjänstemannaprov i det av landets officiella språk som inte är förstaspråk, till 

exempel i Finland och Kanada. Myndighetsarbetet ska dessutom uppfylla kravet 

i den nya språklagen (SFS 2009:600 §11): ”Den offentliga svenskan ska vara 

vårdad, enkel och begriplig”. Detta är ”en förutsättning för öppenhet, demokrati 

och rättssäkerhet” (Bästa språket, 2005/06:2) och det så kallade klarspråks-

arbetet är därför en viktig del i kommunikationen med medborgarna. Att språket 

i sig kan spela roll i Sveriges förvandling till flerspråkigt samhälle påminns vi 

dessutom om genom att tre av de officiella minoritetsspråken (samiska, finska 

och meänkieli) intar en särställning genom rätten att använda dem hos vissa 

förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1175, 1176).  

För det tredje initierade den förra regeringen 2005 en ny ettårig utbildning, 

Högre praktisk förvaltningsutbildning (HPFU, 60hp), för att utbilda handläggare 

med utländsk språk- och kulturkompetens i syfte att ”långsiktigt säkerställa 

kompetensen och att öka den etniska och kulturella mångfalden i statsför-

valtningen”. Utbildningen har nu i fyra omgångar genomförts på Stats-

vetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Insti-

tutionen för nordiska språk och Juridiska institutionen. Det är den första 

utbildningen i sitt slag och knappt femtio olika myndigheter har medverkat i de 

två praktikperioder som ingår i utbildningen. De åttio studenter som genomgått 

utbildningen är främst samhällsvetare, ekonomer och jurister med examen och 

yrkeserfarenhet från länder världen runt. Arbetet med de fyra första kullarna har 

aktualiserat flera intressanta forskningsfrågor kring nyckelbegrepp som yrkes-

identitet, kommunikativ och interkulturell kompetens, förnyelse, representa-

tivitet, rekrytering, socialisering och språkbruk inom offentlig förvaltning.   

I denna artikel vill jag framför allt diskutera praktikanternas egna upplevelser, 

beskrivningar och reflektioner kring arbetet på den statliga myndighet där de 

praktiserat under utbildningen. Den allmänna forskningsfråga som prak-

tikanterna och jag för det första gemensamt ställer oss är hur kommunikationen i 

tal och skrift ser ut på myndigheterna i dag, här sett genom praktikantens egna 

kommunikationsetnografiska glasögon. 

En forskningsdesign som integrerar teoretiska och praktiska perspektiv 

Roberts, Davies & Jupp (1992) var bland de första europeiska forskarna att 

närma sig arbetsplatskommunikation ur ett mångfaldsperspektiv i Storbritannien 

på 1970-talet när the UK Industrial Language Training Service startade i syfte 

att utveckla medarbetare, kommunikationsprocesser och praktiker på mång-

kulturella och flerspråkiga arbetsplatser (multi-ethnic workplaces). En av de 

viktigaste erfarenheterna av denna utbildningssatsning var behovet av en lokal 

detaljanalys av den sociala och kulturella arbetsplatskontexten. Perspektivet 

ändrades under projektet från en ensidigt funktionell språksyn, till en syn som 
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byggde på beskrivning, analys och förståelse av interaktionella och kontextuella 

sammanhang. Roberts m.fl. utgår därför i sina studier av kommunikationen på 

mångkulturella arbetsplatser från tre viktiga teoretiska grundföreställningar om 

språklig interaktion. De i sin tur stöds av en kritisk reflektion kring ett antal 

teoretiska forskningsinriktningar, från kommunikationsetnografi till social-

psykologi. För det första gäller det föreställningen om kulturell och lingvistisk 

relativitet, för det andra om språket som ett socialt konstituerat fenomen och för 

det tredje om en lingvistisk dimension av diskriminering.  

De samhälleliga förutsättningarna i 1970-talets Storbritannien gäller inte 

nödvändigtvis i Sverige i dag, där allmän och kostnadsfri språkundervisning för 

invandrare har funnits sedan länge på ett sätt som inte existerat i Storbritannien. 

Arbetslivet har också i mycket ändrats och har andra fokus och strukturer. I en 

era av globalisering, teknifiering, krav på flexibilitet och ökat eget yrkesansvar 

kallad ”den nya arbetsordningen” (the new work order, Gee, Hull & Lankshear 

1996) ställs nya krav på både arbetsgivare och anställda. Samtidigt liknar 

Sverige i vissa stycken 1970-talets Storbritannien då Sverige i dag beskrivs som 

ett mångkulturellt samhälle där ”flerspråkiga arbetsplatser” är ett relativt nytt 

begrepp som kan avgränsas på olika sätt: att anställda talar och använder flera 

språk, att arbetsspråket för intern och extern kommunikation ofta är såväl 

svenska som engelska, genom möjligheten för medborgare att ibland använda 

tolk, genom rätten att använda officiella minoritetsspråk i vissa sammanhang 

eller varför inte att företag och myndigheter behöver representera, förstå och 

serva det mångkulturella Sverige. Behovet av en ökad medvetenhet och dis-

kussion om vad effektiv, rättssäker och rättvisande kommunikation kan innebära 

verkar inte ha minskat, snarare tvärtom. 

De teoretiska utgångspunkterna i Roberts, Davies & Jupps studie kan också 

utvecklas i den svenska kontexten. Projektet Rekrytering, socialisering och 
representativitet i offentlig förvaltning tar teoretiskt avstamp i liknande före-

ställningar om språk som social handling, som gemensamt meningsskapande 

och som beroende och återskapande av sociala, kulturella och interaktionella 

resurser på makro- och mikronivå. Inom interaktionell sociolingvistik ställer 

man sig frågan hur individer, ofta med olika kulturell bakgrund, tillsammans 

skapar mening och tolkar varandra i interaktion och hur de sociala och samhälle-

liga mönster ser ut som formar dem som grupper, som individer och identiteter.  

Ett problem med flera av de teoretiska ansatserna i språkvetenskapliga studier 

i förhållande till ett socialkonstruktivistiskt och samtidigt mångkulturellt pers-

pektiv är hur man som forskare, men här även som handledare, pedagog eller 

praktikant, förhåller sig till tänkta eller upplevda normer för språk och 

kommunikation. Det kan gälla språk sett som grammatiska och lexikala regler 

inom språksystemet (till exempel vilken roll ordföljden spelar), språk sett som 

funktionella konventioner ur ett mer pragmatiskt perspektiv (till exempel vilken 

roll direkthet spelar i en uppmaning) eller språk sett som identitetsbärare för 

individ eller grupp (till exempel brytning). Här anser jag det därför vara viktigt 
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att jag som forskare närmar mig frågeställningar och material med ekologiska 

ögon (Kramsch 2002:4), vilket innebär att jag ser och försöker förstå språk-

brukaren i interaktion med sin omgivning, som agerar på olika sätt i förhållande 

till kontextuella drag såsom syften, roller och situationer. Det innebär också en 

induktiv forskningsdesign med flera metoder och infallsvinklar, där jag stegvis 

närmar mig olika fokuspunkter för djupare analys. En etnografisk ansats, med 

ursprung i lingvistisk antropologi, passar då som metodisk ingång eftersom den 

ofta fokuserar frågor om kommunikation i ett kulturellt perspektiv. Roberts m.fl. 

definierar etnografi brett som ”the study of a group’s social and cultural 

practices from an insider’s perspective” (Roberts m.fl. 2001:3).  

De teoretiska grundföreställningarna kräver också datainsamlings- och 

analysmetoder som är mer autonoma och etnometodologiska i förhållande till 

forskarens, lärarens, arbetsplatsens eller majoritetssamhällets synsätt och normer 

genom att tillåta flera perspektiv. Inte minst Mawers (1999:76 f.) betonar att 

framgången för lärare som undervisar i arbetsplatskommunikation beror på ”the 

accuracy of their interpretation of the current workplace scenario and its 

potential”. Roberts m.fl. (1992:25) nämner i sin studie främst vikten av nya 

metoder ”for increasing student autonomy”, och senare utvecklas tanken om 

”language learners as ethnographers” (Roberts m.fl. 2001). I denna artikel 

kommer jag att diskutera ett liknande metodiskt angreppssätt, nämligen 

praktikanten som kommunikationsetnograf.  
Den delstudie som presenteras här handlar om en praktikants möte med 

kommunikationen på en myndighet under den första praktikperioden i ut-

bildningen till handläggare. Delstudien har som synes ett tydligt praxis-

perspektiv och vill i samverkan med dem som deltar och deras frågeställningar 

angripa frågor som kan utveckla deltagarna (Roberts & Sarangi 1999). Teorier 

om språk och kommunikation kan i ett sådant sammanhang, i skärningspunkten 

mellan teori och praktik, stödja och bidra till ökad medvetenhet genom sättet att 

beskriva vad som händer på praktikplatsen, genom att erbjuda analytiska 

redskap för analys av kontextuella ramar, interaktion och texter och genom att 

försöka tolka och förklara det man ser (Roberts, Davies & Jupp, 1992:30). 

Praktikantens lärande bygger därför på erfarenheter genom iakttagelser och 

deltagande och genom reflekterande skrivande. 

Förutom den allmänna forskningsfrågan om kommunikationen på myndig-

heterna i dag, vill studien vara teori- och metodutvecklande för forskare i 

mångfald, språk och kultur. Jag ställer mig därför också frågan hur den auto-

etnografiska forskningsmetoden fungerar i detta sammanhang, främst ur två 

aspekter: som interkulturellt lärande och som forskningsmetod ur ett etno-

metodologiskt deltagarperspektiv. 



 89 

Praktikanten som kommunikationsetnograf 

För att beskriva naturliga data och material från en arbetsplats används ofta en 

kombination av olika etnografiska metoder för insamling av material (Karlsson 

2007). En vanlig sådan fältmetod är deltagande observation eller direkt-

observation där man med hjälp av fältanteckningar och inspelningar samlar 

material för tolkning och analys. Metoden är lämplig till exempel när man vill få 

syn på sådant som tycks självklart för de inblandade. Ett känt problem är hur 

mycket observation, alternativt deltagande, man som forskare bör, kan eller vill 

uppnå. Att självständigt och neutralt kunna reflektera kring iakttagelser eller att 

fånga ett deltagarperspektiv på det man studerar kan då stå i kontrast till det 

egna, kanske osynliga, perspektivet i observationen. Detta kan bli speciellt 

känsligt när deltagarna har olika kulturella tolknings- eller referensramar och 

forskaren representerar majoritetskulturen. Ett angränsande problem gäller 

validiteten i de tolkningar man gör som utomstående (Esaiasson m.fl. 2007:347). 

Frågorna gäller alltså vems ögon man försöker se med och hur giltiga dessa 

tolkningar är. Därför används inom etnografin ofta flera kompletterande 

metoder, till exempel intervjuer eller enkäter. 

Detta problem försöker jag delvis lösa genom att låta praktikanter själva agera 

kommunikationsetnografer. Studenterna har förmånen att under sin utbildning 

till handläggare vara praktikanter på en statlig myndighet under två praktik-

perioder om sammanlagt tio veckor. Syftet med den första perioden är bland 

annat att de ska iaktta, delvis delta i och reflektera kring muntliga och skriftliga 

praktiker inom en statlig myndighet. De författar efter den första praktik-

perioden en egen kommunikationsetnografisk rapport kallad En dag på en 

myndighet. Rapport från Regeringskansliet/Skolverket/ Försäkringskassan etc. 
som används som underlag i den efterföljande delkursen Det offentliga språket. 

Rapporten används alltså som en pedagogisk resurs i insocialiseringen till 

handläggare. Under den andra praktikperioden, sist i utbildningen, utför de 

sedan en mindre undersökning och skriver en undersökningsrapport för 

myndigheten.  

I forskningsstudien har detta rapportmaterial använts i ett försök att fånga 

praktikanternas eget perspektiv på arbetet och arbetsplatsen under praktik-

perioderna. Jag har således valt att närma mig frågorna om perspektiv och 

validitet utifrån den teoretiska grundsynen att jag inte kan fånga någon 

”objektiv” bild av arbetsplatsen eller hur den fungerar kommunikativt, till 

exempel genom egen deltagande observation. Mina deltagares olika inifrån-

perspektiv är väsentliga eftersom såväl praktikanten, handledaren på arbets-

platsen som jag själv har olika tolkningar som konstrueras i interaktionen mellan 

oss och med arbetsplatsen som fond. 



 90 

En dag på en myndighet. Rapport från X-verket 

Den aktuella praktikperioden, Praktikperiod 1, är den fjärde delkursen under 

utbildningen2 och är drygt fem veckor lång. Studenterna placeras en och en på 

olika myndigheter och har en eller flera handledare. Oftast är det en statlig för-

valtning och eventuellt en sådan som kan knytas till studentens akademiska 

examen eller yrkeserfarenhet. Beroende på studentens förkunskaper och typen 

av förvaltning skiftar praktikuppgifterna. I materialet för studien ingår fyra 

kullar studenter (år 2005–2008), vilket innebär 80 praktikanter och knappt 50 

myndigheter, exempelvis Arbetsgivarverket, Brottsförebyggande rådet, Ekonomi-

styrningsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för skolutveckling, Riksdags-

förvaltningen, Statens konstråd, Statskontoret, Åklagarmyndigheten. Flest prak-

tikanter har varit på Skatteverket. Praktiken har genomförts på en eller flera 

enheter inom en avdelning. 

Den etnografiska processen för praktikanten har skett i flera steg. Steg 1 

innebär iakttagande som ofta kompletteras med handledarsamtal och intervjuer, 

steg 2 en större delaktighet i kommunikativa aktiviteter med egna uppgifter, steg 

3 att kommunikationsmönster och teman framträder som gör det möjligt att be-

skriva typiska och representativa diskurser och praktiker, steg 4 etnografiskt 

skrivande genom beskrivning och analys, steg 5 etnografiskt skrivande genom 

reflektion. Syftet är inte att studenten ska bli eller arbeta som etnografisk forsk-

are, snarare att synsättet i uppgiftsformuleringen och kraven på rapporten ger 

redskap för lärande. Balansen mellan erfarenhetsbaserad närhet och kritisk 

distans är därför en viktig ingrediens (Roberts m.fl. 2001:93) liksom den etno-

grafiska skrivprocessen i sig.  

Här följer ett utdrag ur rapportinstruktionen.  

1. En dag på en myndighet 

Du ska beskriva en ”typisk” arbetsdag på din myndighet med speciellt fokus på den 

muntliga och skriftliga kommunikationen omkring dig. Försök att utgå från perspektivet 

kommunikationssituationer, d.v.s. i vilken situation skriver/säger vem vad, till vilka och 

i vilket syfte? 

2. En reflektion över den muntliga och skriftliga kommunikationen 

I den andra delen av rapporten ska du reflektera över och resonera kring både den 

muntliga och den skriftliga kommunikationen på myndigheten utifrån ditt eget 

personliga perspektiv. 

I del tre ska praktikanten även bifoga en typisk myndighetstext och redogöra för 

den som del i en textkedja. 

                                           
2
  De delkurser (dk) som studenten läser under den första terminen är följande: dk 1 

Förvaltningen i politiska systemet, dk 2 Verksamhet och organisation, dk 3 Förvaltnings-

teknik, dk 4 Praktikperiod 1, dk 5 Det offentliga språket. 
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Resultat 

Sammantaget ger de 80 rapporterna på mellan fyra och tio sidor en ganska 

samlad bild av kommunikativa aktiviteter för en tjänsteman på en statlig 

myndighet ur praktikanternas perspektiv. Jag har här valt att redogöra för några 

erfarenheter genom citat ur rapporterna som jag finner typiska eller intressanta. 

Citaten återges ordagrant med studenternas egna formuleringar bibehållna. Jag 

redovisar resultaten i fyra avsnitt: Skriftliga praktiker, Muntliga praktiker, 

Problem, Värdering och reflektion. Ofta kategoriseras kommunikationen även 

som intern eller extern, vilket speglar att praktiken genomförs på myndigheter 

och avdelningar med mer eller mindre kontakt utåt samhället. Intern kom-

munikation ses i denna redovisning som myndighetsintern, extern kom-

munikation sker främst med medborgare enligt följande modell. 

Intern kommunikation: inom enhet – avdelning – myndighet – annan statlig myndighet 

– regering 

Extern kommunikation: med medborgare – företag/organisation/kommun – myndighet i 

andra länder 

Skriftliga praktiker 

Skriftliga praktiker innefattar ett vitt spektrum av myndigheters ibland mycket 

speciella textkultur. Många myndigheter har en i hög grad skrifttung verksamhet 

där läsande och skrivande integreras: ”Man kan säga att läsandet är en 

kontinuerlig process under arbetsdagen.” (05A1)3 Till den myndighetsinterna 

skriftliga kommunikationen kan räknas bland annat ”kallelser, protokoll, 

minnesanteckningar, promemoria, utvärderingar, beslut, riktlinjer” (05M2) och 

för att sprida dessa dokument ”… är deras välfungerande intranät främsta 

kommunikationsmedel” (05B1). Den interna kommunikationen med andra 

myndigheter utgörs av ännu tyngre skrift såsom utredningar, yttranden, 

remissvar, projektrapporter, skrifter etc.  

En viktig iakttagelse är vad som gör skriftbruket speciellt som myndighets-

utövning för en statlig tjänsteman. De rutiner, riktlinjer och instruktioner för 

skrivande som finns på många avdelningar grundar sig bland annat i kravet på 

rättssäkerhet: ”För alla olika arbetsprocesser finns rutinbeskrivningar i datorn 

och dem är lättskrivna …” (05M1). Rutinerna gör att det blir ”Inga problem” för 

det finns ”mycket tydliga arbetsanvisningar både i tal och skrift inom enheten 

samt väl utvecklade arbetsrutiner.” (05S1) Men för allt finns inte mallar utan 

ofta kanske det snarare är tyst kunskap och erfarenhet som gäller: När det gäller 

”’remissnivån’ … finns det inga mallar … varje fråga är unik och med det krävs 

ett unikt svar med löpande text … krävs att kunna hitta rätt stil…” (05A1). En 

                                           
3
  Koden refererar till mina beteckningar på rapporterna. 
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liknande aspekt av rättssäkerhet gäller vikten av dokumentation: ”Detta är 

speciellt påtagligt på en statlig myndighet som lyder under offentlighets-

principen. All verksamhet måste dokumenteras väldigt noga – alla beslut måste 

skrivas ner, möten protokollföras etc.” (05L2) Det påverkar även omfattningen 

av e-postkommunikation: ”Beroende på vad innehållet handlar om ’bör’ svaret 

också vara skriftligt även om det har redogjorts muntligen. Anledningen till 

detta är att ’allt’ ska dokumenteras för att undvika missförstånd eller egna 

tolkningar.” (05A3) Risken för missförstånd och behovet av en enhetlig tolkning 

är alltså viktigt att beakta: ”Hur informationen sägs är också viktig, det har visat 

sig vara bättre med inte allt för utförlig beskrivning, utan snarare kort och 

koncist. Ju mer information som delas ut desto större är risken att någon 

missuppfattar eller misstolkar den.” (05A3)  

Kravet på enhetliga tolkningar och samsyn för bland annat med sig att man 

samarbetar mycket och att samförståndslösningar eftersträvas: ”Samtliga beslut 

fattas kollegialt, alltid i samråd.” (05M3), inte minst för att man också ska kunna 

utföra varandras arbetsuppgifter: ”Om någon är borta är det därför väldigt 

viktigt att alla på personalenheten har lite koll på varandras arbetsuppgifter. De 

diskuterar således gärna saker med varandra, får synpunkter och råd av varandra 

och kommer på lösningar tillsammans. Sådan kommunikation ger ett starkt 

intryck av att underlätta allas arbete.” (05L2) 

Extern skriftlig kommunikation tolkas av praktikanterna främst som direkt 

kommunikation med medborgare. Det handlar då om blanketter, information på 

nätet och i broschyrer, beslut, e-post, vissa rapporter. Denna ”nivå” (till skillnad 

från ”remissnivån” som sköts av utredare och specialister (se ovan)) uttrycks i 

tjänstemannens roll som handläggare av ärenden. En praktikant uttrycker sig så: 

… ”handläggningsnivån”, en nivå där det inte krävs någon språkfärdighet när det gäller 

den skriftliga kommunikationen för att kunna jobba på en myndighet. Det är många som 

skulle tycka att det är kontroversiellt påstående, men när man ser att allt som skrivs på 

min myndighet, i relation till handläggning, finns i form av mallar förstår man vad jag 

menar. Allt som en handläggare behöver göra är att skriva ett nytt datum och fylla i de 

personliga uppgifterna […]. Till och med besluten har man i form av mallar med de 

paragrafer som stödjer beslutet. […] Att kunna läsa och förstå det som står på papperet, 

blev viktigare för mig än att kunna behärska skrivandet. Att läsa och förstå blev nyckeln 

till en rätt hantering av ett ärende som är i sin tur nyckeln till att fatta rätt beslut. (05A1) 

Även för handläggare prioriteras samarbete, samråd och samsyn med andra, inte 

minst för att utveckla yrkeskompetensen: ”Syftet med den här typen av 

kommunikation är enligt gruppchefen inte enbart att lösa det konkreta fallet men 

även att ge så många som möjligt chansen att lära sig av exemplet för att kunna 

använda informationen vid ett senare tillfälle. Beslutet som skrivs ned i en text 

… sorteras in i en referenspärm som är en värdefull informationskälla för 

handläggare.” (05S1) 



 93 

Muntliga praktiker 

Även de muntliga praktikerna kan delas in i intern och extern kommunikation. 

Den interna muntliga kommunikationen sker till stor del på olika möten: 

veckans enhetsmöte, avdelningsmöten, gruppmöten, videokonferenser: ”Det 

finns inte många dagar som inte har inbokade möten.” (05M3) Veckomötet kan 

gå till så här: ”... först börjar avdelningschefen tala och informera sina hand-

läggare om vad som pågår, hänt eller kommer att bli aktuellt på X-verket. … 

Sedan görs en runda på avdelningsmöte och var och en talar inför gruppen om 

sitt uppdrag som ska genomföras under veckan. Efter att alla har pratat om sin 

uppgift kommer en av handläggarna att presentera sin analysrapport som hon 

eller han gjort för att dels informerar dem om arbetet dels om dem har 

synpunkter på analysen … ” (05K1) Det är alltså viktigt att kunna informera, 

informera sig om och diskutera allas pågående arbete inom enheten eller 

avdelningen. Monologisk muntlig kommunikation kan variera i formalitetsgrad, 

men sticker ändå ut: ”Språket får en formell skriftspråklig prägel och en del av 

talarna krånglar till språket lite extra för att verka vederhäftiga. … Han använder 

många facktermer och få vardagliga ord och dispositionen är genomtänkt. Men 

mest avgörande är att han talar ensam.” (05K1)  

Även på möten spelar skriftlig dokumentation en betydelsefull roll: ”Allt som 

sägs på mötet antecknas, vilket betyder att det skriftliga och det muntliga går i 

varan. Att skriva är ett bra komplement för all personal att kunna hålla mycket 

information i minnet och inte glömma viktiga saker, samt att anteckna andras 

idéer och synpunkter.” (05O1)  

De informella kontakterna och möten mellan enstaka tjänstemän är en viktig 

del av beslutsprocessen: ”Man kan lätt säga att de informella kontakterna är rätt 

ofta avgörande vid många pågående diskussioner och beslutsfattande.” (05M2) 

Vid mer sociala eller relationella aktiviteter som fika- och lunchraster diskuteras 

både jobb och annat: ”Samtalen innebar ofta växlingar från ett ämne till ett 

annat. Det var inte ovanligt att man diskuterade flera olika saker i samtidigt.” 

(05I4) Det framgår tydligt i rapporterna att de dagliga och gemensamma kaffe-

rasterna fyller flera betydelsefulla funktioner. 

De muntliga kontakterna sker också, om än mera sällan, via telefon: ”När 

telefonerna väl ringer så är samtalen ganska korta, eller så går folk iväg till s.k. 

tysta rum för att inte störa dem andra runt omkring.” (05A3) 

Externa kontakter med medborgare och andra kan vara både muntliga och 

skriftliga: ”Januari 2005 öppnade X-verket upplysningstjänsten. Ditt kan alla 

vända sig, via e-post, brev eller telefon, med alla typer av frågor. Detta är ett 

mycket smidigt sätt att hantera allmänna förfrågningar.” (05O1) Men ”E-

postmeddelanden ersätter i stort sett telefonsamtal. … Det är enklare att få tag på 

folk via e-post, lättare att få svar på frågor.” (05L2) De frågor som medborgare 

ställer kräver ofta muntliga förklaringar och omformuleringar av juridiska och 

andra myndighetsspecifika termer: ” … det beror på myndigheternas juridiska 



 94 

språk som vanliga medborgarna inte är vana vid. Hon förklarade att de flesta 

telefon samtalen som hon tar emot handlar om att förklara juridiska begrepp som 

brukarna inte förstår …” (05A1) 

Problem 

Med problem avser jag här sådana svårigheter som praktikanterna själva tar upp 

i insocialiseringen på myndigheten. De flesta har inte arbetat inom offentlig sek-

tor förut, medan andra själva har den erfarenheten från andra länder, genom 

arbete i offentlig förvaltning, exempelvis som jurister. Eftersom alla praktikanter 

har lärt sig svenska som vuxna och detta är det första mötet med arbetsplatsen, 

är det ofta språkliga problem som nämns.  

Det vanligaste problemet under den första tiden är interna förkortningar på 

enheter, projekt eller annat (t.ex. GD, HSO)4, problem som alla som är nya på en 

arbetsplats möter: ”Inom varje begränsad grupp uppstår det en viss specifik jar-

gong eller terminologi som i första taget kan vara svårt att förstå.” (05I2), 

”Skicka handlingen till Olle på U och Gustav på Ms, sen ska jag rådfråga Kalle 

på L1 under B-möte. Ni vet att nästa möte blir på Borum eftersom Djurgården är 

upptaget.” (05S3)  

Vad gäller ordförrådet i övrigt så kan man eventuellt skilja mellan intern fack-

terminologi knuten till förvaltningsområdet (god man), juridiska och samhälls-

relaterade termer vanliga vid myndighetsutövning, ofta i form av samman-

sättningar (öronmärkta pengar, indikatorer, statistikinsamlingsmodell) samt for-

mellt byråkratspråk (förbehålla, bestrida, efterkomma, handha, implementera, 

underlåta, uppbära, åsätta). Det är ord, fraser och termer som inte alltid är lätta 

att särskilja: ”Det var inte så lätt att urskilja nödvändig fackterminologi från s.k. 

byråkratsvenska.” (05S1) Myndighetsspråket föranleder även värderande kom-

mentarer: ”Som jag har uppmärksamt var det att vissa människor sträver till ett 

lätt och begripligt språk, medan andra tycker att det låter intelligent att använda 

ord som är obegripliga för andra.” (05I3)  

Att en känsla för ords och termers betydelsenyanser ingår i arbetet uppmärk-

sammas av en jurist så här: ”Självklart är det inte lätt att omskriva på ett främ-

mande språk vad någon annan har skrivit. Man måste hela tiden vara försiktig att 

inte förändra betydelsen av författarens ord. Då kunde jag känna hur mycket 

begränsar mig mina brister i språket. För mig som jurist var detta även mer 

tidligt eftersom jurister ofta brukar överväga ordens betydelse och de är väl 

medvetna att det inte går ibland så enkelt att utbyta ord.” (05A2)   

Den första tiden är det svårt att hänga med: ”Men på vissa möten var jag 

’hängande i luften’, tyvärr.” (05I3), ”… inte förstod termer, förkortningar, per-

soner eller något ärende … Det i sin tur ledde till att jag tappade sammanhanget 

                                           
4
  GD Generaldirektör, HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan 
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i samtalet.” (05S3), ”Ett flöde av tidigare okända begrepp och förkortningar 

bromsade min tankegång och även min förmåga att skriva.” (05O1) Men efter 

ett tag känner man sig hemma i de flesta aktuella uppdrag, projekt och ärenden 

och uppskattar att alla är hjälpsamma med förklaringar: ”Eftersom … alla är 

vana att rådfråga varandra och arbeta i team var det dock inga problem att fråga 

saker. Ingen tog illa upp, tvärtom så uppskattades frågorna.” (05L2), ”Lexikon 

är mitt första hjälpmedel och sedan är alla personaler på avdelningen.” (05V1) 

Ett annat problem kan vara förståelseproblem beroende på andraspråksuttal, 

men också strategier för hur man gemensamt hanterar detta: ”Det händer miss-

förstånd mellan jag och mina kolleger i flera tillfällen. I början av praktik-

perioden hände det relativt ofta. Jag antar att de inte är vana med min brytning 

samt de tar hänsyn till mig och inte vill begära mig repetera en gång till tills jag 

ber dem ge mig återkoppling. … Det handlar dock också om man vägar säga 

till.” (05V1)  

Värdering och reflektion 

Slutligen återger jag några reflektioner som innehåller personliga själv-

värderingar kring kommunikationen på myndigheten i förhållande till egen 

kompetens. De flesta praktikanter är mycket nervösa då de börjar praktikperiod 

1, men överlag mycket nöjda när de avslutar den: ”Innan jag kom till praktik-

platsen på X-verket hade jag oroat mig för att jag skulle råka i vissa svårigheter 

vad gäller den skriftliga och muntliga kommunikationen. Dock har verkligheten 

visat att jag klarat mig relativt bra.” (05I4), ”Generellt kan jag säga att jag blev 

positivt överraskad hur jag hade klarat och hanterat olika situationer när det 

gäller språket och den dagliga kommunikationen.” (05M1), ”Förutom den jurid-

iska biten så tyckte jag att det talade språket på myndigheten var ganska var-

dagligt och jag hade inga problem att förstå det.” (05L2) Många upplever prak-

tiken som krävande och mycket utvecklande på samma gång: ”Jag upplevde 

praktikperioden som en spännande och lärorik period i mitt liv. Det var mycket 

som var nytt, speciellt språkbruk och tankesätt. Jag har tidigare jobbat inom den 

privata sektorn i många år.” (05L1), ”Det var en mycket mödosam och intensiv 

period i mitt liv men det var mycket lärorikt och nyttigt också. Jag känner mig 

nöjd med mig själv.” (05H1)  

Kunskaperna från utbildningen innebär en förståelse för större kontextuella 

sammanhang, speciellt när man själv får utföra relevanta arbetsuppgifter och kan 

ses som en (nästan) legitim medarbetare: ”Kunskapen om förvaltningen som vi 

har genomgått under kursen stämmer till stor del på verkligheten på myndig-

heterna och man får uppleva på ett praktiskt sätt att det överensstämmer den 

teoretiska med det praktiska biten … Arbetsuppgiften gör att man blir en del av 

personalgruppen och bäddar underlag för att man betraktas som en samarbets-

partner och som en jämbördig tjänsteman för att kommunicera på ett jämlikt 
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sätt. Annars kommer man i underläge och har inte så mycket att diskutera och 

samtala om.” (05K1)   

Sammantaget ger nästan alla en positiv bild av praktikperioden som en bra 

grund att stå på även i fortsättningen: ”Denna praktik perioden gav mig en 

trygghet när det gäller det muntliga kommunikationen. Jag upplever att jag har 

blivit mer säkrare och vågar mer.” (05A1), ”Jag konstaterade ett raskt framsteg i 

min utveckling efter praktikperioden.” (05H1) 

En metod med flera syften 

Den fråga som praktikanterna och jag ställde oss var hur skriftlig och muntlig 

kommunikation ser ut på offentliga myndigheter i dag, sedd ur en praktikants 

ögon. Sett som lärande handlar det också om vilken kommunikativ kompetens 

en statlig tjänsteman kan behöva. Den insyn som praktikanten får under fem 

veckor verkar i många fall ge en fyllig första bild av verksamheten, och de 

kommunikativa praktiker som synliggörs avslöjar en god iakttagelse- och 

reflektionsförmåga hos många praktikanter även i förhållande till en större 

makrokontext.  

Det är främst praktiker och kommunikativa kompetenser inom två typer av 

yrkesroller som praktikanterna fokuserar. För det första gäller det rollen som 

handläggare av ärenden där ett förvaltningsbeslut ska tas och där myndigheten 

utövar sitt uppdrag gentemot medborgare, t.ex. i skatte- eller försäkrings-

ärenden. Här handlar arbetet mycket om att kunna läsa, förstå och tolka regel-

verket bakom ärendena: ”… rapporterna, blanketer jag har läst är begripligt för 

en vanlig medborgare men däremot är regelverket oerhört svårt att förstå om 

man inte har juridisk kunskap.” (05M4) Den andra rollen är utrednings- och 

analysarbete då en eller flera tjänstemän på uppdrag av regeringen eller andra 

myndigheter utreder en speciell och aktuell fråga: ”För att kunna klara ett 

uppdrag på utvärderingsenheten måste man vara välutbildad, informerad, måste 

kunna språket som en journalist och ha analytisk förmåga som en forskare.” 

(05I1)  

Det vore naturligtvis relevant att se hur dessa iakttagelser stämmer med den 

statliga tjänstemannens syn på arbetet. Som ett komplement till den auto-

etnografiska rapporten har jag därför inom forskningsprojektet bland annat inter-

vjuat handledare och tjänstemän på några av myndigheterna, men redogör inte 

för detta här. Inga iakttagelser från praktiken är kanske speciellt kontroversiella, 

men i arbetet med nyrekrytering på offentliga myndigheter är det viktigt att den 

tysta kunskap som finns hos en tjänsteman som varit anställd i många år kan 

synliggöras, till exempel i tjänstebeskrivningar. I de riktlinjer och rutiner som 

finns, till stor hjälp för nyanställda, kanske kulturella självklarheter ytterligare 

behöver förtydligas. Även den öppenhet för att stödja varandra i arbetet som 

många vittnar om kan behöva nya infallsvinklar som har att göra med inter-
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kulturell kompetens och förståelse för det osynliga i det självklara: ”Prob-

lematiskt är alltså inte nödvändigtvis det som sägs eller skrivs men det som 

utelämnas.” (05S1) Man behöver också uppmärksamma att övergången från 

praktikant till anställd kan bli ganska brutal om man inte har ett inskolnings- 

eller mentorsprogram för nyanställda.  

Den andra frågan gällde hur den autoetnografiska forskningsmetoden fungerar 

som interkulturellt lärande. Det är mycket stimulerande att läsa rapporterna, med 

tanke på att de skrivs efter bara tre till fyra månaders utbildning. Den relativt 

stora kvantiteten (80 rapporter) gör också att en samlad bild kan framträda som 

grund för en pedagogs roll och som ensam hade varit svårfångad. Det etno-

grafiska iakttagandet, deltagandet och slutligen det reflekterande skrivandet 

fyller i detta sammanhang inte funktionen att göra studenter till forskare. I stället 

handlar det om att ge praktikanter med svenska som andraspråk och med er-

farenhet från arbetsplatser med andra kulturella förtecken en modell för hur man 

kan förstå, närma sig och steg för steg delta aktivt på en arbetsplats i språkliga 

och kommunikativa praktiker, även satta i relation till större samhälleliga 

sammanhang. Vem skriver och talar med vem, när, hur och varför, är viktiga 

frågor för att förstå sig själv, andra och nya arbetsplatskontexter som en form av 

interkulturell kunskap. Varje praktikant har då sina egna utgångspunkter och 

förhållningssätt som just i detta sammanhang fokuserar vad det kan innebära att 

vara statlig tjänsteman i dagens Sverige.  

Den offentliga förvaltningen som arbetsplats ska också förnyas genom 

nyanställda med annan kulturell bakgrund. Frågan om hur eller om prak-

tikanternas interkulturella kompetens tas tillvara på myndigheterna tas också 

upp i rapporterna. En diskussion omkring detta ryms inte här, men allmänt kan 

sägas att praktikanternas önskan och förhoppning om att få ett arbete ibland 

hämmar ett kritiskt förhållningssätt under den första praktikperioden. 

Slutligen gällde frågan metodens relevans inom forskningsprojektet 

Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och 

kultur för mångfald i statliga organisationer. Det egna erfarenhetsbaserade och 

reflekterande skrivandet kan ses som en typ av så kallad autoetnografi (Chang 

2008) som här kombineras med en etnometodologisk ansats genom att prak-

tikanterna och deras rapporter tolkas som del i socialt situerad praktik. Auto-

etnografin kan i kombination med andra metodiska ansatser förhoppningsvis 

vara ett stöd i processen mot förnyelse av den offentliga förvaltningen i Sverige 

genom att ta tillvara praktikanternas reflektioner och iakttagelser i samverkan 

med praktikplatsen, men är också viktig för forskningsperspektiv om mångfald i 

allmänhet. Chang (2008:57) skriver: 

Given a clear understanding that autoethnography is a rigorous ethnographic, broadly 

qualitative research method that attempts to achieve in-depth cultural understanding of 

self and others, this inquiry has much to offer to social scientists, especially those 

concerned with raising cross-cultural understanding in a culturally diverse society. 
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Ett problem i det sammanhang som studien utförs i verkar ofta vara bristen på 

kritisk reflektion hos praktikanterna, troligen delvis beroende på deras strävan 

efter insocialisering och starka önskan om ett arbete som handläggare. Till viss 

del är deras positiva synsätt befogat och förståeligt; många möts under den 

första perioden av mycket bekräftande och uppskattande återkoppling. Men som 

forskningsmaterial visar praktikanternas textperspektiv hur sambandet mellan 

språksyn, diskurs och samhälleliga förhållanden i form av sociopolitisk kontext 

spelar en betydelsefull roll. Eller som Roberts, Davies och Jupp (1992:9) 

uttrycker det när de förespråkar en bred syn på språk och kommunikation: 

Such a view of language goes a long way beyond a structural or functional view. It 

includes a critical view which engages with language as creating social identity, with 

the role of language in creating and maintaining social structures, and so with issues of 

language and power … It has to take account of the socio-political context in which 

language has to be learned, how learners perceive themselves in relation to that 

language and its speakers, and how they are perceived and received by that language 

culture. 
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Klarspråksforskningens framtid 

Olle Josephson 

Denna skrift inleddes med en smärre kulturkrock: Catharina Höögs berättelse 

om att byta roll från textforskare på universitetet till språkvårdsutredare på 

Statskontoret. Ett liknande kulturkrocksperspektiv ska också avsluta den. Det är 

utgångspunkten för min kommentar till inläggen i denna skrift. Min bakgrund är 

nämligen nio år som språkvårdschef, först för Svenska språknämnden (2000–

2006), sedan för efterföljaren Språkrådet (2006–2009). I den positionen befann 

jag mig i högsta grad i skärningspunkten mellan språkforskning och mycket 

praktiska, alldagliga språkvårdsbehov. Avståndet mellan de två verksamheterna 

är inte oändligt, men det var inte bara en skärningspunkt; det var också en klyfta. 

Mellan forskning och språkvård 

Ökar eller minskar denna klyfta? Frågan har inget entydigt svar. Å ena sidan 

talar åtskilligt för bättre förutsättningar för samarbete mellan forskning och 

institutionaliserad språkvård. Språkvården har de senaste årtiondena alltmer 

vidgat sitt verksamhetsområde, så att texter, kommunikationssituationer och 

språkval blivit lika viktiga uppgifter som lexikal, ortografisk och grammatisk 

normering och rådgivning. Den tillämpade språkvetenskapen har sedan prag-

matikens genombrott för cirka trettio år sedan utvecklat mycket forskning kring 

just texter, kommunikationssituationer och språkval i arbetsliv, utbildning och 

vardag. På Språkrådet kunde vi utnyttja dessa ömsesidiga intressen t.ex. när vi 

arbetade – eller lät arbeta – fram Jämställt språk (Milles 2008), Handbok i 

svenska som andraspråk (Garlén & Sundberg, 2008) eller En arbetsdag i skrift-

samhället (Karlsson 2006). De två förra är praktiska handböcker som i 

väsentliga delar kunde knyta an till nästan dagsfärsk forskning. Den senare är 

snarast motsatsen: en forskningsrapport som redovisar resultat av direkt relevans 

för förståelsen av språkvårdens praktiska uppgifter och som därför var lämplig 

att ge ut i rådets skriftserie. 

Å andra sidan finns krafter som vidgar klyftan mellan språkvård och 

forskning. Det ställs allt högre krav på forskarna att definiera sina uppgifter 

utifrån ett internationellt forskningsläge och publicera sig inför en internationell 

vetenskaplig publik, dvs. på engelska. Det medför i sin tur höga krav på modell- 

och teoriutveckling, men mer begränsade krav på empiri – särskilt om empirin 

gäller ett internationellt obegripligt språk som svenskan. Det gör inte bara forsk-
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ningsresultaten oläsbara för en något bredare allmänhet. Det innebär också att 

forskningsuppgifterna formuleras utifrån problem som ytterst har sin grund i 

tänkesätt i amerikansk universitetsmiljö; USA har ju en dominerande ställning 

och ett språkligt försteg i det internationella forskarsamhället. Svenska forskare 

riskerar att vända sig bort från nationellt grundade forskningsfrågor. Tendensen 

förstärks av universitetens och högskolornas snabba tillväxt. De sysselsätter så 

många personer att den enskilda språkforskaren inte behöver vända sig utanför 

universitetets murar för att finna stimulans och inspiration. Distans till det 

omgivande samhället kan till och med bli en akademisk dygd.  

På Språkrådet var det därför inte svårt att finna problem som krävde 

forskning, men som forskarna – troligen med goda skäl från sina utgångspunkter 

– inte tycktes hågade att angripa, t.ex. rejäla empiriska kartläggningar av för-

skjutningar i bruket i samtida svenskt skriftspråk eller användarstudier av 

funktionaliteten hos ortografiska konventioner. (Ett exempel ur högen: varför 

saknar vi vetenskaplig grund att avgöra om man ur skribent- och läsarsynpunkt 

bör föredra rigida danska eller vaga svenska kommateringsregler?) Ned-

läggningen 2007 av tidskriften Språkvård för att bereda plats för den betydligt 

bredare Språktidningen är ett annat symptom på samma utveckling. Den nya 

tidskriften är visserligen en populärvetenskaplig succé, men jämför man inne-

hållet med Språkvårds mer akademiska framtoning kan man hävda att klyftan 

mellan forskarsamhället och den i hög grad intresserade allmänheten har ökat.  

Klarspråksforskningen undgår inte dessa problem. Forskningsbehovet har 

uppstått ur en nationell tradition. Visst finns det en internationell klarspråks-

rörelse med tidskriften Clarity som ett viktigt organ och med återkommande 

globala konferenser (år 2010 i Lissabon); till samma kategori hör de inter-

nationella Plain Language-konferenserna (2009 i Sydney, 2011 i Stockholm). 

Men denna rörelse består inte av forskarnätverk utan är forum för yrkesgrupper 

som arbetar med lagstiftning eller myndighetskommunikation, i första hand 

jurister. Svenska deltagare brukar ofta ha uppfattningen att Sverige ”ligger före”. 

Det finns ingen tydlig internationell tradition av klarspråksforskning. I ett färskt 

översiktsverk som Handbook of communication in the public sphere (Wodak 

och Koller 2008) har inte ett enda bidrag klarspråksperspektiv.  

I det internationella forskarsamhället kan det till och med vara suspekt att 

gripa sig an forskningsuppgifter som syftar till att underlätta kommunikationen 

mellan myndighet och medborgare, till båda parters belåtenhet. Alliansen mellan 

stat och medborgare har ibland framställts som något typiskt svenskt (t.ex. 

Berggren och Trägårdh 2006). Med amerikanskt synsätt är det önskvärt att med-

borgaren kan hålla sig så långt borta från överheten som möjligt; forskning om 

hur statsmakten kommunicerar till medborgaren måste därför nästan med 

nödvändighet ta avstamp i ett kritiskt perspektiv. 

Framgångsrik klarspråksforskning måste leva med dessa komplikationer. Den 

ska vara till praktisk nytta för klarspråksarbetet, javisst. Men den måste också 

anknyta till internationell teoriutveckling och diskussion, annars är den dömd till 
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marginalisering. Den måste hävda den svenska egenarten, inte som något 

självklart och förträffligt, utan som något kontroversiellt och perspektiv-

öppnande i ett icke-svenskt sammanhang.  

Klarspråksforskningens frågor 

Efter denna allmänna predikan övergår jag till mer specifika kunskapsintressen 

för klarspråksforskningen. Med en viss förenkling vill jag urskilja fyra områden, 

som är både vetenskapligt fruktbara och erbjuder kunskap som klarspråk-

vårdarna ropar efter: begriplighet och läsbarhet, textetnografi, kritisk textanalys 

samt språkval, språkideologi och språkattityder. 

Begriplighetsforskningen behöver knappast motiveras; själva kärnan för klar-

språksarbetet är ju att information av olika slag ska vara begriplig. Text-

etnografin är nödvändig för att förstå villkoren för produktion och konsumtion 

av texter; utan sådana kunskaper kan vi inte säga något om vem som ska förstå 

vilka texter (konsumentperspektivet) eller varför texter ser ut som de gör 

(producentperspektivet). Den kritiska textanalysen, som gjort sitt segertåg i 

forskarvärlden sedan början av 90-talet, har skärpt redskapen för innehållsligt 

orienterad textanalys – faktiskt oavsett hur kritisk analysen sedan må vara. Det 

fjärde området skiljer ut sig genom att det inte handlar om faktiskt språkbruk 

utan om attityder till språkbruk och ideologier om språk. Dit hör inte minst 

frågan om språkval; i ett mångspråkigt Sverige kan man inte ta för givet att allt 

klarspråk ska vara svenskt.  

Åtminstone tre av dessa områden diskuteras relativt utförligt i de föregående 

presentationerna, medan det fjärde och sista mer skymtar förbi. Jag ska kort 

kommentera vart och ett av områdena och försöka undvika att alltför mycket 

upprepa vad som redan sagts. 

Begriplighetsforskningen, till att börja med, har för mig länge framstått som 

det tydligaste exemplet på att forskarnas och praktikernas önskemål skiljer sig. 

Otaliga gånger under min språkrådstid fick jag samma fråga från språkkonsulter 

och språkvårdsansvariga på myndigheter och företag: vad finns det för ny forsk-

ning som visar vilka språkliga drag som gör texter lättlästa? Ingen, brukade jag 

svara. Sedan måste jag förklara att Britt-Louise Gunnarssons banbrytande under-

sökning från 1982 – utförligt refererad av författaren i denna skrift – hade löst så 

många av de teoretiska problemen att forskningsfältet för lång tid upphörde att 

vara attraktivt. Gunnarssons pragmatiskt-kognitivt baserade modell var fort-

farande utmärkt för den som ville bearbeta sakprosatexter, särskilt av handlings-

anvisande slag, och gav sig tid att sätta sig in i resonemangen. Men ny forskning 

var det ju inte längre. 

De senaste åren har dock läget ljusnat. Både Gunnarsson och Höög klargör att 

nätet har ökat begriplighetsforskningens attraktivitet. Multimodal textanalys, 

kognitionsforskning och lingvistiskt baserad begriplighetsforskning bör ha alla 
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förutsättningar att i lycklig förening utveckla teori och ta fram resultat av 

praktisk nytta. En liten brasklapp dock: i Språkrådets omvärldsanalys för 2008 

påpekar man att intresset för läsbarhet på webben framför allt riktar in sig på 

tekniken. Talsyntes, skärmupplösning, länkningsmöjligheter m.m. diskuteras, 

medan språket – ordval, meningsbyggnad, textbindning och informations-

struktur – mer rutinmässigt analyseras med beprövade metoder (jfr t.ex. 

myndighetsskriften Vägledning för 24-timmarswebben). Varningen avser 

klarspråksarbetet, inte forskningen, men bör ändå uppmärksammas av språk-

forskare. Lingvistiska och psykolingvistiska ansatser kan både vinna teoretiska 

poänger och göra praktisk nytta i utforskandet av begriplighet på webben. Och 

omvänt: resultat från den begriplighetsforskningen borde kunna utnyttjas också i 

utforskandet av hur traditionella tryckta texter förstås. 

I språkvårdarperspektiv finns det också ett pedagogiskt problem med nyare 

begriplighetsforskning; Höögs bidrag är mycket tydligt på den punkten. Det är 

så förledande enkelt att tala om traditionella språkliga kategorier som var 

centrala i läsbarhets- och begriplighetsforskning för fyrtio år sedan: enkla ord, 

korta meningar, högertyngd. Språkvårdaren frestas därför att förbli vid denna 

gamla läst, mot sitt eget bättre vetande. Hur förmedlar man nyare insikter om 

vad som gör texter lätta och svåra till skribenter som inte vet så mycket och 

aldrig kommer att veta så mycket om språk? Det är ett språkdidaktiskt 

forskningsprojekt i sig. 

Vid sidan av den webbdrivna forskningen framstår i denna skrift det etno-

grafiska perspektivet som den mest påtagliga nya trenden i klarspråks-

forskningen (de två låter sig naturligtvis förenas) – det dyker upp i nästan 

samtliga bidrag, allra mest hos Göransson & Ledin och hos Sundberg. Det är 

ganska enkelt att förklara lockelsen, inte minst i klarspråkssammanhang. 

Forskningsfältet är relativt jungfruligt, varför det går bra att skörda nya 

intressanta resultat. Den praktiska nyttan inses lätt: det är bra att få reda på hur 

man ska organisera läsningen av teoretisk litteratur på en praktisk utbildning 

(Göransson & Ledin) eller att myllret av förkortningar kan vara ett stort 

initialproblem för en nykomling på en byråkratisk arbetsplats (Sundberg). Det är 

också en forskning som är lätt att begripa. Den dras inte med textanalysens 

pedagogiska problem utan mycket av resultat och teorier låter sig förmedlas på 

ett språk som ligger allmänspråket nära. Med detta sammanhänger att det är en 

typ av forskning som nästan var och en kan pröva på. Sundberg låter ju sina 

praktikanter själva stå för materialinsamlandet och en del av analysen. Det är 

inte så svårt för en språkvårdare att t.ex. be några kamrater på arbetsplatsen 

anteckna alla texter de läser under en förmiddag, från papperslappen och sms:et 

till utredningen. Sådana övningar brukar i all sin trivialitet bjuda på nya insikter. 

Det triviala är möjligen också den fara som hotar textetnografin. Man måste 

kunna gå vidare från enkla dokumentationer av textbruk. Det kräver att 

forskarna kan konstruera och förmedla analytiska begrepp med starkt 

förklaringsvärde, för både inomvetenskapligt och pedagogiskt bruk. Som i 
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många andra sammanhang finns två vägar. Den ena är punktstudien som går på 

djupet i jakt efter generaliseringar (jfr t.ex. Karlsson 2006 som lanserar begrepp 

som osynligt skriftbruk och textsamlingspunkter eller prövar nya 

funktionstypologier). Den andra vägen är kanske att kombinera de många 

specifika undersökningarna med någorlunda djärva syntesförsök. Vilka vågar 

sig t.ex. på att skriva boken ”Den svenska statsförvaltningens textetnografi”? 

Vad som kan sägas om textetnografin kan också sägas om den kritiska 

textanalysen. Sedan genombrottet på 1990-talet har den kommit att erbjuda 

mycket användbara analysredskap för att klarlägga perspektiv och för-givet-

taganden i texter – åtskilliga spår av den kritiska textanalysen finns till exempel 

i Rahms & Ohlssons artikel i denna skrift. Metoderna är relativt lättillgängliga, 

vilket säkert bidragit till genomslaget. Man behöver inte vara skolad lingvist för 

att lära sig granska pronomenreferens, negationer, adversativa konnektiver, verb-

processer och annat (fast beteckningarna för dessa analysmetoder låter krång-

liga). Som Gunnarsson påpekar i sitt bidrag är sådana undersökningar nästan 

alltid välkomna; vi behöver alltid veta vad som egentligen sägs och inte sägs 

från myndigheternas sida. Frågorna är inte heller i grunden nya för klarspråks-

arbetet Ända sedan 1970-talet har inslag i textgranskningen påmint om den 

kritiska textanalysen, exempelvis uppmärksamheten på tilltalspronomen eller på 

semantiska subjektsstrykningar genom passiveringar och nominaliseringar. 

Skillnaden är som sagt att konsensus- och inte konfliktperspektivet dominerat. 

Men den kritiska textanalysen har alltså skärpt instrumenten, och inte minst 

empiriskt är det i högsta grad önskvärt med undersökningar av det offentliga 

språket, både synkront och diakront. 

Också här lurar trivialitetsfaran. Att demonstrera att och hur myndighets-

perspektivet dominerar i myndighetstexten kan vara en nyttig insikt för myndig-

hetsskribenten, men är inte alltid så spännande för forskningen. Forskaren måste 

gå vidare, antingen i samhällsvetenskaplig riktning med ordentliga diskussioner 

av maktförhållanden och ideologier, eller i riktning mot begriplighets- och 

receptionsforskning: hur mycket av de perspektiv som frilagts i textanalysen blir 

för-givet-taganden också hos läsarna? 

Man måste också noga välja ämne för den kritiska textanalysen. Jag skulle 

t.ex. gärna se sådana undersökningar av just den svenska klarspråkstraditionen. I 

den här artikeln har jag framfört obelagda påståenden om att samförstånds-

perspektivet dominerar klarspråksarbetets riktlinjer, liksom en utpräglat 

funktionell språksyn. Stämmer det? Det vet vi inte förrän någon duktig kritisk 

textanalytiker undersökt de centrala dokumenten och relaterat resultaten till 

språkvårdsideologier. 

Därmed har jag närmat mig det fjärde området: attityder, språkideologi och 

språkval. Det rymmer ganska olika forskningsuppgifter, men de förenas av att 

det språkliga mötet mellan myndighet och medborgare inte längre står i centrum, 

snarare uppfattningarna om det.   
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Catharina Höög skriver i sitt inledningskapitel att vad man kan kalla de 

vänligt likgiltiga attityderna till språkvårdsarbete lyftes fram som ett av 

problemen i hennes klarspråksutvärdering 2001. Det fick jag ofta bekräftat 

under min tid på Språknämnden och Språkrådet; myndighetsspråkvårdarna hade 

inte någon särskilt prestigefylld position på sina arbetsplatser eller den rakaste 

vägen till generaldirektören. (Också den myndighet jag själv kom att tillhöra 

2006, Institutet för språk och folkminnen, lät vänta på sig i tre år innan den 

antog språkliga riktlinjer.) 

Antagligen speglar denna likgiltighet mer allmänna språkattityder i det 

svenska samhället. Språk och språkbruk är inte särskilt starkt tematiserat i det 

offentliga samtalet, och svenskarna i allmänhet tycks inte ha så genomtänkta 

uppfattningar eller starkt engagemang i språkfrågor – även om ett folkligt 

intresse naturligtvis finns (se Höög 2006 för en summering av svenska 

språkattityder). Det innebär att det lovvärda och mycket viktiga arbete som 

utförs på många arbetsplatser för att förändra attityderna till klarspråksarbetets 

betydelse trots allt kan ha svårt att gå på djupet. Attitydbildning är komplicerat, 

det är t.ex. ofta stora skillnader mellan de attityder folk medvetet ger uttryck för 

och dem de bär på ett djupare plan. Klarspråksaktiva skulle utan tvivel ha nytta 

av undersökningar som metodiskt och teoretiskt gick utöver enkäten och 

intervjun och tog reda på hur attityder till myndighetsspråk bildas och ombildas, 

hos både textproducenter och mottagare. Svensk språksociologisk forskning om 

attityder, som är i tilltagande men relativt outvecklad (se Bijvoet 2007 för en 

översikt), skulle också behöva denna forskning. 

Explicit formulerade språkattityder som förbinds till sammanhängande upp-

fattningar och relateras till samhällssyn blir till språkideologier. Och det ideo-

logiska momentet har blivit mycket starkare i svensk språkvård i det nya år-

tusendet. Den nya språksituationen har mer eller mindre tvingat statsmakterna 

att formulera en uttrycklig språkpolitik med minoritetsspråkskonventionens 

ratificering 1999, riksdagens fyra språkpolitiska mål 2005 och den nya språk-

lagen från 2009. Den som går till källorna, dvs. de statliga utredningarna, och 

letar efter ideologiska ställningstaganden kan dock bli besviken. De finns där, 

naturligtvis, men oftast mellan raderna. Det är inte bra när otydliga ideologiska 

utgångspunkter, otydliga också för beslutsfattarna själva, får styra allt fler beslut 

om språktest, översättning, textbearbetning, informationsstrategier m.m. Forsk-

ning om svensk språkvårdsideologi har börjat dyka upp (t.ex. Milani 2007) men 

det allra mesta återstår. Här finns både en livaktig internationell forskningsmiljö 

och ett stort kunskapsbehov för den praktiska språkvården att knyta an till. 

Inte minst styr ideologiska överväganden – medvetna eller omedvetna – både 

allmänna bestämmelser och praktisk hantering av språkval. I denna volym visar 

sig flerspråkighetsperspektivet främst i Sundbergs undersökning. Om vi sätter 

ihop en motsvarande skrift om tio år, så kommer det att dyka upp på fler ställen; 

det är jag övertygad om. På alla nivåer i offentlig förvaltning aktualiseras dag-

ligen valet av språk. Vilka dokument ska översättas till eller från engelska? 
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Vilken information ska finnas på stora invandrarspråk? Hur ska de fem 

nationella minoritetsspråkens krav på synlighet tillgodoses? Vilka krav ska 

ställas på medarbetare med annat modersmål än svenska? Besluten styrs av 

kombinationer av praktiska hänsyn, ekonomiska prioriteringar, lagar och för-

ordningar och, som sagt, ideologiska ställningstaganden. Den som på allvar ut-

forskar denna härva kommer att ha mycket väsentligt att säga om hur ett 

samhälle som det svenska kliver in flerspråkigheten – det som framtidens 

språkhistoriker med all sannolikhet kommer att beskriva som den viktigaste 

förändringen i 2000-talets Sverige. 

Klarspråksarbete kan för utomstående betraktare, också inom den akademiska 

världen, framstå som en smula glanslöst. Ett ändlöst gnetande med att få 

byråkrater att skriva lite enklare, tänker man sig. Ingen betvivlar verksamhetens 

nytta, men den ger inte hög status, inte heller i forskarvärlden. Det är en felsyn. 

Klarspråksarbete reser centrala forskningsfrågor. Mina korta kommentarer i 

denna artikel är inget forskningsprogram, men jag hoppas att jag lyckats antyda 

hur klarspråksfrågorna leder rakt in i forskningsfält av stor vitalitet, teoretiskt, 

metodiskt och empiriskt. Begriplighet, textetnografi, kritisk textanalys, ideo-

logier och språkval är inga glanslösa och perifera uppgifter. Vi som är 

intresserade av klarspråksforskning kunde gott vara lite tuffare med att påpeka 

den centrala position inom språkforskningen vi är berättigade till. Vi ses på 

forskningsfronten! 
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