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Abstract 

Nord, Andreas, 2011: Att göra någon annans text tydlig. Förutsättningar och 
språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext. TeFa nr 48. Uppsala: 
FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

 

Making someone else’s text clear: Conditions and linguistic ideals in language 
revisions of official texts presents a case study of the revision work of two 
professional language consultants aimed at producing a moderate plain language 
adaptation of a Swedish government agency report. The codified linguistic ideal 
for Swedish plain language work is also mapped. The study shows how the 
revision work is hampered by organizational conditions. Drawing on the Acti-
vity Theory framework developed by Engeström, the composition and revision 
processes are described as separate and barely interacting activity systems, with 
different sets of norms and ideals, and little mutual understanding. The frames 
for the revision process include restricting the language consultants’ mandate to 
the intraparagraph level and restricting contact between the government agency 
and the language consultants to written instructions and written comments in the 
text file. The revisions turn out to give priority to eliminating obvious obstacles 
to comprehension such as unclear or ambiguous references and unclear, com-
plex syntactic structure as well as to linguistic correctness, with some but not 
consistent correspondence to the plain language ideal. The revised chapters are 
characterized to some extent by abstractness and an internal scientific per-
spective that is less well suited to parts of its broad target group, which includes 
part-time politicians and students. These features are generally left untouched, 
since revision of these areas is seen as risky ‘content’ revision. The report 
concludes by proposing that a less reactive and more dialogical, integrated work 
organization would allow more thorough revisions, as well as reduce the risk of 
misconceptions based on the different norm systems of participants in the 
different spheres. 
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Förord 
I denna rapport, Att göra någon annans text tydlig. Förutsättningar och språk-
ideal vid språkbearbetning av myndighetstext, presenterar Andreas Nord en fall-
studie som belyser myndighetsspråkvårdens praktik och villkor. Två språk-
vårdares granskning och revidering av en myndighetsrapport har analyserats. Ett 
mål har varit att fånga vad granskarna gör i sina textrevisioner och hur de för-
håller sig till olika normer och ideal, ett annat att beskriva hur arbetet mer kon-
kret är organiserat och hur de lokala omständigheterna påverkar den faktiska 
processen. Fallstudien har vidare kompletterats med en mindre undersökning av 
vilka språknormer och språkideal som framträder i centralt framtagna riktlinjer 
om myndighetsspråk. 

Rapporten redovisar den första fallstudien inom projektet ”Klarspråks-
granskning: Extern språkbearbetning av myndighetstexter som tillämpad språk-
vetenskap”. Författaren belyser mångsidigt hur kollektivt arbete med texter går 
till i praktiken och relaterar språkvårdarnas praktiska vardag till aktuell forsk-
ning om språk, texter och skrivande. 

Andreas Nord, som nu är universitetslektor vid Göteborgs universitet, genom-
förde undersökningen inom ramen för en ettårig postdoktoranställning vid Insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

 

Uppsala i december 2011 

Britt-Louise Gunnarsson  
professor i modern svenska, ssk sociolingvistik 
redaktör för TeFa 
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1 Inledning1 

En förutsättning för att många grupper av människor ska kunna vara delaktiga i 
samhället och utöva sina demokratiska rättigheter är att offentliga texter är 
lättillgängliga. Denna övertygelse är grunden för den svenska myndighetsspråk-
vården. Under den talande rubriken ”Klarspråk är bra för demokratin” motiveras 
dess arbete på följande sätt i skriften ”Klarspråk lönar sig” från 2006: 

Språket ska inte vara ett hinder för människor att ta del i samhällslivet, att förstå beslut 
och att engagera sig politiskt. Ett klart och begripligt språk är nödvändigt för att dia-
logen mellan beslutsfattare och medborgare ska fungera. Det är också en demokratisk 
rättighet att få begriplig information. (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 9) 

Tanken att det man ofta benämner ”klarspråk” ska känneteckna svenskt myndig-
hetsspråk är således tätt knuten till den svenska offentlighetsprincipen, och 
formuleringar om detta ideal har till och med förts in i lagstiftningen – om än 
utan sanktionsmöjlighet. Enligt språklagens (SFS 2009:600) elfte paragraf – den 
så kallade klarspråksparagrafen – ska språket i offentlig verksamhet ”vara 
vårdat, enkelt och begripligt”, och sedan länge stadgar förvaltningslagens (SFS 
1986:223) sjunde paragraf att varje myndighet ska ”sträva efter att uttrycka sig 
lättbegripligt”. Språklagens formulering förklaras av Språkrådet på följande sätt: 

Med vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommenda-
tioner och kunna förstås av den enskilde. Det kräver ett enkelt språk, det vill säga ett 
språk utan svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. 
Med begripligt språk menas att språket ska vara anpassat så att mottagaren bör kunna 
förstå. (Språkrådet 2010c s. 7) 

Att verkligen uppnå detta i varje enskild text är förstås inte enkelt, och det finns 
en potentiell motsättning inbyggd redan i detta ideal – är det enkla alltid det 
mest begripliga? I praktiken menar man med begriplighet ofta ”mottagaranpass-

                                         
1  Denna rapport redovisar en fallstudie inom projektet ”Klarspråksgranskning: Extern språk-

bearbetning av myndighetstexter som tillämpad språkvård” En andra fallstudie kommer att 
redovisas i senare publikationer. Undersökningen har utförts inom en ettårig forskaranställ-
ning vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Inspiration och värdefulla 
tankar har jag inhämtat på forskningsseminarier där, vid systerinstitutionerna på Stock-
holms universitet och Södertörns högskola och på Språkrådet i Stockholm, liksom i samtal 
med forskare och språkvårdare från olika håll. Särskilda större eller mindre bidrag har 
kommit från Mona Blåsjö, Lena Ekberg, Emilia Emtell, Britt-Louise Gunnarsson, Hanna 
Hallmén, Olle Josephson, Lena Lind Palicki, Sofia von Malortie, Björn Melander, Catha-
rina Nyström Höög, Jonatan Pettersson, Hedda Söderlundh, Marie Sörlin och Åsa Wenge-
lin. Ett speciellt tack går till Alex Svensson – språkvårdare, men inte språkvetare – som har 
granskat denna rapport och gett många förslag till förbättringar av både formuleringar och 
tankegångar. 
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ning” utifrån tanken att kommunikation ska ske på mottagarnas villkor, det vill 
säga helt enkelt att mottagarens behov ska styra och att det viktiga rent allmänt 
är att texten är maximalt funktionell för sin målgrupp och sitt syfte. Samtidigt 
förknippas klarspråksarbetet också med vissa konkreta råd om hur språket bör 
vara, t.ex. ledigt, personligt och ”aktivt”, det vill säga utan typiskt myndighets-
språkliga ord och utan många passiva verb (jämför Becker Jensen 2007). I denna 
rapport kartläggs detta ideal och det jämförs med idealet såsom det tar sig 
uttryck i arbetet med att revidera en text med ett ganska avancerat innehåll. 
Texten skiljer sig från den typ av texter som oftast har lyfts fram i klarspråks-
arbetet, nämligen sådana som utgör kommunikation från beslutsfattare till med-
borgare. I stället handlar det om experter som vänder sig till beslutsfattare 
(tjänstemän eller företroendevalda politiker). Men även sådana offentliga texter 
som vänder sig till beslutsfattare omfattas av klarspråkstanken: 

Det är också i högsta grad en demokratisk fråga att alla offentliga texter skrivs så att den 
intresserade allmänheten och inte minst de folkvalda kan, vill och orkar ta del av dem. 
Annars kan det aldrig bli vare sig samhällsdebatt eller folkstyre i demokratisk mening. 
(Ehrenberg-Sundin 2000 s. 170)  

En fråga blir därför vad klarspråksarbetets språkideal kommer att betyda i 
arbetet med sådana mer specialiserade texter. 

Den form av arbete med språkvård som följs i föreliggande studie är också av 
ett specifikt slag: det rör sig om språkgranskning utförd av externa språkvårdare. 
Somliga myndigheter har egna fast anställda språkvårdare som löpande arbetar 
med att uppnå en så mottagaranpassad och ändamålsenlig kommunikation som 
möjligt genom att se över viktiga texter och genom att utveckla medarbetarnas 
språkliga kompetens. Andra myndigheter anlitar däremot språkexperter och 
språkvårdsföretag på konsultbasis för specifika uppdrag. Ett vanligt uppdrag för 
dem är att språkgranska och vid behov bearbeta och skriva om särskilt viktiga 
myndighetstexter innan dessa publiceras. Denna typ av uppdrag utgör därför en 
viktig del av det praktiska arbetet med många myndigheters texter. Språkgransk-
ning har också lyfts fram som en av de åtgärder som är lämpliga att vidta för att 
göra myndighetstexterna bättre. I den handledning om myndighetsspråkvård 
som citerades ovan nämns just ”språkgranskning och bearbetning av texter eller 
utkast till texter” som det första exemplet på vad en ”språkexpert” kan hjälpa till 
med (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 19).2 Och det är alltså språkgranskning gjord 
av sådana externa språkexperter som står i centrum här. 

                                         
2  Andra punkter är bl.a. ”skribenttjänster”, ”kurser, föreläsningar om och enskild handled-

ning i skriftlig och muntlig kommunikation”, ”nulägesbeskrivningar och behovsanalys, till 
exempel genom textanalys och analys av dokumentflöden, skribentroller och kommunika-
tionssituationer” (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 19). 
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Studiens inriktning, syfte och motivering 
Det som presenteras i denna rapport utgör en fallstudie av en del av textproduk-
tionsprocess där en svensk statlig myndighet sänder de flesta av kapitlen i en 
nästan färdig rapport till ett företag i språkbranschen för språkgranskning. 
Språkföretaget anlitar i sin tur två externa språkexperter för uppdraget. Ramarna 
för granskningen kommer att beskrivas mer ingående i senare kapitel, men är 
sammanfattningsvis de följande: 

– Myndigheten har ramavtal med ett företag i språkbranschen som erbjuder 
språkvårdstjänster utifrån vad som definieras i uppdraget. 

– Granskningen av texterna utförs i ett slutskede av textproduktionsprocessen 
och omfattar kontroll av språkriktighet och vid behov revidering (men 
normalt inte på högre nivå än den grafiska meningen), som dock skribenten 
till sist ska godkänna. 

– Syftet med granskningen är ”[a]npassning med hänsyn till läsarna och syftet 
med texten” (enligt Myndighetens kravspecifikation vid upphandlingen). 

Jag kommer här att tala om språkexperten som (språk)granskare och om det de 
gör som (språk)granskning i enlighet med utövarnas eget språkbruk. Man bör 
dock bära i minnet att granskning inte bara handlar om att upptäcka eventuella 
problem, utan även (så vitt det är möjligt inom de givna ramarna) att åtgärda 
dessa problem genom att på förslag revidera texten eller kommentera vad som 
bör åtgärdas. 

Valet av den externa språkgranskningen som forskningsobjekt motiveras av 
att den utgör ett intressant exempel på hur myndighetsspråkvårdens praktik och 
villkor ser ut i vardagslag och formas av de lokala omständigheter som gäller 
och av de kommersiella villkor som upphandlingsförfarandet medför. Språk-
granskningen innebär ett möte mellan språkexperter och myndighetsskribenter 
som kan ha olika perspektiv, men ändå arbetar med en och samma text. Många 
undersökningar av skrivande i yrkeslivet visar att föreställningar om och normer 
för skrivande och skrivprocesser är i högsta grad kontextberoende eller situ-
erade, det vill säga bundna till och formade av lokala kontexter. Därför är de 
svåra att få tillgång till och förstå för dem som inte delar dessa kontexter. Och 
här kan alltså både myndighetsskribenterna och språkvårdarna ha sina egna, 
kontextberoende normer – liksom även sina individuella uppfattningar, formade 
av deras individuella historia. 

Det främsta syftet med denna studie är alltså att belysa konkreta exempel på 
kollektivt arbete med texter som innefattar både språkexperter och vanliga 
språkanvändare, och i centrum står frågor om hur arbetet utförs och hur språk-
idealen ser ut när de tillämpas på en text som ställer krav på en ganska avan-
cerad språklig form. 



 

12 

Den övergripande frågan rör vad tankarna om mottagaranpassat myndighets-
språk kommer att betyda i praxis i det fall jag studerar. Studien förenar två per-
spektiv som är avsedda att belysa varandra: 

– En beskrivning av vad granskarna gör i sina textrevisioner – liksom hur 
denna praxis förhåller sig till de normer och ideal som finns i det samman-
hang där granskningen sker och i den centrala myndighetsspråkvården i stort. 

– En beskrivning av hur arbetet organiseras, hur formerna för det ser ut och hur 
de olika deltagarna förhåller sig till det. 

Med andra ord kommer undersökningen att beröra två områden, språkideal eller 
språknormer respektive verksamheter, och hur dessa samspelar. Hur jag ser på 
dessa områden och vilka teoretiska och metodiska redskap jag använder för att 
beskriva dem kommer jag att återvända till i senare kapitel. 

Undersökningens huvuddel utgörs av en fallstudie, men denna kompletteras 
med en mindre undersökning av vilka språknormer och vilken syn på ändamåls-
enlig kommunikation som framträder i centralt framtagna riktlinjer om myndig-
hetsspråk. Fallstudien omfattar i sin tur flera olika delar: en skissartad kartlägg-
ning av textproduktionen och granskningen på Myndigheten och Språkföretaget, 
inklusive en studie av Språkföretagets rekryteringsprov för nya granskare, samt 
en analys av två språkgranskares arbete med revisioner av olika kapitel från en 
och samma myndighetsrapport. 

Forskningsrelevans 
Undersökningen har särskild relevans för forskningen om språkplanering. 
Forskningen om språkplanering har bl.a. berör hur avsiktligt förändringsarbete i 
språkfrågor kan (och bör) genomföras, och till detta bidrar undersökningen. 

Det svenska klarspråksarbetet kan generellt sägas utgör en typ av språk-
planering, om man ger detta en bred definition i enlighet med Cooper (1989 s. 
45): medvetna åtgärder som syftar till att påverka andras språkliga beteende. 
Just klarspråksarbetet, som innebär ett försök att påverka myndighetsskribent-
ernas användning av språket och påverka mönstren för det offentliga språket, 
kan mer specifikt benämnas diskursplanering, vilket innebär språkplanering som 
berör ”genrer och kommunikationssituationer” (Josephson 2005 s. 84). 

I Sverige talar man ofta om språkvård snarare än språkplanering (jämför dock 
Westman 1995) och tal- och textvård i stället för diskursplanering (Josephson 
2005). Jag kommer att ansluta mig till detta, men med förbehållet att det kanske 
inte fullt ut är samma sak, eftersom de enligt mitt sätt att se det utgör olika typer 
av beskrivningar: språkplanering är forskningens begrepp som därför kan defi-
nieras och avgränsas vetenskapligt, medan språkvård är utövarnas begrepp. Det 
definieras därför genom att utövarna anser att det är det de gör. Denna åtskillnad 
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gör det också möjligt att hävda att en insats kan utgöra språkvård utan att nöd-
vändigtvis utgöra en språkplaneringsinsats. Det kan nämligen diskuteras om inte 
språkgranskningen i fallstudien är ett exempel på just detta – den lokala verk-
samhet som står i centrum för den här undersökningen betraktas nämligen all-
mänt som en sorts språkvård – men om det är språkplanering i mer egentlig 
mening är mindre självklart. För att kvalificera som sådant ska syftet ju vara att 
ändra skribenternas språkliga beteende. Om ambitionen bara är att ändra text-
erna är det endast indirekt en form av språkplanering. 

I någon mån motiveras undersökningen också av att den förhållandevis liv-
aktiga forskningen om svenskspråkiga myndighetstexter främst har berört 
informationstexter (Ohlsson 2007, Mertzlufft 2009, Lassus 2010, Lind Palicki 
2010), författningstexter av olika slag (Gunnarsson 1982, Landqvist 2000, Eke-
rot 2000, Nordman 2009) respektive beslutstexter (Mertzlufft 2009).3 Däremot 
har rapporter knappt berörts (ett undantag är kartläggningen i ”På väg mot ett 
bättre myndighetsspråk” 2001), trots att rapporter är en av de textgrupper som 
det centrala klarspråksarbetet särskilt har uppmärksammat, bl.a. genom att 
utarbeta ett särskilt så kallat klarspråkstest för rapporter. Rapporter är en 
intressant kategori av myndighetstext, eftersom de på ett annat sätt än t.ex. 
informationstexter representerar specialiserat språkbruk. Rapporter vänder sig å 
andra sidan i allmänhet till en mer initierad och avgränsad målgrupp än t.ex. 
informationstexter. 

Även för forskningen om textrevisioner har undersökningen relevans. Det 
finns nämligen förhållandevis få systematiska studier av språkbearbetning som 
innefattar professionellas revisioner av andras texter (se Bisaillon 2007 med 
referenser). Särskilt ovanligt är det att detta studeras utanför experimentsitua-
tioner (jämför dock Oestreicher 2000 och Nordman 2009). 

Empirisk relevans 
Studien är dock inte bara motiverad av forskningens behov av kunskap om 
faktiska praktiker – och arbetssätt och språkideal i dem – utan även av den 
tillämpade språkvårdens behov av vetenskapligt grundad teoretisk reflektion. 
Nyström Höög beskriver utifrån ett par mindre undersökningar hur ”den svenska 
språkvetenskapen och myndighetsspråkvården känner ganska svagt intresse för 
varandra” (Nyström Höög 2009 s. 11 med referenser; jämför Barnes m.fl. 2000 
s. 53, ”Mål i mun” 2002 s. 403). Inflödet från forskningen om språk, texter och 
skrivande till praktikerna inom språkvården är ganska litet, och sker mestadels 
via språkvårdarnas utbildning på olika högskolor, samtidigt som forskningen 
inte i någon högre grad har intresserat sig för utövarnas praxis. 

                                         
3  Tidigare forskning om svenskt myndighetsspråk och svenskt klarspråksarbete redovisas i 

kapitel 2. 
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Denna undersökning innebär ett inledande försök att brygga över denna 
klyfta. Det handlar då inte så mycket om att bidra med vetenskapligt stöd för 
eller att ifrågasätta vissa språkliga rekommendationer, utan snarare om att ge 
praktikerna redskap för teoretiskt grundad reflektion över sin verksamhet för-
ankrad i konkreta exempel, liksom att till forskningen och utbildningen förmedla 
något av praktikernas erfarenheter och perspektiv. Jag har däremot inte någon 
ambition att bevisa att granskningen gör – eller inte gör – de granskade texterna 
kvalitativt bättre för de avsedda mottagarna; detta skulle kräva en annan under-
sökning, som satte receptionen av texterna snarare än produktionen av dem i 
centrum. Däremot utgör undersökningen en möjlig bakgrund för studier – gärna 
etnografiska – av denna typ av texter ur ett läsarperspektiv. Den utgör också i 
viss mån en grund för att värdera en typ av arbetsupplägg inom språkgransk-
ningen genom att den pekar på några problem som kan uppstå. 

Vidare används i undersökningen den systemisk-funktionella grammatiken 
(SFG) för att beskriva språkliga fenomen. Detta är i första hand motiverat av att 
SFG visat sig vara en lämplig modell för att beskriva specialiserade språkliga 
resurser. Men i någon mån ser jag det också som ett självändamål att använda en 
annan språkbeskrivningsmodell än den teoretiskt mycket eklektiska begrepps-
apparat som blivit gängse inom språkvården. Valet av beskrivningsmodell och 
begreppsapparat innebär nämligen att olika kategoriseringar blir synliga, och 
genom att se på myndighetstexter genom SFG:s raster blir vissa andra uppdel-
ningar naturliga. T.ex. gör den traditionella grammatikens begrepp bisats att 
vissa kategorier ses som samhöriga, medan SFG för motsvarande fenomen 
använder begreppsparet bunden respektive inbäddad sats, något som fram-
tvingar en annan kategorisering (se vidare kapitel 3). Men jämförelser mellan 
olika beskrivningar kommer också att göras. 

Denna rapports uppläggning 
I följande kapitel (2) kommer en bakgrund till det svenska klarspråksarbetet och 
forskningen om svensk myndighetskommunikation att ges. Efter detta följer ett 
kapitel (3) som introducerar olika teoretiska och metodiska aspekter. Här 
beskrivs normbegreppet, särskilt i relation till revisioner, liksom det ramverk 
som jag använder för att beskriva normer i verksamheterna. Här introduceras 
också några centrala aspekter av den språkbeskrivningsmodell – den systemisk-
funktionella grammatiken (SFG) – som jag använder mig av. 

Kapitel 4 utgör det första resultatkapitlet, och redovisar en undersökning av 
vad mottagaranpassning och ”klarspråk” egentligen är enligt centrala riktlinjer 
från auktoritativa källor. 

Kapitlen 5–11 redovisar så fallstudien som kretsar kring produktionen av en 
rapport, de revisioner som görs av granskarna och hur dessa tas emot av 
beställarna på myndigheten. Redovisningen inleds i kapitel 5 med en översikt 
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över fallstudien och dess material. Kapitel 6 ger en överblick över vilken plats 
språkgranskningen har inom språkvården på den beställande myndigheten. 
Kapitel 7 beskriver mer specifikt hur den rapport som fallstudien berör kommer 
till. Kapitel 8 redogör för hur arbetet med språkgranskningen är organiserat och 
hur granskarna ser på det. Ett granskarprov som anordnas för att rekrytera nya 
granskare är materialet i kapitel 9, som därför beskriver vilka krav som ställs på 
den som vill få uppdrag som granskare. I kapitel 10 beskrivs granskarnas revi-
sioner i den aktuella rapporten, och i kapitel 11, slutligen, beskrivs hur dessa 
ändringar tas emot av beställaren. 

I kapitel 12 summeras så undersökningen, och empiriska slutsatser diskuteras.  
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2 Det svenska klarspråkspråksarbetet och 
myndighetsspråket 

Detta kapitel ger en översiktlig bakgrund över det svenska klarspråksarbetet i 
dag och säger något om vad vi utifrån tidigare undersökningar vet om svenskt 
myndighetsspråk. 

Myndighetsspråkvårdens organisation 
Det har redan framgått att språkgranskningen kan ses som en del av den väl 
etablerade övergripande verksamhet som ägnas åt att göra det offentliga språket 
mer tillgängligt för allmänheten, i dag ofta benämnt klarspråksarbete. Arbetet 
har lång tradition i Sverige, och har internationella paralleller, särskilt i engelsk-
språkiga länder, där man talar om det som en rörelse för ”plain English” eller 
”plain language”.4 

I Sverige är klarspråksarbetet institutionaliserat i den meningen att det finns 
flera stabila, inflytelserika, centralt placerade organisationer med tämligen väl 
definierade uppgifter. Viktigast för myndighetsområdet är klarspråksarbetet 
inom Språkrådet, Regeringskansliets språkexperter och EU-språkvården.5 Rege-
ringskansliets språkexperter har som sin främsta uppgift att granska lagtext 
under produktion, och EU-språkvården är främst inriktad på juridiska texter som 
översätts till svenska (se vidare Melander 2000, Ekerot 2000). Klarspråks-
gruppen har en mer utåtriktad uppgift, nämligen att ”stödja och inspirera 
svenska myndigheters och andra offentliga organs klarspråksarbete” (Språkrådet 
2010a). De tjänster som erbjuds för kontaktpersoner på myndigheter är föreläs-
ningar, seminarier och annan information som bidrar till att man kan ”starta och 
underhålla ett klarspråksarbete på sin arbetsplats” (Språkrådet 2010a). Själva det 
praktiska klarspråksarbetet genomförs alltså i första hand som klarspråksprojekt 
lokalt på en myndighet. Språkrådet medverkar också i att arrangera konferenser 
och seminarier om ”klarspråk”, och varje år delas priset Klarspråkskristallen och 
hederspriset Lilla klarspråkskristallen ut till en myndighet, en kommun eller ett 
landsting. Priset är ”en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter, och 

                                         
4  Att det finns viktiga skillnader mellan olika klarspråkstraditioner har dock visats av Ekerot 

(2010). Jämför också Josephson 2009 s. 100 om klarspråk i internationellt perspektiv. 
5  År 2006 skedde en omorganisation av den centrala språkvården som innebar att den 

tidigare fristående Svenska språknämnden tillsammans med Sverigefinska språknämnden 
omvandlades till Språkrådet, och blev en del av myndigheten Institutet för språk och folk-
minnen. Samtidigt uppgick Klarspråksgruppen, som tidigare hade varit knuten till Rege-
ringskansliet, i Språkrådet. För en aktuell och grundlig översikt över den svenska språk-
vårdens organisation och bevekelsegrunder, se Mertzlufft 2009. 
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en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser” (Språkrådet 2010b). Med priset 
vill man på ett symboliskt sätt markera klarspråksarbetets status. Språkrådet ger 
också fyra gånger om året ut gratisskriften Klarspråksbulletinen som informerar 
om nyheter på klarspråksområdet och berättar om genomförda klarspråks-
insatser. 

Språkrådet har också en informativ webbplats där råd och tips finns samlade, 
liksom ett diagnosinstrument, det så kallade Klarspråkstestet. Det finns numera i 
två versioner: ett för beslutstexter och ett för rapporter. 

Vid sidan av de statliga institutionerna finns lokalt placerade språkexperter på 
myndigheter och också många fristående språkexperter och företag som utför 
språkvårdstjänster. De fristående språkvårdarna bedriver sitt arbete på kommer-
siella villkor. Vanligt är att myndigheter upphandlar ramavtal i konkurrens 
mellan affärsdrivande företag. Dessa företag är ofta enmans- eller fåmans-
företag, men det finns också större aktörer på marknaden. 

De yrkesverksamma inom språkvården har ofta – men långt ifrån alltid – hög-
skoleexamen inom språkområdet, t.ex. lärarutbildning med inriktning mot 
svenska eller någon av de specialutbildningar med inriktning mot språkvård som 
finns. Till den svenska språkvårdens infrastruktur hör nämligen också de högre 
utbildningarna på området. Vid Stockholms universitet startades 1978 en utbild-
ning med inriktning mot språkkonsultarbete, uttalat inriktad på vård av den 
officiella svenskan, särskilt i myndighetssfären (Jämtelid 2003). I dag finns det 
en språkkonsultutbildning även vid Umeå universitet, och det finns också flera 
andra högre utbildningar med mer eller mindre uttalad inriktning mot språkvård. 

Myndighetskommunikation i dag 
Vad vet vi då om hur dagens svenska myndighetsspråk ser ut efter ett antal 
decennier av klarspråksarbete?6 Har denna diskursplanering lyckats? Att svara 
kategoriskt på detta är inte helt enkelt, men ofta beskrivs det svenska klarspråks-
arbetet som framgångsrikt, om än med en del kvarstående utmaningar. Det växte 
fram i hög grad som en reaktion mot det klassiska kanslispråket med rötter i den 
tyska och latinska förvaltningsprosan och det medeltida lagspråket. I dag anses 
kanslispråket i sin traditionella form i stort sett vara utdött, även om enstaka 
språkdrag som nakna substantiv (artikellösa substantiv) och upplevt ”byrå-
kratiska” prepositioner som avseende lever kvar. 

Dock har en allmän förändringstendens i språkbruket varit informalisering 
(Mårtensson 1988), och det är inte helt enkelt att leda i bevis om det är denna 
allmänna stilförskjutning eller klarspråksarbetet (eller ytterligare andra faktorer) 

                                         
6  Jag bortser här i stort sett helt från forskning om författningstexter av olika slag, som 

visserligen kan sägas höra till myndighetsspråket, men vars villkor är särpräglade 
(Gunnarsson 1982, Landqvist 2000, Ekerot 2000 och Nordman 2009). 
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som ligger bakom kanslispråkets uttåg. Men åtminstone på en del punkter kan 
ett samband mellan språkvården och språkbruksförändringarna antas. En 
intressant belysning av detta ger Christine Mertzluffts avhandlingsstudie som 
jämför tyskt och svenskt myndighetsspråk, närmare bestämt beslutsbrev och 
informationsmaterial från 1950-talet och framåt. Jämförelsen görs relevant av att 
språkvårdens arbete skiljer sig åt markant mellan Tyskland och Sverige, vilket 
gör de tyska texterna till ett värdefullt jämförelsematerial. Mertzlufft begränsar 
sig visserligen till några specifika variabler i sin kvantitativa studie (satslängd, 
olika syntaktiska förhållanden, direkt tilltal, text-jag/text-vi samt hälsnings-
fraser) samt till texternas visuella sida. Men utifrån detta kan hon ändå hävda att 
resultaten pekar på att klarspråksarbetet har lett till stilistiska och syntaktiska 
förändringar i de svenska texterna (utan motsvarighet i de tyska), men inte till 
några tydliga förändringar i fråga om tilltal.7 

Den bredaste beskrivningen av det svenska myndighetsspråket är ännu Catha-
rina Nyström Höögs utredning för Statskontoret om myndighetsspråket från 
början av 2000-talet (”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” 2001), som 
berörde tre textkategorier: beslutsbrev, informationstexter (broschyrer) och rap-
porter. Dess syfte var ytterst att utveckla ett diagnosinstrument för bedömning 
av myndighetstexter, det så kallade Klarspråkstestet, men till detta hörde också 
en kartläggning av tillståndet. Det myndighetsspråk som undersöktes är visser-
ligen nu tio år gammalt, men det är sannolikt att många av undersökningens 
huvudresultat generellt var giltiga även år 2010 när min undersökning genom-
fördes.8 Statskontorets inventering visar bl.a., som jag skrev ovan, att kansli-
språket inte längre är det största problemet för myndigheters skrivande, även om 
problem på meningsnivå fortfarande finns. De största problemen ligger i stället i 
det som sammanfattande benämns mottagaranpassning (2001 s. 8). Nästan alla 
texter som undersöks lider enligt utredningen på något sätt av brister i anpass-
ningen till mottagaren (2001 s. 109). Till bristerna hör bl.a. obalanserat informa-
tionsurval, otydlig rubriksättning, brist på vägledande metatext samt uteslutande 
ordval (fackuttryck) och brister i läsartilltalet. 

I undersökningen görs även en enkät vars resultat är intressant. Samtidigt som 
det finns brister i myndighetstexternas mottagaranpassning verkar det ändå 
finnas en viss enighet om att just ”mottagaranpassning” i någon mening är önsk-
värt bland myndighetsrepresentanterna. 16 av de 27 tillfrågade i enkäten nämner 
spontant ”mottagaren” som svar på en fråga om vad man bör tänka på för att 

                                         
7  Detta går dock i motsatt riktning mot vad Mårtensson (1987) har iakttagit i en undersök-

ning av tilltal i broschyrer 1940–1980, liksom Lind Palickis (2010 s. 60) resultat för för-
äldraförsäkringsbroschyrer 1970–2007. 

8  En uppföljande undersökning av myndighetstexter från 2010 visar dock ändå en del skill-
nader som tyder på att myndighetsspråket sedan år 2000 faktiskt blivit mer mottagar-
anpassat (Nyström Höög, personlig kommunikation). 
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skriva begripligt (2001 s. 98).9 Däremot verkar det finnas mindre medvetenhet 
om hur detta ska ta sig uttryck, hävdar utredningen. Orsaken till problemen är 
enligt utredningen att ”det saknas kunskap om hur man operationaliserar 
omtanken om mottagaren i skrivprocessen” (2001 s. 109), det vill säga att 
myndighetsskribenterna faktiskt inte kan mottagaranpassa – trots att de är väl 
medvetna om vikten av detta. De problem med mottagaranpassning som utred-
ningen berör tycks dock inte minst handla om att avsändargemenskapens (fack-
områdets) språk och ett mer mottagartillvänt språkbruk ibland konkurrerar med 
varandra. Detta kan också beskrivas i termer av attityder till ”klarspråk”: 

Låg status och negativa attityder kan förhindra framgång också för väl genomtänkta 
språksatsningar. […] Det räcker inte att man vet hur man skriver begripligt, man måste 
också förstå varför man ska göra det. (”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” 2001 s. 
106, originalets kursivering)  

Egentligen är detta ganska väntat utifrån vad vi vet om skrivande i organisa-
tioner. Om man antar att det som utredningen menar med att skriva ”begripligt” 
innebär att förändra de vedertagna, verksamhetsspecifika mönstren för skrivande 
är åtminstone en möjlig förklaring till tröghet att detta innebär ett steg bort från 
gemenskapens vedertagna språkbruk, något som kan vara mycket känsligt. Inter-
nationellt finns också många undersökningar som visar på institutionella fak-
torer som grund för problem att få genomslag för rekommenderade skrivsätt 
(t.ex. Brown & Herndl 1986 och Janssen 2001). 

Detta har också visats specifikt för språkvårdsinsatser. Problemen med att 
förändra språkbruksmönster i myndighetsskrivande visas t.ex. av Anne Kjær-
gaard (2010), som i sin avhandlingsstudie följer två olika klarspråkssatsningar 
på två danska myndigheter. Resultatet av en jämförelse av texter skrivna av 
samma personer före och efter insatsen blir att skillnaderna är mycket 
begränsade, och att detta kunde hänföras till individuella faktorer liksom till att 
insatserna varit dåligt förankrade. En viss belysning av samma frågor ger också 
en enkät som gjorts bland tidigare kursdeltagare i klarspråksutbildningar i Fin-
land (Tiililä 2009). Enkäten indikerar att deltagarna tillämpar många av råden 
från utbildningarna, men att det också finns vissa faktorer som hindrar tillämp-
ningen. De vanligaste faktorerna är befintliga mallar och tidsbrist (s. 93 f.). 

Forskning om klarspråksarbete som innebär omskrivningar av texter visar 
också på problemet med olika skribentgruppers skilda språkbruk. I en mindre 
undersökning följer Merja Koskela (2009) några ärenden inom de finska och 
svenska skatteverken från beslutsunderlag och beslutstexter till informations-
texter på nätet för att se hur texterna bearbetas för att fungera i nya sammanhang 
och för nya målgrupper. En slutsats är att omarbetningen inte är särskilt långt-

                                         
9  Tolkningen av enkätundersökningens resultat påverkas av att informanterna förmodligen 

inte är representativa, utan mer kunniga och engagerade än den genomsnittliga myndig-
hetsskribenten. 
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gående. Språket blir inte entydigt klarare och specialtermer förblir ofta oför-
klarade. Koskela framkastar att det kan finnas en ”mänsklig” förklaring till 
detta, nämligen att originalformuleringarna naturligtvis är svårbegripliga även 
för dem som ska skriva om dem och att omskrivningar är riskabla: 

[D]et är lättare att kopiera beslutstextens färdiga formuleringar än att förklara dem. En 
god förklaring kräver dessutom att den som skriver faktiskt måste förstå den ursprung-
liga tanken. Med andra ord möjliggör omformuleringarna alltid nya tolkningar, vilket 
myndigheterna kanske inte alltid vill ta ansvar för. (Koskela 2009 s. 59) 

Med andra ord: om inte ens den som ska göra texten mer begriplig tror sig 
begripa den – eller är rädd att förändra betydelsen – kommer inga ändringar att 
göras. 

Koskela uppmärksammar också en konflikt mellan kravet på klarhet och 
mediets krav: ”I webbtexten konfronteras två strävanden: strävan till klarhet och 
strävan till korthet. I detta fall har kortheten i form av termer vunnit.” (Koskela 
2009 s. 59). Termförklaringar eller flerordiga omskrivningar prioriteras inte. 

Allt detta pekar på behovet av att förstå inte bara de ideal och normer som 
styr klarspråksarbetet, utan också de sammanhang och organisatoriska förutsätt-
ningar som bildar bakgrunden för det. Det är särskilt till detta producentper-
spektiv som föreliggande undersökning kan bidra. 

Ett annat problem med mottagaranpassningen är att många myndighetstexter 
har heterogena, sammansatta eller oklara målgrupper och ska kunna läsas för 
flera olika syften. För informationsmaterial eller rapporter är detta naturligt, men 
även exempelvis ett beslutsbrev till en enskild person har viktiga sekundära 
mottagare eftersom det inte bara ska informera mottagaren utan även bl.a. doku-
mentera grunderna för beslutet så att t.ex. en överklagandeinstans ska kunna 
bedöma ärendet. Anpassning till sådana sekundära mottagare eller sekundära 
funktioner kan styra minst lika mycket som anpassning till den formella mot-
tagaren. 

Rahm & Ohlsson (2009) berör frågan om mottagaranpassning på ett proble-
matiserande sätt i en analys av en informationsbroschyr om äldreomsorg. Slut-
satsen blir att den informationsbroschyr de analyserar följer ”de grundläggande 
och välbekanta klarspråksidealen” (2009 s. 39) i fråga om enkelhet och begrip-
lighet, men att den i fråga om mottagaranpassning ändå är mindre lyckad, helt 
enkelt genom att den försöker tala till många målgrupper i flera ärenden sam-
tidigt. 

Ideologisk motivering och kritik mot ”klarspråk” 
Jag har flera gånger återkommit till att grunderna för klarspråksarbetet är ideo-
logiska i den meningen att de hänger samman med en idé om hur samhället ska 
vara inrättat, där demokrati och rättssäkerhet är nyckelord. Denna demokrati- 
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och rättssäkerhetsaspekt på enklare myndighetsspråk beskrivs utförligt redan i 
kommittédirektivet för den så kallade Språkvårdsutredningen från 1983: 

En utgångspunkt för övervägandena bör här vara att ett begripligare myndighetsspråk 
gör det lättare för medborgarna att ta del av de regler, beslut, planer och upplysningar 
som kommer från myndigheterna. Detta gynnar självfallet det demokratiska samspelet 
mellan medborgarna och deras myndigheter. Ett bättre myndighetsspråk utgör också ett 
väsentligt inslag i arbetet med att förbättra myndigheternas service gentemot allmän-
heten […]. Det är även med hänsyn till rättssäkerheten av största vikt att myndigheterna 
använder ett lättbegripligt språk: det kan bidra till att allmänheten bättre kan ta till vara 
sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. (Kommittédirektiv 1983 s. 3) 

Motsvarande argumentation återkommer ofta. T.ex. står det följande i en 
broschyr från 2009 som presenterar språkvårdsarbetet vid Regeringskansliet: 

Lagar och förordningar, propositioner och betänkanden måste vara begripliga och mot-
tagaranpassade, eftersom de påverkar beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. En 
demokrati måste värna om öppenhet och klarhet och garantera att myndigheterna 
uttrycker sig så att medborgarna förstår. (”Begriplighet på hög nivå – regeringen främjar 
klarspråk” 2009) 

Den moderna myndighetsspråkvårdens argumentation grundar sig dock inte bara 
på en ideologisk syn på språkets vikt för demokrati och jämlikhet. Det åter-
kommer även argument som handlar om hur den kommunicerande myndigheten 
framstår utifrån antagandet att ett begripligt språk ger högre trovärdighet (”Klar-
språk lönar sig” 2006 s. 9), och även argument utifrån ekonomisk rationalitet. 
De sistnämnda sammanfattas av Ehrenberg-Sundin (2000) på följande sätt: 
”Klara och enkla texter ökar rimligtvis också effektiviteten i den offentliga för-
valtningen och leder till färre missförstånd och minskat krångel” (s. 171), 
”Kortare lästid och omedelbar förståelse leder till minskade kostnader” (s. 171). 
Dessa argument konkretiseras gärna med exempel (se t.ex. ”Visst går det att 
förändra myndighetsspråket” 1993 s. 62 ff. och ”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 
10). 

Det finns en stor politisk samstämmighet i fråga om de övergripande 
motiveringarna och målen. Den tidigare Språkrådschefen Olle Josephson har 
rent av beskrivit det som att ”samförståndsperspektivet dominerar klarspråks-
arbetets riktlinjer” (2009 s. 104). Detta är kanske ett skäl till att mycket lite 
kritik mot det har fått något egentligt genomslag. I en artikel sammanfattar och 
diskuterar dock Maria Sundin (2002) fyra vanliga kritiska invändningar: att 
”klarspråk” gör svenska språket fattigare, att ”klarspråk” gör språket mindre 
exakt, att ”klarspråk” gör språket mindre nyanserat och att det saknas bevis för 
att ”klarspråk” egentligen ökar begripligheten. 

De tre första berör klarspråksarbetets legitimitet. Klarspråksarbetets inriktning 
på ett modernt och ledigt språk har ofta lett till att ålderdomliga och ovanliga ord 
rensas bort, och detta ligger bakom kritiken att ”klarspråk” gör språket fattigare. 
Den stilnivellering som blir resultatet av att kanslispråket ersätts av ett mer 
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vardagligt språk leder till kritiken mot att språket blir mindre nyansrikt. Kritiken 
på dessa punkter har bemötts med argumentet att mer tillgängliga texter faktiskt 
ändå är ett överordnat värde. Återkommande är även den kritik som rör att ”klar-
språk” kan göra språket i texter mindre exakt genom att fackterminologi som är 
mycket precis men inte behärskas av andra än de fackkunniga rensas undan. 
Denna kritik bygger dock delvis på en missuppfattning. Det grundläggande rådet 
i klarspråkssammanhang tycks nämligen ofta snarare vara att begrepp och 
uttryckssätt som är nödvändiga men inte kan antas vara självklart begripliga för 
alla mottagare ska förklaras, snarare än ersättas med någon allmänspråklig unge-
färlig motsvarighet (se vidare kapitel 4).10 

Den tyngsta invändningen rör huruvida ”klarspråk” verkligen ökar texters 
begriplighet eller inte. Även om de råd om textutformning som ges i klarspråks-
sammanhang ofta har någon form av stöd inom begriplighetsforskningen, har 
modern forskning ofta velat ifrågasätta vad man sett som en övertro på 
ytspråkliga faktorers betydelse för texters begriplighet. I stället vill man betona 
att begriplighet till sin natur är något situationsbundet.11 Denna kritik kan delas 
upp i två besläktade argument: 

1. Klarspråksarbetet utgår i sin praktik från en förenklad språksyn som inte tar 
hänsyn till att olika kommunikationssituationer och textslag kräver olika 
språkbruk. 

2. Begriplighet är inte bara en fråga om texters egenskaper, utan beror även på 
textens sociala sammanhang och inramning. 

Det första argumentet riktar in sig på de generella riktlinjer för hur texter ska 
utformas som ofta ges inom klarspråksarbetet. Kritiken lyfter fram att det är 
svårt eller omöjligt att ge verkligt hållbara generella riktlinjer för vad som gör 
texter mer begripliga eller läsarvänliga eftersom detta är avhängigt av respektive 
texts specifika kommunikationssituation. Denna fråga aktualiserar alltså den 
grundläggande potentiella motsättningen mellan ändamålsenlighet och generellt 
giltiga språkliga riktlinjer 

Ett exempel på en sådan problematisering ger Nicky Solomon i en artikel från 
1996 om den motsvarighet till ”klarspråk” som i engelskspråkiga länder 

                                         
10  I det praktiska arbetet är det dock väl känt att bedömningen av vad som egentligen är nöd-

vändiga begrepp och formuleringar är ett svårt avgörande, och att specialister och språk-
vårdare kan ha olika uppfattningar (jämför t.ex. Emtefall 2005). Att många myndighets-
texter har heterogena målgrupper gör naturligtvis inte avgörandet enklare. 

11  Med ”modernare” menar jag här forskning från 1980-talet och framåt. Poängen att textens 
inramning har betydelse har ofta gjorts som en reaktion mot tidigare decenniers mer 
textcentrerade och kvantitativa forskning. Se Josephson 2006 för en kort introduktion till 
tankar inom olika generationer av begriplighetsforskning. I Sverige utgör Gunnarsson 1982 
en pionjärinsats och vattendelare (Melin 2008, Josephson 2009), även om t.ex. redan 
Westman (1977) berör kontextuella och situationella faktorers betydelse för begripligheten. 
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benämns ”plain language” eller ”plain English”. I en analys av australiska rikt-
linjer om ”plain English” kommer hon fram till att dessa visar på en ganska för-
enklad språksyn, eftersom de tycks grundas på ett antagande att det finns ”a pre-
ferred language that is well suited to every type of document” (1996 s. 293). 
Solomons analys av hur riktlinjerna har tillämpats i dokument som sägs ha 
utformats i enlighet med dem visar vidare att riktlinjerna endast tillämpas inkon-
sekvent, något som hon förklarar med att riktlinjernas rekommendationer helt 
enkelt inte fungerar – texter med skilda funktioner kräver olika språkbruk. Ett 
steg längre går de grekiska forskarna Bessie Dendrinos och Sophia Marmaridou 
(2001), som problematiserar klarspråksrekommendationer utifrån en analys av 
grekiska administrativa texter. De gör poängen att textens begriplighet hänger 
samman med att ”rätt” språk ska användas: ”both appropriacy of language use 
and the addressee’s ability for text comprehension are tightly linked to the 
purpose of the document, its genre and register” (2001 s. 184). Implikationen 
blir att förenklade språkråd inte bara är irrelevanta, utan att de till och med kan 
göra texten mindre begriplig. 

Detta leder då över till det andra argumentet inom kritiken, att sammanhanget 
och ”inramningen” har en avgörande betydelse för om kommunikation blir 
framgångsrik eller misslyckad. En belysning av detta ger Svärd & Lissjos under-
sökning av utformning och reception av två handböcker från Naturvårdsverket 
(2002, under utg.). Handbok betyder i det här sammanhanget en skrift som 
sammanfattar författningstext på ett visst område och ger råd utifrån denna, och 
ibland även ger också förklaringar av hur författningstexten ska uttolkas. Svärd 
& Lissjos intervjuar ett antal mottagare i de avsedda målgrupperna – hand-
läggare på länsstyrelser och kommuner och enskilda verksamhetsutövare – om 
hur de använder och ser på handböckerna. De drar slutsatsen att texterna 
fungerar bäst för användarna på länsstyrelsen, medan verksamhetsutövarna har 
problem med att göra texterna meningsfulla, trots att dessa är relativt välskrivna, 
eftersom de inte svarar mot verksamhetsutövarnas förväntningar. Verksamhets-
utövarna förväntar sig nämligen konkreta, verksamhetsnära råd och tips, inte all-
mängiltiga råd där möjliga handlingsvägar antyds snarare än anges. Trots att 
texten enligt Svärd & Lissjos analys har ”ett bra språk och en vettig disposition” 
räcker inte detta för att kommunikationen ska fungera, eftersom mottagarna inte 
förmår göra den relevant för sitt eget arbete (Svärd & Lissjos under utg s. 82, 
refererat efter Ledin & Göransson 2007). Denna typ av slutsatser överens-
stämmer i hög grad dem som Gunnarsson (1982) drog utifrån en stor undersök-
ning av vad som gör lagtext tillgänglig för icke-jurister. 

Liknande slutsatser kan också dras av en undersökning utförd av Marie 
Sörlin, där hon har intervjuat advokater för att få veta hur deras klienters ser på 
domtexter (2008). De problem som uppstår i läsningen visar sig främst beröra 
svårigheten att se struktur och innehåll – att domskälen inte är utförliga nog och 
att alla personer som hörts i rättegången inte refereras, vilket klienterna tycker är 
märkligt. Det juridiska fackspråket, som man hade väntat skulle utgöra ett pro-
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blem, tycks däremot inte bli det, sannolikt på grund av inramningen: klienterna 
har gått igenom det med sin advokat. 

En annan belysning av sammanhangets betydelse för värderingen av texten 
ger Karsten Pedersen (2003a, b), som undersökt informationsmaterial från Ring-
kjøbing Amt i Danmark riktat till personer med tal-, hörsel- eller synnedsättning. 
En av de viktigaste slutsatserna av undersökningen är att informationsmaterialet 
oavsett språklig kvalitet helt enkelt inte var nödvändigt för denna målgrupp – 
mottagarna hade redan fått den information de behövde på annat sätt. 

Dessa undersökningar problematiserar vilken roll textytan egentligen spelar 
för att en text ska bli tillgänglig och funktionell, och visar att textens samman-
hang och inramning har en avgörande roll för om texten ska vara funktionell 
eller ej.12 En slutsats blir att mottagaranpassning – eller kanske snarare syftes-
anpassning – inte nödvändigtvis handlar om att ett ”visst” språkbruk behövs, 
utan att språkbruket ska passa ihop med de krav som sammanhanget ställer. Lik-
nande iakttagelser av hur den faktiska brukssituationen påverkar textens funk-
tionalitet har också gjorts i en lång rad undersökningar av läromedel.13 Samtidigt 
är denna problematisering ändå inte ett grundskott. Snarast kan man säga att 
denna kritik tar fasta på den grundläggande tanken om mottagaranpassning (eller 
syftesanpassning), men tar avstånd från vissa oreflekterade och förenklade 
tillämpningar av klarspråkstanken där ”klarspråk” riskerar att reduceras till en 
alternativ ”stilart” som det är ett självändamål att tillämpa. Att olika kommuni-
kationssituationer och textslag kräver olika språkbruk står ju inte i motsats till ett 
aktivt arbete för att välja det för läsaren mest funktionella språkbruket – och att 
begriplighet också är en fråga om texters egenskaper kan knappast ifrågasättas 
(utom i fall som i Pedersens studie). 

Något om vad som anses göra texter begripliga kommer jag att återkomma till 
i kapitel 3, men här kan jag avslutande konstatera att det uppenbarligen behövs 
fler studier av hur myndighetstexter faktiskt blir lästa eller använda, eftersom de 
flesta diskussioner om mottagaranpassning i själva verket snarare vilar på mer 
eller mindre välgrundade antaganden om vad en tänkt genomsnittlig mottagare 
behöver, och vad som generellt sett brukar göra en text läsarvänlig. 
 

                                         
12  Denna poäng har ofta gjorts i modern forskning om begriplighet och läsbarhet, inte sällan 

som en reaktion mot tidigare decenniers mer textcentrerade och kvantitativa forskning. 
Särskilt har kritik riktats mot den forskning som tillämpat ”symptom-metoden” (med en 
term från Platzacks 1974a), vilket innebär att statistiska värden för en text korreleras med 
referensvärden för att få fram en sannolikhetsbedömning av hur läsbar texten är. 

13  Ett belysande exempel är Göransson & Ledin (2009), som visar hur en lärobok som 
används för utbildning i räddningstjänsten självständigt använd uppfattas som mycket svår-
tillgänglig, men med rätt inramning av bl.a. läsanvisningar blir mer tillgänglig och givande. 
Om läroböcker i skolan, se t.ex. Liberg 2001 och Edling 2006. 
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3 Normer, revisioner och verksamheter 

I centrum för denna undersökning står frågan om hur språkideal och språkliga 
normer realiseras och formas i faktiska kontexter. I detta kapitel redogör jag för 
hur jag ser på normbegreppet och hur det kan studeras genom revisioner av 
texter, och för det teoretiska ramverk som jag främst använder för att beskriva 
kontexten eller kontexterna, nämligen den så kallade verksamhetsteori. 

Att beskriva diskursnormer 
Vad är ”normer”? Hittills har jag använt detta komplicerade begrepp som om det 
vore enkelt och oproblematiskt. Begreppet är på ett sätt snarast sociologiskt, 
men också något som har intresserat dem som sysslat med revisioner av texter 
och med språkplanering. Som en grundläggande definition tar jag Olle Joseph-
sons allmänna definition av normer och normering: 

Med norm avser jag ungefär förväntat och accepterat beteende, och normering inne-
fattar alla de processer – spontana och planerade, explicita och implicita – som skapar 
normer. (Josephson 2005 s. 82, originalets kursivering) 

Denna definition lägger tonvikten vid abstrakta normer, det vill säga normer 
som potential och föreställning. Emellertid tar sig normer primärt uttryck i 
beteende eller praxis.14 I fråga om texter betyder det att val i skrivandet (eller 
revideringen) av texten utgör realiseringar av olika normer. Samtidigt är det 
ganska svårt att utifrån en analys av en text med säkerhet slå fast vilka normer 
som har gällt. Det som syns i texterna är ju inte normerna i sig, utan snarare 
spåren av dem – den kontextualiserade realiseringen. Många undersökningar av 
revideringar och bearbetning av text sätter ändå frågor om normer i centrum. 
Om språkplanering alltså enligt Cooper (1989) innebär försök att förändra 
andras språkliga beteende (se definition i kapitel 1) kan detta i högsta grad ses 
som en fråga om normer – diskursplaneringen innebär försök att etablera eller 
förändra etablerade normer för språk och text. 

Normer realiseras i praxis, men denna försiggår alltid i ett socialt samman-
hang. Detta innebär att normer alltid är socialt situerade – de är knutna till 
gemenskaper och till vissa kontexter och verksamheter. Det är en viss grupp 
som hyser förväntningarna och accepterar beteendet, och beteendet är relevant 
inom vissa situationella och kulturella ramar. Detta innebär också att normer inte 
alltid är delade mellan olika grupper. När det gäller ”klarspråk” kan man t.ex. 
förvänta sig att alla myndighetsskribenter inte ingår i den grupp som känner till 

                                         
14  Jag betraktar ”praxis” som ett i högre eller lägre grad socialt normerat sätt att utföra åter-

kommande uppgifter på. Jag kommer däremot inte att problematisera begreppet. 
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och accepterar de konkreta språkliga drag som brukar associeras med ”klar-
språk”. Tvärtom är en av motiveringarna till klarspråksarbetet just det högst 
motiverade antagandet att alla myndighetsskribenter inte skriver på ett sådant 
sätt. I gengäld kan man anta att en språkvårdare ofta inte i någon detalj är insatt i 
de normer som gäller i de verksamheter där texterna har kommit till, varför 
normkonflikter kan uppstå. 

Den typ av normer som jag kommer att intressera mig mest för kan beskrivas 
som diskursnormer, det vill säga normer som berör text (eller samtal).15 
Utmärkande för diskursnormer i jämförelse med andra språkliga normer är att de 
ofta är flexibla och i mycket hög grad kontextbundna, enligt Josephson: 

Diskursnormer är ofta vaga. De är inte binära som ortografiska eller morfologiska 
normer (en eller två stavningar respektive böjningsformer är korrekt i skrift, resten är 
fel) utan handlar mer om vad som är rimligast. Normerna är ofta lokala, inte bara knutna 
till en viss genre utan till en viss arbetsplats eller publikation. (Josephson 2005 s. 93) 

En användbar distinktion som kan göras i fråga om normer i tillämpningar är 
vidare den mellan kodifierad och faktisk norm (Teleman 1979 s. 15, Josephson 
2005 s. 82). Den kodifierade normen är den av auktoriteten uttalade normen, 
medan den faktiska normen är den som faktiskt blir praktiserad i en viss gemen-
skap. Ett belysande exempel ger Brown & Herndl (1986), som undersöker makt-
relationer och skrivande på ett företag. De visar hur personer med osäkra posi-
tioner på företaget överanvänder vissa språkliga drag för att markera sin kompe-
tens trots att detta går emot givna rekommendationer. Till detta kommer att 
gemenskapens eller individens uppfattning om vilken norm den följer inte 
självklart överensstämmer med vad han eller hon gör (jämför Teleman 1979 om 
”upplevd norm”). Inom den översättningsvetenskapliga riktning som kallas 
Descriptive Translation Studies – där normer också är ett viktigt studieobjekt – 
har man även uppmärksammat att normutsagor (’norm statements’), det vill 
säga uttalade uppfattningar om normer, inte heller nödvändigtvis utgör några 
objektiva avspeglingar av normuppfattningarna (Toury 1995 s. 65, Nordman 
2009 s. 108). Även de kodifierade normerna kan naturligtvis i många fall ses 
som normutsagor – om de försöker beskriva gällande normer. 

Att beskriva revisioner 
Ett sätt att undersöka diskursnormer (särskilt faktiska normer) är att studera hur 
dessa aktualiseras i revisioner, och detta utgör alltså en viktig del av denna 

                                         
15  Benämningen textnorm har använts av bl.a. Berge (1990, 1991) och Josephson (2006). Jag 

betrakter textnormer som en delmängd av diskursnormerna, nämligen de som är relevant 
för skrivna texter. Jag kommer dock i första hand att tala om diskursnormer i enlighet med 
bl.a. Josephson 2005. 
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undersökning. Att se på revisioner kan nämligen tydliggöra vilka normer som 
styr utformningen av en viss typ av text – om en ändring utgör en korrigering av 
ett normbrott blir det tydligt vilka normerna är (se Oestreicher 2000 s. 37 med 
referenser). Det blir också möjligt att belysa eventuella normkonflikter mellan 
olika faktiska normer inom skilda kontexter, när ändringar går i olika riktningar 
eller framkallar vissa reaktioner. 

Arbete med revisioner innebär specifika förutsättningar. Revisioner i allmän-
het – och språkgranskningen i synnerhet – kan visserligen ses som en del av ett 
slags kollektiv skrivprocess, där flera personer arbetar med att producera en och 
samma text. Den som granskar behöver dock inte ha en roll som är jämställd 
med andra medverkandes. Av tidigare undersökningar av revisioner framgår att 
villkoren för att revidera, liksom roll- och ansvarsfördelningen vid arbetet, 
skiljer sig åt ganska radikalt beroende på textsort.16 

Viktigt är särskilt den status som den ursprungliga författaren har som konst-
närlig auktoritet eller ämnesauktoritet. T.ex. kan textens författare ses som dess 
”ägare”. Alla revisioner ses som förslag och författaren måste godkänna för-
slagen och har så att säga sista ordet. Typiskt gäller detta för skönlitteratur och 
högprestigegenrer inom sakprosan, men även i de fall då textens författare utgör 
en stark kunskapsauktoritet. Hur redaktörer på ett stort bokförlag gör revisioner i 
romanmanus kan exemplifiera sådana villkor: här är det uttryckligen formulerat 
att förlaget inte får ändra något alls utan författarens godkännande (Blåsjö 
1995). 

I andra sammanhang kan ändringar göras utan att den som skrev ursprungs-
texten behöver godkänna dem. Texten ”ägs” i stället av någon annan, t.ex. en 
redaktör eller projektledare eller ett helt produktionskollektiv. Typiskt gäller 
detta för anonymt publicerad bruksprosa, där den ursprungliga författaren inte 
tillfrågas när en bearbetning görs. Sådana villkor har visat sig gälla såväl för 
nyhetsjournalistiskt skrivande som för produktion av lagtext. I en studie av text-
produktion vid sex svenska dagstidningsredaktioner framkommer det tydligt att 
de olika kategorierna av granskare (redaktionssekreterare, redigerare och korrek-
turläsare) självständigt har mandat att göra bearbetningar av reporterns 
ursprungliga manus (Oestreicher 2000). Liknande kollektivt ansvar framträder i 
Lieselott Nordmans (2009) avhandlingsstudie om produktionen av svensk-
språkig lagtext i Finland. Råmaterialet till lagtexten tillkommer som ett resultat 
av en översättning från finska, men olika svenskspråkiga versioner processas 
sedan vidare i det som Nordman kallar en revideringskedja där ”granskning” 

                                         
16  Forskningen om revisioner gjorda av någon annan än textens primära författare är inte 

särskilt omfattande, och språkbearbetning och revisioner av den här typen av myndighets-
texter har, vad jag vet, inte tidigare studerats. Se dock Bisaillon 2007 för en internationell 
översikt över forskning om revisioner i textproduktion och Mossop 2007 för en översikt 
över forskning om revisioner specifikt inom översättning. Oestreichers (2000) och Nord-
mans (2009) bidrag är relevanta även i ett internationellt perspektiv. 



 

28 

(inklusive revidering) görs av andra personer än översättaren själv inom flera 
olika instanser, som inte alltid sinsemellan har samma uppfattning om hur texten 
bör se ut. 

I sin undersökning ser Nordman inte några mönster för ansvarsfördelningen 
mellan de olika institutioner som gör revideringar av lagtexten, men ett slags 
uppdelning av ansvaret eller mandatet är i andra sammanhang vanlig. T.ex. 
tycks en sådan uppdelning gälla för redaktörernas revisioner under produktionen 
av fackböcker: redaktörerna kontaktar författaren angående innehållsliga 
ändringar, men inte angående språkliga ändringar (Olsson 2010). Sannolikt är 
det ett vanligt mönster att ansvaret och rollfördelningen skiljer sig mellan olika 
områden, t.ex. så att ämnesmässig auktoritet och språklig auktoritet särskiljs och 
fördelas på olika deltagare i textproduktionsprocessen. 

Detta för över till frågan om vad som kan ändras och hur detta ska beskrivas. 
Här erbjuder Lieselott Nordmans nyssnämnda studie av produktionen av svensk 
lagtext en modell, eftersom förutsättningarna för lagtexten inte är väsensskild 
från förutsättningarna för de myndighetsrapporter som jag följer, och dessutom 
frågor om ”klarspråk” och begriplighet även där aktualiseras. Nordman räknar 
med fem kategorier av ändringar (s. 122 ff.): 

– Sådana som har att göra med ”korrekt återgivning” av den finska källtexten, 
det vill säga sådant som kan uppfattas som felöversättningar, eller som 
orsakas av ändringar som görs i den finskspråkiga källtexten under arbetets 
gång. 

– Sådana som har att göra med ”juridisk lämplighet” i fråga om uttryckssätt – 
utifrån juridisk språklig tradition eller utifrån att den finska och den svenska 
lagtexten ska få samma juridiska verkan. 

– Sådana som har att göra med språkriktighet. 

– Sådana som har att göra med ”klarspråk” och begriplighet. 

– Sådana som härrör ur ”personlig preferens”. 

Nordmans fem kategorier kan relativt enkelt transformeras till att gälla även 
ändringar i en myndighetsrapport, och det är följande något modifierade typo-
logi som jag kommer att lägga till grund för försöken att härleda normer bakom 
gjorda ändringar i min undersökning: 

– Sakfel och logiska fel. 

– Register- och genremässig lämplighet, inklusive stil. 

– Språkriktighet, idiomatik och konsekvens i normval. 

– ”Klarspråk” och begriplighet. 
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– Personlig preferens. 

Någon ”korrekt återgivning” av en ursprungstext är inte aktuell för en rapport, 
men eftersom det är viktigt att den vederhäftig, sakligt korrekt och logiskt 
sammanhängande kan en liknande kategori motsvaras av brott mot detta, alltså 
sakfel och logiska fel. Tänkbara ändringar kan då syfta till att korrigera ett sak-
fel, t.ex. en felaktig faktauppgift, eller ett logiskt fel, t.ex. ett tankemässigt fel-
slut, ett överhoppat tankeled eller en självmotsägelse i texten.17 

Juridisk lämplighet kan för rapporten motsvaras av register- och genremässig 
lämplighet:18 att texten inte bryter mot normer på ett sätt som gör den mindre 
ändamålsenlig utifrån den avsedda funktionen och hur denna funktion enligt 
konventionen uppfylls. Tänkbara ändringar kan syfta till att göra texten i högre 
grad överensstämmande med ämnesområdets språkbruk (registret) eller genrens, 
t.ex. genom att ändra alltför vardagliga ordval eller registerbrytande typer av 
värderingar. Denna typ av ändringar hänförs ofta till samlingsbegreppet ”stil”, 
som jag också kommer att använda för att referera till vissa drag i texterna.19 
Ändringar motiveras då av att den uppfattade stilnivån är högre eller lägre än 
vad som anses lämpligt. 

Språkriktighetsfrågor i bred mening är lika aktuella för rapporten som för lag-
text. Brister i språkriktighet och brister i konsekvens i normval (t.ex. inkonse-
kventa sätt att skriva förkortningar eller växlingar mellan ska och skall) berör 
sådant som inte kan antas vara avsiktligt i texten. Hit förs också rena skriv- och 
redigeringsfel, liksom sådant som att ett språkligt uttryckssätt ändras för att det 
är oidiomatiskt. 

Revisioner knutna till ”klarspråk” och begriplighet, slutligen, är också lika 
relevanta för rapporten. Dessa kan potentiellt hänföra sig till många olika nivåer 
i texten, och kan på ett komplicerat sätt samspela med val utifrån register- eller 
genremässig lämplighet. Ibland kan det snarast handla om att styra valet av kon-
kurrerande normer inom övriga områden, t.ex. valet mellan en yngre och en 
äldre register- eller genrenorm. Får man skriva jag eller vi i en myndighetsrap-

                                         
17  Det är dock egentligen inte väntat att granskaren ska göra ändringar av sakfel eller logiska 

fel, eftersom detta (som kommer att framgå) strikt sett inte ingår i uppdraget och hon eller 
han dessutom inte förutsätts ha några särskilda ämneskunskaper. 

18  Jag skiljer begreppen åt på så sätt att jag betraktar genre som ett strukturellt fenomen, en 
beskrivning av hur en text sekventiellt vecklar ut sig, medan jag betraktar register som en 
samling typiska språkliga drag för ett visst ämnesområdes texter (jämför vidare Nord 
2011). 

19  Jag använder det då för att sammanfattande benämna konfigurationer av (typiska) språk-
drag som dock inte behöver vara strikt bundna till texter inom en viss situationstyp (jämför 
register). Jag använder det däremot inte (i analysen av granskningen) för att på något sätt 
uttala mig om vilken effekt på en läsare vissa språkdrag skulle kunna ha, något som stil-
diskussioner annars ofta berör. 
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port? Här vacklar nog konventionen, men klarspråksrekommendationer stöder 
ett bruk av personligt pronomen för avsändaren (se kapitel 4). 

Ändringar knutna till ”klarspråk” eller begriplighet är potentiellt de mest 
kontroversiella från granskarens sida. Ändringar utifrån språkriktighet eller 
genre- eller registermässig lämplighet kan en myndighetsskribent nog inte för-
väntas motsätta sig, förutsatt att ändringarna faktiskt ansluter till gällande språk-
riktighets-, genre- och registernormer (och det inte finns konkurrerande normer). 
Det är däremot inte alls självklart att myndighetsskribenten känner till eller ens 
accepterar vad som anses vara lämpligt utifrån ”klarspråk”; tvärtom är en av 
motiveringarna till att texter skickas för granskning på en viss nivå just 
antagandet att alla myndighetsskribenter inte skriver på ett tillräckligt läsartill-
vänt sätt. 

Att beskriva verksamheter 
Att diskursnormer är socialt situerade innebär att de är intimt förknippade med 
den verksamhet där de formas och tar sig uttryck. Det är ganska tydligt att de 
olika kategorierna som skissades ovan hör till olika delar av verksamheten – 
”klarspråk” hör till granskarnas verksamhet, medan innehållsliga frågor hör till 
författarnas domän. 

I äldre språkvetenskap har ibland de sammanhang där språkbruk försiggår 
beskrivits utifrån ett slags behållarmetafor, med kontexten som ett slags ram runt 
själva språkhändelsen (jämför om detta t.ex. Russell & Yañes 2003 s. 337, 
Karlsson 2010). Mer dynamiska sätt att närma sig händelser där språkbruk för-
siggår betonar i stället att kontexten utgör ett slags nätverk, som händelsen och 
händelsetypen är intimt sammanflätad med. Forskare med ett sådant synsätt 
poängterar ofta att begreppet kontext i själva verket ursprungligen betyder ’det 
som är sammanvävt’ (Cole 1996 s. 135). Normer är ett gott exempel på denna 
sammanvävdhet: normerna är en del av kontexten, men normerna uppkommer 
genom att återskapas (och omformas) genom situerad praxis, och återskapar 
eller omskapar då kontexten. Och olika sociala kontexter är förbundna med olika 
normsystem, samtidigt som individer också genom sin personliga historia för 
med sig erfarenheter som också omformas i rörelsen över gränserna mellan olika 
kontexter. Vid skrivande är det vanligt att konflikter mellan olika språkliga 
normer uppstår, något som bl.a. har uppmärksammats i forskning om aka-
demiskt skrivande (t.ex. Russell & Yañes 2003, Blåsjö 2004) och forskning om 
skrivande i yrkeslivet (t.ex. Brown & Herndl 1986, Hållsten 2008, Nikolaidou 
2009). 

För att kunna beskriva hur diskursnormer fungerar i arbetet behöver under-
sökningen ett ramverk för att kartlägga och förstå de sammanhang som arbetet 
med myndighetsrapporten och granskningen av den utgör. För detta hämtar jag 
teoretiska redskap från den sociokulturella riktning som på svenska kallas verk-
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samhetsteori eller aktivitetsteori.20 Verksamhetsteori är inte en teori i strikt 
mening, utan har beskrivits som ”a heuristics”, ”a way of finding useful ques-
tions to ask” (Russell & Yañes 2003 s. 335), och det är så jag använder den. Den 
har också en potential att åskådliggöra hur motsättningar och konflikter om t.ex. 
skilda normer kan uppstå i skärningspunkten mellan interagerande verksamheter 
(Engeström 1995, Winsor 1999, Russell & Yañes 2003, Hållsten 2008). Jag har 
däremot inte ambitionen att göra någon fullödig verksamhetsteoretisk analys, 
som typiskt beskriver förändringsprocesser. 

Det centrala analysobjektet för aktivitetsteoretiska studier är ett verksamhets-
system (activity system) eller flera verksamhetssystem som interagerar (Enge-
ström 2001). Verksamhetssystemet åskådliggörs ofta genom en figur som består 
av en liggande triangel med en spetsställd triangel inom sig – se Figur 1.21 Denna 
modell för att beskriva ett verksamhetssystem har utvecklats av Yrjö Engeström 
m.fl. (Engeström 1987, 1999, 2001, Engeström & Miettinen 1999 m.fl.), men 
går tillbaka på Vygotskijs och Leontievs tankar (se Engeström 2001), dit också 
verksamhetsteorin i likhet med andra sociokulturella riktningar leder sina rötter. 
I relation till andra sociokulturella riktningar innebär Engeströms utveckling ett 
särskilt intresse för att beskriva hur systemets historia avspeglas i det och hur 
inneboende motsättningar kan bli en drivkraft till förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över verksamhetssystem (efter Engeström 1999 s. 31) 

                                         
20  Den svenska benämningen på riktningen är inte självklar, men jag väljer benämningen 

verksamhetsteori i enlighet med bl.a. Knutagård 2003 och Berthén 2007. Benämningen går 
tillbaka på den ryska benämningen Teorija dejatel’nosti och den engelska översättningen 
av detta, Activity Theory. 

21  De olika delarna kan benämnas på något olika sätt. Jag har valt att i huvudsak följa Berthén 
2007 (s. 54 not 55), som jag också följer i de flesta andra termval. Detta innebär att jag i 
vissa termval avviker från dem som används i Knutagårds (2003) och Hållstens (2008) 
svenska introduktioner. 

Resultat 

Arbetsfördelning Regler/normer Gemenskap 

Redskap 

Objekt/motiv Subjekt 
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Själva den visuella modellen är inte avgörande, men demonstrerar med sina 
dubbelriktade pilar en viktig tanke, nämligen att alla komponenterna i ett verk-
samhetssystem är relaterade till och avhängiga av varandra. Den övre delen – 
triangeln som bildas av subjekt–redskap–objekt – härstammar från en liknande 
visuell återgivning hos Vygotskij (se Vygotskij 1978 s. 40 och Engeström 2001 
s. 134) och beskriver individers (och gruppers) målinriktade handlingar som 
inbäddade i en kollektiv verksamhet. Det som verksamheten är riktad mot 
beskrivs som dess objekt. Jag har i enlighet med bl.a. Russell (1997) valt att 
beskriva objektet i figuren med beteckningen ”objekt/motiv”, för att markera att 
det alltid finns ett visst övergripande motiv för att ett visst objekt blir fokus för 
det kollektiva handlandet inom ett verksamhetssystem, även om det också är 
vanligt att det finns konkurrerande motiv på olika nivåer. 

Utmärkande för verksamhetsteori, liksom för den mesta nyvygotskijanska 
teoribildningen, är att den betonar hur mänsklig handling är medierad: att vi 
använder redskap, instrument eller artefakter för att handla. En viktig del i 
beskrivningen av ett verksamhetssystem är därför att beskriva vilka redskap som 
tas i bruk för att mediera handling inom det. Utmärkande för redskap är att de är 
mänskligt formade (eller formade genom att tas i bruk) och faktiskt används som 
redskap.22 Att redskapen medierar handling innebär också att redskapet bidrar 
till handlingen genom de tillgångar och begränsningar som är inbyggda i det.23 
Redskap ska då förstås mycket vitt såsom allt från konkreta, materiella redskap 
till begreppsliga redskap och tecken. Jag betraktar även de diskursnormer som är 
giltiga för språkbruk inom en viss verksamhet som redskap (jämför även Cole 
1996 s. 121 f.). 

Detta ställningstagande kan behöva kommenteras något mer, och också exem-
plifieras. Inom klarspråksarbetet – som i sig fungerar som ett överordnat verk-
samhetssystem – används en rad olika redskap för att genomföra arbetet – allt 
från kommunikationsmedel och förpackningsformat som offentliga föredrag, 
skrivna texter som handledningar och riktlinjer och artiklar, till den specifika 
terminologi som har utvecklats eller inkorporerats från språkvetenskapen och 
innefattar begrepp som skrytfena, bisats och vänstertung. Dessa redskap rymmer 
i sig vissa perspektiv, vissa attityder och förgivettaganden, och dessa innebär 
tillgångar och begränsningar. Begreppen utgör t.ex. redskap som gör det möjligt 
att se och tala om vissa fenomen (men styr uppmärksamheten bort från andra 
fenomen). T.ex. innebär en konceptualisering som vänstertyngd (formellt defini-
erat som det antal ord som föregår det finita verbet i huvudsatsen – den första 
fria satsen) att vissa språkliga drag poängteras, medan andra osynliggörs: kon-

                                         
22  Om begreppet i redskap inom den sociokulturella forskningstraditionen, se särskilt Cole 

1996, Wertsch 1998 och Blåsjö 2004. 
23  Tanken om redskaps (resursers) inneboende begränsningar och resurser – på engelska 

sammanfattade i begreppet affordance – härstammar från Gibson (1979), men har tagits 
upp av bl.a. Wertsch (1998). 



 

33 

ceptet riktar uppmärksamheten mot ordantalet, men inte mot vilket grammatiskt 
fenomen som orsakar det. Till begreppen är också värderingar kopplade inom 
klarspråksarbetet: skrytfenan och vänstertyngden är negativt värderade fenomen, 
och det gäller i viss mån också bisatsen. Dessa värderingar kan då betraktas som 
särskilda normer knutna till redskapen. 

Ett verksamhetssystem utmärks av att det är kollektivt. Triangelns bas i 
modellen i Figur 1 är Engeströms tillägg, men den grundar sig på Leontievs 
tankar om verksamhetssystemets kollektiva natur. De innebär att handlingarna är 
inbäddade i en kollektiv verksamhet som regleras av de sociala regler som är 
gängse inom systemet, som bärs och upprätthålls av en gemenskap och som i 
allmänhet omfattar specialisering i arbetsuppgifter: en viss, etablerad arbets-
fördelning mellan deltagarna i gemenskapen. Verksamhetssystemet är en 
gemenskap av synsätt, traditioner och intressen, och det gör att det av nöd-
vändighet är mångröstat. Deltagarna bidrar till denna mångröstadhet genom sina 
skilda positioner (genom arbetsfördelningen) och sina egna, individuella histo-
rier och erfarenheter (Engeström 2001). Mångröstadheten bidrar till dynamiken 
inom systemet: ”It is a source of trouble and a source of innovation, demanding 
actions of translation and negotiation.” (Engeström 2001 s. 136). Verksamhets-
system är därför också historiska fenomen som tar form och förändras över tid, 
och de idéer och redskap som formar det bidrar med sin historiska dimension 
och de individer som deltar bidrar med sina olika synvinklar. Ett verksamhets-
system måste därför förstås utifrån sin historia (Engeström 2001), eftersom de 
problem och potentialer som finns i verksamhetssystemet är historiskt situerade. 
Verksamhetssystemets historiska dimension och dess mångröstadhet gör att det 
finns inneboende motsättningar (contradictions)24 i varje verksamhetssystem, 
och dessa kan fungera som källor för förändring och utveckling (Engeström 
2001). De utgör inte i sig problem eller konflikter, men kan ta sig uttryck i 
sådana eller som något som deltagarna resonerar om i å-ena-sidan-och-å-andra-
sidan-resonemang eller upplever som dubbla krav (jämför särskilt Russell & 
Yañes 2003). Det är motsättningarna som ytterst leder till förändring (”trans-
formation”) genom att individer bland deltagarna reagerar på dem och initierar 
förändringsarbete. Brown & Cole (2002) kommenterar hur motsättningar ”are 
experienced negatively by participants who always wish to see the system 
’running smoothly’ ad infintum, not making any waves”. Individuella deltagares 
ifrågasättanden eller avvikelser från etablerade normer kan i förlängningen leda 
till ett större förändringsarbete och utveckling av verksamheten, eller vad Enge-
ström kallar ”expansive transformations”. Ofta leder dock initiativen inte till 
förändring, utan till att verksamhetssystemet förblir som det var. Många studier 
inom verksamhetsteori har därför varit storskaliga interventionsstudier där 

                                         
24  Jag väljer – med viss tvekan – översättningen motsättning för engelskans contradiction. 
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forskarna tagit aktiv del i att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete 
med syftet att uppnå kollektivt lärande genom ”expansion”. 

Men även på ett individuellt plan kan motsättningar leda till expansivt 
lärande. Motsättningar mellan olika verksamheters krav kan leda till att indi-
viden upplever motstridiga krav (”psykologiska dubbelbindningar”), och dessa 
utgör en potential för individuellt lärande, när ett invant mönster utmanas av ett 
nytt. Russell & Yañes (2003) beskriver t.ex. hur en student lär sig en ny genre, 
den vetenskapliga recensionen, utifrån en ”inre” konflikt orsakad av motsätt-
ningar mellan normer inom det akademiska verksamhetssystem som skrivandet 
sker i och normer inom det journalistiska verksamhetssystem som hon sedan 
tidigare är förtrogen med. 

I språkligt orienterade tillämpningar av verksamhetsteori (Russell 1997, 
Russell & Yañes 2003) har det också framkommit att det finns en särskild rela-
tion mellan de redskap som diskursnormerna (genremönster och liknande) inne-
bär och regler och normer i verksamheter som har till syfte att resultera i en text. 
Redskapen har en normerad sida genom att det finns ett slags kollektiv förväntan 
på att vissa redskap ska användas – diskursnormer är (typifierade) sätt att lösa 
vissa formuleringsuppgifter på, och är därmed att förstå inte bara som ett viktigt 
redskap för att uppnå det avsedda resultatet i en verksamhet som syftar till att 
producera en text utan har också en relation till verksamhetens regler: texten kan 
inte utformas hur som helst och ändå betraktas som lyckad.25 I Russell & Yañes 
(2003) studie är det historieforskningens redskap och normer som står mot red-
skap och normer från tidigare skolutbildning och från journalistiskt skrivande. 

I fråga om normer och redskap är även den individuella aspekten väsentlig – 
även om verksamheter och redskap är kollektiva, bidrar alltid individen med sin 
historia, och det är individerna som rör sig över gränserna mellan verksamhet-
erna. I handlingar som innebär att skriva eller revidera en text styrs deltagaren 
av såväl verksamhetens kollektiva normer och regler av som de redskap som han 
eller hon har tillgång till och bedömer som relevanta inom verksamhetens ramar. 
James Wertsch har i den nyvygotskijanska traditionen utvecklat beskrivningen 
av individers förhållande till redskap genom att hämta begreppet appropriering 
från Bachtin (1981). Enligt Wertsch kan individers ha flera olika typer av 
tillgång till ett redskap. Att behärska ett redskap innebär att kunna använda det 
på ett enkelt sätt (Wertsch 1998 s. 50), men inte nödvändigtvis att vara soli-
darisk med det: ”the agent may use a cultural tool but does so with a feeling of 
conflict or resistance” (s. 56). Appropriering innebär att tillägnandet går ett steg 
längre: det innebär att individen gör redskapet till sitt eget (1998 s. 53).26 Appro-
prieringen ska inte ses som något nödvändigt vidare steg efter behärskning, utan 

                                         
25  Jämför även Berge (1990, 1991) om olika typer av diskursnormer. 
26 Termen appropriering (appropriation) går tillbaka på Bachtins begrepp prisvoenie. Den 

svenska termen används i enlighet med Blåsjö 2004. Blåsjö beskriver det som att redskapet 
”bottnar” (s. 33). 
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som ett annorlunda sätt att förhålla sig till det. Det är visserligen inte möjligt att 
appropriera ett redskap utan att behärska det, men en hög grad av behärskning 
och en låg grad av appropriering av ett redskap är fullt möjlig (s. 57). Genom 
approprieringen integreras redskapet och blir ofta även omedvetet och tyst. 
Redskapets tillgångar och begränsningar blir naturliga för individen. Att appro-
priera ett redskap betyder därför att även acceptera dessa. T.ex. innebär ett 
approprierande av ett redskap som begreppet bisats att andra sätt att typologisera 
satser blir mindre naturliga. 

Att analysera språkliga resurser 
Detta för över på frågan om begreppsapparat, och för att beskriva diskursnormer 
och användningen av språkliga resurser använder jag mig av den den systemisk-
funktionella grammatiken (SFG). Detta är en språkbeskrivningsmodell som är 
särskilt användbar för att beskriva de språkliga resurser som kommer till 
användning i specialiserat och avancerat språkbruk. Här introduceras några 
områden inom SFG som kommer att visa sig särskilt centrala för undersök-
ningen.27 Här diskuteras också de problem som kan uppstå i relationen mellan 
specialiserat språkbruk och lättillgängligt språkbruk, som ett slags bakgrund för 
att förstå arbetet med ett tillgängligare myndighetsspråk. 

Metafunktioner 

SFG beskriver språket utifrån tre övergripande funktioner, metafunktionerna. 
Textuell metafunktion omfattar det som gör det språkliga meddelandet samman-
hängande. Till det textuella hör bl.a. systemen för hur informationsstruktur 
markeras i satser. Interpersonell metafunktion handlar om språket som inter-
aktion, och det interpersonella speglar och skapar framför allt förhållandet 
mellan dem som deltar i kommunikation. Till det interpersonella hör språkliga 
resurser som ger satser och texter potential för social interaktion. Ideationell 
metafunktion, slutligen, handlar om de versioner av verkligheten som skapas, 
och det ideationella speglar och skapar framför allt verksamheten eller fältet,28 
det som kommunikationen rör eller handlar om. I språkbruket samverkar språk-
liga resurser från alla metafunktioner för att göra texter kommunikativa och 
meningsfulla. Det som kommer att visa sig vara viktigast i denna undersökning 

                                         
27  Jag hänvisar till de svenska introduktionerna i Holmberg & Karlsson 2006 och Holmberg 

m.fl. 2011, liksom till Halliday & Matthiessens (2004) omfångsrika engelska introduktion, 
för en fördjupad och bredare beskrivning av modellen. 

28  Benämningarna verksamhet, fält och verksamhetsfält växlar i svenskspråkiga källor som 
motsvarighet till engelskans field. Benämningen verksamhet ska inte förväxlas med 
begreppet verksamhet (verksamhetssystem) såsom det används i denna undersökning. 
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är emellertid språkets ideationella resurser, vilket är det som ligger närmast 
textens propositionella ”innehåll” i en mer allmän mening. Det är därför särskilt 
SFG:s beskrivningsapparat för den ideationella lexikogrammatiken som här ska 
presenteras mer ingående. Det ideationella kan delas upp i två kategorier: 

– Den logiska lexikogrammatiken beskriver relationen mellan satser inom 
meningens gräns, liksom utvidgat relationen mellan meningar på diskurs-
nivån. Detta kallas här textbindning. 

– Den experientiella lexikogrammatiken beskriver satsen utifrån dess så 
kallade processkärna, det betydelsebärande verbet, men också hur process-
betydelser kan realiseras på andra sätt än genom verb. Detta leder också till 
en diskussion om vad abstraktion i texter är. 

Som exempel ges här ett par meningar från kapitel 2 och 3 i den rapport som 
språkgranskas i fallstudien. Det första exemplet utgör ett resonemang om rela-
tionen mellan arbetslöshet och hälsa: 

(1) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Detta undersöker vi inte här, men i förra ”Rapporten” kunde vi 
konstatera att visserligen löpte de som var arbetslösa under 
arbetslöskrisen på 1990-talet en ökad risk att mot slutet av 
decenniet också bli långtidssjukskrivna, men samtidigt var antalet 
arbetslösa, trots massarbetslösheten, förhållandevis få vilket gjorde 
att deras bidrag till det totala antalet sjukfall var ganska litet. 

Denna mening beskriver granskaren i en inklistrad kommentar som ”väldigt lång 
och krångligt konstruerad”, och hon ger ett omskrivningsförslag som är radikalt 
annorlunda. 

Den andra exempelmeningen beskriver fattigdomsutvecklingen i Sverige 
under de senaste decennierna:  

(2) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Om vi koncentrerar oss på episodfattigdom ser vi att det finns en 
tendens till minskning över tid (1994–2003) eftersom den 
långvariga episodfattigdomen sjunker något (från 47 procent till 43 
procent, dock inte regelbundet), samtidigt som den kortvariga 
episodfattigdomen ökar något. 

Även denna mening blir omskriven av granskaren. 

Satsen och satskomplexet 

I SFG:s beskrivning av språket är satsen själva kärnenheten. SFG skiljer mellan 
tre typer av satser: fria, bundna och inbäddade. Denna grundläggande uppdel-



 

37 

ning beror på skillnader mellan olika typer av satser i interpersonell och idea-
tionell kapacitet. Fria satser uttrycker interpersonellt en självständig språkhand-
ling och utgör även en egen så kallad ideationell figur.29 Figur 2 illustrerar hur en 
ideationell figur i en sats i första exempelmeningen kan analyseras.30  

 
Detta undersöker vi inte här 
Mål Process:  

materiell 
Aktör  Platsomständighets- 

adverbial 

Figur 2. Analys av ideationell figur 

En ideationell figur utgörs av en konfiguration av en process (undersöker), de 
inblandade deltagarna (Detta och vi) och eventuella omständighetsadverbial som 
hör till den (här). 

Bundna satser realiserar också en egen ideationell figur, men inte någon egen 
språkhandling. I första exemplet finns följande bundna satser:  

(3) att visserligen löpte de [[ som var arbetslösa under arbetslöskrisen 
på 1990-talet ]] en ökad risk [[ att mot slutet av decenniet också bli 
långtidssjukskrivna ]] 

(4) vilket gjorde [[ att deras bidrag till det totala antalet sjukfall var 
ganska litet ]] 

Den projicerade (anförda) satsen i (3) är bunden till satsen med ”kunde vi kon-
statera”, och den relativt anknutna satsen i (4) är bunden till den fria satsen 
”samtidigt var antalet arbetslösa, trots massarbetslösheten, förhållandevis få”. 

Inom dessa båda satser finns emellertid även andra satser, visuellt markerade 
med [[ … ]]. Dessa utgör exempel på den tredje typen av sats, den inbäddade 
satsen. Dessa har en reducerad potential på så sätt att de varken realiserar någon 
språkhandling eller (självständig) ideationell figur, utan utgör del av en annan 
figur. Den inbäddade satsen ”som var arbetslösa under arbetslöskrisen på 1990-
talet” utgör t.ex. en del av – en bestämning till – de, och tillsammans bildar detta 
en av deltagarna i den figur vars processkärna är löpte. Den inbäddade satsen 
”att mot slutet av decenniet …” utgör en bestämning till risk.31 

                                         
29  Med SAG:s terminologi motsvarar den fria satsen närmast huvudsatsen. Notera dock att 

SAG:s definition av huvudsats är ”sats som inte fungerar som led i någon annan sats” (del 
1 s. 179), och att detta inte överensstämmer med SFG:s definition av fri sats, helt enkelt 
därför att SFG inte heller räknar bundna satser som led i andra satser (se vidare nedan). 

30  Satsadverbialet inte har interpersonell funktion, och ges därför inte någon etikett i den 
ideationella analysen. 

31  Både bundna och inbäddade satser utgör (något förenklat) olika typer av bisatser enligt 
SAG:s terminologi. 
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Att vissa satser beskrivs som bundna eller inbäddade visar att satser kan ingå 
relationer med varandra, och när fria eller bundna satser sätts samman med var-
andra uppstår så kallade satskomplex.32 Satsrelationer beskrivs dels utifrån 
beroenderelationen mellan satserna, dels utifrån den logiska betydelserelationen. 

För beroenderelationer mellan satser finns två alternativ: samordning eller 
över- och underordning. Parallellt med att beroenderelationen mellan satser 
beskrivs kan deras logiska betydelserelation beskrivas. SFG skiljer mellan två 
huvudsakliga typer av logiska betydelserelationer: projektion (eller ”anföring”, 
projection) och utvidgning (expansion). 

Exempel på samordning och på utvidgning finns i första exempelstycket, där 
t.ex. följande satser samordnas:33 

(5) [1:] Detta undersöker vi inte här, || [+2:] men i förra ”Rapporten” 
kunde vi konstatera || […] 

Enligt den notation för att beskriva satsrelationer som jag använder (hämtad från 
Halliday & Matthiessen 2004) markeras samordnade satser med arabiska siffror 
(1, 2, …), som i exemplet. Detta exempel visar också betydelserelationen 
tillägg, en undertyp till utvidgning (markerat med ”+”). 

Underordning markeras med grekiska bokstäver så att den överordnade satsen 
ges beteckningen α och den underordnade β: 

(6) [β:] Om vi koncentrerar oss på episodfattigdom || [α:] ser vi att det 
finns en tendens till minskning över tid (1994–2003) 

(7) [α:] men i förra ”Rapporten” kunde vi konstatera || [β:] att 
visserligen löpte de [[ som var arbetslösa under arbetslöskrisen på 
1990-talet ]] en ökad risk att mot slutet av decenniet också bli 
långtidssjukskrivna, 

I (6) är det den första satsen som är underordnad och i (7) är den andra satsen 
underordnad. Över- och underordning kan också ske i flera led – se analysen av 
andra exempelmeningen i Figur 9 på sidan 144. Ytterligare en möjlighet är 
också att både fria och bundna satser kan uppträda inskjutna i andra satser (se 
exempel (82) och (83) på sidan 144). 

                                         
32  I princip kan även relationerna mellan olika typer av satsförkortningar beskrivas på samma 

sätt, och så görs ofta i beskrivningar av engelska texter (se Halliday & Matthiessen 2004). 
Jag kommer dock enbart att diskutera relationer mellan fullständiga satser, vilket definieras 
som enheter uppbyggda kring ett finit verb och en processkärna (vilka kan sammanfalla). 

33  Markeringen ”||” markerar satsgräns. Markeringen ”|||”, som kommer att förekomma i 
exempel längre fram, markerar (syntaktisk) meningsgräns. – Jag kommer i allmänhet att 
tala om grafiska meningar snarare än syntaktiska meningar; denna förenkling är motiverad 
av att de ganska konservativt skrivna texter som jag analyserar innehåller mycket få 
meningsfragment. 
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I (6) är betydelserelationen en typ av utvidgning, nämligen specificering, 
vilket innebär att den andra satsen beskriver någon form av omständighet i rela-
tion till den första satsen.34 Exempel (7) exemplifierar däremot projektion, vilket 
innebär att den andra satsen direkt eller indirekt återger en talad eller tänkt 
utsaga. Även fria, samordnade satser kan ha den logiska betydelserelationen pro-
jektion. En sådan variant vore t.ex.: 

(8) [1:] men i förra ”Rapporten” skrev vi: || [”2:] ”De löper visserligen 
…” 

Den tredje undertypen av den logiska betydelserelationen utveckling finns inte i 
exempelpassagerna, utan för den används ett annat exempel: 

(9) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:]  
[1:] Allt fler kvinnor i förvärvsaktiv ålder tillhör kärnarbetskraften, 
|| [=2:] det vill säga har haft arbetsinkomster som räcker till själv-
försörjning. 

Den andra satsen omformulerar här den första, vilket är typiskt för satser med 
den logiska betydelserelationen utveckling. 

Sambandet mellan två satser kan vara explicit markerat genom en så kallad 
konnektiv av något slag eller kan vara omarkerat. Sådana samband finns förstås 
även över meningsgränsen. För att beskriva hur satser och meningar görs till 
sammanhängande, koherenta, texter beskrivs ofta det som sammanfattande 
kallas textbindning eller kohesion. En viktig princip utgör så kallad satskon-
nektion (med en term hämtad från Nyström 2001). Denna upprättas med hjälp 
av särskilda ord, som i svensk tradition ofta kallas konnektiver eller sambands-
led (Halliday & Matthiessen 2004: conjunctions). Konnektiver kan förbinda 
såväl ord och fraser som satser och meningar. 

Experientiella realiseringar 

En ideationell figur realiseras alltså genom en process med deltagare och 
eventuella omständighetsadverbial, som tillsammans bygger upp en sats. Ofta 
analyseras ideationella figurer utifrån vilken typ av process det rör sig om, och 
vilka deltagarna är. Analysen tar fasta på processkärnan, det ideationella huvud-
verbet, och skiljer mellan materiella, verbala, mentala och relationella processer 
(med tre undertyper). De olika typerna av processer hör samman med olika typer 

                                         
34  Underordnade specificerande satser motsvarar det som i bl.a. SAG betecknas som 

adverbiella bisatser, vilket definieras utifrån att de har ”funktion som adverbial i den över-
ordnade satsen” (SAG del I s. 150). I SFG betraktas de däremot alltså inte som (omständig-
hets)adverbial inordnade i en annan ideationell figur, utan som egna satser, om än med 
funktionella egenskaper som gör dem lika omständighetsadverbial. 
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av deltagare. Den primära deltagarrollen i en viss ideationell figur kallas ibland 
förstadeltagare (Holmberg & Karlsson 2006). En materiell process har t.ex. 
alltid en Aktör som förstadeltagare. Utöver förstadeltagaren finns ofta andra del-
tagare (se vidare om detta Holmberg & Karlsson 2006 och Karlsson 2011). 

Emellertid finns det grammatiska resurser som kan ge upphov till att experi-
entiella betydelser realiseras på andra sätt än som satser. En sådan är passi-
vering. Den innebär att förstadeltagaren inte behöver realiseras explicit. T.ex. 
har satsen ”Detta undersöker vi inte här” en passiv motsvarighet där förstadel-
tagaren (Aktören) utelämnas: ”Detta undersöks inte här”. Passiveringen som 
språklig resurs gör det möjligt att utelämna irrelevant eller oönskad information 
om t.ex. vem som gör vad. 

Grammatiken kan också korskoppla form och betydelse genom så kallade 
grammatiska metaforer. SFG räknar med olika typer av grammatiska metaforer, 
och den underliggande tanken är att det finns ”kongruenta” sätt att ge betydelser 
språklig form – men att det också har utvecklats alternativa uttryckssätt som ett 
sätt att vidga resurserna. ”Inkongruens” innebär otypiska eller mer markerade 
möjligheter för realisering. T.ex. är verbet den grundläggande (kongruenta) 
språkliga formen för att uttrycka processbetydelsen, samtidigt som även andra 
ordklasser kan realisera processbetydelser. En typ av experientiell grammatisk 
metafor är därför en nominalisering av ett verb. Sådana finns det flera av i de 
båda exemplen: risk, bidrag, tendens och minskning är de tydligaste exemplen.35 
Men även andra typer av experientiella grammatiska metaforer förekommer, 
t.ex. substantiv som realiserar kvalitetsbetydelser, som annars typiskt uttrycks 
med adjektiv (fattigdom för fattig etc.). 

Grammatiska metaforer har utvecklats som resurs för att öka språkets 
uttryckspotential (se t.ex. Halliday 1993). Genom grammatiska metaforer möj-
liggörs nämligen nya konstellationer av betydelser. Det är vanligt att en 
grammatisk metafor gör det möjligt för en process att ingå i grammatiska 
sammanhang som annars inte vore möjliga, som att modifieras eller bli del av en 
annan ideationell figur. En nominalisering gör t.ex. att processen både konceptu-
ellt och grammatiskt kan behandlas som ett substantiv eller ting, och det möjlig-
gör i förlängningen att processen kan ges en deltagarroll i relation till en annan 
ideationell figur. Nominaliseringen av en process kan t.ex. göra att den kan 
fungera som Aktör till en materiell process. Detta gör det möjligt att uttrycka 
komplicerade samband om bl.a. tid och orsak. Men det har också gjort att nomi-
nala uttryckssätt blivit en del av det naturliga språkbruket på ett delområde. 
Grammatiska metaforer förknippas ofta med språk för specialiserade register 
som föredrar nominala uttryckssätt (och förändrar vad som är att se som kongru-
ent inom registrets ramar). 

                                         
35  Om gränsdragningsproblemen i fråga om grammatisk metafor, se Magnusson 2010. För att 

identifiera en (potentiell) experientiell grammatisk metafor kommer jag att förutsätta lexi-
kalt släktskap mellan det hypotetiskt metaforiska uttrycket och det kongruenta. 
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Ofta kopplas experientiella grammatiska metaforer till abstraktion i texter. 
”Abstraktion” som fenomen är emellertid svårdefinierat. Agnes Edling (2006), 
som studerar abstraktion i läroböcker, understryker att abstraktion är en egen-
skap inte i språket eller det språkliga elementet utan i referenterna. Hon 
använder i sin egen undersökning en tredelad kategorisering av referenter. För 
det första urskiljs specifika referenter (”specific and concrete persons and 
objects, specific points in time and location”), för det andra generella referenter 
(”groups of specific and concrete persons and objects, groups of places and 
dates, generalizations of persons and objects, species, types of things”) och för 
det tredje abstrakta referenter (”abstract concepts, properties, events, meta-
phorical uses of referents”) (Edling 2006 s. 70). 

Men även om man ser det som att abstraktion ligger hos referenten har ändå 
nominaliseringar (och nominala motsvarigheter till experientiella grammatiska 
metaforer) en viktig roll för fenomenet abstraktion: de språkliga valen skapar 
eller aktualiserar abstrakta referenter, eftersom nominaliseringarna gör att en 
process konceptuellt och lexikogrammatiskt behandlas som en avgränsbar refe-
rent. Detta är en förutsättning för avancerat kunskapsbyggande, och det demon-
streras också av exemplen: att uttala sig om sambanden mellan arbetslöshet och 
sjukskrivning på ett nyanserat sätt som i första exemplet vore svårt om endast 
kongruent grammatik med konkreta referenter skulle användas. 

Specialiserat språk och begriplighet 

Inom pedagogiska tillämpningar av SFG diskuteras ofta en konflikt mellan funk-
tionaliteter som kan uppstå mellan tillgängligt språk och språk som möjliggör 
avancerat kunskapsbyggande. En sådan konflikt kan nämligen uppstå, eftersom 
vissa av de språkdrag som utmärker avancerade texter också kan göra texter mer 
krävande eller rent av svåra att läsa. Vad som gör en text mer eller mindre läsbar 
och begriplig36 är visserligen inte enkelt att generalisera om; det är bl.a. beroende 
av situationsbundna faktorer såsom läsarens förkunskaper, intresse, motivation, 
attityd, mål med läsningen och så vidare (se Gunnarsson 1985a).37 Men även 
textens egenskaper spelar uppenbarligen roll, och därför ska några ord sägas om 

                                         
36  Jag definierar begriplighet som en situerad potential i en text, inte som en absolut egenskap 

hos texten. Att potentialen är situerad innebär att den realiseras i en faktisk läsprocess då 
en konkret läsare tar sig an, läser (eller använder) och med större eller mindre framgång 
och i högre eller längre grad gör en text meningsfull. (Jag gör, till skillnad från Melander 
(2003) inte någon principiell distinktion mellan läsbarhet och begriplighet. Läsbarhet 
skulle då förknippas med språkliga förhållanden i texten; begriplighet med potentialen i 
mötet med en läsare i en faktisk situation.) 

37  Detta är mycket viktiga faktorer, som dock kommer att få mycket liten plats i den här 
undersökningen eftersom det kommer att visa sig att det i stort sett enbart är ytspråkliga 
aspekter av begriplighet som görs relevanta i den praxis som studeras. 
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detta, särskilt i relation till myndighetstexter och i relation till de områden som 
aktualiseras i denna undersökning. 

Satsrelationer har historiskt sett varit ett centralt område för uppmärksamhet 
inom det svenska klarspråksarbetet, som bl.a. leder sitt ursprung i ett arbete mot 
den traditionella kanslisvenskans förkärlek för komplicerad satsfogning. Det har 
visserligen hävdats att syntaxens roll ofta överskattas och att svårlästhet ofta 
beror snarare på ”en kombination av svåra ord och abstrakt innehåll” orsakad av 
att författaren har ett perspektiv som skiljer sig från läsarens (Platzack 1985 s. 
97). Men syntaxen torde ändå spela en viktig roll, som en del av det vi förlitar 
oss till för att göra tolkningar av det vi läser. Särskilt viktig blir syntaxen när 
semantiken och kontexten inte ger så starka ledtrådar. Det innebär att syntaxen 
får en särskilt viktig roll i texter som handlar om fenomen som är mindre var-
dagliga eller välbekanta för läsaren. 

Det viktiga för läsbarheten tycks vara vilket stöd syntaxen ger för att identi-
fiera meningens struktur. Grundprincipen kan enligt Platzack (1985) beskrivas 
på följande sätt: ”Generellt kan man slå fast att en mening vars syntaktiska 
struktur är oklar är svårare att läsa än en mening vars struktur läsaren inte 
behöver sväva i tvivelsmål om” (s. 102). Detta innebär att syntaktisk komplexi-
tet egentligen inte är försvårande om det innebär att satser hängs på efter (eller 
omedelbart i slutet på) en annan sats, något som brukar benämnas högerför-
grening. Detta betyder också att särskilt meningens inledning är viktig att upp-
märksamma när man vill bedöma syntaxens roll för begripligheten. Men man 
kan också anta att olika typer av meningsinledningar fungerar på skilda sätt. 
T.ex. är en inledande att-sats mångtydig eftersom den kan ha många funktioner: 
som förstadeltagare eller annan deltagare i den ideationella figuren – eller som 
projicerad sats. En sådan meningsinledning ger därför ingen pålitlig ledtråd till 
strukturen, och bör därför vara begriplighetsmässigt betydligt mer problematisk 
än t.ex. en bunden, specificerande sats inledd av en konnektiv (som först i 
exempel (2) ovan) som ju omedelbart kan analyseras just som en bunden sats.38 

En graduell påverkan på läsbarheten har sannolikt också textbindningen. Hur 
explicit och riklig den behöver vara för att läsaren ska uppfatta texten som kohe-
rent kan antas vara i hög grad beroende av situationella faktorer som läsmål och 
förkunskaper, liksom vilken övergripande förtrogenhet med texttypsmönster och 
kunskapsstrukturer som läsaren kan förlita sig på (jämför Gunnarsson 1985b s. 
122 ff., Gunnarsson 1987 och Josephson 1991). Samtidigt tycks det som att 
tydlig textbindning under någorlunda normala betingelser underlättar läsningen 
generellt (se Melin 1992). 

Även graden av kongruens och konkretion spelar roll på så sätt att abstraktion 
anses göra texter mer krävande att läsa. Detta indikeras i Edlings analys av läro-

                                         
38  I den undersökning av Christer Platzack (1974b) som bidrar med mycket av forsknings-

stödet till detta resonemang ställs inte frågorna riktigt på detta sätt, eftersom den utgår från 
en annan språkteoretisk grund. 
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böcker, och det har också visats experimentellt (se t.ex. Sadoski m.fl. 2000; jäm-
för även Gunnarsson 1985b). Generellt verkar det vara så att mer konkreta texter 
går snabbare att läsa och gör att läsaren minns mer. Problemen med abstraktion 
ligger främst i att våra tolkningar av texter på något sätt måste förankras i 
tidigare erfarenheter och kunskaper om världen. Gunnarsson (1985b) talar om 
behovet av att göra ”utfyllnad” vid läsningen: 

Förklaringen till varför abstrakta texter är svåra och ansträngande ligger bland annat i 
det tankearbete vi som läsare måste göra för att tankemässigt kunna applicera textens 
ord på konkreta situationer. (Gunnarsson 1985b s. 117) 

Hur detta görs beror förstås på vem läsaren är, liksom vilken situation textens 
ord ska tillämpas på – vad som är avsikten med läsningen. Men det är ändå 
sannolikt att det för många texter kan uppstå något av en konflikt mellan funk-
tionalitet och lättillgänglighet när det gäller abstraktionen. Vilken abstraktion är 
nödvändig – och vilken grad av abstraktion är mest funktionell i relation till 
syfte och målgrupp? Abstraktionen är ju också ett redskap för att kunna tänka 
och tala om avancerade förhållanden i verkligheten. 

Detta berör också det som Edling (2006) kallar ”tekniskt” språk, det speciali-
serade ordförrådet och det sätt att ordna och beskriva världen som är inbyggt i 
det. Edling beskriver språklig teknikalitet på följande sätt: ”technicality is 
defined not just as a set of technical terms but as a way of reconstructing experi-
ence which depends on technical terms that are taxonomically related” (2006 s. 
55). Det sätt som det specialiserade ordförrådet organiserar världen på kan vara 
mycket annorlunda mot hur vardagsvärlden ser ut. 

Perspektivet är också en lexikogrammatisk fråga – viktigt är förstås ord-
förrådet, och teknikaliteten i det, liksom graden av abstraktion och hur textens 
experientiella sida ges språklig form. Holmberg & Karlsson (2006) beskriver 
t.ex. problemet med inkongruens i myndighetstexter på följande sätt: 

Problem med svårbegripliga grammatiska metaforer uppstår när myndighetens inkon-
gruenta och specialiserade sätt att tala om ett fenomen krockar med den vanliga med-
borgarens kongruenta och vardagliga perspektiv. (Holmberg & Karlsson 2006 s. 174) 

Även satsfogningen och textbindningen kan sägas bidra till det främmande per-
spektivet. Tankemönstren ligger ju också i de resonemang som förs, och hur de 
är sammanfogade, liksom i vad som kan lämnas underförstått. Är förförståelsen 
mindre ställs högre krav på entydig syntax, eftersom förförståelsen bidrar 
mindre, samtidigt som också ökad komplexitet leder till risken att den syn-
taktiska strukturen blir svåröverblickbar. 

Hur ska dilemmat hanteras att texter som fångar och skapar avancerad kun-
skap i skrift också tenderar att bli mer krävande att läsa? SFG-inspirerade 
forskare tenderar att värdera specialiserat språk högt. Ett resonemang som är 
ganska typiskt för hur dessa forskare ser på det avancerade språkets roll i läro-
böcker förs av Edling (2006) på tal om abstraktion och specialiserat språk, men 
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samma resonemang gäller förstås även för andra lexikogrammatiska drag för 
specialiserade texter, från ordförråd till satsfogning: 

Från pedagogiskt håll framförs ibland en önskan att göra texter så konkreta som möjligt 
för att inte hindra elevers möjlighet att tillänga [sic] sig texternas innehåll. Resultat från 
tidigare studier och från denna avhandling visar också att elever förefaller ha lättare att 
ta till sig och komma ihåg mer konkreta texter. Men med en syn på texter som en reali-
sering av en social kontext och abstraktion som en del av specialiserad kunskap så 
riskerar sådana förenklingar av texter att leda in i en återvändsgränd. Om vi vill att 
elever ska kunna använda samhällets specialiserade texter är det inte optimalt med läro-
bokstexter där abstrakt och tekniskt språk systematiskt ersatts av konkret och vardagligt. 
Sådana texter lämnar elever oförberedda för de texter de behöver kunna hantera i ett 
samhälle som är beroende av specialiserad kunskap. Ett alternativ till en sådan situation 
kan istället vara att genom aktiviteter runt texterna stärka mötet mellan eleven och 
texten. (Edling 2006 s. 190) 

Maximal tillgänglighet för eleverna står här mot elevernas behov av att få till-
gång till ämnesanknutna register för att kunna tillgodogöra sig och diskursivt 
skapa specialiserad kunskap – även om abstraktion är ett begriplighetshinder är 
ändå viss abstraktion ändå nödvändig för att eleverna ska få tillgång till ett 
specialiserat språk. Den lösning som Edling och många andra skolforskare före-
slår är att läroböcker inte ska förenkla för mycket, utan i stället att skolan ska se 
till att inramningen i skolsituationen stödjer läsandet. 

Samma lösning är av naturliga skäl inte möjligt för myndighetstexter, där läs- 
och användningssituationen sällan är kontrollerad. Sådan text måste därför i 
högre grad anpassas till läsaren (jämför dock Göransson & Ledin 2009). Därför 
kvarstår dilemmat i uppdraget att skapa läsbara texter med ett mottagarvänligt 
perspektiv som ändå inte blir innehållsligt uttunnade. Hur detta hanteras av dem 
som ska genomföra det – och hur den moderna språkvården ser på detta problem 
– är därför en intressant fråga även principiellt. 

Normer, revisioner och verksamheter 
I denna rapport kommer jag således att beskriva två interagerande verksamheter, 
en som producerar en text och en som reviderar den. Det finns potentiellt 
konkurrerande och motstridiga uppfattningar och praxis för normer mellan 
systemen, men kanske även inom systemen och mellan individerna. Det finns 
också ett inneboende dilemma i fråga om relationen mellan avancerat språk och 
lättillgängligt språk. För myndighetstexter avsedda för breda målgrupper krävs 
en svår avvägning mellan det språkbruk som är funktionellt inom myndighetens 
fackområde, och det språk som är (eller uppfattas som) funktionellt för kom-
munikation med bredare målgrupper, och detta kan tänkas aktualisera skilda 
prioriteringar bland de olika deltagarna – särskilt som de kan förmodas ha olika 
roller i textproduktionsprocessen. 
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4 ”Klarspråk” enligt centrala riktlinjer 

Detta kapitel inleder resultatredovisningen, men fungerar också som en bak-
grund till fallstudien. I detta kapitel utreder jag vad som främst kan förknippas 
med ”klarspråk” enligt några auktoritativa dokument. Jag använder då ”klar-
språk” av praktiska skäl som en samlande metafor för det språkbruk och den 
textutformning som är ideal för myndighetstexter, alltså det som ingår i norm-
kategorin ”’klarspråk’ och begriplighet” (se kapitel 4). Vad detta mer konkret 
innebär är inte självklart, och denna första delundersökning syftar till att kart-
lägga detta. Avsikten är att kartlägga dels vilka områden som riktlinjerna 
reglerar, alltså vilka rekommendationerna är, dels vilka de underliggande prin-
ciperna är. 

Det kommer att framgå av senare kapitel att granskarna inte använder just 
dessa riktlinjedokument i sitt arbete (möjligen med undantag för ”Svarta listan” 
och ”Myndigheternas skrivregler”). Men kartläggningen har ändå en funktion 
genom att den bör fånga de normer och normuppfattningar som präglar klar-
språksarbetet i stort, vilket kan tjäna som jämförelsematerial. 

Valda auktoritativa källor 
Det som undersöks kan sägas vara det närmaste en kodifierad norm som finns, 
och som återfinns i de centralt framtagna riktlinjerna om ”klarspråk”, särskilt om 
rapporter.39 För att en norm på ett område ska gälla krävs att den stöds av någon 
eller något som tillskrivs auktoritet inom den aktuella gemenskapen. Av detta 
syfte kommer jag här att begränsa mig till sådana dokument som verkligen kan 
antas ha en potential att fungera som någon form av normkällor: dokument av 
typen riktlinjer, policydokument eller liknande dokument som sanktioneras eller 
publiceras av en instans som utgör en auktoritet på myndighetsspråkvårdens 
område (språkvården i Regeringskansliet, Språknämnden, Språkrådet). Med 
andra ord undersöks de källor som är naturliga att gå till för att få reda på vad 
klarspråksidealet egentligen innebär.40 

                                         
39  ”Rapporter” urskiljs som en relevant textgrupp i riktlinjerna, trots att det är en ganska stor 

och heterogen textgrupp (jämför Bhatia 2004, avsn. 3.3). Jag kommer inte vidare att pro-
blematisera vad en ”rapport” är. 

40  Urvalet av dokument har gjorts utifrån en större inventering utifrån följande kriterier: 
dokumentet ska utgöra en form av riktlinje (i bred mening), ha en auktoritet som 
avsändare, vara lättillgängligt (tillgängligt via Internet), ha relevans för ”rapporter” (det 
vill säga antingen gälla myndighetstexter generellt eller gälla specifikt för rapporter). 
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Givet avgränsningarna blir urvalet ganska självklart, och antalet dokument 
blir inte särskilt stort. Jag har gått igenom följande dokument, uppställda i utgiv-
ningsordning: 

1. ”Svarta listan” 2004: Häftet ”Svarta listan. Ord och fraser som kan ersättas i 
författningsspråk” (tredje upplagan 2004) förtecknar ord som inte anses vara 
lämpliga eftersom de enligt förordet ”ger ett stelt, kanslispråkligt intryck” (s. 
3). Alternativ ges. Den rör i första hand författningsspråket, men den används 
också på myndigheterna, och många andra dokument hänvisar till ”Svarta 
listan” i ordfrågor. 

2. ”Klarspråk lönar sig” 2006: Häftet ”Klarspråk lönar sig” gavs ut 2006 av 
Regeringskansliet. Detta är det mest aktuella exemplet på centralt framtagen 
information och handledning, och berör både hur texter klarspråksanpassas 
och hur klarspråksprojekt kan genomföras. 

3. ”Klarspråkstestet: rapporter” 2008: Klarspråkstestet i versionen för rap-
porter kom ca 2008 (själva testet är odaterat) som ett komplement till ett 
tidigare existerande klarspråkstest för beslutstexter, och finns både som 
interaktivt test på Språkrådets webbsida och som dokument som kan laddas 
ner och skrivas ut. Klarspråkstestet består av 38 frågor om olika aspekter av 
texten som kan användas för att bedöma om den uppfyller kraven på ”klar-
språk” eller inte. Svarsalternativen till frågorna är normalt ”Ja”, ”Tveksamt” 
respektive ”Nej”. Till testet hör också en kommentardel med motiveringar 
och exempel. 

4. ”Hur skriver man klarspråk?” 2009: Sidan ”Hur skriver man klarspråk?” 
på Språkrådets webbplats uppdaterades den 4 februari 2009. Sidan innehåller 
ett antal råd om förhållningssätt och en lista med råd om hur man skriver 
”klarspråk”. Texten på sidan återges i sin helhet i bilaga 1. 

5. ”Myndigheternas skrivregler” 2009: ”Myndigheternas skrivregler” kom i 
sin sjunde upplaga 2009 och är en skrivregelsamling för myndighetsspråket 
framtagen av Regeringskanslitet. Den berör olika normvalsfrågor huvud-
sakligen på nivån under meningsnivån, t.ex. användning av stor och liten 
bokstav, skrivsätt och ordbildning. Den är inte uttalat inriktad på ”klarspråk”, 
men vissa av råden och rekommendationerna kan sägas beröra ”klarspråk” 
genom att de motiveras utifrån vad som är tydligast eller vad som underlättar 
för läsaren. 

Ytterligare ett dokument som hade varit relevant att inkludera är foldern ”Klar-
språk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska” från 2007. Den listar några 
råd för hur man skriver ”klarspråk” och för hur man arrangerar ett klarspråks-
arbete på sin arbetsplats, och den samlar också vissa argument för klarspråk. En 
analys av den visar dock att dess språkliga råd utgör en kortare version av 
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samma råd som finns på Språkrådets webbplats. Jag har därför bedömt att den 
inte tillför något och utelämnat den ur materialet. 

Områden 
Riktlinjerna berör ett ganska stort spektrum av frågor relevanta för texter. Följ-
ande övergripande områden visar sig vara relevanta för tre av riktlinjerna 
(”Klarspråk lönar sig” 2006, ”Klarspråkstestet: rapporter” 2008, ”Hur skriver 
man klarspråk?” 2009): 

– generella råd om mottagaranpassning och skrivprocess, som syftar till mot-
tagarmedvetenhet 

– olika aspekter på textens övergripande struktur (i vid mening), som syftar till 
att skapa överskådlighet och översiktlighet, liksom läsarbarhetsaspekter på 
den visuella formen och konsekvens i utformningen av tabeller etc. 

– grammatiska och textlingvistiska aspekter, innefattande textbindning, olika 
aspekter på meningsbyggnad (satsfogning, så kallad vänstertyngd, menings-
längd), experientiella realiseringar (passiveringar, nominaliseringar) samt 
avsändarrepresentation i texten 

– olika aspekter av ordval och bruk av skiljetecken. 

”Svarta listan” (2004) berör endast den sistnämnda aspekten, och då specifikt 
ordval. I praktiken kommer denna därför bara att beröras i ett avsnitt i den 
genomgång som följer. Även ”Myndigheternas skrivregler” (2009) berör huvud-
sakligen det sista området (men också visuell utformning av texter). 

I följande avsnitt kommer de olika aspekterna att beskrivas och diskuteras i 
större detalj utifrån denna tematiska uppdelning. Störst tonvikt ligger på de lägre 
språkliga nivåerna av det skälet att det är dem som granskarna i studien har 
mandat att göra något åt. Här ska dock först några generella iakttagelser göras. 

Ett metodiskt problem i kartläggningen – som också är ett av dess resultat – är 
att råden inte är särskilt specifika. Dels är de kortfattat hållna, dels är de hållna 
på ett sådant sätt att de ska vara någorlunda begripliga även för den som saknar 
språkvetenskaplig utbildning. Det innebär att allmänspråkliga (och därför mer 
allmänna) uttryck ofta används i stället för språkvetenskapliga termer eller att ett 
visst fenomen signaleras genom uttryck som tar fasta på effekten eller upp-
levelsen av fenomenet eller genom en värdering av det, i stället för en egentlig 
beskrivning av fenomenet. Bäst beskrivs deras funktion nog så att rekommenda-
tionerna pekar ut allmänna områden att uppmärksamma, men lämnar det åt den 
enskilda skribenten eller granskaren att utifrån intuitiv språkkänsla eller tidigare 
förvärvade kunskaper avgöra i vilket specifikt fall som normer är möjliga att 
applicera. 

Ett exempel är rådet om meningsbyggnad ur listan på Språkrådets webbsida: 
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(10) • Undvik långa och invecklade meningar. (”Hur skriver man  
  klarspråk?” 2009) 

Rådet har en typisk struktur med ett utpekande som identifierar en företeelse 
(”långa och invecklade meningar”) och en handlingsregel (t.ex. undvik eller 
använd). Ibland finns motiveringar också i form av värderingar eller argument. 

I rådet preciseras inte vad som ska betraktas som en ”lång” mening och vad 
som konstituerar en ”invecklad” mening framgår inte, utan det får man bedöma 
från fall till fall (men det ligger nära till hands att sluta sig till att det handlar om 
komplex syntax och kanske framför allt satsfogningen). Rådet fungerar därmed 
så att det pekar ut meningsbyggnaden som ett allmänt relevant område att 
uppmärksamma i skrivande eller omarbetande. 

Mottagaranpassning och skrivprocess 
Alla riktlinjerna utom ”Svarta listan” börjar utanför själva texten med att upp-
mana till mottagar- och funktionsmedvetenhet. Funktionsmedvetenheten som 
idé är starkt framskriven genom återkommande uppmaningar om att man som 
skribent ska inleda med att analysera kommunikationssituationen – syftet med 
texten och mottagarens roll i kommunikationskontexten: 

(11) Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill 
uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte. 
Myndighetstexter har ofta flera mottagare, men i regel en huvud-
saklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när 
du planerar, strukturerar och bearbetar texten: (”Vad är klarspråk?” 
2009) 

(12) Tänk på läsaren  
Börja alltid med att göra klart för dig varför du skriver och till vem 
eller vilka du vänder dig. Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren 
veta eller göra efter att ha läst texten? Vilka förkunskaper har 
läsaren i ämnet? Vad vet du om läsarens språkliga kompetens? 
(”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 7) 

I Klarspråkstestet utvidgas detta till ett par serier frågor, som den som gör testet 
förväntas besvara. De framhäver att rapporter ofta har ”många olika läsare med 
olika intressen”; och uppmanar skribenten att fundera över vilka som är primär 
målgrupp och vilka som också ska kunna läsa rapporten. Skribenten uppmanas 
att beskriva rapportens läsare utifrån frågor om bl.a. deras förkunskaper, 
intresse, vana att läsa rapporter och attityder (”Klarspråkstestet: rapporter”, 
frågedelen 2008 s. 3). Även läsmålet lyfts fram utifrån en fråga om vad läsaren 
ska kunna göra efter att ha läst rapporten. 
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(13) Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten? 
Det kan finnas många olika orsaker till att man skriver en rapport. 
Fundera över vad det är tänkt att läsaren ska kunna göra efter att ha 
läst rapporten. Det är viktigt att du alltid har läsarens mål i åtanke 
när du skriver eller granskar rapporten. (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 4) 

Detta följs av en lista med rutor där man kan markera olika alternativ för vad 
läsaren ska kunna göra. Här finns såväl läsmål inriktade på handling (”kunna 
fatta beslut”, ”kunna ta ställning till slutsatserna i rapporten, t.ex. förslagen”, 
”kunna utföra något, t.ex. tillämpa en viss metod, rätta till fel”) som läsmål mer 
inriktade på förståelse och faktakunskap (”enbart ha fördjupat sina kunskaper i 
ämnet”, ”ha ändrat sin inställning till något”, ”kunna jämföra olika alternativ”, 
”veta att något är gjort eller hur något är gjort” och ”kunna bedöma att fakta som 
lämnas är tillförlitliga”). 

Alla tre dokumenten uppmanar därmed till en ganska grundlig kontext- och 
mottagaranalys. Syftet tycks vara att få läsaren att reflektera över textens 
avsedda funktion och målgrupp. Särskilt är det Klarspråkstestet som genom 
frågorna föranleder skribenten att göra en förhållandevis detaljerad analys av 
kommunikationssituationen genom en analys av dels primära, dels sekundära 
läsares förkunskaper och attityder, och också genom en analys av vilka läsmål 
(jämför Gunnarsson 1982 och 1985a) skribenten vill göra texten anpassad till. 

Textens övergripande och yttre struktur 
En viktig aspekt är enligt riktlinjerna det jag något oprecist benämner textens 
övergripande och yttre struktur, vilket jag då i bred mening förstår som drag 
som berör texten som helhet eller större partier av texten, över meningsnivån. På 
Språkrådets webbsida lyfts rent av några olika sidor av detta upp som det allra 
viktigaste för ”klarspråk”: 

(14) Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll, att framhäva 
huvudbudskapet och att göra texterna överskådliga med hjälp av 
innehållsförteckningar, sammanfattningar och informativa rubriker. 
Klarspråk relaterar alltså till texten som helhet. Fungerar texten i 
det sammanhang där den ska läsas och användas? Uppfyller den sitt 
syfte och läsarnas krav på texten? (”Vad är klarspråk?” 2009) 

Även de flesta andra dokumenten berör någon aspekt av den övergripande 
strukturen. Frågan om ”innehållsurval” behandlas i de tre mer allsidiga källorna. 
Språkrådets webbsida framhåller i tre punkter att den information som är ”rele-
vant” ska tas med, att ”allt som behöver förklaras” ska förklaras och att det som 
inte behövs ska strykas, och i ”Klarspråk lönar sig” (2006) finns ett avsnitt som 
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ger samma budskap. I Klarspråkstestet är frågan om ”innehållet” vinklad mot 
textens användning: ”Är innehållet i rapporten anpassat till läsarna, dvs. är det 
som står i rapporten valt med tanke på hur läsarna ska använda texten?” (”Klar-
språkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 5) 

Besläktat med frågan om informationsurval är det fenomen som i riktlinjerna 
benämns ”perspektiv”. I Klarspråkstestet beskrivs hur ”[a]llting kan ses ur olika 
perspektiv”, vilket leder till rådet ”När man skriver är det viktigt att ha läsarnas 
perspektiv i åtanke”. (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 6). I 
kommentardelen exemplifieras olika perspektiv (”skribentens perspektiv, all-
mänhetens perspektiv, myndighetens eller organisationens perspektiv och så 
vidare”) och förklaras: 

(15) Det perspektiv man väljer påverkar texten på många olika nivåer – 
det påverkar vad man tar med och vad som framhävs, dispositionen, 
ordvalet, tonen med mera. Valet av perspektiv beror på vilket syfte 
du har och på målet med din rapport. (”Klarspråkstestet: rapporter”, 
kommentardelen, 2008 s. 7) 

Resonemanget exemplifieras med ett stycke som knyter detta till rapporter: 

(16) Rapportskribenter redogör ibland alltför utförligt för allt arbete 
kring exempelvis en utredning, i stället för att tydligt presentera 
resultatet och de slutsatser man kommit fram till. Ser man det hela 
ur läsarnas perspektiv är de oftast intresserade av att få reda på 
resultatet och först därefter av att få en redogörelse för metod, 
bakgrund med mera. (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentar-
delen, 2008 s. 7) 

Här knyts alltså möjligheten att göra olika val till olika möjliga syften och mot-
tagargrupper för en text. Här konkretiseras också i viss mån vilka språkliga 
fenomen som påverkas – ”dispositionen, ordvalet, tonen med mera”. 

Besläktat med perspektivet är alltså enligt Klarspråkstestet det som benämns 
tonen: ”Även tonen måste anpassas till rapportgenren och till läsarna.” (”Klar-
språkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 6). I andra riktlinjer används också 
metaforen ton, och vad som kan ligga i den beskrivs senare. 

Frågan om disposition behandlas på något olika sätt i de tre bredare doku-
menten. ”Klarspråk lönar sig” (2006) förordar emfatisk disposition, där det 
viktigaste kommer först, medan Språkrådets webbsida rekommenderar att texten 
ska disponeras ”på ett logiskt” sätt. Klarspråkstestet är utförligare och resone-
manget går ut på att valet ska göras utifrån vad som passar läsaren. I kommen-
tardelen presenteras flera olika dispositionsprinciper, och avsnittet avslutas med 
en varning för kronologisk disposition med uttrycklig hänvisning till läsarens 
behov: 
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(17) Se upp! 
Det är sällan lämpligt att disponera en rapport som helhet krono-
logiskt, dvs. att du tar upp allt i den ordning som du arbetat med det 
under utredningens gång. Börja därför inte slentrianmässigt med 
bakgrunden och alla fakta du tagit fram. Slutsatsen är i regel mera 
intressant! 

Det är bara när läsarna själva ska kunna utföra en liknande under-
sökning, eller kontrollera att du gjort rätt, som arbetsgången är 
intressant för dem. Så är fallet för t.ex. många tekniska och andra 
vetenskapliga rapporter, som därför har en inarbetad struktur: syfte, 
bakgrund, forskningsöversikt, material, metod, resultat, diskussion 
och slutsats/värdering. (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentar-
delen, 2008 s. 6) 

Detta är ett av de ställen där det faktiskt exemplifieras hur konkreta överväg-
anden om hur texten ska användas kan leda till vissa språkliga val. 

Besläktad med frågan om disposition är frågan om styckeindelningen som 
aktualiseras i Klarspråkstestet, där det finns en fråga om huruvida den är 
”logiskt genomförd med en tankegång per stycke” (”Klarspråkstestet: rap-
porter”, frågedelen, 2008 s. 8). I kommentaren framkommer att även en inled-
ande (eller avslutande) sammanfattande ”nyckelmening” i stycket (motsvarande 
vad som ofta kallas kärnmening) rekommenderas. 

Till den övergripande strukturen hör också frågan om hur textens huvudbud-
skap framhävs och hur textens struktur görs tydlig med hjälp av paratexter som 
rubriker och andra redskap för att tydliggöra texters struktur. Under rubriken 
”Överskådlighet” öppnas i Klarspråkstestet för olika läsbeteenden som kan 
underlättas av rätt struktur och textdesign: 

(18) En rapport har ofta flera olika läsarkategorier. Alla kanske inte 
behöver läsa allt. Läsarna ska snabbt och enkelt kunna få överblick 
över innehållet och hitta den information de behöver. (”Klarspråks-
testet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 7) 

Huvudbudskapet framhävs bl.a. genom rätt disposition, ”en intresseväckande 
och relevant titel” och tydliga sammanfattningar, både i början av rapporten och 
i ”viktiga avsnitt”. Punktuppställningar och faktarutor kan användas för att fram-
häva information. Läsanvisningar kan användas för att presentera textens upp-
läggning, och tydliga hänvisningar inom texten liksom en innehållsförteckning 
kan också göra det lätt att hitta inom texten. Vidare rekommenderas också 
rubriker som är informativa och symmetriskt utformade och som överens-
stämmer med innehållet. 

Även vissa rekommendationer om den visuella utformningen av texten ges, 
bl.a. om markering av stycken (”Klarspråkstestet: rapporter” 2008), radlängd 
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och andra visuella aspekter av texter (”Klarspråk lönar sig” 2006 och ”Myndig-
heternas skrivregler” 2009) och om tabellers och andra grafiska figurers utform-
ning (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen och kommentardelen, 2008). 

Grammatiska och textlingvistiska aspekter 
Till de grammatiska och textlingvistiska aspekterna för jag sådana språkdrag 
som ligger på lägre nivå än avsnittet. Hit förs därför även textbindning. 

Textbindning 

Textbindningen berörs inte på Språkrådets webbsida, men ”Klarspråk lönar sig” 
(2006) berör konnektivbindning som en av de aspekter som bidrar till att väg-
leda läsaren: ”Sambanden blir tydliga med hjälp av sambandsord som trots allt, 
eftersom, därför att.” (s. 7). Mycket utförligt berörs textbindningen i Klarspråks-
testet, där två av frågorna handlar om just detta. Den ena efterfrågar ”tydliga 
samband mellan uttryck som syftar på samma sak”, den andra frågar om det 
finns ”gott om bindeord, till exempel eftersom, men, därför, dessutom, näm-
ligen, som visar hur stycken och meningar hänger ihop” (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 9). Av kommentarerna framgår också tydligt att 
det handlar om referensbindning (”uttryck som syftar på samma sak”) respektive 
konnektivbindning (med ”bindeord”). 

Aspekter på meningsbyggnad 

Jag för samman ett antal olika aspekter på meningsbyggnad, eftersom dessa inte 
hålls isär i rekommendationerna. Det är viktigt både hur lång meningen är och 
hur den är byggd. Meningslängden berörs i den ovan citerade rekommenda-
tionen från Språkrådets webbsida om att ”långa och invecklade meningar” ska 
undvikas (”Hur skriver man klarspråk?” 2009). I Klarspråkstestets fråga 25 
anges en konkret övre gräns för vad som är lagom till ca 25 ord (”Klarspråks-
testet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 10). Klarspråkstestet ger rådet att menings-
längden ska varieras så att texten består av både korta och längre meningar: 

(19) En text är lättast att läsa om den består av både långa och korta 
meningar. Skriver du enbart långa meningar blir texten tung och 
läsaren får svårt att minnas innehållet. Bara korta meningar kan 
göra texten hackig. Det bästa är att variera meningslängden - det 
skapar rytm i texten. En medellängd på 15–20 ord brukar rekom-
menderas, men observera att det är ett genomsnittligt värde. Det bör 
alltså finnas meningar som är både längre och kortare än detta 
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genomsnittsvärde. (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 
2008 s. 27) 

Meningsbyggnaden berörs i två av riktlinjedokumenten. Rekommendationen 
från Språkrådets webbsida om att undvika ”invecklade” meningar har redan 
citerats, och Klarspråkstestet berör detta utförligare: 

(20) 26. Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa 
inskjutna satser och onaturlig ordföljd? (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 10) 

(21) Lägg inte in för mycket information i en och samma mening – och 
låt ord och satsdelar som hör ihop stå ihop (t.ex. subjekt och 
predikat, hjälpverb och verb).  
En mening blir svårläst om du skjuter in en eller flera satser (så 
kallade inskott) mellan ord eller fraser som hör ihop. Skriv hellre 
flera meningar. Du kan också möblera om i meningen så att ord 
som hör ihop får stå ihop. (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommen-
tardelen, 2008 s. 27, originalets kursivering) 

Meningar ska vara ”enkelt byggda” och begriplighetshinder skapas av element 
som är inskjutna i en sats mellan ord och satsdelar ”som hör ihop”. Detta 
exemplifieras med en mening med en bunden relativ sats som placerats 
inskjuten efter subjektet i den fria satsen. 

Den inskjutna satsen i exemplet är bunden, och något exempel på inbäddad 
sats inom en annan sats ges inte i Klarspråkstestet, men möjligen skulle sådana 
kunna anses vara mindre besvärande än en inskjuten bunden sats, eftersom den 
inbäddade satsen utgör del av den större satsen, inte en självständig sats. (Detta 
gör förstås också att det är mycket svårare att skriva om en inbäddad sats.)41 

I ett antal rekommendationer i Klarspråkstestet står meningens inledning sär-
skilt i centrum, utifrån principen att så kallad vänstertyngd ska undvikas.42 Vän-
stertyngd uppstår när det som föregår finitet (det finita verbet) i den första fria 

                                         
41  Exemplet är ”Utredaren, som fått i uppdrag att för myndighetens räkning kartlägga situa-

tionen och utarbeta förslag på kreativa och effektiva lösningar på eventuellt uppkomna 
problem, har till sin hjälp ett antal ledamöter som bildar en kommitté.” Notera att själva 
den mening som ger rekommendationen, ”låt ord och satsdelar som hör ihop stå ihop”, 
innehåller en sats som hjälpverbet (låt) och huvudverbet (stå), nämligen en kort, inbäddad 
sats. Detta antyder att rekommendationen i första hand hänför sig till bundna satser alterna-
tivt till längre satser. 

42  En definition av vänstertyngd är att meningen är tyngre (det vill säga innehåller fler ord) 
placerade före än efter det finita verbet. Vanligen bryr man sig dock inte om hur tung men-
ingen är ”till höger”, eftersom detta inte på samma sätt knutits till begriplighetsproblem. 
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satsen (huvudsatsen) i meningen omfattar många ord.43 Klarspråkstestets fråga 
är: ”Kommer det viktiga tidigt i meningen?” (”Klarspråkstestet: rapporter”, 
frågedelen, 2008 s. 10). Kommentaren, som här återges i sin helhet bortsett från 
ett par exempel, gör klart att det handlar om fenomenet vänstertyngd och pekar 
ut vad det är som ska betraktas som det ”viktiga”, nämligen finitet: 

(22) Se upp för vänstertunga meningar  
(Fråga 27)  

Vänstertunga meningar innebär att det tidsböjda verbet i huvud-
satsen kommer sent i meningen, dvs. det ord som talar om det 
viktiga, vad som händer.  

Se upp!  
Meningar riskerar att bli vänstertunga om de inleds med exempelvis 
”För att”, ”Eftersom”, ”Mot bakgrund av”, ”Med hänsyn till”, ”När 
det gäller” osv. Undvik det, om det leder till långa inledningar 
innan du kommer till huvudbudskapet i meningen! (”Klarspråks-
testet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 28) 

De två negativa exempel som också ges har 20 respektive 15 ord före den fria 
satsens finit, vilket ger en ledning om vad som är uppenbart för långt.44 

Exemplen visar att specificerande bundna satser (motsvarande adverbiella 
bisatser) samt längre omständighetsadverbial kan ge upphov till problem med 
vänstertyngd, men ett negativt exempel visar också en lång nominaliserings-
kedja (som realiserar förstadeltagaren/subjektet). 

Några specifika meningsbyggnadsfrågor berörs i ”Myndigheternas skriv-
regler” (2009), nämligen avvikande placering av subjektet i en mening respek-
tive långa bestämningar efter ett substantiv: 

(23) 4.8.3 Sätt subjektet på rätt plats  
Om subjektet inte står på sin normala plats, får meningen en stel 

                                         
43  Detta benämns ofta fundamentet, och man talar därför även om fundamentlängd. Termen 

fundament tycks då användas på ett i vissa detaljer annat sätt än den definieras hos t.ex. 
Diderichsen (1946 s. 184 f.) och i SAG (del I s. 173). Ofta omfattas i forskningen dessutom 
bara påståendesatser, så t.ex. hos Westman 1974, som analyserar ”makrosyntagmer av 
påståendetyp” (s. 154). Jag kommer att undvika termerna fundament och fundamentlängd, 
och låter min definition av vänstertyngd – i likhet med vad klarspråksriktlinjerna antyder – 
gälla alla sats(komplex)typer (med följden att typiska frågesatser, som har finitet först i 
meningen, har vänstertyngd 0). 

44  Värt att jämföra med är Klarspråkstestets förslag till formulering av förklaring av fackord: 
”Appreciering, dvs. då valutan i ett land stiger under ett system med rörlig växelkurs, kan 
innebära att ...” (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 32). Här är vän-
stertyngden, som utgörs av den ideationella figurens förstadeltagare samt en inskjuten 
bunden sats, totalt 15 ord (om förkortningen ”dvs.” läses som tre ord). 
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ordföljd. Vid vissa verb går det bra att i stället sätta in det. I andra 
fall kan man helt enkelt ändra ordföljden. (”Myndigheternas skriv-
regler” 2009 s. 33) 

(24) 4.8.4 Lägg långa bestämningar efter huvudordet  
Ett annat exempel på onaturlig ordföljd är när långa och komplice-
rade bestämningar läggs före sitt huvudord i stället för efter. 
(”Myndigheternas skrivregler” 2009 s. 34) 

Ett av exemplen på olämplig placering av subjektet är ”För den uppgiften bör 
tillkallas en särskild utredare” och exemplet på olämplig förställd bestämning är 
”Det framgick av en till chefen för Finansdepartementet riktad skrivelse”. 
Gemensamt för dessa rekommendationer är att de avråder från konstruktioner 
som är typiskt förknippas med formellt språk och traditionellt myndighetsspråk. 

Experientiella realiseringar: passiveringar och nominaliseringar 

Benämningen ”experientiella realiseringar” får här sammanfatta olika aspekter 
av realiseringen av processer i texter (jämför kapitel 3): val av aktiv eller passiv 
form, verbtypsval, nominaliseringar. Rekommendationer som berör hur pro-
cesser realiseras i texten finns i ”Klarspråk lönar sig” och i Klarspråkstestet.45 

En rekommendation är att aktiv form ska ska användas i stället för passiv. 
”Klarspråk lönar sig” använder här metaforen ”aktivt språk” för att rekom-
mendera aktiv form:46 

(25) Använd ett aktivt språk  
En aktiv mening innehåller ett subjekt som gör något, exempelvis 
Försäkringskassan beviljade honom bidrag, medan Bidrag har 
beviljats honom är en mening i passiv form. Meningar i passiv form 
ger lätt ett intryck av distans mellan läsare och författare, och det är 
svårt att veta vem som gör något. (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 8) 

I Klarspråkstestet återkommer dessa frågor både som fråga 5 och som fråga 28. I 
fråga 5 utgår det från metaforen att ”befolka språket”: ”Framgår det tydligt vem 
som har gjort vad, det vill säga har du befolkat språket?” (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 6). Metaforen ”befolkat språk” utvecklas i kom-
mentaren, som knyter den till valet mellan passiv och aktiv form: 

                                         
45  I ”Myndigheternas skrivregler” (2009) berörs också passiv form, men då utifrån ett annat 

perspektiv: ”En mening med två passiva verb i rad (s-passiv) blir svårläst. Undvik de 
dubbla passiverna genom att antingen göra det första verbet aktivt eller göra om den andra 
s-passiven till bli-passiv eller liknande.” (s. 24). 

46  ”Aktiv mening” ska här förstås som en sats vars processkärna realiseras som ett verb i 
aktiv form, medan ”mening i passiv form” betyder en sats vars processkärna realiseras som 
ett verb i passiv form. 
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(26) Befolkat eller avfolkat språk  
(Fråga 5)  

Tala alltid om vem det är som gör eller ska göra något. Använd 
gärna aktiva verb i stället för passiva där det går. När du använder 
aktiva verb (undersöker) måste du automatiskt ange vem som gör 
något (institutet undersöker något). Aktiva verb befolkar på så sätt 
texten och ger den en ledigare ton. Med passiva verb (undersöks) är 
det lätt att tappa bort vem som gör något (något undersöks), vilket 
kan göra meningen tvetydig och tonen stel.  

Ibland ska du förstås använda passiva verbformer, till exempel om 
det är oväsentligt eller självklart vem som agerar eller om något 
sker automatiskt.  

Skriv inte så här:  
Flödet i rättskedjan har dokumenterats. (Vem har gjort det?)  

In- och utdatatrutiner har skapats för rapportering till Brottsföre-
byggande rådet, som sammanställer den officiella rättsstatistiken. 
(Vem har gjort det?) 

(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 8) 

”Befolkat” respektive ”avfolkat” språk berör dock antagligen mer än valet 
mellan passiv och aktiv form. Även val av verbtyp innefattas, på så sätt att verb 
som beskriver handlingar eller händelser ska väljas framför verb som beskriver 
tillstånd. Detta blir tydligt när frågan om form återkommer i Klarspråkstestets 
fråga 28 (”Använder du aktiva verb så långt det är möjligt?”, ”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 10). Av exemplen i kommentaren framgår det 
nämligen att det inte bara är passiv form som är olämpligt, utan även vissa verb-
val i kombination med nominalisering, t.ex. rekommenderas X har kontrollerat i 
stället för kontroll har skett: 

(27) Använd aktiva verb  
(Fråga 28)  

Sträva efter att använda aktiva verb i så stor utsträckning som 
möjligt. Aktiva verb skapar liv åt texten. När man använder aktiva 
verb brukar det också tydligt framgå vem som gör vad. Jämför 
följande meningar!  
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Skriv så här: 
(Här framgår det tydligt vem 
som har gjort vad. Texten 
blir också mindre 
opersonlig) 

Skriv inte så här:  
(Vem har kontrollerat? Och vem 
har gjort skatteavdrag?) 

 Skattemyndigheten har 
kontrollerat ... 
Arbetsgivaren har gjort 
avdrag ... 

Kontroll har skett av gjorda 
skatteavdrag på erhållen lön från 
x-förvaltningen. Skatteavdrag har 
gjorts enligt tabell, trots en 
jämkning på 600 kronor. (...) 

(Exemplet ovan är hämtat ur ”Att skriva bättre i jobbet” av 
Ehrenberg-Sundin m.fl.) 

Se upp!  
Ibland är det bra att använda passiva verbformer, till exempel om 
den som agerar är helt oväsentlig eller om något sker automatiskt. 
(Se även fråga 5 om Befolkat språk.)  

(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 29) 

Båda gångerna som valet mellan aktiv och passiv form berörs finns garderingar 
om att passiva verbformer är motiverade ”ibland”, vilket är ett sätt att nyansera 
och visa att det bara i viss mån är ett självändamål att undvika passiv form. 

Nästa fråga i Klarspråkstestet, nr 29, berör explicit frågan om nominali-
seringar av verb och adjektiv: ”Är texten fri från substantiveringar som tynger 
texten?” (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 10). Till den hör 
följande kommentar: 

(28) Varning för substantivsjukan  
(Fråga 29) 

Typiskt för utredningstexter är att de ofta innehåller långa sub-
stantivfraser. Man brukar säga att texterna drabbats av substantiv-
sjukan. De viktiga verben som uttrycker handlingen har gjorts om 
till substantiv, och ett innehållstomt verb har lagts till (undersöka 
har blivit företa en undersökning). 

Substantivsjukan gör texten tung och opersonlig och leder till 
onödig mångordighet.  

Kontrollera om din text innehåller många substantiv som slutar på 
-ande, -ende, -ing, -ning, -else. Då behöver några av dem göras om 
till aktiva verb . Och slutar många på -het kan de behöva göras om 



 

58 

till adjektiv eller adverb (medvetenhet – medveten, priskänslighet – 
priskänslig, på frivillighetens väg – frivilligt).  

Skriv hellre: I stället för: 
behöva  vara i behov av 
bero på  vara beroende av 
besöka  avlägga besök hos 
betala  erlägga betalning 
bo  vara boende 
föreslå  framlägga förslag 
träda i kraft  ikraftträdande 
kartlägga  göra en kartläggning 
kontrollera  utföra en kontroll 
prövas  vara föremål för prövning 
redogöra  göra en redogörelse 
ändra  vidta en ändring 

Se upp! 
Alla substantiveringar behöver inte alltid vara av ondo. Det är när 
det blir många, långa substantivkedjor, kombinerade med 
innehållsfattiga verb som det ger ett stelt, byråkratiskt intryck. 

 
Skriv så här: 
Vissa skjul kan byggas 
enklare. 

Skriv inte så här:  
Ett enklare byggnadssätt borde 
kunna komma till användning 
vid uppförandet av vissa av de 
ifrågavarande skjulbyggnaderna. 

(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 30) 

Även här är det en funktionell avgränsning som gäller – det handlar inte bara om 
”substantiveringar”, utan även vissa particip omfattas (”vara beroende av”, 
”vara boende”). Även här finns ett nyanserande stycke som gör klart att det 
framför allt är när det finns många nominaliseringar i kedjor som leder till en 
oönskad stileffekt. (En negativ aspekt av nominaliseringar, som dock inte nämns 
i riktlinjerna, är att de i likhet med passiva verb kan undertrycka information om 
vem som gör vad, liksom att de kan göra texten krävande att läsa på grund av de 
ofta innebär att texten blir abstrakt.) 

”Personlig ton” och text-vi 

Textens interpersonella sida berör relativt lite i riktinjerna. En rekommendation 
om ”personlig ton” finns dock på Språkrådets webbsida: 

(29) •  Välj en lagom personlig ton. (”Hur skriver man klarspråk?”  
  2009) 
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Ton kan i och för sig förstås ganska brett, men särskilt viktigt är bl.a. valet av 
omtal av avsändare och mottagare, att döma av vad som menas med ton i andra 
dokument. I Klarspråkstestet berörs ”tonen” nämligen på flera ställen. Här 
behandlas den som något som är kopplat till perspektivet och som något som 
”måste anpassas till rapportgenren och till läsarna.” (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 6). I Klarspråkstestet rekommenderas skribenten 
också att utnyttja ”möjligheten att tala om avsändaren som vi (jag) när du talar 
om projektet, utredningen etc.” (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 
s. 6), något som i kommentaren kopplas till ”en läsarvänligare ton”: 

(30) Använd ”vi” och ”jag”  

(Fråga 6) 
Om man skriver en rapport på uppdrag av någon eller i ett projekt, 
måste detta förstås anges i rapporten. Men det behöver inte ständigt 
upprepas i texten vilken myndighet, vilket projekt eller vilken 
utredning man skriver för. Använd gärna personliga pronomen. Ett 
”vi” (eller ”jag”, för en ensam avsändare) ger ett ledigare språk och 
en läsarvänligare ton. När den formella avsändaren (t.ex. Språk-
kommittén) väl har presenterats, kan man övergå till ”vi”. 
(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 9) 

Ordval och bruk av skiljetecken 
”Svarta listan” (2004) innehåller ett stort antal rekommendationer om specifika 
ord och uttryck som bör undvikas, men rekommendationer om olika problem 
förknippade med ordval finns i alla källorna. Problemen kan vara ord och 
uttryck som är okända för läsaren (facktermer, vissa förkortningar och interna 
ord), sådana som är främmande för läsaren (”ålderdomliga, stela och byrå-
kratiska ord”, vissa av de ord som benämns ”abstrakta”), och sådana som är 
vaga därför att de är abstrakta samt sådana som är längre än de behöver vara. 

Okända ord och förkortningar 

Facktermer berörs i de tre bredare dokumenten och rekommendationerna går ut 
på att sådana facktermer ”som kan vara svåra att förstå för läsarna, men som 
ändå kan vara nödvändiga att använda” (”Klarspråkstestet: rapporter”, fråge-
delen, 2008 s. 11) ska förklaras, liksom (enligt Klarspråkstestet) även förkort-
ningar som inte är ”allmänt kända”. Detta är även rekommendationen i Myndig-
heternas skrivregler (2009 s. 51). 

Även den kategori av ord som Klarspråkstestet benämner ”modeord, 
svengelska och främmande ord” ska undvikas. I kommentaren utvecklas detta 
under rubriken ”Undvik jargong, modeord och främmande ord”: 
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(31) Jargong- och modeord liksom främmande ord fungerar kanske bra 
när du kommunicerar med nära kolleger. Men om du har en vidare 
läsekrets måste du vara mera kräsen i ditt ordval. (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 35) 

”Myndighetsspråkliga” ord 

En stor och något brokig kategori utgör sådana ord som av olika skäl associeras 
med traditionellt myndighetsspråk, men inom klarspråksarbetet anses vara 
olämpliga. Språkrådets webbsida berör inte denna kategori av ord specifikt, men 
de andra riktlinjerna talar om ”ålderdomliga”, ”stela” och ”byråkratiska” ord, 
men också om ”svårbegripliga”. I ”Klarspråk lönar sig” (2006) ges t.ex. följande 
rekommendation med flera exempel: 

(32) Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord  
Språket förändras över tiden, men många ålderdomliga ord lever 
kvar i myndighetsspråket. Orden gör texten stel och kanslispråklig. 
Det är ord som erhålla i stället för få, avgäld i stället för avgift och 
erlägga i stället för betala. […] (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 8)  

Avsnittet avslutas med en hänvisning till ”Svarta listan”. 
I Klarspråkstestet ser motsvarande rekommendation ut på följande sätt: 

(33) 36. Använder du nutida och begripliga ord i stället för 
ålderdomliga, stela och byråkratiska? (Skriver du till exempel 
Någon ska…/Någon är skyldig att… i stället för Det åligger 
någon att…/Det ankommer på någon…?) (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 11) 

Exempel på ”ålderdomliga” ord i Klarspråkstestet är bl.a. anföra, påtala och 
erhålla (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 36). 

”Svarta listan” (2004) består, som nämnts, i sin helhet av en förteckning över 
ord som bör undvikas, och alternativ till dem. ”Svarta listan” tar främst upp verb 
och substantiv och bara något enstaka adjektiv (oundgänglig(en)), preposition 
(jämlikt, jämte, såvitt avser) och konjunktion (eljest). Även vissa funktionsord 
hör alltså till dem som anses vara olämpliga. I Klarspråkstestet berörs en upp-
sättning prepositioner som benämns ”de vaga angående, avseende, beträffande, 
gällande, rörande” (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 10) och de 
associeras med myndighetsspråk och juridiskt språk. Motsvarande kategori 
kallas i ”Myndigheternas skrivregler” (2009 s. 31) ”långa” prepositioner, och 
rekommendationen är att inte använda dem när det finns en ”enkel preposition” 
som kan ersätta.  

”Myndigheternas skrivregler” ger också rekommendationer för ett par andra 
drag som associerats med traditionellt myndighetsspråk. Det ena rör fast och löst 
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sammansatta verb (överensstämma/stämma överens), där de löst sammansatta 
rekommenderas: ”Språket blir ofta ledigare om man väljer de lösa sammansätt-
ningarna” (2009 s. 23). Det andra rör adverb sammansatta med där-, här- eller 
var-, som enligt ”Myndigheteras skrivregler” bör undvikas: ”De gör ofta ett stelt 
intryck och bör ersättas med andra uttryck” (2009 s. 30). 

”Onödigt långa” ord 

Ytterligare en kategori av ord och uttryck som ska undvikas är enligt Klar-
språkstestet ”ord som har förlängts i onödan” (”Klarspråkstestet: rapporter”, 
frågedelen, 2008 s. 10). Detta omfattar två typer av ord: dels ”långa samman-
satta ord”, som associeras med utredningsspråk och som ”gör språket alltför 
koncentrerat”, dels ord med så kallade skrytfenor, vilket exemplifieras med 
frågeställning (i stället för fråga) (Klarspråkstestet: rapporter, frågedelen, 2008 
s. 10) och vidare med lokalutrymmen (i stället för lokaler), förberedelseåtgärder 
(i stället för förberedelser), motsättningsförhållanden (i stället för motsätt-
ningar) och övervakningsförfarandet (i stället för övervakningen) (”Klarspråks-
testet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 31). Dessa ska undvikas eftersom 
orden ”ger ett luddigt intryck”. 

”Abstrakta” ord 

En specifik kategori av ord som endast berörs i Klarspråkstestet är de som 
benämns ”konkreta ord” och ”onödiga abstraktioner”: 

(34) 35. Använder du konkreta och tydliga ord, särskilt för att 
exemplifiera abstrakta resonemang? (Skriver du till exempel 
träd i stället för vegetationselement; skolan i stället för 
utbildningsenheten?) (”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 
2008 s. 11) 

I kommentaren utvecklas och exemplifieras det på följande sätt: 

(35) Använd konkreta ord  
(Fråga 35)  

Abstrakta resonemang, ord och uttryck är ofta nödvändiga i 
utredande texter. Men det är viktigt att du exemplifierar sådana så 
konkret som möjligt. Undvik också onödiga abstraktioner. 
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Skriv så här (konkret): Skriv inte så här (onödigt 

abstrakt): 

 Lekplatsen kan avskärmas 
mot gatutrafiken med växter. 

Lekplatsen kan avskärmas mot 
gatutrafiken med en 
vegetationsskärm. 

 Få personer i den stadsdelen 
har bil. Därför är det lite 
trafik där. 

Populationen i bostadsområdena 
i den stadsdelen har låg 
trafikalstring. 

(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 36) 

Av exemplen att döma berör detta två olika fenomen. För det första handlar val 
av det som kallas ”konkreta” ord om att använda ett vardagligt eller allmän-
språkligt ord (träd, växter, skolan) hellre än ett specialiserat eller tekniskt ord 
som markerar ett visst, specifikt sätt att se på en viss referent (vegationselement, 
vegetationsskärm, utbildningsenheten). Detta berör då snarast vad jag här (i 
anslutning till bl.a. Edling 2006) benämner teknikalitet i ordförrådet (se kapitel 
4), inte abstraktion (i den mening som jag använder begreppet). 

Det andra exemplet visar delvis samma sak genom att förorda användningen 
av uttrycket (få) personer hellre än populationen, men berör även abstraktion i 
den meningen att det rör sig om en lexikal enhet med en abstrakt referent. Trafik 
– som är det förordade ordvalet – har snarast en generell referent (inte en speci-
fik), men är ändå då ett steg mindre abstrakt än det trafikalstring (med ett 
abstrakt fenomen som referent) som finns i det negativa exemplet.47 

Bruk av skiljetecken 

Frågor om bruk av skiljetecken behandlas i ”Myndigheternas skrivregler” 
(2009). Tydlighetskommatering förordas (s. 69 ff.), liksom bl.a. att vinkelparen-
teser av tydlighetsskäl kan användas för att återge Internetadresser i löpande text 
(s. 78). Ett råd är också att avstavningar ska undvikas om det inte är ”absolut 
nödvändigt”, eftersom avstavningar i regel innebär ”ett visst hinder i läsningen” 
(s. 45).  

                                         
47  Det är värt att notera att informationen i den abstrakta och den generella versionen inte är 

riktigt densamma, eftersom informationen i den ”konkretare” versionen har berikats med 
sakuppgiften att en viss grupp (personerna eller populationen i en viss stadsdel) ofta inte 
har bil och att detta är orsaken till att trafiken där inte är så omfattande. Detta går inte att 
härleda ur den abstraktare versionen, som öppnar för andra möjligheter, t.ex. att personerna 
i den aktuella stadsdelen i lika hög grad äger bilar men använder dem mer sällan. 
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En kommentar om motiveringar och stil 
Hittills har jag beskrivit vilka språkdrag som uppmärksammas. Det är dock 
intressant att också undersöka de motiveringar och värdeomdömen som ges. I 
anslutning till riktlinjerna anförs nämligen aldrig något forskningsstöd eller 
liknande, men i ”Klarspråk lönar sig” 2006, Klarspråkstestet och Myndighet-
ernas skrivregler 2009 liksom i förordet till ”Svarta listan” ges däremot ofta 
motiveringar i form av värdeomdömen om ett visst språkdrag eller beskrivningar 
av effekter. Ett exempel ska få demonstrera detta. Passagen är hämtad ur ”Klar-
språk lönar sig” (2006): 

(36) Använd ett aktivt språk  
En aktiv mening innehåller ett subjekt som gör något, exempelvis 
Försäkringskassan beviljade honom bidrag, medan Bidrag har 
beviljats honom är en mening i passiv form. Meningar i passiv form 
ger lätt ett intryck av distans mellan läsare och författare, och det är 
svårt att veta vem som gör något. (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 8) 

I exemplet rekommenderas att man ska använda ”aktiva meningar” (det vill säga 
meningar med verb i aktiv form) och undvika ”meningar i passiv form” (det vill 
säga meningar med verb i passiv form). I denna passage finns vad jag tolkar som 
två olika motiveringar av rubrikens uppmaning: dels att passiv form gör att det 
är ”svårt att veta vem som gör något” (något som också visas i det exempel med 
verb i passiv form som ges), dels att att passiv form ”ger lätt ett intryck av 
distans mellan läsare och författare”. 

Den första motiveringen är inte oväntad. Om något helt enkelt inte sägs är det 
ett absolut hinder för förståelse, och samma tanke om att så lite som möjligt ska 
underförstås återkommer t.ex. i rekommendationer om att textbindningen ska 
vara tydlig och okända ord ska förklaras, liksom om att strukturen ska vara 
överskådlig och lättidentifierad. 

Den andra motiveringen är kanske mindre väntad, eftersom den berör stil-
istisk effekt snarare än begriplighet. Den förutsätter ett grundläggande (men 
kanske inte okontroversiellt) antagande att myndighetstexter blir funktionella 
om de är så personliga och informella som möjligt. Denna tankefigur åter-
kommer flera gånger i riktlinjerna i motiveringar som förutsätter att texten bör 
vara så personligt hållen och ledig som möjligt och så lite stel, byråkratisk och 
opersonlig som möjligt. Denna princip förknippas med ”aktivt” språk, nominali-
seringar, avsändaromtal (text-vi) och myndighetsspråkliga ord: 

(37) Aktiva verb befolkar på så sätt texten och ger den en ledigare ton. 
Med passiva verb (undersöks) är det lätt att tappa bort vem som gör 
något (något undersöks), vilket kan göra meningen tvetydig och 
tonen stel. (”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 
8) 
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(38) Substantivsjukan gör texten tung och opersonlig och leder till 
onödig mångordighet.  

[…] Det är när det blir många, långa substantivkedjor, kombinerade 
med innehållsfattiga verb som det ger ett stelt, byråkratiskt intryck. 
(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 30)  

(39) Använd gärna personliga pronomen. Ett ”vi” (eller ”jag”, för en 
ensam avsändare) ger ett ledigare språk och en läsarvänligare ton. 
När den formella avsändaren (t.ex. Språkkommittén) väl har 
presenterats, kan man övergå till ”vi”. (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 9)  

(40) Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord  
Språket förändras över tiden, men många ålderdomliga ord lever 
kvar i myndighetsspråket. Orden gör texten stel och kanslispråklig. 
Det är ord som erhålla i stället för få, avgäld i stället för avgift och 
erlägga i stället för betala. […] (”Klarspråk lönar sig” 2006 s. 8)  

(41) Ordlistan tar upp ord som ger ett stelt, kanslispråkligt intryck. 
(”Svarta listan” 2004 s. 3) 

(42) 36. Använder du nutida och begripliga ord i stället för 
ålderdomliga, stela och byråkratiska? […] (”Klarspråkstestet: 
rapporter”, frågedelen, 2008 s. 11) 

(43) Språket blir ofta ledigare om man väljer de lösa sammansätt-
ningarna (Myndigheternas skrivregler 2009 s. 23) 

(44) Det finns en grupp adverb sammansatta med där-, här- eller var-: 
därvidlag, därur, härutinnan, häri, varibland, varom och liknande. 
De gör ofta ett stelt intryck och bör ersättas med andra uttryck. 
(Myndigheternas skrivregler 2009 s. 30). 

(45) Undvik ålderdomliga ord och uttryck om det finns mer moderna att 
ta till. Språket förändras och utvecklas ständigt. Om du vill skriva 
begripligt måste du använda ord som inte stör läsarna i onödan. 
Tänk särskilt på det när du refererar vad som står i äldre texter. 
(”Klarspråkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 36) 

Det sista citatet visar tanken bakom denna princip, nämligen att läsaren inte 
känner igen sig i en stel, kanslispråklig eller distanserad text. Någon explicit 
koppling av denna princip till begriplighet görs visserligen aldrig i riktlinjerna 
(utöver antydningen i detta citat), men bör ses som ett uttryck för en strävan att 
närma texten läsarens perspektiv. I ett par fall signaleras att en viss mottagar- 
och syftesanpassning i valet av stil/”ton” är relevant: 
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(46) •  Välj en lagom personlig ton. (”Hur skriver man klarspråk?”  
  2009) 

(47) Även tonen måste anpassas till rapportgenren och till läsarna. 
(”Klarspråkstestet: rapporter”, frågedelen, 2008 s. 6) 

Detta indikerar att skilda läsare kan ha skilda perspektiv och skilda preferenser 
och att skilda situationer kan ställa skilda krav. Men oftast förutsätts läsaren dela 
den positiva värderingen av en text som är ledig, personlig och informell. 

De prioriterade områdena 
Den här genomgången ger en bild av ”klarspråk” som något ganska brett och 
mångomfattande: riktlinjerna berör de flesta olika kommunikations- och språk-
nivåer. ”Klarspråk” kan enligt riktlinjerna vara allt från att lägga till en inne-
hållsförteckning, en konnektiv eller en förklaring av en nödvändig fackterm till 
att stryka irrelevanta delar av en text, ersätta ett passivt verb med ett aktivt eller 
byta ut prepositionen avseende mot en kortare preposition. Vad som lyfts fram 
skiljer sig också delvis mellan riktlinjerna. Bredast och också mest nyanserat är 
Klarspråkstestet. 

Några problem att ungefärligen tolka riktlinjerna finns nästan aldrig, men att 
utifrån råden dra mer precisa slutsatser om vilka språkdrag som ska anses som 
lämpliga eller olämpliga är svårare. De ger t.ex. ingen ledning i hur långt man 
ska gå i mindre uppenbara fall. Exemplet som gavs på inskjutna satser berörde 
en bunden sats, men gör även inbäddade satser meningen svårare att läsa? 
Exemplen är i allmänhet av typen skräckexempel, vilket innebär att de fungerar 
som tydliga illustrationer men inte bidrar till att belysa var gränserna går. 

Några områden framstår som viktigare än andra. Stark tonvikt ligger vid ana-
lys av kommunikationssituationen – att överväga vem läsaren är och vilka behov 
han eller hon har. På de övergripande nivåerna är det viktiga att göra det möjligt 
för läsaren att skaffa sig överblick och ta sig an texten selektivt. På lägre nivåer 
syftar råden till att skapa en stilistiskt ledig text utan begriplighetshinder. Ser 
man på de konkreta språkdragen uppmärksammas särskilt ideationell metafunk-
tion, och särskilt sådana aspekter som har att göra med representationen av 
aktörer i texten: passiveringar och nominaliseringar. Passiver och åtminstone 
vissa nominaliseringar ska undvikas. Språkets interpersonella sida berörs i stort 
sett enbart genom att ett närvarande vi i texten är önskvärt, och att hållningen 
ska vara ”lagom personlig” med en ton anpassad till genren och läsaren (men 
ändå inte ”opersonlig”). Textbindning är ett område som lyfts fram i Klarspråks-
testet, liksom även satsfogningen, där komplicerade meningar, eventuell särskilt 
stor vänstertyngd och eventuella särskilt långa meningar bör arbetas bort. Ordval 
är ett viktigt område. Facktermer som inte behövs eller inte förklaras bör upp-
märksammas, och ord som kan uppfattas som särskilt utmärkande för (formellt) 
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myndighetsspråk, t.ex. verb som erhålla och prepositioner som avseende, bör 
ersättas. 

På den övergripande nivån görs kopplingen mellan textdrag och läsarens 
behov ganska klar, t.ex. i Klarspråkstestets koppling mellan disposition och 
läsmål (se exempel (17) på sidan 51). Någon sådan explicit sammankoppling av 
specifika aspekter av mottagarmedvetenheten med specifika språkdrag görs där-
emot inte på de lägre nivåerna. När det handlar om konkreta val i textutformning 
blir läsarvänligheten alltså snarast ”generell”, trots att det i flera fall vore möjligt 
att ge mer situationsspecifika rekommendationer. Det vore t.ex. möjligt att peka 
ut att en målgrupp med låga förkunskaper bör leda till särskild uppmärksamhet 
på textbindning och val av terminologi, att en läsargrupp som kan tänkas vara 
väl hemmastadd i textens kunskapsvärld kan acceptera en högre grad av 
abstraktion och teknikalitet – liksom att en text vänd till en annan yrkespro-
fessionell kanske kan vara mindre personlig än ett informationsmaterial till en 
privatperson. Om de högre nivåerna är kopplade till mottagaranpassning i mer 
egentlig mening – medvetenhet och i förlängningen konkret anpassning till den 
avsedda målgruppens behov – så blir det på lägre nivåer snarare frågan om 
allmän textkvalitet utifrån ett visst, ganska generaliserat ideal för läsarvänlighet. 
I den mån det handlar om mottagar- och syftesanpassning blir det alltså frågan 
om vad som är lämpligt för en antagen generell läsare. 

Varken perspektiv eller frågor om abstraktion har hittills nämnts i denna 
sammanfattning, eftersom detta inte är framlyfta områden för den språkliga 
mikronivån i riktlinjerna. Å andra sidan kan det finnas en tanke om att dessa 
områden indirekt ska uppmuntras: genom att välja ett personligare avsändar-
omtal (vi) kan ett läsartillvänt perspektiv kanske framkallas48 och genom att välja 
experientiella realiseringar som ”befolkar” texten med sociala aktörer kan 
graden av abstraktion i texten minska. 

                                         
48  För andra typer av myndighetstexter är ett tilltal med du också rekommenderat (se t.ex. 

”Klarspråkstestet: beslut”), något som kan motiveras utifrån att det även kan föra med sig 
andra aspekter av mottagaranpassning (se Mårtensson 1988 och Lind Palicki 2010). 
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5 Fallstudien: översikt, material-
beskrivning och metodkommentar 

Fallstudien kretsar kring produktionen av en text som jag kommer att benämna 
”Rapporten”. Den syftar till att utgöra en lägesrapport och på ett vetenskaplig 
hållbart sätt sammanfatta (och i viss mån producera) aktuell kunskap. Den 
skapas av en svensk myndighet (Myndigheten) och blir granskad av två språk-
vårdare som arbetar som underentreprenörer för ett stort företag inom språk-
branschen (Språkföretaget). Språkföretaget har ramavtal om språkgranskning 
med Myndigheten och ett antal andra myndigheter. 

Först ges en allmän översikt över fallstudien och vilka huvudtyper av material 
som används. (Se källförteckningen i slutet för en fullständig materialförteck-
ning.) Därefter kommenteras materialtyperna systematiskt. Detta följs av en 
metodkommentar och en kommentar om etiska överväganden. 

Materialet samlades in under vintern och våren 2010, och undersökningens 
ambition är därför att beskriva läget då. När skrivandet av denna forsknings-
rapport avslutas under 2011 har vissa omständigheter förändrats. Bl.a. har ett 
arbete med att stärka språkvårdens roll på Myndigheten initierats, och Språk-
företaget har beslutat att inte längre ha anställda granskare, utan all granskning 
ska (som i fallstudien) göras av externa konsulter. Att analysera vilka följder 
dessa förändringar kan få ryms dock inte inom ramarna för föreliggande under-
söning. 

Översikt över fallstudien 
Fallstudien tar avstamp i en beskrivning av myndigheten som språkmiljö och 
språkgranskningens roll där. Den grundar sig främst på en intervju med två 
språkvårdare på Myndigheten (Inga och Hanna) och några interna dokument 
samt förfrågningsunderlaget med kravspecifikationen för upphandlingen av 
tjänsten ”allmän språkgranskning” (m.fl. tjänster). Därefter beskrivs i ett kapitel 
produktionen av ”Rapporten” på Myndigheten. Källan till detta är främst en 
intervju med Anna, projektledare (motsvarande redaktör) för ”Rapporten” på 
Myndigheten. 

Detta följs av en översikt över granskningsverksamheten på Språkföretaget 
generellt och för ”Rapporten” i synnerhet. Källan är intervjuer med två anställda 
på Språkföretaget, som båda är projektledare och granskare (Linda och Olivia) 
och intervjuer med två frilansande granskare som utför uppdrag för Språkföre-
taget (Emelie och Nina) liksom diverse interna riktlinjedokument. Efter detta 
analyseras en specifik aspekt av Språkföretagets verksamhet, nämligen gran-
skarprovet, det rekryteringsprov som Språkföretaget anordnar för att värva nya 
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granskare. Materialet är själva provtexten (2007 och 2008), fristående instruk-
tioner (2008), bedömningsformuläret använt av Språkföretagets bedömare, den 
sammanfattande återkopplingen till aspiranterna, den individuella återkopp-
lingen till aspiranterna och individuell provlösning från en aspirant (2007). 

I kapitlet om granskningens språkliga sida är huvudmaterialet två kapitel av 
”Rapporten” i två textversioner: före och efter granskning. I kapitlet om recep-
tionen av granskningen har jag jämfört den granskade versionen av kapitlen med 
den version som slutbearbetats på Myndigheten. Även intervjun med projekt-
ledaren Anna fungerar som källa. 

Skrivet material 
Vissa typer av skrivet material används främst som källa till bakgrundsinforma-
tion. Det gäller framför allt e-post (se också nästa avsnitt), men också i viss mån 
dokument med instruktioner och riktlinjer. Annars analyseras dessa och sådant 
skrivet material som policydokument mer kritiskt utifrån frågeställningar om 
vad de säger om synen på granskning och normer. 

Ett slags skrivet material utgör också de kapitel av ”Rapporten” som jag har 
fått tillgång till. Här är det granskarnas föreslagna ändringar, liksom deras kom-
mentarer, som har stått i centrum för analysen, och frågeställningen har rört vad 
som legat bakom ändringarna. I viss mån har jag även analyserat kapitlen för att 
kunna karakterisera dem språkligt. Jag har haft tillgång till två kapitel – kapitel 2 
och 3 – i fyra versioner:  

– texten såsom den levereras från skribent till granskare 
– texten med de ändringar och kommentarer som granskaren har infört före 

projektledarens så kallade kontrolläsning 
– motsvarande version efter kontrolläsningen, samt 
– texten i den form den har då den skickas till layoutning det vill säga när de 

ansvariga på Myndigheten har sett granskarens ändringar och tagit ställning 
till om de kan accepteras samt tagit ställning till de kommentarer som getts. 

Jag har använt den första, tredje och fjärde versionen som material.49  
Vissa kvantitativa beräkningar har gjorts på hela texterna (se Tabell 4). De 

kvantitativa uppgifterna omfattar då alla sammanhängande partier av skriven 
text i respektive kapitel, det vill säga den inledande sammanfattningen, bröd-
texten, fotnoterna och de flesta faktarutorna, men inte rubrikerna, inte tabell- och 
figurrubrikerna, inte faktarutor i listform och inte den avslutande referenslistan. 
Några innehållsliga ändringar som kommer att beskrivas i inledningen till kapi-
tel 11 torde påverka de kvantitativa värdena något för den bearbetade versionen 
av kapitel 2. T.ex. innebär en omskrivning med passiv och nominalisering för 

                                         
49  Se kommentar om vad som görs i kontrolläsningen i kapitel 11. 
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vissa vi typiskt att antalet ord blir något lägre. I stort sett är detta dock av 
marginell betydelse för kvantifieringen. Den kvantitativa skillnaden i textlängd 
på nästan 1 000 ord som finns mellan den granskade versionen och den slut-
bearbetade versionen av kapitel 2 beror i stället främst på att ett helt stycke 
stryks i den bearbetade versionen. 

Andra kvantitativa beräkningar baserar sig på tre utdrag ur vardera kapitlet (se 
Tabell 2, Tabell 3, Tabell 5 och Tabell 6). Utdragen omfattar jämförbara avsnitt 
och omfattar brödtext, inte text ur tabeller, figurer, fotnoter eller faktarutor. 
Följande utdrag görs: 

– den inledande sammanfattningen i kapitlet, som alltid är uppställd i punkt-
form, där varje punkt motsvarar ett stycke 

– inledningen av huvudtexten, så långt som de 100 första grafiska meningarna i 
den granskade versionen sträcker sig 

– det sista avsnittet i respektive kapitel, som utgör en avslutande diskussion.  

Utdragen redovisas alltid åtskilt, och utdrag samlas ur både versionen före 
granskning och versionen efter granskning.  

Intervjuer och annan personlig kontakt 
Den viktigaste källan vid sidan av skrivna dokument av olika slag är intervjuer 
med olika deltagare. Intervjuerna är av två slag: bakgrundsintervjuer, som syftar 
till att kartlägga verksamheten, och textintervjuer, som kretsar kring produ-
cerade texter och förslag till ändringar i dessa. Intervjuerna med granskarna har 
haft inslag av båda delarna. Även textintervjuerna är dock ett slags bakgrunds-
intervjuer – det är inte själva samtalen som analyseras, utan de används i första 
hand som material för att belysa ändringar som granskarna föreslagit. Några 
intervjuer med skribenterna som medverkar i ”Rapporten” har inte gjorts, efter-
som dessa inte varit inblandade i den fas där själva granskningen gjordes. 

Intervjun med språkgranskaren Emelie gjordes av praktiska skäl per telefon. 
Intervjun med språkgranskaren Nina gjordes i hennes bostad. Övriga intervjuer 
har gjorts på den intervjuades arbetsplats, det vill säga på Myndigheten eller på 
Språkföretaget. 

Intervjuerna har huvudsakligen varit av typen ostrukturerad intervju, det vill 
säga ett ganska fritt samtal utan specifika, förberedda frågor (Rubin & Rubin 
1995 s. 5, Kvale 1996 s. 13). Det har inte funnits någon skriven dagordning, 
men jag har förklarat i inledande kontakter vad samtalet syftar till att belysa och 
deltagarna har fått tillgång till en preliminär projektbeskrivning.50 I allmänhet har 
de relevanta ämnena naturligt aktualiserats i samtalet av dem jag samtalat med. I 

                                         
50  Projektbeskrivningen finns tillgänglig på <http://www.nordiska.uu.se/personal/ 

andreasnord/Projekt%20Nord%20091212.pdf>. 
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vissa fall har jag initierat de ämnen som jag ville aktualisera genom öppna 
frågor. De inledande bakgrundsintervjuerna med Språkföretaget och Myndig-
heten har inte spelats in. Anteckningarna renskrevs då i tematiserad form 
omedelbart efter intervjun. De övriga intervjuerna spelades in på ljudband och 
stora delar av dessa intervjuer har transkriberats grovt. Redigerade citat ur 
transkriptionerna ges där jag har ansett det vara värdefullt att återge informant-
ernas egna ord. Återgivningen är standardiserat talspråksnära. Återkopplings-
signaler och upprepningar återges oftast inte och endast de pauser som bedömts 
som kommunikativt relevanta markeras. 

De delar av intervjuerna som berör konkreta ändringar i texterna har utförts så 
att jag har pekat på en viss ändring och bett granskaren kommentera vad orsaken 
till ändringen är. I några fall har jag även frågat om saker i texten som inte 
ändrats. Som källmaterial betraktat är granskarnas svar och reflektioner värde-
fulla, men samtidigt också av flera skäl bräckligt. Ett skäl till detta är att det vid 
intervjuerna hade gått ungefär ett halvår sedan de utförde uppdraget, vilket 
gjorde att granskarna helt enkelt inte mindes texten och vad de hade gjort 
särskilt väl. Ett annat skäl är granskarnas svårigheter att verbalisera och beskriva 
vad de gör och att förklara varför. Båda granskarna ger uttryck för detta, och det 
i sig är ett intressant resultat som visar att det rör sig om delvis tyst kunskap. 
Ytterligare ett problem ligger i själva samtalets villkor, genom att det potentiellt 
är mycket ansiktshotande för de intervjuade att svara på frågor om det som de 
har gjort. Det finns hela tiden risk att intervjun glider över till att bli ett 
utvärderande samtal, och båda granskarna relevantgör vid några tillfällen en 
position som bedömd. När jag i intervjun med Nina tar initiativ att gå över från 
att diskutera den granskade texten allmänt till att diskutera några konkreta 
ändringar säger hon t.ex. att hon nu förväntar sig att bli kritiserad: 

Andreas: Jag hade några spridda saker som jag tänkte fråga dig om. 
Nina: Hmh. 
Andreas: Det är liksom … 
Nina: Jag sitter här och förväntar mig att jag ska bli kritiserad för några ändringar 

jag har gjort. 
Andreas: (skratt) Det behöver du inte vänta dig, men jag vill … 
Nina: Jag ger mig, jag ger mig! 
Andreas: … vill gärna kolla hur du har tänkt, för ibland har jag en hypotes om det 

själv, men det är bra att kolla det. 

Även Emelie relevantgör flera gånger en position som bedömd genom att söka 
min bekräftelse på att hennes motivering är godtagbar.51 I anslutning till en fråga 
om en ändring av vänstertyngd ger jag inte denna bekräftelse, vilket är uppen-
bart kommunikativt problematiskt för oss båda, något som syns även i en grov 
transkription: 

                                         
51  Meningen som vi diskuteras återges som exempel (84) på s. 145. 
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Emelie: Det blir ju så väldigt mycket lättare att läsa. 
(paus) 
Emelie: Eller hur, eller?  
Andreas: Eh. Jag kan inte bedöma det faktiskt. 
Emelie: Nähä. 
Andreas: (skratt) Men det följer regelboken, det gör det definitivt. 
(gemensamt skratt) 

Tystnaden, tvekljudet och sedan skrattet från min sida markerar obekvämhet 
över att inte kunna ge den efterfrågade bekräftelsen på att en viss ändring ger 
god effekt. Det leder till ett gemensamt skratt, ett vanligt sätt att hantera problem 
i samtal, och denna episod fortsätter sedan (utanför det återgivna utdraget) med 
en utvecklad motivering av ändringen från Emelies sida. 

I de flesta fall har jag dock hanterat denna risk för ansiktshot genom att ge 
försiktigt positiva värderingar av det granskarna har gjort, eller förklara på vilket 
sätt en ändring som granskaren själv inte kunnat förklara hade kunnat motiveras. 
Med andra ord har jag ibland gått in i rollen som bedömare, om än först i slutet 
av diskussionen av ett exempel för att kunna avsluta episoden. 

Det är dock värt att hålla i minnet att granskarna förstås i första hand har sökt 
efter svar som skulle göra mig nöjd. 

Metodkommentar 
Intervjuer som metod är en typ av källa som inte självklart ger data av god 
kvalitet. Fördelar är att intervjuer ger möjlighet att se utövarnas perspektiv och 
deras förståelse av sin egen verksamhet. Samtidigt är det mycket svårt att 
urskilja vad som utgör avsiktliga eller oavsiktliga tillrättalägganden. Några 
lämpliga möjligheter att samla andra typer av data erbjöd sig dock inte under 
materialinsamlingsperioden, trots att undersökningen delvis berör frågeställ-
ningar som naturligt hade undersökts genom etnografiska metoder. T.ex. hade 
deltagande observationer, som hade kunnat bidra med ökad validitet och för-
djupning till analysen, inte kunnat göras. Det visade sig vara praktiskt omöjligt 
att få att följa en text under tillblivelse, varför den textproduktionsprocess som 
jag har kunnat använda som fallstudie redan var avslutad när jag inledde studien. 
Det var också min avsikt att kartlägga verksamheterna inte bara genom inter-
vjuer och insamling av dokument om synen på språk och språkbruk, utan även 
genom att delta i och dokumentera möten om skrivande t.ex. mellan granskarna 
på Språkföretaget vid granskarmöten. Några sådana planerade möten har dock 
inte hållits under perioden som undersökningen pågick, och till det interna 
arbetet med språkvård på Myndigheten har jag inte haft tillträde. 
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Etiska överväganden och forskarroll 
En referenspunkt i arbetet och även i redovisningen i denna rapport har varit 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetik inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning (”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning”, utan år). Dessa berör information, samtycke, konfiden-
tialitet respektive nyttjande. 

Kravet på information och samtycke har tagit sig uttryck i att jag har berättat 
om målet med min undersökning för de personer jag har haft direkt kontakt med. 
De har fått information om vad min studie på ett övergripande plan syftat till och 
fått ge sitt samtycke till att medverka. Konfidentialitet uppnås genom att de 
personer jag nämner har fått fingerade namn52 och att de intervjusvar jag redo-
visar har anonymiserats. Avsikten är att det inte ska gå för utomstående att 
identifiera de enskilda personer som har medverkat. För deltagarna bör det ändå 
vara enkelt att i vissa fall identifiera de andra. Av detta skäl har jag valt att inte 
redovisa alla uppgifter som kan vara känsliga, t.ex. negativa omdömen som getts 
om andra inblandade eller andra identifierbara personer, som personer i chefs-
position, eller grupper. Detta har varit av särskild vikt, eftersom det finns 
faktiska maktrelationer mellan vissa av deltagarna. De utelämnade uppgifterna 
och uttalandena påverkar bara marginellt de slutsatser som kan dras. Även del-
tagarkontroll har praktiserats: deltagarna har fått tillgång till preliminära ver-
sioner av relevanta kapitel av denna rapport och kunnat påverka och kontrollera 
analyser, citat etc. 

Överväganden om nyttjande knappast är aktuella för den här typen av 
forskningsresultat. 

Några mer specifika etiska problem aktualiseras av min dubbla roll i relation 
till verksamheten historiskt sett. Jag har samma yrkesutbildning till språkkonsult 
som flertalet verksamma inom språkgranskningen, och en av språkvårdarna som 
figurerar i denna undersökning har tidigare mött mig i rollen av studiekamrat. 
Under min tid som yrkesverksam inom branschen (2003–2007) har ytterligare 
några mött mig i rollen som frilansande uppdragstagare. Jag bedömer att de per-
sonliga kopplingarna främst har varit en fördel i arbetet eftersom de antagligen 
har gett mig tillträde till delar av verksamheterna på ett sätt som jag annars inte 
självklart skulle ha fått. Det har dock också färgat hur vissa av de deltagare som 
känner till denna bakgrund förhållit sig till mig. Ett exempel är när språk-
granskaren Emelie i intervjun säger ”oss emellan, så att säga”, och därmed rele-
vantgör en delad språkkonsultidentitet. 

Min tillgång till ett inifrånperspektiv har också bidragit till formuleringen av 
frågor för undersökningen. Projektet har i viss mån ett angreppssätt som kan 
beskrivas som praxisnära (jämför Karlsson 2008, Rönn 2009). Detta innebär att 
forskningen tar sin utgångspunkt i verksamheter och berör frågor och problem 

                                         
52  Jag har valt att använda kvinnonamn för samtliga deltagande. 
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som är av relevans för utövarna själva. Anna-Malin Karlsson (2008) har före-
slagit att praxisnära forskning ska särskiljas utifrån graden av närhet till den 
praxis som är föremål för forskningen och syftet med den. Av de tre grader av 
praxisnärhet som hon föreslår har föreliggande undersökning snarast den lägsta 
graden: forskning om praxis, ”med inomvetenskapligt syfte, potentiellt intressant 
för praxis direkt eller indirekt” (2008 s. 106). Det är jag som forskare som har 
formulerat relevanta frågeställningar och valt teori och metod. Valet av fråge-
ställningar har dock också grundats på mina egna erfarenheter inom branschen, 
med avsikten är att undersökningen ska kunna ha viss relevans för deltagarna, 
om än kanske främst indirekt. 

. 
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6 Myndigheten och språkgranskningen 

I detta kapitel kommer jag att ge en översiktlig bild av språkgranskningens roll 
inom Myndigheten. 

Myndigheten som språkmiljö 
På Myndigheten finns inte någon enskild språkexpert eller grupp av språk-
experter som kan användas för konkreta interna uppdrag av typen språk-
granskning. Som service för myndigheten som helhet har man i stället upp-
handlat språkvårdstjänster externt: språkgranskning, korrekturläsning, utbildning 
och andra uppdrag. Myndigheten har också en språkvårdsgrupp, som bl.a. 
omfattar den språkvårdsansvariga Inga och Hanna, som arbetar med kommuni-
kation på en av avdelningarna. 

De språkliga problem som de språkansvariga anser finns på Myndigheten 
framkommer både genom problembeskrivningarna och formuleringarna av 
visioner i en handlingsplan för ”bättre texter och bättre skribenter” som 
utarbetades i början av 2009. Visionen för det ideala språket kan sammanfattas 
som att det ska vara tydligt, enkelt, korrekt, mottagaranpassat, enhetligt och kon-
sekvent: 

Språket är en del av varumärket. Hur vi uttrycker oss har stor betydelse för hur vi upp-
fattas och för hur vi lyckas med vårt uppdrag och våra mål. På Myndigheten strävar vi 
efter att uttrycka oss tydligt, enkelt och korrekt. Vårt språk ska anpassas till mottagaren 
och det ska vara enhetligt. Ingen ska behöva tveka om vad vi menar och ingen ska 
behöva reta sig på fel eller inkonsekvens i våra texter 

Detta speglar de brister som beskrivs. I listan över ”stora brister” i handlings-
planen är det mer konkreta aspekter av mottagaranpassning och begriplighet 
som beskrivs, bl.a. att rapporterna ofta är ”långa och tunga” även efter språk-
granskning och att interna förkortningar ”gör oss otillgängliga för såväl utom-
stående som nyanställda”. För beslutens del rör det sig om både bristande läsar-
vänlighet och bristande enhetlighet, och problemen med bristande enhetlighet är 
något som återkommer i handlingsplanen. Som andra stora brister nämns näm-
ligen att texterna på webbplatsen ”har olika standard och saknar samordning” 
och att olika avdelningars nyhetsbrev ”har mycket varierande språklig kvalitet”. 

Frågan om heterogenitet återkommer även i handlingsplanens lista med lång-
siktiga mål för språkvårdsarbetet, där den första punkten just berör enhet-
ligheten, att ”stärka bilden av Myndigheten som en myndighet som uttrycker sig 
på ett sätt som är lätt att förstå” (originalets understrykning). Vid sidan av de 
väntade problemen i myndighetsspråket är det alltså särskilt problemet med 
heterogenitet och olikhet som framhålls. 
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Detta återspeglar att Myndigheten uppfattas som en mycket diversifierad och 
splittrad språkmiljö. Det finns olika kategorier av anställda med olika 
yrkesbakgrund och utbildning och med delvis skilda språkkulturer. Även 
administrativa skillnader finns, eftersom de olika avdelningarna inom 
Myndigheten skiljer sig åt i språkintresse. Ett exempel på det är Hannas eget 
arbete på Myndigheten. Hon och en kollega arbetar tillsammans med en grupp 
skribenter för att se till att texterna blir välskrivna och funktionella. Gruppen 
började, enligt Hanna, arbeta på det sättet eftersom det fanns en frustration över 
att de externa språkgranskarna kommer in för sent i arbetsprocessen och därför 
inte kan påverka texten på alla textnivåer. 

Det interna språkarbetet och språkgranskningens roll 
För att förbättra texterna och medarbetarnas kompetens generellt arbetar 
Myndigheten på flera sätt. Det finns språksidor på intranätet (men ingen samlad 
egen skrivregelsamling). Inga deltar också i introduktionen av nyanställda och 
tipsar bl.a. om att läsa varandras texter och använda klarspråkstestet på dem. Det 
har också ordnats kurser för Myndighetens handläggare, bl.a. flera om att skriva 
sammanfattningar. Bakgrunden till detta var en studie där 20 texter skickades till 
en språkkonsult som gjorde Klarspråkstestet på dem. Utfallet var bl.a. att 
sammanfattningarna var det största problemet. Utbildningen anordnas av externa 
språkvårdare från samma företag som har hand om språkgranskningen, eftersom 
dessa tjänster har upphandlats tillsammans. 

Språkgranskningen är också en del i det interna språkarbetet, men har ganska 
nyligen blivit föremål för en stor administrativ förändring. Tidigare har ansvaret 
för att bedöma om en text behövde språkgranskning legat centralt, och det var 
Inga som skickade texter på granskning. Förändringen innebar att ansvaret 
flyttades ut från Myndigheten centralt till avdelningarna som därefter får finans-
iera språkgranskning med sin ordinarie budget. Följden har blivit att mycket 
färre texter skickas för granskning, eftersom det inte följde med några pengar 
när ansvaret flyttade. Ett skäl att färre texter granskas är sannolikt också tids-
aspekten, säger Inga. Man sparar tid genom att inte skicka texter för språk-
granskning. 

På intranätets språkvårdssidor presenteras språkgranskningen på följande sätt: 

De texter vi publicerar ska vara korrekta och lättbegripliga. Myndigheten har 
avtal med språkgranskare som kan hjälpa till med detta. 

Du bedömer i samråd med din chef om din text behöver språkgranskas. Om ni är tvek-
samma, fråga gärna NN om råd. Om texten ska granskas skickar du den själv till språk-
granskaren med information om vilka målgrupper den vänder sig till och annat som kan 
vara viktigt. Du får sedan tillbaka ditt dokument med kommentarer och förslag till 
ändringar. 
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Våra språkgranskare kan också skriva broschyrer och texter till engångstidningar. De 
håller också kurser i klarspråk för Myndighetens personal. (Myndighetens intranät, 
sidan ”Språkgranska”, hämtad 6/4 2010, uppdaterad 19/2 2010) 

Formuleringen beskriver språkgranskningen som något i hög grad rutiniserat: en 
nästan färdig text sänds med vissa upplysningar till den som ska utgöra gransk-
ningen, och dokumentet kommer sedan tillbaka i åtgärdat skick, med ”kom-
mentarer och förslag till ändringar”. Alternativet till denna arbetsgång är redak-
törs- och skribentuppdrag (som upphandlas som ett kompetensområde skilt från 
kompetensområdet ”allmän språkgranskning” – se nästa avsnitt). Någon möjlig-
het att t.ex. boka in handledning tidigt i en skrivprocess ges däremot inte inom 
ramarna för språkgranskningen.53 

Detta verkar stämma med praxis. I andra detaljer verkar dock inte intranäts-
sidans beskrivning av praxis stämma. Det är nämligen, enligt vad som framgår i 
andra sammanhang, ofta inte skribenten själv som har kontakten med Språkföre-
taget. Att texten alltid skickas i samråd med cheferna beror på att det är 
avdelningen som får betala. Det förekommer, enligt Inga, att det är just på 
chefens initiativ som en text sänds för granskning. 

Upphandling av språkvårdstjänster och ramavtal 
Man kan alltså beskriva det som att en viktig del av det operativa språkvårds-
arbetet på Myndigheten är utlagd på entreprenad. Vid upphandlingen delades 
språktjänsterna upp på fyra åtskilda så kallade kompetensområden enligt 
kravspecifikationen i inbjudan till anbud (daterad 15 september 2008). Det 
första området, som här är mest intressant, beskrivs som ”Allmän språkgransk-
ning, nivå 2, samt utbildning i språkfrågor för Myndighetens personal”. Även 
om ”allmän språkgranskning” och utbildning i upphandlingen behandlas som ett 
kompetensområde ses det som två skilda tjänster. De har, enligt Hanna, slagits 
ihop i upphandlingen eftersom det är mest praktiskt att ha avtal med samma 
företag för dessa tjänster, för det gör att den som håller i utbildningen i alla fall 
har vissa insikter i hur myndighetens texter ser ut. Det andra kompetensområdet 
är ”Korrekturläsning. Nivå 1”. Det tredje området berör granskning av en kate-
gori av faktatexter som kräver specifika ämneskunskaper. Det fjärde området 
beskrivs som ”Redaktörsarbete inklusive eget skrivande. Här ingår radikal 
omarbetning av texten och bearbetning av dokumentets struktur. Nivå 3”. 

Upphandlingen utgår alltså från en indelning i ”nivå”, något som är vanligt i 
branschen även om det varierar något vad som räknas till de olika nivåerna. Här 
definieras de olika nivåerna på följande sätt: 

                                         
53  Sådana tjänster är dock i princip tänkbara, men räknas då som utbildningsinsatser och för-

faller sällan (eller aldrig) att beställas. 
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Med ”nivå 1, 2 och 3” menar vi följande:  

1. Avancerad korrekturläsning: kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommater-
ing och meningsbyggnad, till exempel syftningsfel. I avancerad korrekturläsning 
ingår även kontroll av språkregler (både allmänna och Myndighetens egna) som 
användning av gemener och versaler samt konsekvent användning av förkortningar, 
termer m.m. 

2. Anpassning med hänsyn till läsarna och syftet med texten. Till detta kan följande 
frågor användas som ledning:  

o Ar textens avsändare tydlig?  
o Är det tydligt vem som gör vad i texten?  
o Är det tydligt vem texten riktar sig till?  
o Är textens syfte tydligt?  
o Är ordvalet lämpligt? 
o Är meningsbyggnaden komplett?  
o Är stilen och tonen rätt?  
o Är sambandet och sammanhanget klart?  
o Är textbindningen bra?  
o Kommer det viktigaste tidigt i meningen?  
o Är meningslängden varierad?  
o Kommer det finita verbet i regel tidigt i meningen?  

3. Redaktörsarbete inklusive eget skrivande. Här ingår radikal omarbetning av texten 
och bearbetning av dokumentets struktur. Till detta kan följande frågor användas 
som ledning:  

o Stärker textens disposition budskapet?  
o Lyfter texten fram det som är viktigast för mottagaren? 
o Förekommer samma information flera gånger i texten? Är det motiverat?  
o Är rubrikerna informativa? Speglar de innehållet?  
o Är det tydligt vem som är textens avsändare?  
o Är det tydligt vem som är textens mottagare?  
o Är meningar och ord anpassade efter mottagaren?  
o Skulle texten behöva kompletteras med bilder?  
o Saknar texten information?  
o Har texten överflödig information?  
o Hänger textens olika delar ihop?  

Intressantast är nivå 2, som är den vanliga nivån för språkgranskning, här också 
benämnd ”allmän språkgranskning”. Den definieras ganska allmänt som 
”[a]npassning med hänsyn till läsarna och syftet med texten”, vilket signalerar 
just mottagar- och syftesanpassning, men den definieras också (lite lösare) 
genom en uppsättning frågor som ”kan […] användas som ledning”. Benäm-
ningen ”klarspråk” används inte, men frågorna omfattar många av de områden 
som de centrala riktlinjerna tar upp (se kapitel 4): frågor som berör att göra 
”tydligt” textens syfte och mottagaren och avsändaren, liksom ett antal specifika 
språkliga områden, bl.a. textbindning, ordval, meningsbyggnad och (aspekter 
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av) experientiell realisering (”Är det tydligt vem som gör vad i texten?”). Här 
inkluderas även ”stilen och tonen”, vilket sannolikt avser (vissa) interpersonella 
drag i texten. Frågan om det finita verbet i regel kommer ”tidigt i meningen” 
återspeglar sannolikt principen om vänstertyngd – det är alltså den första fria 
satsens (huvudsatsens) finit (finita verb) som avses. 

Frågorna ska ses som något som ger ledning till hur nivådefinitionen ska 
förstås, men ger också viss indikation på vad som inte ska anses ingå. T.ex. 
nämns inte textens disposition eller rubriker för nivå 2, till skillnad från i 
frågorna för nivå 3. Nivå 2 ska alltså förstås som i första hand avgränsad till det 
som ligger under avsnittsnivån och motsvarar alltså huvudsakligen de 
grammatiska och textlingvistiska aspekterna av ”klarspråk” som det framstod i 
analysen av centralt framtagna riktlinjer i kapitel 4 (dock ej ordval), nivå 3 mer 
av det som beskrevs som övergripande struktur. 

För genomförande av språkgranskningen ställs i kravspecifikationen endast 
krav på mediet, digitalt ”i Word” eller på papper. 

Bedömningen av de inkomna anbuden gjordes utifrån tre viktade kriterier: 
kompetens och erfarenhet hos de medarbetare som deltog i respektive anbud (45 
procent), pris (30 procent) samt utfallet av ett språkgranskningsprov (25 pro-
cent). Det sistnämnda utgjordes av en text från Myndigheten som skulle 
granskas enligt instruktion och där sedan granskningen kvalitetsbedömdes. Hän-
synstagandet till priset är det lägsta möjliga enligt upphandlingsreglerna, vilket 
enligt Hanna syftade till att kvalitetsavgöranden inte skulle behöva stryka på 
foten. 

Myndigheten tecknade sedan för varje kompetensområde ramavtal med flera 
företag. Det finns olika modeller för ramavtal, men Myndigheten har valt en 
modell som innebär att de olika företagen är rangordnade så att frågan alltid går 
till den som är överst på listan och först om detta företag avböjer uppdraget till 
den som är tvåa.54 För området språkgranskning och utbildning är Språkföretaget 
överst på listan. För korrekturläsningsuppdrag blev det däremot i senaste upp-
handlingen ett annat företag som hamnade överst på listan. Med Språkföretaget 
har Myndigheten haft ramavtal i flera år. Priset för språkgranskning utgår 
normalt från antalet arbetstimmar, och ett timpris är redan bestämt så det räcker 
att någon på Myndigheten hör av sig till Språkföretaget och ber om en uppskatt-
ning av hur lång tid ett arbete tar för att få en uppfattning om priset. 

Tidigare gjordes granskningen helt anonymt så att Myndigheten inte automat-
iskt fick veta vilken granskare som hade utfört uppdraget, men numera kräver 
Myndigheten av Språkföretaget att namnet på granskaren ska framgå. Syftet 
med detta är, enligt Inga, att Myndigheten ska kunna be att få samma granskare 
igen – eller avböja att få en viss granskare. 

                                         
54  Alternativet är att företagen inte är rangordnade. Då måste en andra konkurrensutsättning 

göras för varje uppdrag, det vill säga ett kostnadsförslag på varje uppdrag måste begäras 
från alla de företag som en myndighet har ramavtal med. 
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7 Produktionen av ”Rapporten” 

Bland de textslag som Myndigheten producerar utgör rapporterna en viktig 
grupp och antalet rapporter som produceras varje år är tresiffrigt. En handfull av 
rapporterna är dock mer omfattande och syftar till att ge vetenskapligt hållbara 
men ändå brett tillgängliga lägesbeskrivningar inom sina respektive områden. 
Fallstudien berör produktionen av just en sådan rapport, här benämnd ”Rap-
porten”. Detta kapitel beskriver bakgrunden till dess tillkomst, arbetsgången vid 
produktionen inom Myndigheten och de prioriteringar som har gjorts i 
språkfrågor. 

Uppdrag och deltagare 
Huvudansvarig för ”Rapporten” på Myndigheten är Anna, som har titeln pro-
jektledare men vars roll i relation till ”Rapporten” snarast är en redaktörs (och 
författares). I hennes uppdrag ingår att initiera och samordna arbetet, att se till 
att skribenterna får instruktioner och levererar texter och att texterna håller hög 
vetenskaplig och språklig kvalitet, det vill säga är begripliga. Men hon är också 
med om att skriva en del av rapporten själv och i samarbete med andra. Jag 
kommer vidare att referera till henne som just redaktör för att hon inte ska för-
växlas med projektledarna på Språkföretaget. Hon är inte utbildad inom språk, 
utan har en universitetsexamen med annan inriktning. 

”Rapporten” publiceras på våren 2010, och är en uppföljning till flera tidigare 
rapporter av samma slag. Den förra kom för några år sedan, och hade också 
Anna som redaktör. ”Rapporten” skrivs på regeringsuppdrag och ska utgöra en 
aktuell, vetenskapligt grundad lägesrapport inom sitt område. Den distribueras 
både som trycksak och elektroniskt, via Myndighetens webbsida. Den är alltså 
enkelt tillgänglig för allmänheten, och har en ganska bred målgrupp. I dess 
förord och i instruktionen till granskarna beskrivs målgruppen i första hand som 
politiker på de nationella, kommunala och regionala nivåerna som fattar beslut 
som rör rapportens områden, och dessutom organisationer och myndigheter på 
området, liksom tjänstemän som utformar underlag till politiska beslut. Enligt 
Anna är detta de primära målgrupperna, men de som faktiskt läser ”Rapporten” 
är en bredare grupp än den definierade målgruppen. Eftersom hon varit huvud-
redaktör för motsvarande rapport tidigare har hon sett vilka som läst och 
reagerat på den och vet att den t.ex. har använts som litteratur i högskoleunder-
visning. Den har även intresserat journalister. 

Det ingår i Annas uppgift att hitta de specialister som ska medverka i de olika 
kapitlen i ”Rapporten”. Regeringsuppdraget är relativt allmänt hållet, och både 
Anna och de medverkande specialisterna har möjlighet att påverka vad som ska 
tas upp genom att lyfta fram områden som de anser vara särskilt relevanta. 
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Totalt sett omfattar listan över medverkande fler än 20 personer, och till detta 
kommer bl.a. en redaktionskommitté. Kapitlen skiljer sig dock åt. Något har en 
ensam författare, medan ett annat har så många som sex författare. Antalet med-
verkande är alltså stort, men de medverkande har haft mycket skiftande roll i det 
faktiska skrivandet, enligt Anna, genom att vissa främst har bidragit med fakta-
underlag. 

Majoriteten av de medverkande är forskare knutna till olika universitet och 
högskolor. Andra medverkande är anställda på Myndigheten, men även de har 
ofta forskarbakgrund. Här finns en inre gemenskap som bildas av Anna och en 
kollega som arbetar tätt tillsammans med flera av stegen i produktionen.  

Författaren eller författarna är inte särskilt framlyfta i den färdiga rapporten, 
som primärt har Myndigheten som avsändare. De namnges t.ex. inte i anslutning 
till kapitlen utan bara i en inledande författaröversikt. 

Arbetsgången vid produktionen av ”Rapporten” 
Figur 3 sammanfattar förenklat den centrala delen av produktionsprocessen 
(dock med det arbete som utfördes av en redaktionskommitté utelämnat). De 
tjockare strecken i figuren markerar att texten korsar en rumslig gräns (även om 
den gör det via e-post). Pilarna representerar textversioner, de mörkare är de tre 
textversioner som jag har fångat upp och jämför. 

Arbetet inleddes med att redaktören i god tid – i detta fall under våren 2008 – 
kontaktade de tänkta medverkande. Vissa problem att få tillgång till underlag 
fanns, och redan tidigt i processen uppstod vissa förseningar. Färdiga utkast 
skulle sedan finnas före utgången av året (2008), och dessa bearbetades därefter 
i flera omgångar. Redaktören kommenterade själv och föreslog omarbetningar, 
och bidragen granskades också av en redaktionskommitté, som framför allt 
bedömde den vetenskapliga hållbarheten. Språkgranskningen är aktuell först när 
varje kapitel är att betrakta som i princip klart. 

Att texten skulle språkgranskas var en självklarhet, enligt Anna, även om det 
inte har gjorts på samma sätt tidigare. Anna motiverar det själv med att hon (och 
hennes kollega, som hon arbetar mycket med) blir ”blinda” för begriplighetspro-
blem. Det är lätt att förbise detaljerna: ”ofta ger man sig på stora saker och låter 
dom mindre vara”. Hon berättar också om goda erfarenheter av en nu pen-
sionerad kollega på Myndigheten som tidigare hjälpte till med språkgranskning 
av hennes texter. Hon hade en ”helt enastående förmåga vad gäller språk-
behandling” och kunde med några få ord uttrycka ett krångligt samband utan att 
förlora komplexiteten och utan att det blev tråkigt. 
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Figur 3. Schematiserad bild av ett kapitels rörelser i textproduktionen 

I samråd med kontaktpersonen på Språkföretaget upprättades mot slutet av 
textproduktionsprocessen en tidsplan för språkgranskning, men förseningar 
gjorde att den inte kunde hållas. Ett av kapitlen kom inte heller iväg på gransk-
ning. Någon direkt kontakt hade inte hon (eller någon av de andra medverkande) 
med granskarna. 

Efter granskningen gick Anna själv igenom och tog ställning till ändringsför-
slagen, ofta i samråd med en kollega på Myndigheten, vilket hon förklarar med 
att hon har bristande tilltro till sin språkkänsla eftersom hon har svenska som 
andraspråk. Det fanns inte tid att tillfråga författarna. Anna beskriver att det blev 
mycket stressigt i slutfasen, och att bearbetningen av granskningarna tog betyd-
ligt mer tid än hon hade räknat med eftersom ändringarna var många och ibland 
ledde till omfattande åtgärder. En bild av hur texten kunde se ut efter granskning 
kan man få av Figur 4, som visar en sida tidigt i kapitel 2.55  

                                         
55  Samtliga ändringar på sidan kommer att analyseras i kapitel 10 (se också Bilaga 2). Sidan 

som återges hör till dem som har flest ändringar, men det finns många sidor med ungefär 
lika många ändringar. 
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Figur 4. En granskad sida ur ”Rapporten” med ändringar och kommentarer 

Ändringarna visas på det sätt som de visas när dokumentet öppnas i en PC med 
normalinställningar. Ändringarna är i enlighet med instruktionen införda med 
hjälp av ordbehandlingsprogrammets funktion ”spåra ändringar”, som (i normal-
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inställningen) visar tillagd text som färgmarkerad och understruken, och bort-
tagen text i bubblor i högermarginalen. Ordbehandlingsprogrammets kommen-
tarfunktion har använts för att infoga kommentarer i texten. Ändringar och kom-
mentarer gjorda av olika personer får olika färger. 

När ändringarna hade blivit genomgångna skickades kapitlen för layoutning 
(som även benämns ”sättning”) till ett företag som Myndigheten har ramavtal 
med om sådana tjänster. Layoutningen innebär att textfilerna med inklistrade 
figurer och tabeller och textavsnitt till faktarutor görs om till en tryckbar pdf-fil. 
Texten fördelas över sidorna och figurer, tabeller och faktarutor placeras ut och 
ses över. I samband med detta fick Anna och hennes kollega läsa texten i 
ombrutet korrektur och detta ledde till diverse ändringar, ibland i flera varv. 

Prioriteringar i framställningen 
Produktionen av vetenskapligt hållbara rapporter utgör uppenbarligen en verk-
samhet som är klart åtskild från granskarnas verksamhet, med delvis skilda 
normer och ideal på språkområdet. Utifrån betraktat fungerar granskningen 
satellitiskt i relation till produktionen som verksamhet56, och det som knyter 
samman dem är den text som rör sig mellan dem. Utöver detta gemensamma 
objekt är interaktionen mellan produktionsprocessen och granskningen mycket 
liten och utgörs i stort sett bara av texter direkt knutna till texten som ska 
granskas: instruktion och inklistrade kommentarer. 

Produktionen av ”Rapporten” har däremot en närmare relation till sådana 
verksamheter som har som syfte att producera vetenskapligt hållbara texter, och 
som många av de medverkande skribenterna också deltar i. Ett problem kan 
dock uppstå när skribenterna direkt överför redskap och normsystem relevanta 
för dessa verksamheter till skrivandet av ”Rapporten”, eftersom detta kan leda 
till begriplighetsproblem i texten. Några skrivna instruktioner för språket har 
Anna inte gett, men väl muntliga instruktioner. Hon ser som en av sina främsta 
uppgifter som redaktör är att få skribenterna att skriva ”begripligt”. I intervjun 
beskriver hon problemen med forskare som skribenter: ”De är akademiker – på 
gott och ont. Och det som är det onda är att de ofta uttrycker sig obegripligt.” 
Hon förklarar det med att de är vana att skriva för andra forskare och därför ofta 
förutsätter förkunskaper som många läsare inte har. Hennes egen anvisning till 
skribenterna är: ”Allt ska finnas i texten!” T.ex. ska alla specifika termer för-
klaras. Författarna har därför fått återkoppling på utkast och sedan fått skriva om 
tills det varit begripligt. De har t.ex. fått i uppgift att arbeta in förklaringar av 

                                         
56  Jag kommer här och i följande kapitel ofta att tala om verksamhet snarare än verksamhets-

system, eftersom jag framför allt beskriver den konkreta instansen; det underliggande 
systemet kan dock skymtas genom denna. Validiteten i beskrivningen stärks av att flera av 
informanterna har läst och godkänt analysen. 
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facktermer när sådana har saknats eller förtydliga tabeller och figurer så att de 
blir begripliga. I något eller några fall har skribenten helt enkelt inte klarat av att 
begripliggöra. Då har redaktionen tagit över ansvaret för texten. I sådana fall får 
författarna se och godkänna ändringar i efterhand. 

Begripligheten kan alltså hamna i konflikt med invanda sätt att skriva veten-
skapliga texter på. Men det finns också en (potentiell) motsättning mellan indivi-
dualitet och begriplighet. Anna poängterar flera gånger att det är viktigt att 
respektera skribenternas individuella sätt att uttrycka sig, och att hon bara ändrar 
i en text om hon har starka skäl: ”Varför ska jag förändra? Jag menar, jag måste 
ha starka skäl för att förändra.” Samtidigt är det alltså också viktigt att texten 
blir begriplig. Denna potentiella konflikt hanteras genom rangordning: individu-
alitet är viktigt, men begriplighet är det överordnade. Anna säger att man ofta 
måste skriva om texten, ”men inte i syfte att ta bort individuell prägel”, utan 
bara med syftet ”att göra det begriplig”. 

Att skriva begripligt, vetenskapligt hållbart och med 
individualitet 
I produktionen av texten är alltså frågor om begriplighet mycket viktiga: att 
termer ska vara förklarade, att resonemang inte ska grundas på underförstådda 
premisser, att alla tankeled ska vara explicita och inte förutsätta förtrogenhet 
med en viss vetenskaplig ämnestradition och så vidare. Anna beskriver arbetet 
som att hon försöker ta en ”naiv” blick och ”läsa ordagrant”, det vill säga se till 
den kunskap som byggs upp i texten och bortse från sina egna förkunskaper. 

Det går att urskilja två principer för att hantera normmotsättningar som kan 
uppstå i skrivandet: 

– Om individuellt språkbruk hamnar i motsättning med begriplighet prioriteras 
begriplighet, men bara då – det är inte ett egenvärde att texter ser likadana ut, 
och det ska finnas goda skäl för att något ska ändras. 

– Om begriplighetsproblem uppstår på grund av inomvetenskapligt perspektiv 
så ska även då begripligheten prioriteras, men resultatet måste ändå bli veten-
skapligt hållbart. 
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8 Språkföretaget och organisationen av 
granskningen 

I detta kapitel beskrivs den verksamhet som innefattar själva granskningen i 
Språkföretagets regi. Tonvikten ligger även här på arbetet med ”Rapporten”. 

Beskrivningen av språkgranskningen som verksamhet låter sig göras i större 
detalj och med större tillförlitlighet än för textproduktionsprocessen på Myndig-
heten, men det blir naturligtvis även i detta fall de deltagandes berättelse om 
verksamheten som kartläggs. Kapitlet inleds med en redogörelse för deltagarna 
och grunderna i arbetsgången. 

Deltagarna 
Beskrivningen av verksamheten på Språkföretaget berör fyra personer: de två 
projektledarna Linda och Olivia samt två granskare som har arbetat med olika 
delar av ”Rapporten”, här kallade Emelie och Nina. Båda granskarna har utfört 
uppdraget som externa, frilansande underkonsulter, vilket innebär att de inte 
utför arbetet i Språkföretagets lokaler utan arbetar på distans. De har kontakt 
med Språkföretaget främst via e-post och telefon och deltar inte i några möten. 

Linda och Olivia är fast anställda på Språkföretaget, och arbetar egentligen 
både som granskare inom huset och som projektledare med ansvar för att ta 
emot och administrera beställningar. De har båda arbetat ett antal år på Språk-
företaget och kan beskrivas som initierade och inflytelserika medarbetare med 
goda insikter i verksamheten, som de också har haft viss del i att forma. De har 
båda examen från en universitetsutbildning till språkkonsult och blev rekry-
terade genom personliga kontakter. Linda arbetar även med att hålla i utbild-
ningar i skrivande inom Språkföretagets ramar. Hon har bl.a. hållit kurs för 
skribenter på Myndigheten. 

Emelie arbetar hemifrån. Hon är sedan flera år yrkesverksam som frilansande 
språkkonsult och arbetar med bl.a. textgranskning med Språkföretaget som en av 
uppdragsgivarna, under våren 2010 motsvarande ungefär halvtid. Hon fyller i 
övrigt kalendern med en del andra praktiska språkvårdsuppdrag – en del åter-
kommande uppdrag och en del ströuppdrag. Hon har också examen från en uni-
versitetsutbildning till språkkonsult. Hon började arbeta för Språkföretaget efter-
som hon sedan tidigare hade personliga kontakter med en av de anställda. De 
hörde av sig när det började komma in många uppdrag, och därefter har hon 
fortsatt jobba för dem. Hon gjorde ett granskarprov i samband med att hon 
började ta uppdrag för Språkföretaget. 

Även Nina arbetar på distans. Hon har språkgranskningen som en bisyssla vid 
sidan av ett annat arbete som innebär mycket skrivande. Nina har högre studier i 
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bl.a. svenska och praktisk journalistik bakom sig, men inte någon formell 
utbildning i språkvård. Hon fick kontakt med Språkföretaget genom en annons 
om att de sökte efter nya medarbetare och fick därefter göra granskarprovet och 
blev godkänd. Hon har under de senaste åren utfört ett femtontal uppdrag för 
Språkföretaget. De flesta uppdragen har varit texter, ofta rapporter, för 
Myndigheten. I viss mån har det blivit så att hon har blivit specialiserad på vissa 
ämnesområden där hon börjar bli inläst på terminologin. 

Den typiska arbetsgången och arbetsgången i fallet 
Skissen i Figur 5 sammanfattar arbetsgången och textens väg i granskning 
genom Språkföretaget. Den visar ett enkelt typfall där beställaren är stamkund 
(typiskt en kund som har ramavtal med företaget), och där granskningen görs på 
”nivå 2”, vilket innebär omskrivningar på meningsnivå men inte omflyttningar i 
texten. Figuren beskriver även på ett adekvat sätt rörelsen inom Språkföretaget 
för ”Rapporten”.57 Pilarna i figuren representerar en version av texten som för-
flyttas från en aktör till en annan. Mittstrecket i figuren symboliserar den elek-
troniska överflyttningen från beställarens dator till en dator på Språkföretaget 
via e-post. Aktörerna på vänster sida – skribenten/skribentgruppen och Myndig-
hetens kontaktperson – är återgivna med grått för att markera att den enskilda 
granskaren oftast inte har direkt kontakt med någon av dem och normalt inte 
heller vet något om dessa aktörer. 
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Figur 5. Schematiserad bild av en granskad texts rörelser ur projektledarnas 
och granskarnas perspektiv 

                                         
57  Jämför även Figur 3 för arbetsgången ur Myndighetens perspektiv i större detalj. 
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Första steget vid ett uppdrag är en förfrågan från en presumtiv beställare, oftast 
en myndighet, till Språkföretaget. Det är nästan aldrig skribenten själv som hör 
av sig utan någon annan på myndigheten, enligt Linda. Detta första steg innebär 
en förfrågan om kostnadsberäkning. Eftersom Myndigheten har ett ramavtal 
med fast timpris är beräkningen enkel: det räcker att uppskatta tidsåtgången. 
Ibland är texten som ska granskas redan färdig för granskning när förfrågan om 
kostnadsberäkning kommer, i andra fall levereras den senare. 

Uppdragsförfrågningarna tas emot av en projektledare på Språkföretaget. För 
de stora beställarerna har Språkföretaget fasta projektledare, som om möjligt är 
den som hanterar deras förfrågningar. Annars turas man om, och granskare som 
är anställda på företaget kan alternera som projektledare. 

Så fort en förfrågan kommit in brukar projektledaren börja leta efter en 
lämplig granskare. Texten som ska granskas sänder sedan projektledaren med 
e-post tillsammans med ett beställningsdokument med instruktion till 
granskaren. Ändringarna görs direkt i filen. Ordbehandlingsprogrammets funk-
tion ”spåra ändringar” gör att det syns vilka strykningar och tillägg som görs 
(och beställaren får sedan ta ställning till ändringarna och välja att acceptera 
eller avvisa). Även kommentarer skrivs i filen med ordbehandlingsprogrammets 
funktion för detta. De båda granskarna lägger upp arbetet på likartat men inte 
identiskt sätt. Emelie läser texten två gånger i datorn och för in ändringar efter 
hand: först en gång i det läge som visar både det som är borttaget och det som är 
infört, och sedan en gång i visningsläget ”slutgiltig”, där ändringarna syns men 
inte är markerade. Nina läser texten noggrant en gång i datorn och för in 
ändringarna efter hand. Hon har datorn inställd så att hon ser både den text hon 
tar bort och den hon lägger till, men ibland växlar hon över till visningsläget 
”slutgiltig” för att kunna se texten med nya ögon. 

När granskningen är klar skickar granskaren den färdiga texten till projekt-
ledaren med e-post. I och med detta är granskningsuppdraget för granskarens del 
avslutat. 

När den granskade texten kommer in till projektledaren gör hon eller han 
(eller någon annan om projektledaren inte hinner) en så kallad kontrolläsning 
innan texten levereras till beställaren. Detta innebär enligt Linda och Olivia att 
projektledaren läser igenom de kommentarer som granskaren har skrivit för att 
se efter att där inte finns några korrekturfel och ögnar igenom någon granskad 
sida som stickprov. Olivia exemplifierar med att man t.ex. kollar om man ser att 
något är förkortat ibland och utskrivet ibland eller om det förekommer dubbla 
mellanslag. Man skickar däremot aldrig tillbaka texten till granskaren för 
omarbetning. Däremot ska man egentligen, anser de, ge granskaren återkoppling 
på det man som projektledare gör i kontrolläsning. Men Olivia säger att hon 
oftast bara ändrar utan att återkoppla. När det rör sig om en ny granskare lägger 
man dock in mer marginal i tidsplaneringen, för att kunna skicka tillbaka texten 
om det behövs, och man satsar på att ge riklig återkoppling om sådant man anser 
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att granskaren inte har gjort på det optimala sättet. Detta görs för att ”lära upp” 
nyrekryterade granskare om hur jobbet ska göras. 

Efter kontrolläsningen skickar projektledaren på Språkföretaget texten till 
kontaktpersonen hos beställaren. Därmed är den granskade texten utom synhåll 
och ingen av de inblandade på Språkföretaget eller bland granskarna får normalt 
veta något mer om vad som händer. Ibland kommer det inget svar alls, i andra 
fall kanske ett tack eller ett glatt tillrop, men de får mycket sällan någon åter-
koppling på det de gör. Det känns som att skicka in det i ett tomrum, säger Linda 
och Olivia. Om det någon gång kommer en reaktion går den samma väg tillbaka 
som texten skickades. Om t.ex. skribenten har en fråga till granskaren om något 
som blivit ändrat skickas den i allmänhet via kontaktpersonen på myndigheten 
och projektledaren på Språkföretaget. Frågor är dock alltså ovanliga och någon 
mer specifik återkoppling har varken Nina eller Emelie har varit med om över 
huvud taget. Emelie nämner att det kan komma en hälsning från projektledaren 
att beställaren blivit nöjd, men aldrig något mer specifikt. 

Deltagarnas roller: ”Vi får ofta lära upp folk här” 
Vem som helst kan inte bli språkgranskare. Den som ska bli del av gemenskapen 
måste ha tillgång till de rätta arbetsredskapen – främst approprierade diskurs-
normer – för att kunna utföra arbetet på det sätt som det ska utföras på. Det finns 
därför en tröskel till gemenskapen, och väl innanför den kan man ofta behöva 
”läras upp” ytterligare. 

Det finns en snävare eller inre gemenskap och en yttre vars skilda roller 
avspeglas i arbetsfördelningen. Den inre gemenskapen utgörs av projektledarna 
och de granskare som är fast anställda på företaget medan den yttre gemen-
skapen utgörs av granskare som frilansar för företaget men normalt inte finns på 
plats fysiskt på företaget. Man förhåller sig också till en större, allmän gemen-
skap av yrkesverksamma språkvårdare med liknande arbetsuppgifter och utbild-
ningsbakgrund (ofta som språkkonsult), men i intervjun talar Linda och Olivia 
om det sätt som ”vi” gör granskning på, och hävdar att det finns ett särskilt 
Språkföretaget-sätt. 

Gemenskapens gränser 

Gränsen till gemenskapen upprätthålls sedan några år genom ett särskilt 
granskarprov som nya personer som vill bli anlitade som granskare får genomgå 
(se vidare om detta i nästa kapitel). Relativt få blir godkända, och det är enligt 
Linda och Olivia vanligt att man blir nätt och jämnt godkänd på provet och att 
projektledarna eller någon annan lägger ner mycket jobb på att ge återkoppling i 
anslutning till kontrolläsningen av de första jobben. ”Vi får ofta lära upp folk 
här”, säger Linda. Den ambitiösa återkopplingen till nya granskare ger dock inte 
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alltid önskat resultat, och i så fall får personen i fråga inte fler uppdrag. Att verk-
ligen tillgodogöra sig redskapen och följa normerna är en förutsättning för att 
kunna bli en mer permanent del av gemenskapen. 

Detta är något som granskaren Nina förhåller sig till. Hon klarade granskar-
provet, men fick inledningsvis ganska omfattande återkoppling. Hon beskriver 
hur hon med hjälp av en vän som är svensklärare har arbetat med att få kunskap 
om de centrala begrepp som hon inte behärskade (något som hon tillskriver sin 
utbildningsbakgrund, ”min avsaknad av språkkonsultutbildning”).58 

Det finns också en uppfattning om att olika medarbetares granskningar skiljer 
sig åt, vilket är ett problem utifrån den ekonomiska rationaliteten som förutsätter 
att samma tjänst alltid ska se likadan ut. Uppfattningen om olikheten ventileras 
av projektledarna Linda och Olivia, men även av granskaren Emelie som 
berättar att hon har fått se granskningar som hennes kollegor har gjort som 
referensmaterial: ”Jag har reagerat på att mina kollegor har lämnat kvar saker 
som jag skulle ha ändrat på en gång och tycker är rätt självklara att ändra.” 
Denna uppfattning har lett till att man har arbetat med att göra normuppfatt-
ningarna mer enhetliga. En sådan insats var att några internanställda granskare 
under en period arbetade målinriktat med att jämka: flera granskade samma sida 
och jämförde sedan sina ändringar. Det som framkom var att de var olika grund-
liga och ändrade olika mycket. Detta försök har de dock avslutat nu. Deltagarna 
har även slutat hålla granskarmöten. Tidigare har möten hållits för att diskutera 
praktiska frågor, men sådana behövs inte längre. De flesta som jobbar där har 
gjort det ett tag, och det har, säger Linda och Olivia, ”satt sig” hur man gör så 
det behöver inte diskuteras på samma sätt längre. 

Arbetsfördelningen: skilda roller 

Arbetsfördelningen är reglerad för många av deluppgifterna. Granskarna 
granskar, men det är projektledaren som har huvudansvaret för kontakten med 
beställaren. Projektledaren är också den som godkänner resultatet innan det 
sänds till beställaren. Projektledaren kan däremot delegera vissa arbetsuppgifter. 
Tidsberäkningen kan överlåtas till den tillfrågade granskaren, och den ”kon-
trolläsning” som görs innan den granskade versionen skickas till beställaren kan 
överlåtas på någon kollega. Men arbetsfördelningen hänger också samman med 
uppdelningen i den inre och den yttre gemenskapen, där de granskare som 
fysiskt jobbar på Språkföretaget ofta växlar om som projektledare och kan få 
större ansvar för att ha kontakt med beställarna än de externa granskarna. 

Som framgått ingår det inte nödvändigtvis i den normala arbetsprocessen att 
granskaren har någon form av personlig kontakt med författaren eller någon 

                                         
58  Utbildningsbakgrunden är emellertid, enligt projektledarna Linda och Olivia, inte avgör-

ande. Många som gör provet är nyexaminerade språkkonsulter, men de blir i allmänhet inte 
godkända eftersom de inte klarar arbete med korrekturläsning. 
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annan hos beställaren, varken före, under eller efter granskningen. Oftast sker i 
stället all kontakt via projektledaren på Språkföretaget och den enda kommuni-
kationen mellan beställare och granskare sker genom den instruktion till upp-
draget som granskaren får respektive de kommentarer till texten som granskaren 
skriver i texten med hjälp av ordbehandlingsprogrammets kommentarfunktion. 
Om frågor uppstår under arbetets gång beror det på frågans art om kontakt tas 
med den som skrivit texten. Om det är små frågor skriver man hellre en kom-
mentar och låter skribenten själv lösa problemet. Det är för större och mer prin-
cipiella frågor, t.ex. om någon genomgående inkonsekvens, som kontakt eventu-
ellt kan etableras. 

För sådana extra kontakter tycks möjligheten skilja sig mellan granskare som 
jobbar som anställda på Språkföretaget och externa, frilansande språkgranskare. 
Interna granskare tycks oftare ha möjlighet att ta kontakt direkt med beställaren, 
medan externa granskare sällan verkar ta sådana kontakter. Deras eventuella 
frågor hanteras i stället oftast så att granskaren skriver frågan i e-post till pro-
jektledaren (eller någon som läser projektledarens e-post), som vidarebefordrar 
den till den ansvariga på myndigheten. Om den ansvariga är någon annan än den 
som skrivit rapporten skickas frågan vidare till denne. Emelie tycks dock i egen-
skap av en av de mest anlitade externa granskarna ha möjligheter som mer liknar 
det som de interna granskarna har och får ofta kontaktuppgifter till beställaren. 
Ibland är det avtalat att hon ska höra av sig, men annars gör hon det inte om hon 
inte har någon viktig specifik fråga – det ”kan nästan ge ett lite oproffsigt 
intryck” att ringa: 

Andreas: Brukar du ta kontakt med kontaktpersonen? 
Emelie: En del är det avtalat att jag ska göra det. Och då gör jag naturligtvis det. Sen 

brukar jag höra av mig ifall jag har nåt konkret att fråga om. Oftast får jag 
utförliga instruktioner från projektledaren och då känner jag inte att jag 
behöver höra det en gång till. Det känns lite … det kan nästan ge ett lite 
oproffsigt intryck, att jag ringer för att … ungefär som att kommunikationen 
mellan mig och projektledaren inte skulle fungera och jag ber att få samma 
information som dom redan har lämnat en gång. Så det undviker jag liksom 
att göra om det inte är nånting jag specifikt funderar över. 

Det löser inte heller nödvändigtvis så många problem att ringa upp den angivna 
kontaktpersonen hos beställaren heller, enligt Emelie, eftersom den som är 
angiven som kontaktperson ofta inte är skribenten, och inte nödvändigtvis vet 
särskilt mycket mer om texten än hon själv. Den summerande värderingen som 
Emelie ger är att det är lite problematiskt att inte ha någon kontakt med den som 
faktiskt har skrivit: ”Så det är ju faktiskt svårt att jag som jobbar med texten inte 
har kontakt med den som har skrivit texten.” 

Det är alltså uppenbart att verksamheten att språkgranska är att betrakta som 
en verksamhet åtskild från verksamheten att producera texten. Ett uttryck för 
detta är bristen på naturliga sätt att ställa frågor, ett annat att granskarna och 
projektledarna sällan får veta hur beställaren har tagit emot granskningen. 
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Det sistnämnda gör det oklart för granskaren hur beställaren ser på resultatet 
av granskningen. För de externa granskarna råder dock samma oklarhet i fråga 
om vad som händer vid kontrolläsningen på Språkföretaget. Nina förklarar t.ex. 
att hon inte kan veta om de ändringar som hon för in i texten blir accepterade av 
projektledaren eller författaren: 

Nina: Jag vet ju inte heller – apropå gången i arbetet – när den har gått tillbaka till 
Språkföretaget för granskning [kontrolläsning] så vet ju inte jag vilka 
ändringar som faktiskt blev accepterade. Det är ju möjligt att antingen pro-
jektledaren på Språkföretaget eller författaren säger att nähä, det här vägrar 
jag att ändra, så här vill jag ha det, eller den på Språkföretaget kanske tyckte 
att, varför har hon ändrat det här för, det var väl himla onödigt. Så jag vet ju 
faktiskt inte vilket utav det här som gick igenom. Det kunde vara roligt nån 
gång att se. (skratt) 

Emelie säger att hon inte heller vet vad kontrolläsaren gör i detalj, men uttrycker 
att hon hoppas att den innebär ”en utjämnande kontrollnivå” som säkerställer att 
t.ex. kommentarer ligger på rätt nivå för beställaren och att granskningar gjorda 
av olika granskare inte skiljer sig åt alltför mycket. 

Idealism och ekonomi: dubbla motiv och dubbla resultat 
I förra kapitlet beskrev jag språkgranskningen som ett slags satellitsystem till det 
system som har till uppgift att producera ”Rapporten”. Detta är den rimligaste 
beskrivningen ur ett utifrånperspektiv, men ur det perspektiv som deltagarna i 
språkgranskningen har är det däremot själva produktionen av texten som blir 
något satellitiskt och underordnat: en text dyker upp och försvinner sedan till-
baka. De skilda perspektiven på texten och på processen liksom över huvud 
taget relationen till produktionsverksamheterna leder till vissa motsättningar. 

Objektet för verksamheten är den text som allt kretsar kring. Språkföretagets 
uttalade mål med arbetet med en text som granskas på nivå 2 (likt ”Rapporten”) 
formuleras i ett riktlinjedokument som att göra texten ”språkligt korrekt, konse-
kvent och ’bra’”. Detta samsas med mer ekonomiska och strategiska mål för 
arbetet. Viktiga dimensioner rör relationen mellan ett ”idealistiskt” resultat – 
språkgranskningen som ideologiskt motiverat arbete för att göra myndighets-
språket bättre – och de kommersiella villkoren, eftersom detta ger upphov till 
viss friktion. Det handlar också om vem som så att säga vet bäst vad en text 
”behöver”: Är det kunden som har beställt eller är det språkexperten? Det blir 
t.ex. en källa till otillfredsställelse att skribenterna på myndigheten själva har 
stor makt över sina texter trots att ju språkgranskaren fått sitt uppdrag utifrån 
antagandet att hon eller han är den som vet bäst i språkliga frågor. Samtidigt är 
det viktigt att beställaren blir nöjd med arbetet. 
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Idealistiskt motiv: förbättrat svenskt myndighetsspråk 

Det finns alltså såväl idealistiska motiv och resultat som ekonomiska, och dessa 
kan hamna i motsättning till varandra på flera sätt.59 På det mest idealistiska 
planet är granskningen en del av klarspråksarbetet. Verksamheten syftar till att 
förbättra texter och det generella resultatet ska bli mer läsarvänliga myndighets-
texter. Även om andra, mer konkreta och näraliggande motiv kanske tar över i 
det faktiska handlandet är detta idealistiska motiv ändå viktigt, och det är detta 
som i berättelser om verksamheten gör arbetet meningsfullt för deltagarna. 
Linda nämner att motiveringen ytterst att är ”tjäna samhället” på något sätt. 
Olivia konkretiserar att samhällsnyttan är en viktig aspekt, och att man ju i och 
för sig vill tjäna pengar åt sitt företag, men att det finns fler mål: ”man vill ju att 
det ska blir bra”, att samhällsinformation ska bli bättre, eftersom dåliga texter 
försämrar samhället. Språkgranskarna refererar till liknande motiv. Språk-
granskaren Nina beskriver t.ex. målet med det hon gör som att ”öka läsbar-
heten”, och diskuterar detta sedan som ett viktigt resultat i ett större samhälls-
perspektiv utifrån att bl.a. politiker ska läsa texterna: 

Nina: […] Det mesta jag har granskat är ju sånt som jag antar att politiker ska läsa. 
Och det kan man ju bli lite förfärad när man tänker på mängden material 
som dom förväntas sätta sig in i och att mycket är väldigt illa skrivet, vilket 
betyder att dom kan inte rimligen orka läsa dom här texterna. Jag förstår inte 
hur dom ens skulle kunna orka läsa alla språkbehandlade texter som dom 
får, för det liksom bara sprutar över dom, den här typen av rapporter. Det är 
lite skrämmande inblick, liksom, det här med beslutsunderlag. Att det här är 
viktiga texter för att dom ska utgöra beslutsunderlag eller påverka politiker 
som sen ska ta beslut, liksom. […] Av dom texter jag har sett så är det helt 
uppenbart att det [språkgranskning] behövs.  

Ett dilemma för deltagarna är dock att det yttersta resultatet, den publicerade och 
förhoppningsvis förbättrade texten, är något som inte kan uppnås inom verksam-
hetens ramar – och de får sällan eller aldrig ens veta om detta resultat uppnås. 
Det som granskarna skickar till beställaren är att se som förslag till ändringar, 
som sedan någon hos beställaren, ofta skribenten själv, får ta ställning till på 
egen hand. Funktionen ”spåra ändringar” medför att den som går igenom den 
granskade texten antingen måste acceptera eller avvisa alla ändringarna på en 
gång eller gå igenom dem en efter en och acceptera eller avvisa. Det är alltså 
ytterst beroende på skribenten (eller någon annan hos beställaren) som måste ta 
till sig de föreslagna ändringarna och inskrivna kommentarerna om gransk-
ningen ska få det avsedda idealistiska resultatet. 

                                         
59  Mångfaldiga motiv är väntade i verksamheter. Det idealistiska kan jämföras med vad 

Leontiev (1978) kallar ett ”meningsskapande motiv” för handling, medan det ekonomiska 
är mer av ett ”motiv-stimulus”. 
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Någon återkoppling sker normalt inte, och i vilken mån de föreslagna 
ändringarna blir accepterade eller avvisade vet de inblandade mycket lite om. 
Bland projektledarna finns rent av en misstanke om att inte så mycket som de 
skulle önska blir accepterat av beställaren. Lindas känsla är, säger hon, att 
nästan allt ibland blir avvisat (och hon tillägger att då är det slöseri med offent-
liga medel att skicka en text på granskning). I ett tidigare e-brev har hon exem-
plifierat just detta, och de negativa effekterna av det: 

[Jag har] vid ett par tillfällen varit med om att en chef kritiserat en granskad text för att 
granskaren inte ändrat några saker som borde ha ändrats. Sedan visade det sig att 
granskaren faktiskt hade gjort de efterfrågade ändringarna, men att skribenten ignorerat 
dem. Chefen och skribenten ville alltså inte skriva med samma språk. (Linda, e-post 1/6 
2009) 

Olivia berättar om ett tillfälle när hon hade granskat en text och sedan jämförde 
sina ändringsförslag med hur texten till sist blev när den publicerades. Resultatet 
som hon såg var att vissa ändringar hade blivit accepterade men inte andra, och 
att resultatet i den publicerade versionen hade blivit att det fanns många inkon-
sekvenser i texten. 

Denna typ av uppföljningar görs dock nästan aldrig. Granskarna Nina och 
Emelie gör det aldrig. Emelie konstaterar att hon skulle kunna göra det, men att 
det ändå inte skulle säga så mycket om varför beställaren hade accepterat eller 
inte accepterat en viss ändring. 

Många av de verksamma tycks alltså vara ense om att bristen på kontakt med 
beställaren är ett problem som kan göra att arbetet inte får avsett resultat. Ett för-
ändringsinitiativ har dock tagits för att öka kontakten mellan granskare och 
skribent. Detta togs av Linda när hon under en period fungerade som chef för en 
avdelning. Hon försökte då införa en rutin som innebär att granskaren – åtmin-
stone interna granskare – alltid ska ringa till beställaren (skribenten) och prata 
”fem minuter” före granskningen. Hon motiverade detta med att chansen antag-
ligen ökar att jobbet blir bra gjort och att chansen att skribenten faktiskt 
accepterar de ändringar som granskaren föreslår ökar när granskaren genom 
samtalet har blivit en person av kött och blod. 

För att belysa sin tes att det är värdefullt att faktiskt ha kontakt med dem som 
skriver texterna berättar Linda en anekdot om ett uppdrag som hon gjorde för en 
kommun. Där var upplägget ett helt annat än det normala vid granskning. Det 
rörde sig om en viktig text som hade uppstått genom att de hade klippt och 
klistrat över åren, men nu ville de ta ett helhetsgrepp och se över den. Arbetet 
lades upp så att Linda först hade en träff med den ansvariga, därefter gjorde en 
omskrivning av texten, sedan hade ytterligare en träff och diskuterade ändringar, 
och slutligen arbetade igenom texten en gång till utifrån diskussionen innan hon 
var klar. Det är sällan man får jobba så, säger hon, men det var bra, eftersom det 
ger perspektiv på varför det ser ut som det gör i texter. Ett exempel är att ett 
visst ord kanske måste användas av det skälet att det används i andra, styrande 
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dokument. Detta och andra uppdrag med liknande arbetsprocess gjorde, säger 
hon, att hon personligen har fått en ökad förståelse även för texter som hon 
arbetar med utan direkt kontakt med skribenten. 

Reformen för ökad kontakt verkar dock inte ha slagit rot, och Linda tror inte 
att det praktiseras att man ringer i någon mer omfattade utsträckning: ”en del” 
gör det, men inte alla och inte alltid. I senare e-postkontakt summerar hon detta 
på följande sätt: ”Jag tror att vi alla har lätt att falla in i ett slags mekaniskt läge, 
där man bara sätter i gång.” (Linda, e-post 31/1 2011). En erfarenhet var också 
att det inte heller alltid är så givande att tala med skribenten på detta sätt, säger 
Linda. Somliga vill ”ha textterapi” och då tar det lång tid. 

Ekonomiskt motiv: att få betalt och att upprätthålla verksamheten 

Deltagarna vet alltså inte säkert om texten verkligen blir annorlunda än före 
granskningen. Mer omedelbart och uppenbart resultatuppnående ger de mer 
handfasta ekonomiska motiven som finns i verksamheten. Dessa är av 
avgörande betydelse i alla led: det är ytterst ekonomiska faktorer som gör att 
Språkföretaget och granskarna åtar sig uppdrag. 

Språkföretaget 

Ett kortsiktigt ekonomiskt mål för projektledarna, i lojalitet med företaget, är att 
dra in pengar och göra driften ekonomiskt hållbar, att (med Olivias ord) ”tjäna 
pengar för sitt företag”. Ett mer långsiktigt ekonomiskt motiv är att upprätthålla 
verksamheten i sig. För Språkföretaget är ett led i detta att genomföra så kallad 
kvalitetssäkring. Kvalitetssäkringen syftar särskilt till att standardisera och göra 
arbetsresultatet förutsägbart. T.ex. har Språkföretaget certifierat sin process, 
vilket bl.a. innebär att den beskrivs och standardiseras. Även de interna kvali-
tetsutvärderingarna av granskningen har utgått från fördefinierade standarder 
som företaget inom sig har satt upp. De har genomförts så att någon inom före-
taget bedömer och värderar stickprov ur granskningar som gjorts, och de 
enskilda granskarna har utifrån detta fått återkoppling.60 Ett skäl till att 
standardisering behövs ligger i de marknadsekonomiska villkoren. En stor del av 
företagets språkgranskning görs för kunder som har ramavtal, något som förut-
sätter standardisering eftersom tjänster måste paketeras och beskrivas och 
dessutom alltid ska se ut på det sätt som beskrivningen säger. 

En annan aspekt av den långsiktiga överlevnaden är att arbeta för ”kundnöjd-
het”, och detta är ett gemensamt projekt för projektledare och granskare. Att 
kunna anpassa arbetet efter beställarens önskemål är ett sätt att arbeta för 

                                         
60  För 2010 planerade företaget en utvärdering i form av en enkät till kunderna för att upp-

fylla kraven i kvalitetscertifieringen som säger att ”kundnöjdhet” ska mätas. Enkäten gav 
dock få svar, sannolikt på grund av ett tekniskt missöde (Linda, e-post 21/1 2011). 
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verksamhetens fortlevnad på längre sikt enligt den marknadsmässiga rationalitet 
som innebär att det är beställaren som ska definiera vad den vill ha. Här finns 
dock en motsättning mellan de marknadsekonomiska villkoren som prioriterar 
beställarens önskemål och det mer idealistiska som säger att det är företaget och 
granskarna som besitter den språkvetenskapliga expertisen för att bedöma vad 
en text ”behöver”. Detta leder ibland till svårigheter med mandatet (se nedan). 

I arbetet med att göra kunden nöjd ingår också att hantera och parera de 
eventuella negativa attityder mot klarspråk som finns, något som sannolikt styr 
mot en viss försiktighet. I e-postkontakt kommenterar granskaren Emelie just 
detta:  

Klarspråk och språkvård dras ju sedan länge med illasinnade rykten om att det ”dada-
fierar” språket – gör det löjeväckande enkelt och barnsligt. I alla fall jag är medvetet en 
aning konservativ för att bevisa motsatsen, framför allt när det gäller vetenskapliga 
rapporter av den här typen. Jag vill visa att texten kan uppfattas som fullständigt seriös 
även om den blir lättare att läsa, och samtidigt vill jag visa att mitt arbete är fullständigt 
seriöst. (Emelie, e-post 11/2 2011) 

Granskarna 

Kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska motiv är aktuella även för granskarnas 
praktiska arbete: de utför arbetet enligt instruktionen för att få betalt enligt över-
enskommelse. Det ligger då i deras intresse att följa reglerna och göra ett så bra 
jobb de kan (enligt Språkföretagets bedömning) för att på längre sikt få fler upp-
drag. För granskarna innefattar frågan om ”kundnöjdhet” ju även om uppdrags-
givaren blir nöjd. För Nina, som är relativt nyrekryterad som granskare, uppstår 
ibland en konflikt mellan det kortsiktigt och det långsiktigt ekonomiskt nyttiga. 
Om hon jobbar för mycket när tidsbristen sätter in ger det en låg timlön, sam-
tidigt som det är rationellt att göra ett bra jobb för att få fler uppdrag och för att 
det helt enkelt är ”svårt att lämna ifrån sig nåt innan det är klart, tycker jag”. 
Hon berättar att hon ofta lägger ner mer tid på arbetet än hon får betalt för ”just 
för att jag vill lämna från mig ett bra jobb och jag vill få fler uppdrag, naturligt-
vis”. 

Redskap och regler 
Centralt för denna verksamhet är de medierande redskap som används. Dessa är 
nära knutna till verksamhetens regler och normer: många redskap är inte bara 
hjälpmedel, utan är obligatoriska att använda, och vissa materialiseringar av 
regler och normer kan användas som redskap för att styra och avgränsa arbetet. 
Ett sätt att förstå skillnaden är dock att redskapen är något som konkret används 
i handling, medan reglerna och normerna hör till den kollektivt reglerande sidan 
av verksamheten och som styr vilka redskap som förväntas användas (eller inte 
användas). 
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Till de viktigaste redskapen hör förmågorna att utföra de relevanta ändring-
arna och avgöra när de ska utföras,61 men hur dessa ska användas styrs och 
formas av de givna ramarna, verksamhetens regler. Den övergripande regeln kan 
sammanfattas som att följa instruktionerna. Detta innebär att arbetet ska utföras 
på det sätt som är avsett: att beställaren ska få sitt uppdrag utfört i enlighet med 
beställningen, och dessutom på ett enhetligt sätt så att samma uppdrag i så hög 
grad som möjligt utförs på samma sätt oavsett vilken granskare som arbetar med 
det. Dessa regler är knutna till verksamhetens ekonomiska och självbevarande 
motiv, men hamnar också ibland i motsättning det idealistiska motivet (att arbeta 
för ett mer tillgängligt svenskt myndighetsspråk). Uppfyllandet av det idealist-
iska motivet kan också innebära att en motsättning mellan ”klarspråkets” mer 
specifika språkideal och den allmänna principen om mottagaranpassning aktuali-
seras. 

Allmänna ramar 

De allmänna ramarna för arbetet innebär bl.a. att granskaren ska leverera texten i 
tid till Språkföretaget och att Språkföretaget ska leverera den i tid till 
beställaren. De innebär också att alla parter ska hålla sig till den tidsuppskatt-
ning som har gjorts (eller i alla fall inte ta betalt för mer). Den fastställda tidstill-
delningen baseras på tidsuppskattningen, som alltså reglerar hur många timmars 
arbete beställaren ska betala för. Tidsuppskattningen görs oftast av projekt-
ledaren, men enligt Emelie kan det också hända att projektledaren ber en till-
frågad granskare att göra den. 

De allmänna ramarna innebär också att arbetet ska utföras med hjälp av vissa 
tekniska redskap, och i övrigt uppfylla de krav som ställs i allmänna och speci-
fika instruktioner. Många allmänna instruktioner samlas i Språkföretagets rikt-
linjedokument ”Att granska för Språkföretaget” (se vidare nedan). Granskarna 
ska också följa beställarens egna språkrekommendationer, t.ex. om de har en 
egen skrivhandledning, eller om Språkföretaget har utarbetat specifika riktlinje-
dokument för beställaren. För Myndigheten finns ett sådant dokument, som 
heter ”Att granska för Myndigheten”. För varje uppdrag får granskaren också ett 
beställningsdokument som kan innehålla specifika instruktioner för det enskilda 
uppdraget. De kan ge extra specificering av vad som ska och inte ska göras i den 
enskilda texten generellt eller specifikt, t.ex. vad gäller en viss term. 

                                         
61  Jag betraktar även dessa specifika förmågor som en form av socialt formade medierande 

redskap. 
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Nivåbestämningen 

En viktig del av ramarna utgörs av den nivåbestämning av granskningen som 
görs vid beställningen och som hänger samman med de ”kompetensområden” 
som Myndigheten upphandlat (se kapitel 6). Denna nivåbestämning reglerar 
vilket mandat för ändringar som granskaren har. Nivåerna definieras i ”Att 
granska för Språkföretaget” under rubriken ”Målet för granskningen”: 

Nivå 1 På nivå 1 är målet att språket, på tecken-, ord- och meningsnivå, ska 
bli korrekt och konsekvent. 

 Med korrekt menar vi att språket inte bryter mot vedertagna 
grammatik- och stavningsregler. Med konsekvent menar vi att hela 
texten använder samma ordformer och samma grafiska lösningar I de 
fall då det finns parallella vedertagna bruk. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nivå 2  På nivå 2 är målet att språket, på styckenivå, ska vara bra. 

 Med bra menar vi att språket är läsarvänligt enligt de så kallade 
klarspråksprinciperna. Ett bra språk uppfyller också de mål som 
beställaren har med texten, t.ex. att den ska vara begriplig för en viss 
målgrupp.  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nivå 3  På nivå 3 är målet att texten som helhet ska vara bra. 

 Med bra menar vi att texten har en logisk disposition och tydliga 
rubriker som uppfyller beställarens mål med texten. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nivå 4  På nivå 4 skriver vi helt nya texter utifrån ett källmaterial eller 
utifrån intervjuer med kunden. Målet för texten på denna nivå 
bestäms helt och hållet av kundens önskemål.  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lättläst svenska Vi översätter texter till lättläst svenska. Det innebär förändringar i 
både innehåll och formuleringar, och förutsätter att vi får 
information om textens syfte och målgrupp.  

Flertalet granskningar, inklusive granskningen av ”Rapporten”, görs på nivå 2, 
som avgränsar granskarens mandat till ”styckenivå” och nedåt. Nivån motsvarar 
i stort den definition av nivå 2 som Myndigheten utgår från i sin upphandling (se 
kapitel 6).62 Just för Myndigheten har granskarna dock ett lite större mandat på 
nivå 2 än för andra beställare. I ”Att granska för Myndigheten” ges ett generellt 

                                         
62  Liknande nivåindelningar är vanliga i branschen, men definitionerna skiftar i detaljer. 
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utvidgat mandat som innebär att arbetet även får beröra ändringar i rubriker 
(granskaren ska ”ändra i rubriker och föreslå nya rubriker om det behövs”), 
något som annars normalt hör till nivå 3 (som sällan beställs). Här uppmanas 
granskaren också att snarare göra mer än mindre inom nivån: ”Lägg dig hellre 
på en för hög än en för låg nivå om du är osäker.” 

Nivåavgränsningen är alltså viktig som avgränsning av uppdraget, och det är 
viktigt att inte överskrida den. Projektledarna understryker att man t.ex. inte ska 
språkgranska om det är korrekturläsning som är beställd. Det kan vara så att 
dokumentet är godkänt i flera led, och om det granskas på ett sätt som innebär 
större ändringar kan processen behöva göras om. 

I praktiken är det dock inte så lätt att alltid hålla sig inom sitt mandat, efter-
som det ibland kan vara otillfredsställande utifrån det idealistiska motivet att 
lämna vissa saker som man anser borde ändras. Emelie beskriver t.ex. att det kan 
vara frestande att ”lägga sig i” mer än man borde göra: 

Emelie: […] Ja, om kunden säger jamen den här rapporten är minsann granskad av 
Språkföretaget då vill man kanske inte att den ska vara … Man kanske vill 
att den ska hålla en viss nivå även om uppdraget inte omfattade allt. 

Mandatbegränsningen är framför allt viktig för verksamhetens ekonomiska fort-
levnad och ”kundnöjdheten”. Men här uppstår alltså ett dilemma i valet att prio-
ritera det idealistiska och det ekonomiska motivet – är t.ex. det viktigaste att 
göra exakt det som har beställts eller att göra uppdraget ”väl”? En lösning är att 
inte ändra – men att infoga en kommentar om att något borde ändras: 

Emelie: Om jag ser att nånting verkar galet, om jag ser att ett stycke inte passar in 
eller att en rubrik verkar missvisande så påpekar jag ju det. Det är lite svårt 
att låta bli. 

Nivåindelningen fungerar dock inte bara som en avgränsande regel för arbetet, 
utan kan också användas som ett redskap i arbetet genom att den bidrar till att ge 
stöd i avgöranden av t.ex. hur mycket som ska ändras. 

Vad som också i praktiken spelar roll för vad granskaren ändrar är hur texten 
ser ut från början, anser Linda och Olivia, och de talar då utifrån sina egna 
erfarenheter som granskare. Ibland är det ”brandsläckning”, säger Linda: en 
riktigt dåligt skriven text som måste bli acceptabel. I andra fall är texterna rätt 
bra från början. Ett dilemma då är vad huvudprinciperna innebär, om man ska 
”ändra det som är dåligt” – eller ”ändra så att det blir bra”, som Linda uttrycker 
det. De är ense om att det är sällan det blir få ändringar. Om det är en text som 
redan är ”bra” kan man ändra mycket i den ändå, så att den blir ”jättebra”, säger 
Linda. Linda brukar då skriva en kommentar till beställaren för att den ska förstå 
att många ändringar inte betyder att texten var dålig från början. 
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Tekniken 

För att rent operationellt utföra granskningen och föra in ändringarna i texten 
används olika elektroniska, datorbundna redskap. Alla texter som kommer in är 
digitala, och kommer i filformat som är kompatibla med ordbehandlingspro-
grammet Microsoft Word, vars specialfunktioner ”spåra ändringar” och ”infoga 
kommentar” ska användas i granskningsarbetet. Infogade kommentarer i texten 
används av granskarna för att skriva meddelanden av olika slag om texten till 
skribenterna. En annan teknisk regel är att ändra det inställda användarnamnet i 
datorn till företagets namn så att spårade ändringar och infogade kommentarer 
knyts till företaget.63 Dessa tekniska redskap är självklara för deltagarna, och 
deras begränsningar är inget man reflekterar över, eftersom det inte finns några 
egentliga valmöjligheter. 

Även hur själva arbetet konkret ska utföras regleras i viss detalj i Språkföre-
tagets riktlinjer. Granskningen ska avslutas med en genomläsning av texten i 
datorn med inställningen gjord att ändringarna inte syns (visningsläget ”slut-
giltig”) och därefter ordbehandlingsprogrammets stavningskontroll. Samman-
fattningar ska helst granskas sist, för ”[d]å kan du avgöra om sammanfattningen 
är representativ”. Det finns också regler om när och hur kommentarer ska 
skrivas i texten som granskas: 

Skriv När du gör ändringar som kan påverka innehållet eller när du gör  
kommentarer  en omfattande ändring där kunden kanske inte kan förstå orsakerna  
som  så ska du skriva en kommentar med hjälp av kommentarsfunk-  
uppmaningar  tionen i Word.  

 Skriv alla kommentarer som uppmaningar, t.ex. ”Originalmeningen 
kunde tolkas på flera sätt. Kontrollera om min ändring har förändrat 
budskapet.”  

Det är vid två typer av tillfällen som kommentarer ska skrivas: för att hantera 
risken att ändringen kan ”påverka innehållet” och för att motivera större poten-
tiellt kontroversiella ändringar, det vill säga ändringar som är motiverade, men 
som inte självklart är begripliga för beställaren. 

Språkliga riktlinjer och deras tillämpbarhet 

Målet med granskning på nivå 2 är enligt nivåbeskrivningen att språket ”ska 
vara bra”, vilket definieras som att språket ”är läsarvänligt enligt de så kallade 
klarspråksprinciperna” och uppfyller de mål som beställaren har med texten. I 
”Att granska för Språkföretaget” finns också vissa konkretiserande formu-

                                         
63  Detta innebär dock inte att granskaren är anonym i relation till kunden eftersom kunden 

kan kräva att få veta namnet på den granskare som gjort arbetet för att kunna ha önskemål 
om att en viss granskare ska eller inte ska få hand om nya uppdrag. 
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leringar om vad det innebär att göra språket ”läsarvänligt enligt de så kallade 
klarspråksprinciperna” vid en granskning på nivå 2: 

Checklista för  Med ” läsarvänligt enligt de så kallade klarspråksprinciperna” menar 
läsarvänligt  vi att språket ska 
språk •  ha verbet tidigt 

•  ha så enkla prepositioner som möjligt (inte t.ex. avseende)  
•  undvika nakna substantiv  
•  undvika ålderdomliga ord  
•  undvika satsradningar, alltså flera huvudsatser som skiljs åt med  
  komma istället för punkt  
•  undvika anglicismer  
•  ha varierad meningslängd 
•  ha god textbindning 
•  ha minst ett par styckebrytningar per sida. 

 Observera: Var noga med att kontrollera alla punkterna när du  
granskar på nivå 2.  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hantering av Skriv om passiva formuleringar till aktiva. Om det inte framgår  
passivt språk  vem som är subjekt, skriv X och kommentera att kunden ska fylla i  

rätt aktör. Var uppmärksam så att du inte skriver man eller de utan  
att det tydligt framgår vem det syftar på.  
Exempel:  

 Detta innebär att X måste informera allmänheten om arbetet innan ... 
Vissa passiva formuleringar kan vi naturligtvis acceptera. Målet  
med det aktiva språket är framför allt att läsaren ska få veta vem  
som gör vad. I meningar där själva skeendet är i fokus, och inte den 
som utför handlingarna, kan vi tillåta passiver.  

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Hantering av  Arbeta alltid bort ålderdomliga ord. Använd Svarta listan. 
fackspråk och  
ålderdomliga  Var noga med att kontrollera vem som är målgrupp för texten. Om  
ord  målgruppen kan förväntas förstå fackspråk ska du låta det stå kvar.  

Om målgruppen inte kan förväntas förstå fackspråket ska du lägga  
in förklaringar eller kommentarer som ber kunden att förklara orden.  

Första punkten, enligt vilken verbet (finitet i första fria satsen i meningen) ska 
komma tidigt, är i linje med uppfattningen att minskad ”vänstertyngd” innebär 
mindre belastning på närminnet vid läsningen. Även i övrigt stämmer punkterna 
väl överens med de centrala riktlinjerna som analyserades i kapitel 4.64 De är 
dock mer renodlat inriktade på begriplighet än stil jämfört med de centrala rikt-

                                         
64  Att undvika satsradningar är dock snarare en fråga om språkriktighet och ”stil” än ”klar-

språk” – jämför om satsradningar i kapitel 10. 
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linjerna för lägre språknivåer – när de olika riktlinjerna motiveras handlar det 
om förståelse och begriplighet (inte informalitet och personlighet). Här knyts 
också konkreta språkdrag som fackspråk till överväganden om målgrupp, vilket 
gör att de kan fungera som stöd för konkreta språkliga avgöranden. 

Dessa riktlinjer har funktionen som (materialiseringar) av redskap – de är 
hjälpmedel för granskaren att bli påmind om vad som bör göras, och för att 
avgränsa vad som inte behöver göras – men de fungerar också som regel, efter-
som det också förväntas att granskaren ska åtgärda det som dokumentet tar upp 
om det är relevant för texten i fråga. Detta tar sig uttryck i det tillägg efter 
checklistan med punkter om vad ”klarspråk” är som fastslår att det är viktigt att 
kontrollera alla punkterna i arbetet. Att ha personliga preferenser eller person-
liga ”käpphästar” hör inte heller till uppdraget i de fall där det finns en rekom-
mendation. Nina beskriver hur hon blivit tvungen att försöka tänka om i fråga 
om några normval. Hon brukar annars skriva ihop idag och istället, men enligt 
riktlinjer för detta ska de skrivas isär och det försöker hon anpassa sig till. 

I Språkföretagets riktlinjedokument för Myndighetens texter, ”Att granska för 
Myndigheten”, finns en sammanställning om de generella önskemål som just 
denna beställare har. Här finns bl.a. en uppställning över ett antal ord (fack-
termer och andra ord) som ska ersättas och uppgifter med vilka ord de ska 
ersättas med. Denna uppställning fungerar därför som stöd för att avgöra vilka 
ord som ska och inte ska användas, men också som regler för detta. 

Men de språkliga riktlinjerna i ”Att granska för Språkföretaget” och ”Att 
granska för Myndigheten” är ändå bara – enligt Linda – att se som tumregler, 
som kan sättas ur spel av särskilda instruktioner. T.ex. kan beställaren ge 
instruktioner om vilka ord som ska användas och att de allmänna rekommenda-
tionerna då inte gäller. Ett exempel är instruktionen för ”Rapporten”, som efter 
hand blev mer specifik. I instruktionen65 till de första kapitlen finns, utöver en 
beskrivning av rapportens syfte och målgruppen, endast en instruktion om termi-
nologin,66 men instruktionen kompletterades senare med bl.a. specificeringar om 
att vissa generella riktlinjer som granskarna har för Myndigheten inte ska 
tillämpas, bl.a. att formateringen inte ska ändras efter figurer eller tabeller, att 
fotnoter ska accepteras, att korta streck i sifferintervall i litteraturhänvisningar 
inte behöver ändras till långa och att inte heller vi i texten behöver ändras. 

Även specifika överväganden spelar roll och de språkliga riktlinjerna kan inte 
tillämpas mekaniskt. Det är granskarens ansvar att se till att instruktionen för det 
enskilda uppdraget även omfattar formuleringar där det framgår vilken 

                                         
65  Jag har jämfört den instruktion som granskaren Emelie fick i anslutning till att hon fick 

uppdraget med den instruktion som granskaren Nina senare fick. 
66  Denna instruktion har formen av ett citat: ”vi utgår från målgruppen. Vi rör oss med en del 

svåra begrepp i rapporten men de ska inte stå utan förklaring.” Detta ska förstås så att ett 
tekniskt ordförråd ska tolereras eftersom det är nödvändigt för textens syfte, men att det 
måste förklaras. 
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målgrupp och vilket syfte den granskade texten har. Detta ska beaktas i arbetet, 
något som återspeglas i formuleringen av målet med granskning på nivå 2: ”Ett 
bra språk uppfyller också de mål som beställaren har med texten, t.ex. att den 
ska vara begriplig för en viss målgrupp”. Det är därför också fel att göra 
ändringar som visserligen innefattas i mandatet och följer riktlinjerna, men inte 
gör texten mer ändamålsenlig för dess avsedda målgrupp och syfte. Linda 
beskriver det som ett vanligt fel, särskilt bland nybörjare, att språkgranska utan 
att ta redan på vad det är för text. Hon understryker att beställare har ett mål med 
sin text, och det är det granskningen måste bidra till att uppnå. Tar man inte hän-
syn till instruktionerna och textens mål kan det bli fel sorts ändringar som görs. I 
fallet ”Rapporten” handlar det t.ex. om att (dessutom i enlighet med den speci-
fika instruktionen) acceptera ett ganska tekniskt ordförråd, men att se till att 
orden förklaras. 

Det är bl.a. viktigt att ta hänsyn till typen av text. Olivia påpekar att det som 
står om språket i ”Att granska för Språkföretaget” snarast gäller för rapporter, 
medan andra sorters texter kräver annat språk. En noggrann målgruppsanalys 
kan också behövas, särskilt om texten vänder sig till en bred målgrupp. Att 
anpassa texten till den som vet minst betyder att stöta bort vissa läsare, menar 
Linda, om det handlar om en text som vänder sig till många. Hon exemplifierar 
med en text som vänder sig främst till läkare, men också till patienter: om det då 
blir för ”enkelt” språk kan läkarna reagera negativt för att det är ”barnspråk”. 

Ser man till den underliggande motsättningen mellan specifika klarspråks-
normer och principen om mottagar- och syftesanpassning är det alltså mottagar- 
och syftesanpassningen som är det viktigaste. Å andra sidan uppfattas detta inte 
som något som brukar leda till problem. Projektledarna Linda och Olivia har 
inför intervjun fått se min projektbeskrivning med en referens till Nicky Solo-
mon (1996) som problematiserar australiskt arbete med ”plain English” utifrån 
att det inte går att ge konkreta språkliga råd som fungerar i alla situationer. 
Olivia tar upp detta, och instämmer i att relevansen för vissa principer är situa-
tionsbundna, men att det också finns vissa principer som är generellt giltiga. Dit 
hör särskilt textbindningen. Olivia säger att ”textbindning är kärnan i klarspråk” 
– det viktiga är att en text hänger ihop. Ett annat generellt drag för klarspråks-
idealen är att göra språket ”mer aktivt”, enligt Olivia, och detta är alltså ett av de 
områden som Språkföretagets egna riktlinjer behandlar särskilt. 

Språkliga arbetsredskap 

Det främsta arbetsredskapet är, med Ninas ord, ”språkerfarenheten och språk-
känslan”. Detta är en tyst, ofta omedveten språkförmåga som tar sig uttryck i att 
granskaren gör de relevanta ändringarna i en text.67 Tillgången till detta redskap, 

                                         
67  Denna förmåga utgör ett (eller hellre en samling) redskap enligt min definition, i den mån 

den är socialt formad. 
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som även omfattar förmågan att använda det på rätt sätt, är ett krav för att en 
granskare ska bli insläppt i gemenskapen. Granskarprovet innebär att man får 
visa att man kan göra erforderliga ändringar i ett par exempeltexter (se följande 
kapitel), och individens plats i gemenskapen baseras således på denna typ av 
förmåga.68 Däremot krävs inte några specifika ämneskunskaper för den text man 
arbetar med. 

Den språkliga kompetensen innefattar i sig olika aspekter. En kan nog bäst 
beskrivas som en allmän erfarenhetsbaserad känsla för att skriva funktionella 
texter. Denna förmåga är ofta tyst och grundad i språkkänslan och de praktiska 
färdigheter som individen har fått tillgång till, vilket kan göra det svårt att 
motivera val som grundas i den. Andra aspekter kan vara mer medvetna: 
behärskning av språkriktighetsnormer och skrivregler, liksom av konkreta klar-
språksnormer. Båda materialiseras i vissa mer eller mindre medvetet inlärda 
begrepp och normer som är knutna till dem, t.ex. begreppet vänstertyngd och 
normen att detta är något som gör texten mer svårläst. Många av de relevanta 
normerna är dock typiskt approprierade och därför bara delvis medvetna, trots 
att det är önskvärt att granskaren kan skriva explicita motiveringar. 

I intervjuerna ger de båda granskarna uttryck för skilda inställningar till de 
begreppsliga redskapen. Nina nämner flera gånger att hon har fått lära sig ett 
antal begrepp som hon fått veta att hon borde känna till. Hon har fått respons vid 
kontrolläsningen om vissa fenomen som borde ändras, och hon säger att efter-
som hon inte kände till begreppen för dessa fenomen såg hon dem inte ens från 
början. Hon personaliserar detta som en brist i hennes egen kunskap och utbild-
ning och berättar att hon fått arbeta medvetet med att lära sig dem:69 

Nina: Jag är ju inte utbildad språkkonsult alltså, det är jag ju inte. Det kan jag väl 
känna att det finns en del begrepp som jag inte har full … (paus) 

Andreas: Hmh. Vad intressant, vad är det då för …? 
Nina: Vad ska jag säga. Nu står det still i huvudet. Nakna substantiv och … Det är 

begrepp som jag har fått lära mig nu, och jag förstår ju liksom småningom. 
Som tur är, en god vän är svensklärare som jag kan diskutera saker med 
också. Substantiveringar, sådär, det har jag inte letat efter på det sättet som 
kanske dom som är utbildade språkkonsulter har lärt sig att göra. […] Jag 
vet inte vad, om min uppdragsgivare på Språkföretaget, om dom tycker att 
jag missar mycket såna saker. 

Även satsradning (introducerat i samtalet av mig) är ett av dessa begrepp: 

Nina: Där kan jag känna att min avsaknad av språkkonsultutbildning … Jag ser 
inte en gång att där är en satsradning, där är en satsradning. Jag sitter inte 
och tänker så riktigt. Fast jag förstår att jag borde göra det. 

                                         
68  Innan granskartestet infördes skedde rekryteringen i högre grad genom personliga kon-

takter. 
69  Utbildning som förklaringsram har dock relevantgjorts av mig i en tidigare fas av intervjun 

genom att jag har frågat efter Ninas utbildningsbakgrund. 
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Emelie förhåller sig på ett sätt till klarspråksarbetets begreppsliga redskap som 
indikerar att hon i högre grad har approprierat dem, och använder t.ex. begrepp 
som fundament och sambandsled i diskussion om exempel i texten. Men även 
hon markerar ibland att det är svårt att formulera sig om motiveringar bakom 
ändringar (vilket bl.a. leder till en ironisk kommentar: ”Vilken vetenskaplig för-
klaring du får”), vilket hänger samman med de komplexa orsakerna bakom 
ändringarna. Emelie summerar i slutet av intervjun att hon av mig har blivit till-
frågad om flera ändringar som hon inte riktigt tycker sig ha kunnat formulera 
motiveringar till som att ”det kan vara svårt att sätta fingret på”. En slutsats man 
kan dra är att många av de språkliga redskapen för båda granskarna är tysta, och 
att det i det praktiska granskningsarbetet krävs många kontextbundna 
avgöranden som bygger på överväganden som är mer eller mindre omedvetna. 
Lika viktigt som att veta vad man som språkgranskare ska göra är att veta när 
man ska och inte ska göra det och hur, men för detta är det inte så enkelt att sätta 
upp regler. 

Båda granskarna kommenterar också att de kanske inte skulle göra exakt på 
samma sätt om de gjorde samma granskning en gång till. 

Utöver de approprierade språkliga redskapen är de olika riktlinjerna redskap 
för det praktiska arbetet. Användbara är t.ex. listorna över termer i ”Att granska 
för Myndigheten”. Även en rad olika ordböcker eller handledningar och olika 
webbkällor används.70 Den typ av riktlinjer som analyserades i kapitel 4 
använder de däremot inte. Emelie har använt klarspråkstestet vid ett tillfälle när 
hon fått en beställning av en beställare att utvärdera rapporter, men i övrigt ses 
det och andra riktlinjer inte som relevanta eftersom de uppfattas som vända till 
en annan målgrupp, nämligen skribenter på myndigheter. I intervjun ger Linda 
ett specifikt omdöme om ett av dokumenten. Hon håller även utbildningar i att 
skriva, och när jag intervjuar henne håller hon på att förbereda en ny 
utbildningsomgång. Hon berättar att hon nyligen har upptäckt att centrala doku-
ment inte ger mycket vägledning för att lära ut vad som ligger i klarspråksprin-
ciperna och nämner som exempel en folder från Språkrådet som hon hittade.71 
Här saknas enligt henne den konkretion som behövs för att lära ut vad 

                                         
70  Källor som nämns är TT-språket (på Internet), Svenska skrivregler (tredje upplagan 2009), 

Utrikes namnbok (som sammanställer stavning av bl.a. länder; sjätte upplagan 2002), 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL, trettonde upplagan 2006), Nationalencyklopedin 
(NE), Språkriktighetsboken (2005), Språkrådets Frågelådan (på Internet) och Skrivregler 
för svenska och engelska från TNC (2001). Nina använder även engelska lexikon för att 
kontrollera stavning i referenserna och brukar titta på Myndighetens webbplats för att se 
vilka termer de egentligen använder (vilket dock inte alltid löser problemen, eftersom 
texterna inte alltid följer riktlinjerna). Nina brukar också söka på Internet för att t.ex. hitta 
namn på författare som verkar vara felstavade i litteraturlistan och Emelie googlar ”alla 
förkortningar och konstigheter som man stöter på” för att kolla vad som är rimligt. 

71  Troligen ”Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska” från 2007, som i stort 
sett överlappar med den lista som finns på Språkrådets webbsida (se kapitel 4). 
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”klarspråk” egentligen innebär. I stället får man ”uppfinna” det själv när man 
ska göra det klart och tydligt för nya grupper. Detta har hon upptäckt först nu, 
trots att hon har arbetat på Språkföretaget i flera år vilket nog visar att hon inte 
har ansett sig behöva söka efter denna typ av expliciteringar av de mer generella 
normerna tidigare. För den som har tillgodogjort sig redskapen är de alltså 
ganska självklara, och samtidigt inte särskilt enkla att göra explicita. 

Granskningens dilemman 
Språkgranskningen inom Språkföretaget betraktas av deltagarna som en del av 
arbetet med att göra myndighetstexter mer lättillgängliga, samtidigt som verk-
samheten lyder under de marknadsekonomiska villkoren. Dessa båda förutsätt-
ningar leder till flera motsättningar. Den första handlar om vem som vet vad 
som är bäst för en text – språkvårdaren eller beställaren. Den tar sig ibland 
uttryck i en önskan hos språkvårdarna att överskrida de uppsatta gränserna 
(mandatet eller tidstilldelningen) om de uppfattas hamna konflikt med strävan 
att göra ett ”bra” jobb. Mandatinskränkningen kan vara hämmande, eftersom 
vissa problem inte kan åtgärdas. Tidsbegränsningen kan dessutom stå i motsätt-
ning till att hinna göra det man anser behövs. 

En motsättning handlar också om vem som ska ha makten över den gjorda 
granskningen, där en uppfattning är att det är problematiskt om den enskilda 
skribenten har makt att avvisa granskarens ändringsförslag. Detta är en källa till 
otillfredsställelse för granskarna, eftersom bristen på återkoppling gör att de 
aldrig får se vilket resultat deras arbete får eller hur beställaren har reagerat på 
granskningen. En föreställning är att alltför mycket kan avvisas. Kommunika-
tionen om texten sker i stort sett enbart genom själva texten och kringtexter till 
den (beställarens instruktioner och granskarens kommentarer inklistrade i 
texten). 

I arbetet med granskningen återkommer klarspråksarbetets inherenta motsätt-
ning mellan vissa konkreta språkliga ideal och idealet om mottagaranpassning. 
Å ena sidan ses det som ett ”fel” som särskilt nya granskare gör att de missar 
anpassningen till textens funktion, nämligen att texten ”har ett syfte”. Det kan 
t.ex. bli fel genom att en text blir ”för enkel”. Å andra sidan är det viktigt att de 
grundläggande klarspråksprinciperna ändå tillämpas där de bedöms vara rele-
vanta. Det är också önskvärt med enhetlighet mellan olika granskares arbete. 
Texten ska vidare revideras i enlighet med de allmänna riktlinjer och mål som 
specificerades när Myndigheten upphandlade språktjänster, och de specifika 
instruktioner som beställaren har gett i den preciserade instruktion som granska-
ren ska få vid varje beställning. Det ligger också i den enskilda granskarens 
intresse att utföra uppdraget på det sätt som Språkföretaget önskar för att hon 
eller han ska få fler uppdrag. 
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9 Språkföretagets granskarprov 

I förra avsnittet framkom det att förmågan att göra rätt ändringar i en text är det 
avgörande för att någon ska bli granskare, liksom att Språkföretaget förhåller sig 
till en större gemenskap av språkvårdare, redaktörer och språkkonsulter som 
man primärt rekryterar nya medarbetare och frilansande språkgranskare ur. 
Gränsen markeras genom det prov för rekrytering av nya granskare som 
Språkföretaget anordnar. Det handlar om att hitta dem som redan kan tillräckligt 
mycket, men också dem som är beredda att arbeta på rätt sätt. Detta kapitel 
syftar särskilt till att med större konkretion belysa vilka normer för språk-
bearbetning som aktualiseras och hur prioriteringarna ser ut. 

Rutinerna vid granskarprovet 
Materialet är det granskarprov som Språkföretaget anordnat för att rekrytera nya 
granskare vid provomgångarna 2007 och 2008 (de två senaste provtillfällena vid 
materialinsamlingen). Jag har haft tillgång till de båda provtexterna med kring-
dokument, samt de dokument med sammanfattande individuell bedömning och 
återkoppling som sändes till var och en av de totalt 27 aspiranterna, liksom de 
dokument med generell återkoppling som också sändes ut. Jag har däremot inte 
haft tillgång till de individuella provgranskningar som aspiranterna lämnat in, 
med ett undantag. Att detta används som material har godkänts av aspiranten i 
fråga.  

Aspiranterna har i allmänhet själva anmält intresse för att bli granskare, och 
en genomgång av CV:n utgör en första sorteringsmekanism. Därefter får aspi-
ranterna inbjudan att göra provet. Linda, en av projektledarna på Språkföretaget, 
förklarar rutinerna kring provet på följande sätt: 

Vi får regelbundet förfrågningar från folk som vill granska för oss. När vi känner att det 
är dags att rekrytera startar vi en provomgång. Det har vi gjort tre eller fyra gånger nu. 
[…] 

Vi gör såhär: 

1. Vi går igenom allas cv och väljer ut dem som verkar intressanta. De får en fråga om 
de vill göra provet. 

2. De som vill vara med får provet samt information […]. Vi försöker skapa en realist-
isk situation med en veckas leveranstid och möjlighet att ringa till oss och ställa frågor. 

3. Vi loggar om de levererar i tid och om de ställer frågor under tiden, eftersom det är 
intressant att veta om en granskare. 

4. När alla prov kommit in numrerar vi dem och ser till att de är helt anonyma. 
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5. Två granskare hos oss går igenom alla prov och skriver kommentarer om dem i en 
mall. När båda är klara jämför de sina kommentarer och bestämmer vilka som bör 
godkännas. Om de är tveksamma tittar en tredje granskare på proven. 

6. En granskare skriver återkoppling till var och en som gjort provet. 

7. När all återkoppling är klar kopplar vi ihop numreringen med namnen och skickar 
återkopplingen. 

8. De som blivit godkända får förhandla om pris, skriva på sekretessavtal och så vidare.  

(Linda, e-post 5/3 2010) 

Provet organiserades alltså så att det i så hög grad som möjligt skulle likna ett 
autentiskt uppdrag, och bedömningen av görs dubbelanonymt så att inte heller 
bedömarna får veta vem som gjort ett prov förrän i efterhand. 

Proven 2007 och 2008 
Provet 2007 gjordes i flera delomgångar från maj till september och provet 2008 
gjordes i maj och juni. Provet bestod båda gångerna av två delar, där båda delar 
utgörs av en text som aspiranten ska bearbeta (granska) enligt instruktioner. Del 
1 testar granskning på ”nivå 1” (snarast korrekturläsning) och del 2 granskning 
på ”nivå 2” (omskrivningar upp till meningsnivå – jämför om nivåerna i kapitel 
6 och 8). Textunderlaget för del 1 var detsamma både 2007 och 2008, men 
textunderlaget för del 2 byttes ut mellan provomgångarna, vilket Linda 
motiverar på följande sätt: 

Vi ville ha en text som bättre representerade de texter som vi ofta granskar. Den inne-
håller några försåtligheter, till exempel mitt favorituttryck CBRN-händelser. Det är lätt 
att hitta vad det betyder och vi vill veta om folk googlar eller om de bara lägger en kom-
mentar om det. Vi vill att de ska googla! (Linda, e-post 5/3 2010) 

2007 gavs instruktionen i form av korta ingresser till textunderlagen för del 1 
och 2: 

Text 1 
Instruktion: 
Redigera texten på nivå 1. Texten består av de två första sidorna ur ett politiskt informa-
tionsmaterial som vänder sig till en intresserad allmänhet. Texten är inte autentisk. 

Text 2 
Instruktion: 
Redigera texten på nivå 2. Texten är en del av en vetenskaplig rapport om skador bland 
skolungdomar. Den vänder sig i huvudsak till hälsoplanerare inom skolor, kommuner 
och landsting. Texten är inte autentisk. 

Till provet från 2008 ersattes dessa instruktioner av en samlad instruktion i ett 
särskilt dokument, som utöver själva instruktionen om provuppgifterna bl.a. 
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innehåller information om hur Språkföretaget hanterar proven och vilket datum 
provet senast ska lämnas in. Den utförligare instruktionen berodde på att 
aspiranter 2007 hade gjort ”onödiga fel som bara berodde på att de inte förstått 
uppgiften” (Linda, e-post 5/3 2010). Instruktionen om provuppgifterna 2008 
inleds med en hänvisning till Språkföretagets egna riktlinjer, som aspiranterna 
också fick tillgång till, och förklaringen att detta bl.a. innebär att ändringar ska 
markeras genom ordbehandlingsprogrammets funktion ”spåra ändringar”. Aspi-
ranten får också uppmaningen att bearbeta provtexterna som om det vore frågan 
om ett autentiskt uppdrag: 

Hantera granskningen som om den vore ett verkligt uppdrag. Det innebär att du ska 
rikta kommentarer och frågor direkt till slutkunden. I normala fall är slutkunden den 
person som har skrivit texten. 

Instruktionen till del 1 och del 2 hänvisar också till Språkföretagets egna rikt-
linjer, och ger något mer utförlig information om provtexternas syfte och mål-
grupp. För del 1 lyder den del av instruktionen som förklarar tillvägagångssättet 
på följande sätt: 

Text 1 ska granskas på nivå 1 enligt instruktionerna i dokumentet Att granska för Språk-
företaget 

Detta följs av en kort beskrivning av textens kontext (målgrupp, avsett publika-
tionssätt etc.). För del 2 är instruktionen på motsvarande sätt att granska enligt 
”nivå 2”, där kontexten beskrivs så här: 

Bakgrundsinformation om texten: Texten är ett utdrag ur en rapport från ett statligt 
verk. Rapporten kommer att tryckas och skickas till sin målgrupp, politiker i kommun-
erna. Den kommer också att läggas som pdf på verkets webbplats, för att vara tillgäng-
lig för en intresserad allmänhet.  

Bedömning och återkoppling 
När de anonymiserade proven bedöms av verksamma granskare på Språkföre-
taget används ett protokoll för att dokumentera bedömningen. Detta består av 
fem rubriker med utrymme för anteckningar: ”Rätt nivå”, ”Relevanta kom-
mentarer” (vilket syftar på relevansen i de kommentarer som aspiranten har 
skrivit), ”Konsekvens”, ”Kunskap om regler” och ”Kommentarer” (vilket är 
utrymmet för bedömarnas kommentarer). Protokollen ligger till grund för den 
bedömning som görs, liksom för ett dokument som rapporterar resultaten av 
bedömningen. Dessa dokument benämns 2007 utvärdering och de talar om aspi-
ranten i tredje person (som granskaren), medan 2008 benämns de återkoppling 
och är skrivna i du-form, vända direkt till aspiranten. Detta speglar dokumentens 
dubbla funktion att både (för internt bruk) dokumentera bedömningen och att 
fungera som individuell återkoppling till aspiranten. 
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Dessa dokument omfattar ofta både positiva och negativa omdömen och 
motiverar varför en viss sökande är godkänd eller inte: 

Återkopplingarna till dem som blivit underkända motiverar varför de inte blivit god-
kända men även vad de gjort bra. Målet har varit att ge positiv återkoppling till alla, 
även till dem som helt misslyckats. Vi vill ju inte att folk ska känna sig överkörda eller 
förnedrade och börja snacka skit om oss. Återkopplingen till dem som blivit godkända 
tar upp vad vi gillar men också vad de måste tänka på om de ska granska för oss. 
(Linda, e-post 5/3 2010) 

Till omfånget varierar dokumenten mellan en tredjedels sida och en och en halv 
sida. Utlåtandena för 2008 är generellt något mer utförliga än dem från 2007. 

Dessa individuella utlåtanden kompletterades också med dokument med gene-
rell återkoppling som sammanfattar de problem som Språkföretaget anser finns i 
provtexterna (bl.a. ”planterade fel”). För provet 2007 finns sådan generell åter-
koppling för både del 1 och 2. För provet 2008 återanvändes den generella åter-
kopplingen för del 1, men någon ny generell återkoppling för den nya del 2 togs 
inte fram. 

Utfall av proven 
Utfallen av granskarproven sammanfattas i Tabell 1. Av de totalt 27 aspiranterna 
under 2007 och 2008 blev 7 godkända på båda delarna, ytterligare 2 enbart på 
del 1 och 1 aspirant enbart på del 2. Det framgår att man vid bedömningen i 
första hand tillämpat ett spärrsystem: har del 1 inte blivit godkänd har det inte 
varit aktuellt att godkänna eller ens bedöma testpersonen för granskning på nivå 
2. Undantag är aspirant 17/2007, som uttryckligen blir underkänd på båda 
delarna, och aspirant 8/2008, som blir godkänd på del 2 men inte på del 1. Den 
sistnämnda kommer att kommenteras nedan. 

Återkoppling på del 1 
Det vanligaste skälet till underkännande på del 1 är att aspiranten har förbisett 
att ändra olika typer av språkriktighetsfel. Det finns i den text som ska granskas 
i del 1 (samma 2007 och 2008) ett stort antal planterade småfel som aspiranten 
bör hitta. I dokumentet som sammanställer bristerna berörs följande kategorier 
(enligt min kategorisering och med några valda exempel ur dokumentet): 

– Skriv- eller redigeringsfel (t.ex. dubbla mellanslag, skrivningen intenration-
ella i stället för internationella). 
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Tabell 1. Utfall av granskarproven 2007 och 2008 
Provår: Aspirant Slutomdöme, del 1: Slutomdöme, del 2: 
2007: 1             ”Godkänd” ”Inte godkänd” 
 2             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 3             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 4             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 5             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 6             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 7             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 8             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 9             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 10             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 11             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 12             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 13             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 14             ”Godkänd” ”Inte godkänd” 
 15             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 16             ”Inte godkänd” ”Inte relevant eftersom granskaren 

inte är godkänd på nivå 1” 
 17             ”Inte godkänd” ”Inte godkänd” 
2008: 1             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 2             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 3             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 4             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 5             ”Godkänd” ”Godkänd” 
 6             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 7             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 8             ”Ej godkänd som egen 

nivå” 
”Godkänd” 

 9             ”Inte godkänd” ”Inte aktuellt” 
 10             ”Godkänd” ”Godkänd” 
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– Brott mot skrivregler och språkriktighetsregler: användning av stor och liten 
bokstav (t.ex. migrationsverket i stället för Migrationsverket, Moderaterna i 
stället för moderaterna),72 gruppering av siffror (t.ex. 120000 i stället för 
120 000), särskrivning (t.ex. au-pair i stället för au pair, uppehålls tillstånd i 
stället för uppehållstillstånd), stavning (t.ex. Jämstäldhetsombudsmannen i 
stället för Jämställdhetsombudsmannen), felstavade egennamn, felskrivna 
eller felstavade namn på länder eller områden, felaktig användning av 
grafiska tecken (t.ex. EU’s i stället för EU:s). 

– Inkonsekventa skrivsätt (t.ex. att i dag och idag blandas). 

– Ordval (exemplifieras av trafficing, som enligt dokumentet bör ändras till 
”trafficking, eller hellre människohandel, kvinnohandel eller sexslavhandel” 
respektive Nätet, som bör ändras till Internet eller nätet) och val av böj-
ningsvariant (offrena i stället för offren). 

Kommentarerna och omdömena i de individuella återkopplingarna återknyter 
ofta till dokumentet, och det finns ibland direkta hänvisningar till det. Till det 
som berörs i många kommentarer hör att originaltexten växlar mellan att skriva 
procent och % (vilket bör åtgärdas så att texten blir konsekvent), att socialtjänst-
lagen ska skrivas med gemen begynnelsebokstav, att tankstreck i vissa fall ska 
användas i stället för bindestreck, att ordet under har blivit dubblerat i en 
mening etc. 

Som ett exempel på hur återkopplingen kan se ut ger jag den förhållandevis 
utförliga återkopplingen till aspirant 7/2008 (som blir underkänd): 

Vi har granskat ditt prov, och kan inte godkänna det. Vi bedömer att granskningen är 
slarvigt gjord och att allt för [sic] många fel återstår. Jag bifogar en sammanställning av 
våra planterade fel, som du kan jämföra din granskning med. 

När vi bedömer provet tittar vi framför allt på tre områden: konsekvens, noggrannhet 
och kunskap om regler.  

Konsekvens 
Granskningen innehåller flera inkonsekvenser, bl.a. blandas i dag och idag samt % och 
procent. Du har inte rättat detta. 

Noggrannhet 
Du har lämnat en kommentar som avslutas mitt i ett ord och två tomma kommentarer, 
vilket bara kan tyda på slarv. Du har också missat tre enkla fel: två stavfel och en 
mening med ett ord för mycket. 

Kunskap om regler 
Granskningen innehåller fortfarande flera ord och former som är fel enligt Svenska 

                                         
72  När provet genomfördes var normen ännu att politiska partier inom riksdagen skulle 

skrivas med gemen. Detta ändrades i TT:s rekommendationer i januari 2009 (TT-språket 
2010, avdelning ”Versal eller gemen?”, avsnittet ”Politiska partier”). 
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skrivregler. Du har bl.a. skrivit cirka med punkt (ca.) och använt stor och liten bokstav 
på fel sätt.  

Även de som blivit godkända får i allmänhet återkoppling om brister i gransk-
ningen, t.ex. att bindestreck ska ändras till tankstreck (återkoppling till aspirant 
4/2008). 

Av de 18 aspiranter som inte blev godkända på del 1 blir 16 underkända på 
grund av missade ”fel” – bristande åtgärder i fråga om språkriktighet. Ett under-
kännande på del 1 kan dock också orsakas även av att aspiranten missar att följa 
instruktionerna. Aspirant 3/2008 blir helt underkänd med hänvisning till att hon 
eller han har arbetat om för mycket i del 1. Motiveringen lyder i sin helhet: 

Nivå 1 ska enligt våra instruktioner innebära att man rättar korrekturfel, såsom stavning, 
konsekvensfel och liknande. Du har inte följt våra instruktioner, utan arbetat om hela 
texten. Slutresultatet innehåller visserligen inte några korrekturfel, men det är en helt 
annan text. En kund som beställer korrektur vill bara få texten ”tvättad” innan tryck, och 
inte ta ställning till en helt ny text. Man kan jämföra det med en hantverkare som istället 
för att måla om ett rum slår ut alla innerväggar. Vi måste kunna lita på att vi får det vi 
beställer och därför kan vi tyvärr inte godkänna ditt prov. 

Att göra för mycket är alltså inte acceptabelt, och problemet att hålla sig inom 
sitt mandat på del 1 återspeglas även i ett par andra återkopplingar. Aspirant 
9/2007 gör också alltför omfattande ändringar av del 1, men blir ändå godkänd 
på delen, dock med en kommentar: 

Om vi ska använda denna granskare till korrekturläsning måste han eller hon få mycket 
tydliga instruktioner om vad den granskningsnivån innebär. 

Endast i ett fall, 8/2008, blir en aspirant godkänd på nivå 2 men inte på nivå 1, 
och då är skälet just att granskningen på del 1 är alltför ingripande. Den 
motsvarar (enligt återkopplingen) snarare nivå 2, vilket gör att aspiranten inte 
blir godkänd för nivå 1 ”som egen nivå” (men väl för nivå 2):  

Vi har granskat din korrekturläsning av text 1, och bedömer att du inte har följt våra 
instruktioner. Granskningen är gjord på en allt för hög nivå, snarare nivå 2 än 1. En 
kund som har beställt korrekturläsning vill ha en genomgång av stavfel, konsekvensfel 
och andra enkla fel, och inte en omformulering av hela texten.  

Om man betraktar din granskning som nivå 2 är den dock mycket bra. Du har hittat alla 
våra fällor, och arbetat med både skrivregler och konsekvens. Du har alltså uppfyllt 
kraven för nivå 1, men vi kan inte anlita dig för enbart korrekturläsning. 

En slutsats är att det finns en dubbel spärr: För det första måste en granskare 
behärska språkriktighet – klarar inte en aspirant att redigera en text så att språk-
riktighetsproblemen försvinner är personen inte aktuell som granskare på andra 
nivåer heller. För det andra måste en granskare också respektera sitt mandat och 
följa instruktionen och inte göra mer långtgående ändringar än vad som ryms 
inom uppdraget. I intervjun kommenterar Linda och Olivia just denna aspekt av 
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granskarproven och säger att många blir underkända just för att de inte har följt 
instruktionen. Testet är också ett test på om man kan ta instruktioner, säger 
Linda. Ett exempel är just att någon har granskat på för hög nivå och motiverat 
med att det ”behövdes” – då har man inte följt instruktionen. 

Återkoppling på del 2 
Vad som värderas för del 2 går att utläsa ur dels den generella återkopplingen 
(som bara finns för provet 2007), dels de individuella utlåtandena. På grund av 
spärrsystemet är det bara 10 av aspiranterna som bedöms och får återkoppling på 
del 2. Det är för det första de som har blivit godkända på del 1 som får återkopp-
ling på del 2 (aspiranterna 1/2007, 4/2007, 8/2007, 9/2007, 13/2007, 14/2007, 
4/2008, 5/2008 och 10/2008), men också 8/2008, som inte fick del 1 godkänd på 
grund av för långtgående ändringar, men som alltså blir godkänd på del 2. 

Även i del 2 är språkriktigheten viktig. I ett fall (9/2008) förefaller provet för 
del 1 ha blivit godkänt, men eftersom det finns allvarliga språkriktighetsfel i del 
2 även efter granskning har provet som helhet ändå blivit underkänt för nivå 1: 

När du granskar på nivå 2 ska du göra alla ändringar som ingår i nivå 1, och dessutom 
ytterligare ändringar. Därför har vi även granskat korrekturnivån i text 2. I den texten är 
korrekturet inte lika välgjort. Vi har framför allt noterat fel i ordföljd och utelämnade 
ord.  

[…] 

Sammantaget bedömer vi att texterna innehåller för många fel för att vi ska kunna 
godkänna dem på nivå 1, särskilt som du själv har skapat flera av felen genom dina 
ändringar. 

Det är därför inte överraskande att flera punkter som berör språkriktighet och 
konsekvens återfinns i det dokument som ger generell återkoppling till aspirant-
erna i provomgången 2007. I den individuella återkopplingen berörs språkriktig-
hetsfrågor dock inte för del 2, med undantag för någon som får beröm. I stället 
är det andra aspekter som lyfts fram. 

Enligt dokumentet med generell återkoppling 2007 tillkommer frågor om 
textbindning (att skapa ”bindning och flyt i texten”) och ”ton” (hålla ”en bra 
ton”), vissa ordval (föreliggande ska undvikas) och några specifika ”knöliga 
formuleringar”. Dessutom ska aspiranten arbeta ”med att göra språket mer aktivt 
och lättillgängligt”. Kravet är att aspiranten: 

•  Arbetar med att göra språket mer aktivt och lättillgängligt. Bland annat är det bra om 
  granskaren försöker göra språket mer aktivt genom att sätt [sic] ut subjekt och byta  
  passiva formen av verben till aktiv.  
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Metaforen ”aktivt språk”, som också förekom i ”Klarspråk lönar sig” (2006) (se 
kapitel 5), dyker alltså upp även här. Det förklaras här som ”att sätt[a] ut subjekt 
och byta den passiva formen av verben till aktiv”. 

Viktigt är också att motivera, så att aspiranten: 

•  Lämnar kommentarer till ändringar som kan påverka innehållet.  

•  Vid behov kommenterar sina ändringar utifrån vilken målgrupp texten vänder sig till. 

Av de 10 aspiranter som bedöms på del 2 blir 8 godkända. 2 aspiranter (1/2007 
och 14/2007) har blivit godkända för granskning på nivå 1 men inte på nivå 2. I 
återkopplingen för del 2 till båda dessa listas ett antal invändningar. För den ena 
(1/2007) blir slutsatsen att aspiranten är välkommen att göra om provet: 

Eftersom granskaren har gjort ett bra jobb på nivå 1 kan det vara en god idé att låta 
honom eller henne göra några korrekturjobb och sedan göra provet på nytt, med tydliga 
instruktioner om nivåerna. Då kan han eller hon säkert göra ett bra jobb även på nivå 2.  

För den andra (14/2007) blir slutsatsen att förnyat prov inte behövs, men att åter-
koppling behövs: ”Vi tror att granskaren skulle kunna göra bra granskningar på 
nivå 2 om han eller hon får stöd och utökade instruktioner”. Detta följs av en 
lista med råd i form av uppmaningar. Båda dessa aspiranter bedöms alltså som 
möjliga att ”lära upp”. 

Vad är det då som gör att två av aspiranterna blir underkända på del 2? Åter-
kopplingen för del 2 till aspirant 1/2007 är förhållandevis kortfattad och 
beskriver att aspiranten har ”arbetat för lite med texten” och lyfter fram tre 
punkter: 

Granskaren har gjort bra ändringar, men arbetat för lite med texten för att granskningen 
ska motsvara nivå 2. Vi saknar följande:  

•  Granskaren har inte skrivit om tillräckligt många substantiveringar. De hade kunnat  
  skrivas om så att texten blev mer aktiv. 

•  Texten innehåller ett långt stycke som granskaren inte har delat upp i flera. 

•  Många meningar är för långa och omständliga och granskaren har inte delat upp  
  dessa.  

Den första punkten överensstämmer med det som i de centrala riktlinjerna 
beskrivs som ”aktivt språk”, det vill säga experientiella realiseringar, och här har 
aspiranten förbisett att ändra ”tillräckligt många substantiveringar”. För just 
denna aspirant har jag fått tillgång till provgranskningen, och i denna har 
granskaren inte ändrat någon av de (i och för sig ganska få) nominaliseringar 
som finns i texten. Texten beskriver genomförande av en viss undersökning, och 
nominaliseringen undersökning återkommer ett par gånger, liksom datainsam-
ling. Andra nominaliseringar är svarsfördelning, hälsobeteende, genomförande 
och utveckling. Det skulle krävas ganska stora ingrepp i textens uppbyggnad för 
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att skriva om flertalet av dessa mer kongruent, men några skulle kunna skrivas 
om kongruent utan större ingrepp.73 Sannolikt är det sådana omskrivningar som 
bedömarna efterlyser. Aspiranten skriver inte heller om de passiveringar som 
finns i texten (”flickorna skadas under idrottslektionerna”, ”Data samlas in”, 
”Enkäten fastställs”, ”som sedan översätts till respektive språk” etc.), men detta 
kommenteras alltså inte i återkopplingen. 

Den andra punkten ovan (”ett långt stycke som granskaren inte har delat upp i 
flera”) refererar till ett stycke om 212 ord i textunderlaget som i anslutning till 
Språkföretagets egna riktlinjer i ”Att granska för Språkföretaget” antagligen 
borde ha delats upp. Där står det att det bör finnas ”minst ett par styckebryt-
ningar per sida”. 

Den tredje punkten, om meningar som är ”långa och omständliga” och borde 
ha delats upp, aktualiserar syntaktiska aspekter. Provtexten kännetecknas av 
meningar med mycket varierad längd. Även de långa meningarna är oftast 
syntaktiskt enkla, men i ett par passager finns flera vänstertunga meningar (totalt 
fem meningar med vänstertyngd om 10–16 ord) och några meningar med flera 
underordnade och inbäddade satser. Aspirantens ändringar påverkar bara 
vänstertyngden marginellt, och satsstrukturen förblir intakt i dessa meningar 
(men på några andra ställen görs ändringar som innebär att satsvärdiga fraser 
blir fullständiga satser). Att just vänstertyngd i vissa meningar av bedömarna 
uppfattas som ett mer allvarligt problem i textunderlaget bekräftas indirekt 
genom den positiva respons som ges till en av de godkända aspiranterna, 8/2007, 
där just ändringar som minskar vänstertyngden nämns som en av förtjänsterna i 
provet (vid sidan av ändringar av passiveringar och nakna substantiv). 

Ännu en aspirant, 14/2007, har alltså blivit underkänd. Återkopplingen till 
denna aspirant är betydligt mer utförlig och omfattar såväl positiva omdömen 
som ett antal kritikpunkter, liksom ett antal råd inför eventuella vidare uppdrag. 
De områden som berörs här är endast delvis desamma som i återkopplingen till 
aspirant 1/2007 som citerades ovan. 

Ändringar som förbättrar informationsstrukturen och textbindningen lyfts 
fram som positiva av bedömarna av aspirantens provgranskning, samtidigt som 
en uppmaning också blir att lägga in ”artiklar och bindeord för att texten ska 
’flyta’ bättre”. Till det som aspiranten enligt återkopplingen har missat hör 
idiomatiken. Två av kritikpunkterna och en av uppmaningarna berör detta. Det 
som kritiseras är konstruktioner ”som inte är helt korrekta” samt en ”underlig 
mening” som aspiranten uppenbarligen lämnat utan åtgärd:  

– Granskaren har skapat några konstruktioner som inte är helt korrekta, t.ex. ”har 
barns dödsfall … sjunkit” (antalet sjunker, inte själva dödsfallen), ”skadar sig i 
samma grad (bör vara lika hög grad)”.  

                                         
73  Dessa är datainsamlingen i ”ansvarar för datainsamlingen” och ”datainsamlingen genom-

fördes” respektive genomförande och utveckling i ”ansvarar en forskare eller forskargrupp 
för genomförande och utveckling av studien”. 



 

116 

– Granskaren har lämnat en underlig mening, ”Bortfallet är beräknat på elevnivå …”. 
Det är oklart vad detta betyder, och granskaren borde ha lämnat en kommentar om 
detta.[74] 

Uppmaningen blir att använda handböcker för att kontrollera idiomatiken 
(”Använd Svenskt språkbruk och andra liknande böcker för att kontrollera 
idiomatiska uttryck”). 

I en kritikpunkt kommenteras att aspiranten har ”utelämnat ord”. Att bedöma 
vilken typ av norm som detta bryter mot är inte helt enkelt, för de tre exempel 
som ges representerar olika typer av problem. I exemplet ”utgör 20–25 % av 
samtliga [olycksfallsskador] i en kommun” tycks det ord som bedömarna anser 
vara olyckligt utelämnat vara ett ord som skulle göra referensbindningen 
starkare. I exemplet ”en eller flera gånger under [den] senaste 12-månaders-
perioden” verkar det snarast vara frågan om idiomatik, eller möjligen stil, där 
användning av bestämd artikel nog skulle göra formuleringen mer lyckad i en 
formell stil. I exemplet ”fokus ligger på just detta, och specifikt [på] skador rela-
terade till idrott” beror det utelämnade på gissningsvis snarast på ett skriv- eller 
redigeringsfel. 

En annan invändning som bedömarna uttrycker är att en av de kommentarer 
som aspiranten själv skrivit in har varit svåra att tolka. Detta leder också till en 
uppmaning: 

– Kommentera ord eller meningar som är krångliga och svåra att förstå, men som du 
inte kan skriva om. Skriv alltid kommentarerna som fullständiga och tydliga 
meningar. Ditt språk ska vara ett föredöme för kunden.  

Frågan om experientiella realiseringar återkommer här i utvecklad form, och ger 
genom exemplen viss belysning av frågan om vad det innebär att ”aktivera 
texten”:  

– Granskaren har inte skrivit om passiva meningar till aktiva eller skrivit om sub-
stantiverade verb. Granskaren har på ett ställe skrivit in ett vi i texten, och det kunde 
han eller hon ha gjort mycket oftare, t.ex. analyserades till vi analyserade. 
Meningen ”… ansvarar en forskare eller forskargrupp för genomförande och 
utveckling av studien” kunde ha blivit ”… ansvarar en forskare eller forskargrupp 
för att genomföra och utveckla studien”. Att aktivera texten står inte i vår beskriv-
ning av nivå 2, men det är grundläggande i klarspråkstänkandet. 

För det första är det önskvärt att ändra passiva konstruktioner till aktiva, gärna 
med vi. För det andra är det önskvärt att ersätta åtminstone vissa nominali-
seringar med verb. Av exemplet – ”ansvarar en forskare eller forskargrupp för 

                                         
74  Meningen lyder i sin helhet i textunderlaget: ”Bortfallet är beräknat på elevnivå och består 

av de elever som var frånvarande när datainsamlingen genomfördes samt de som lämnat 
alltför många basfrågor obesvarade eller var för gamla/unga (mer än ett år från genom-
snittsåldern)[.]” Det är möjligen viss lexikalisk teknikalitet i beskrivningen av det 
statistiska bortfallet som enligt bedömarna gör det svårt att förstå meningen. 
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genomförande och utveckling av studien” som borde ha ändrats till ”ansvarar en 
forskare eller forskargrupp för att genomföra och utveckla studien” kan man dra 
slutsatsen att även infinitiver i jämförelse med nominaliseringar anses ”aktivera” 
texten. Just dessa båda nominaliseringar återkommer också i en kritisk anmärk-
ning mot aspirant 8/2007 (som ändå blir godkänd): 

Några onödiga substantiveringar är dock kvar t.ex. genomförande och utveckling.  

Att en aspirant blir godkänd betyder inte nödvändigtvis att kritik mot lösningen i 
del 2 saknas – många av de godkända blir det enligt Linda och Olivia bara nätt 
och jämnt. Även de övriga 8 utlåtandena för del 2 berör därför inte alltid bara 
det som är positivt (det som aspiranten enligt bedömarna har lyckats med) utan 
även vissa brister. Kommentarerna förstärker den bild av vad som är viktigt som 
har framträtt i analysen: textbindning, experientiell realisering och i någon mån 
meningsbyggnad, inklusive vänstertyngd. (Meningsbyggnaden spelar dock en 
relativt liten roll i återkopplingen, vilket kan hänga samman med att de text-
underlag som användes har relativt enkel syntax. Texten i textunderlaget 2008 är 
rentav påfallande syntaktiskt enkel, helt utan meningar med vänstertyngd eller 
inskjutna satser. Syntaktiska förändringar blir därför helt enkelt inte relevanta.) 

Kommentarerna aktualiserar också frågan om mandat. Även för del 2 av 
provet är det nämligen viktigt att följa instruktionen och varken göra för mycket 
eller för lite. Det främsta fel som aspirant 1/2007 gör, enligt den återkoppling 
som citerades ovan, verkar ju vara att hon eller han ändrar för lite – inte i första 
hand att hon eller han ändrar fel saker. Även i återkopplingen till aspirant 
10/2008 (som ändå blir godkänd) finns likartad kritik: 

Dock har du varit onödigt försiktig, och kunde ha ändrat ännu mera. Det återstår t.ex. 
flera passiver och långa meningar. 

Å andra sidan får andra aspiranter kritik för alltför långtgående ändringar, som 
går utöver – eller balanserar på – den övre gränsen för vad som ingår i nivå 2. 
Tydligast är kritiken i återkopplingen till aspirant 8/2008, som inte hade blivit 
godkänd på del 1 men trots allt blev det på del 2: 

Liksom på nivå 1 ligger du på en snudd på för hög nivå i granskningen av text 2. Flera 
av dina ändringar påverkar såväl stilen som innehållet i texten. Du skriver t.ex. ”Detta är 
mycket allvarligt”, trots att det inte står så uttryckligen i texten. Efter granskningen är 
texten tydligare och helt klart bättre, men den är också mer kritisk än originalet. Risken 
med en sådan granskning är att kunden inte längre kan stå för texten. 

Detta är den enda kommentar som direkt aktualiserar frågor om textens syfte 
och funktionalitet, och aspirantens lösning riskerar uppenbarligen att påverka 
denna genom en typ av ändringar som innebär att värderingar förs in i texten. 
Underlagstexten för del 2, 2008 är nämligen objektivt hållen, trots att den fram-
för kritik. Texten är en del av en rapport som redovisar en utredning av en 
myndighets ”krisberedskapsförmåga vid ett antal analyserade situationer”, och 
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en slutsats i texten är att krisberedskapen inte är tillfyllest. T.ex. står följande i 
textunderlaget: 

Det finns en begränsad kunskap och förmåga att hantera fredstida CBRN händelser hos 
personalen vid vissa vitala anläggningar. En störning i enskilda anläggningar orsakade 
av CBRN-händelser kan medföra riksomfattande och internationella konsekvenser för 
sektorn. 

Kritiken mot bristerna i krisberedskapen är tydlig men saklig och utan explicita 
värderande påståenden. Aspiranten förefaller dock i sin omskrivning ha förstärkt 
kritiken genom att föra in ett sådant (”Detta är mycket allvarligt”), och har där-
med, att döma av bedömarnas reaktion, ha frångått vad som är register- och 
genremässigt lämpligt (”stilen”). Denna ändring har interpersonell funktion, 
genom att den explicitgör och förstärker avsändarens investering i kritiken, och 
detta går uppenbarligen utöver granskarens mandat på nivå 2. Bedömarna ser det 
som ett innehållsligt tillägg och nämner att aspiranten skriver det ”trots att det 
inte står så uttryckligen i texten”. 

Men detta är ett undantag. Aspiranterna har annars synbarligen varit lojala 
med textens interpersonella nivå och ändrat framför allt relativt ytspråkliga drag, 
inte ”innehåll”. Ett par andra kommentarer som går ut på att ändringar varit 
alltför ingripande handlar om strukturen, nämligen att rubriker har ändrats eller 
flyttats. Rubrikerna är dock av allt att döma ett område som ligger på gränsen 
för vad mandatet på nivå 2 tillåter (jämför om detta i förra kapitlet). Här får ett 
par aspiranter således kritik för att ha ändrat eller åtminstone för att ändringen 
inte motiverats i en kommentar: 

Några ändringar är på för hög nivå, t.ex. ändringar i rubriker. Sådana ändringar är ok 
om granskaren kommentarer [sic] och motiverar dem, vilket han eller hon inte har gjort. 
Sådant kan man dock rätta till genom tydliga instruktioner inför de första riktiga 
uppdragen. (Återkoppling till aspirant 4/2007) 

Vi vill anmärka på några saker: 
[…] 
•  Granskaren har flyttat en rubrik. Detta ingår egentligen inte i nivån, och man bör  
  därför göra en kommentar istället för att göra en ändring. Rubriken passar inte  
  heller på det nya stället. (Återkoppling till aspirant 8/2007) 

En annan aspirant får i gengäld kritik för att inte ha ändrat i rubrikerna: 

Sammantaget är vi mycket nöjda med din granskning på nivå 2. Vi har egentligen bara 
en anmärkning, och det är att du lämnat rubrikerna inkonsekventa. Rubrikerna är väldigt 
långa, och vi borde korta ner dem. Du har tagit bort punkten efter en rubrik, men inte 
efter de andra. Rubriker bör inte ha punkt, och de bör inte vara så långa. (Återkoppling 
till aspirant 4/2008) 

Ytterligare ett par aspiranter får beröm för att ha ändrat i rubrikerna: 
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Granskaren har gjort många bra ändringar på ord-, menings-, styckes- [sic] och 
rubriknivå. (Återkoppling till aspirant 9/2007) 

Du har också gjort rubrikerna mer konsekventa. (Återkoppling till aspirant 10/2008) 

Det tycks dock vara så att inkonsekvenser och skrivregelfel (punkt efter rubrik) 
bör åtgärdas och långa rubriker kortas, men att flyttning av rubriker eller inne-
hållslig ändring i rubriker inte kan accepteras. En lösning om man ändå anser att 
det behövs är alltså att skriva en kommentar. Detta är också den lösning som 
generellt ska tillämpas om en ändring riskerar att förändra betydelsen, eller över 
huvud taget innebär ett större ingrepp. Det är en återkommande kommentar i 
återkopplingarna att aspiranten oftare ska kommentera det den gör:  

Vi vill anmärka på några saker: 
•  Granskaren har gjort några ändringar som riskerar att förvanska betydelsen, t.ex.  
  meningen ”Bland 7–12-åringar …”. Vid sådana omskrivningar vill vi att granskaren  
  ska sätta en kommentar och påpeka att kunden ska kontrollera ändringen extra noga. 
  Det kommer granskaren säkert att göra om han eller hon får tydliga instruktioner om  
  det. (Återkoppling till aspirant 8/2007) 

Du har lämnat flera kommentarer och de är både relevanta och välformulerade. Men du 
skulle ha kunnat lämna fler kommentarer. Huvudregeln är att radikala förändringar 
kräver kommentarer, t.ex. när du flyttar text. (Återkoppling till aspirant 5/2008) 

Granskaren har lämnat flera bra kommentarer och gjort bra överväganden om vad han 
eller hon har ändrat och vad han eller hon har lämnat kommentarer om, t.ex. när text 
kan strykas eller när källtexten är otydlig. (Återkoppling till granskare 9/2007) 

Att inte ändra ”innehåll” är följaktligen viktigt, men när det är ofrånkomligt är 
lösningen att skriva en kommentar. Ingrepp som går utöver mandatet – som 
flyttning av text – kan också accepteras om de kommenteras. 

Kraven för att passera tröskeln 
För att klara granskarprovet är behärskande av språkriktighet i vid mening – 
skrivregler, konsekvens, idiomatik – viktigt, för att inte säga avgörande, och 
många aspiranter blir underkända på grund av brister på detta område. I inter-
vjun säger Linda och Olivia att det är svårt att rekrytera granskare, och att det 
framför allt är de som redan har yrkeserfarenhet av redigering eller språk-
bearbetning (t.ex. tidigare redaktörer eller språkkonsulter med några års yrkes-
erfarenhet) som blir godkända. Det hänger inte i första hand samman med 
utbildningen; t.ex. faller nyutbildade språkkonsulter ofta på att de inte behärskar 
språkriktighet. Nivå 1 blir därför ofta avgörande, och om aspiranten gör ett ”bra 
jobb” på nivå 1 räknar man med att kunna lära upp aspiranten genom åter-
koppling så att aspiranten ska lära sig att behärska även nivå 2. 
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En annan förutsättning för att en aspirant ska kunna anlitas som granskare är 
att hon eller han visar sig förstå och kunna följa instruktionerna genom att 
varken göra för mycket eller för lite. Om en aspirant gör alltför långtgående 
ingrepp, det vill säga ändringar som går utöver det mandat som ges i instruk-
tionerna, kan detta leda till underkännande. Här finns dock ett visst utrymme för 
överseende, och även den som inte fullt ut har följt nivåbestämmelserna kan 
godkännas. 

Vidare framkommer att omskrivningar som riskerar att ändra ”innehållet” ska 
undvikas, och om inte det är möjligt så ska de kommenteras. Det interpersonella 
berörs mycket lite, och en aspirant som gör ganska omfattande interpersonella 
ändringar blir kritiserad (men inte underkänd). Kritiken motiveras med att det 
som granskaren gör innebär så stora innehållsliga förändringar att det inte är 
säkert att beställaren längre kan stå för texten. 

För att bli godkänd på del 2 av provet – som berör mer omfattande gransk-
ning, det egentliga klarspråksarbetet – krävs också att ”rätt” (och tillräckligt 
många) ändringar görs. Här aktualiseras ungefär samma områden som står i 
centrum för myndighetsspråkvårdens centrala riktlinjer: textbindning, experien-
tiella realiseringar (nominaliseringar, passiv form), komplex meningsbyggnad 
och vänstertyngd, liksom ”myndighetsspråkliga” ord (med föreliggande som ett 
exempel). Däremot kommenteras inte specialiserat lexikon i återkopplingarna, 
inte heller de många långa sammansatta och ibland även abstrakta ord som före-
kommer i provtexterna (t.ex. olycksfallsskador, undersökningsgrupperna och 
12-månadersperioden i del 2 2007 och krisberedskapsförmåga, elförsörjnings-
läget och samverkansövningen i del 2 2008).  

Särskilt intressant är synen på nominaliseringar, där de nominaliseringar som 
ges som exempel i återkopplingen är sådana som är ”onödiga” (i meningen att 
de inte är nödvändiga för att bygga upp ett resonemang), men inte särskilt 
problematiska ur begriplighetshänseende (”ansvarar en forskare eller forskar-
grupp för genomförande och utveckling av studien”). Att ersätta nominalisering-
arna med verb i infinitiv (som är den förordade lösningen enligt återkopplingen) 
gör visserligen realiseringen ett steg mer kongruent, men innebär inte att någon 
undertryckt information tillförs. Å andra sidan verkar förhållningssättet till 
nominaliseringar generellt utgå snarare från ett stilistiskt intresse än ett funk-
tionellt. I något fall kritiseras en aspirant för att inte ha ändrat ”tillräckligt många 
substantiveringar”. 

De områden som pekades ut i de centralt framtagna riktlinjerna i kapitel 4 och 
i Språkföretagets egna riktlinjer (se kapitel 8) tycks alltså i stort vara de som 
tillämpas. Några alternativa (eller kompletterande) normer syns inte till i den lite 
speciella form av praxis som granskarproven utgör. 
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10 Granskningen av ”Rapporten” 

I detta kapitel analyseras de faktiska ändringar som görs i två kapitel av 
”Rapporten”. Analysen syftar till att visa vad granskarnas ändringar innebär – 
vilken typ av normer och språkideal som ändringarna grundar sig på, och hur 
olika faktorer i organisationen påverkar dem. 

Materialet 
Materialet är kapitel 2 och 3 i ”Rapporten” före och efter granskning. Kapitel 2 
har en enda författare, en forskare vid ett fristående forskningsinstitut, och det 
granskades av språkgranskaren Emelie. Det var ett av de första av kapitlen som 
granskades. Kapitel 3 är författat av tre forskare vid ett forskningsinstitut 
kopplat till ett större universitet, och det granskades av språkgranskaren Nina. 
Det var ett av de sista som granskades. 

Granskningen leder till ett stort antal ändringar av olika slag. Kvantifieringar 
kommer endast att göras för vissa typer av ändringar; det är intressantare att 
något ändras (om det görs någorlunda konsekvent) snarare än hur ofta det ändras 
– den kvantitativa fördelningen är ju helt avhängig av dragen i ursprungstexten, 
och detta kan inte alltid kontrolleras även om jag i görligaste mån försöker ta 
hänsyn till särdrag i ursprungstexterna i diskussionen. Som kommer att framgå 
skiljer sig ursprungsversionerna av kapitel 2 och kapitel 3 också åt i vissa 
avseenden – kapitel 2 kännetecknas av en generellt relativt enkel satsfogning 
men en högre abstraktionsgrad, medan kapitel 3 i delar är mer komplex i fråga 
om satsfogning men i delar också håller en något lägre abstraktionsgrad. I vissa 
delar utmärker sig kapitel 3 å andra sidan av ett påfallande specialiserat och tek-
niskt ordförråd. I detta kapitel, som har flera författare, skiljer sig olika delar 
från varandra. 

Någon helt uttömmande beskrivning av de ändringar som görs kommer 
således inte att ges. Däremot ges i en uppställning i Bilaga 2 en analys av samt-
liga ändringar på en sida, nämligen den första sidan av huvudtexten i kapitel 2 
(med rubriken ”Inledning”). Sidan återgavs i Figur 4 på s. 82 i den visuella 
skepnad som den har när beställaren möter den. Sidan har valts eftersom den 
erbjuder en relativt god provkarta på de många olika typer av ändringar som 
görs. Min avsikt med att visa detta exempel är att ge en någorlunda rättvisande 
bild av vilken typ av ändringar som kan samsas på en och samma sida. Det 
åskådliggör också att det inte är en kategori av ändringar som står för den 
sammantaget stora mängden ändringar – mängden beror i stället på att ändringar 
av en lång rad olika typer görs. 

Det totala antalet ändringar är nämligen mycket stort. Enligt en mekanisk räk-
ning av varje ställe där en ändring har gjorts rör det sig totalt om 1 569 ändringar 
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i kapitel 2 och 1 092 i kapitel 3,75 det vill säga i genomsnitt 14 ändringar per 100 
ord i kapitel 2 och 9 per 100 ord i kapitel 3. Ändringarna fördelar sig jämnare 
över sidorna i kapitel 2 än i kapitel 3, där det på de sista fem sidorna endast finns 
totalt 36 (mekaniskt räknade) ändringar. Detta hänger antagligen samman med 
att granskaren drabbades av tidsbrist. Granskaren kommenterade i intervjun att 
detta ibland har hänt. 

Att åtskilja underliggande principer för ändringar är i en del fall enkelt, i 
andra mycket svårt. Svårigheterna ligger på två plan: dels att mer komplexa 
ingrepp kan göra att flera olika normer potentiellt blir relevanta, dels att det 
ibland är svårt att hitta en relevant motivering för en ändring. Jag har i inter-
vjuerna frågat granskarna om ett antal exempel på ändringar och kommer att 
redovisa svaren där de är relevanta. Granskarna intervjuades dock ett antal 
månader efter det att de hade gjort granskningen, och deras svar utgör ofta 
snarare försök att rekonstruera motiveringar än att minnas en exakt motivering 
som antagligen redan i arbetsprocessen bara var halvt medveten. Detta innebär 
inte att det skulle saknas systematik eller underliggande principer, snarare att 
man ska vänta sig att det finns en viss variation och tendenser snarare än 
absoluta principer. 

Analysen av ändringarna är därför den primära källan, vilket förstås innebär 
vissa metodiska problem. En utgångspunkt för analysen har varit lojalitet, 
snarare än kritik. Det betyder att jag utgår från att varje ändring är motiverbar. 

Redovisningens upplägg 
Inledningsvis kommer ett analysexempel att ges som diskuterar möjligheterna 
till tolkning i komplexa ändringar. Detta följs av en beskrivning av kommentar-
ernas funktion. Därefter följer den systematiska genomgången av vilka 
ändringar som görs. Redovisningen kommer där att organiseras utifrån den 
praktiska uppdelning i områden för normer som jag utgår från (jämför kapitel 3): 

– Språkriktighet, idiomatik och konsekvens i normval. 
– Register- och genremässig lämplighet, inklusive stil. 
– Sakfel och logiska fel. 
– ”Klarspråk” och begriplighet. 
– Personlig preferens. 

                                         
75  Den mekaniska beräkningen innebär t.ex. att en ersättning av ett ord eller ett tecken räknas 

som två ändringar (en strykning och en infogning). Beräkningarna säger därför ganska lite 
om hur många funktionella ändringar som görs. Som en jämförelse är antalet mekaniskt 
räknade ändringar 93 på sidan som återges i Figur 4 på s. 82, medan de funktionella 
ändringarna är 40 till antalet enligt den analys av samma sida som jag redovisar i Bilaga 2. 
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Den kategori som är mest intressant för mina syften är den som omfattar 
ändringar motiverbara utifrån ”klarspråk” och begriplighet. Den mer syste-
matiska genomgången av ändringar knutna till detta område kommer därför att 
ges störst utrymme, och den kommer att delas upp på underområden. 

I genomgången har jag tagit särskild hänsyn till resultaten av genomgången 
av riktlinjedokument i kapitel 4, men inte låtit analysen begränsas av dessa; det 
visar sig nämligen att granskarnas prioriteringar inte i alla avseenden följer 
dessa. I något fall – passiv form – följer granskarnas praxis inte alls riktlinjerna. 

I exemplen är understrykningar min markering av sådant som ändrats, och 
som fokusmarkering använder jag fetning. Kursiveringar är däremot normalt ori-
ginalets. Hakparenteser är normalt mina tillägg; undantag är hakparenteser som 
utgör litteraturreferenser i citerade stycken där det finns siffror som hänvisar till 
en viss post i textens källförteckning. En inramning av ord i ett exempel 
markerar en inklistrad kommentar över det eller de ord eller tecken som är 
inramade, i allmänhet gjord av granskaren. I kapitlen finns dock även enstaka 
kommentarer gjorda av redaktören Annas kollega. Dessa berör innehållsliga 
frågor och pekar bl.a. ut några synbara självmotsägelser. 

Prioritering av principer: ett analysexempel 
Analysexemplet berör en specifik ändring och visar på problemen att i analysen 
avgöra vilken norm som har företräder om en ändring påverkar olika aspekter av 
texten. Det visar också ett antal av de typiska ändringar som görs, samt några 
otypiska. Det utgörs av den första meningen i följande exempel, som inleder ett 
avsnitt i kapitel 2 i ”Rapporten”: 

(48) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:]  
Det under 1990-talet mest uppmärksammade fenomenet när det 
gäller arbetsmiljön i landet var otvetydigt försämringen av den 
psykosociala arbetsmiljön. Vid sekelskiftet bröts denna trend, vilket 
bland annat uppmärksammades i ”Rapporten” 2006. I den förra 
rapporten kunde vi följa utvecklingen till och med 2003 […] 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:]  
Under 1990-talet kom en stark försämring av den psykosociala 
arbetsmiljön, vilket otvetydigt var det mest uppmärksammade 
fenomenet när det gäller arbetsmiljön i landet. Vid sekelskiftet bröts 
denna trend, vilket bland annat uppmärksammades i ”Rapporten” 
2006. I den förra rapporten kunde vi följa utvecklingen till och med 
2003 […] 

Ändringen är en till synes liten och enkel omskrivning, men innebär ändå en 
förändring på flera plan och har som sådan både typiska och otypiska drag. 
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Till att börja med innebär det en förändring i meningsbyggnaden som gör en 
sats till två satser i ett satskomplex: en identifierande relationell sats byggs om 
till en materiell sats med en underordnad identifierande relationell sats som 
utgör tillägg. Figur 6 och Figur 7 visar den experientiella analysen före och efter 
ändringen. Ursprungssatsens Värde (”Det under 1990-talet mest uppmärk-
sammade fenomenet när det gäller arbetsmiljön i landet”) blir till Värde för den 
bundna relationella satsen, vars Utpekad, vilket, syftar tillbaka på den materiella 
satsen. Omformuleringen innebär därmed att deltagarna i den identifierande 
relationella processen kan ges i den omvända ordningen, det vill säga Identi-
fierad före Värde, vilket kan ses som den omarkerade ordningen.76  

 
Det under 1990-talet mest 
uppmärksammade fenomenet 
när det gäller arbetsmiljön i 
landet 

var otvetydigt försämringen av 
den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Värde Process: 
identifierande 
relationell 

 Utpekad 

Figur 6. Experientiell analys av exempelmening med komplex ändring ur 
kapitel 2 (före granskning) 

 
Under 1990-talet kom en stark försämring av den 

psykosociala arbetsmiljön, 
Omständighet Process: materiell Aktör 
 
vilket otvetydigt var det mest uppmärksammade fenomenet 

när det gäller arbetsmiljön i landet. 
Utpekad  Process: 

identifierande 
relationell 

Värde 

Figur 7. Experientiell analys av omskrivning av exempelmening med 
komplex ändring ur kapitel 2 (efter granskning) 

Ändringen av satsstrukturen innebär emellertid också att vänstertyngden redu-
ceras genom att den fria satsens finit kommer tidigare i meningen, vilket är i 
enlighet med rekommendationen att meningar inte bör ha vänstertyngd. Den 
innebär även att en förställd bestämning (”Det under 1990-talet mest upp-

                                         
76  Halliday & Matthiessen (2004 s. 232) benämner satstypen där Värde föregår Identifierad i 

engelskan ”operative” och satstypen där Identifierad föregår Värde ”receptive”. De 
beskriver den sistnämnda typen som den informationsmässigt markerade. 
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märksammade fenomenet”) delvis försvinner, i enligthet med rekommenda-
tionen i ”Myndigheternas skrivregler” 2009. Samtidigt innebär den att en längre 
mening uppstår (19 ord blir 23). Den ganska koncentrerade informationen späds 
så att säga ut något. 

Ett visst informationstillägg ligger i att processen kom tillfogas. Detta repre-
senterar en ovanlig typ av ändring. Det hör till undantagen att något som inte 
redan uttryckligen står i texten introduceras. Dock kan det som tydligt under-
förstås ibland göras explicit, och så kan även detta exempel tolkas. En ännu 
ovanligare typ av ändring utgörs av tillägget stark: ”försämringen av den psyko-
sociala arbetsmiljön” ändras till ”en stark försämring av den psykosociala 
arbetsmiljön”. Denna ändring påverkar egentligen inte det propositionella inne-
hållet, utan får en interpersonell funktion: den förstärker författarröstens investe-
ring i det sagda genom att stark här fungerar som en understrykning. Det är 
annars mycket ovanligt att ändringar förändrar texten interpersonellt. De gånger 
detta sker är det som här för att göra en implicit värdering explicit. 

Vad är det då som i första hand ska ses som motivet bakom denna ändring? 
Detta går knappast att säkert avgöra och sannolikt är det så att ett antal faktorer 
samverkar. Men jämför man med andra ändringar som granskarna gör förefaller 
det som att syntaktisk komplexitet – särskilt vänstertyngd – ofta ger upphov till 
ändringar, och det förefaller vara en stark och kanske överordnad princip. 

I anslutning till frågan om vad som inte ändras kan man i det givna exemplet 
också peka på vad granskaren har lämnat utan åtgärd. Här finns bl.a. ett antal 
ideationella grammatiska metaforer i form av nominaliseringarna, som är för-
knippade med abstrakta referenter och därmed gör att passagen beskriver verk-
ligheten på ett ganska abstrakt plan. Även om en materiell process tillkommer 
betyder det inte att det görs explicit vem (eller vad) som är Aktör i t.ex. den för-
sämring som omnämns, inte heller vem som var Aktör för uppmärksammade. 
Även ett uttryck som den psykosociala arbetsmiljön har en abstrakt referent, 
trots att fenomenet i högsta grad handlar om människor och deras relationer. Det 
är alltså fortfarande ett stycke utan explicitgjorda sociala aktörer eller angivna 
orsaker, och där de abstrakta referenterna som utgör förtingligade processer är 
många. Någon minskning av abstraktionsnivån mer än marginellt kan man 
därför egentligen inte tala om här, och antagligen hade granskaren inte heller 
enkelt kunnat göra detta eftersom det hade krävt mer ingripande förändringar av 
sådant som berör ”innehåll”. Att gå från abstrakt till specifikt (eller ens till 
generellt) kräver stora ingrepp. 

Att abstraktionen blir kvar kan också beskrivas som respekt för registerdrag: i 
denna typ av halvt vetenskaplig text, där det är det generella och abstrakta som 
är i centrum, till skillnad från i t.ex. journalistiska texter. 

Hur ska då denna omskrivning sammanfattande karakteriseras? Kanske som 
en relativt omfattande ytspråklig, i första hand syntaktisk, ändring i anslutning 
till flera gängse rekommendationer som syftar till att något jämna ut relativa 
begriplighetshinder i en vänstertung och samtidigt informationstät framställning. 
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Omskrivningen innebär viss explicitering, men i stort sett endast inom ramen för 
det som redan står. Allt detta ansluter till vedertagna principer för en mer lättill-
gänglig text: minskad kognitiv belastning genom att information explicit intro-
duceras respektive att vänstertyngd minskas. Ändringarna innebär inte någon 
nämnvärt minskad abstraktion, eftersom syntaktiska ändringar prioriteras 
framför ändringar av experientiell realisering. 

Kommentarernas roll: motiveringar och riskhantering 
Granskarna är instruerade att infoga motiveringar eller uppmaningar till 
beställaren att kontrollera ändringen i de fall det behövs (jämför kapitel 8). 
Dessa kommentarer ska göras med hjälp av ordbehandlingsprogrammets kom-
mentarfunktion. Så görs också. I kapitel 2 finns 30 inklistrade kommentarer och 
i kapitel 3 36 stycken (varav två stryks vid kontrolläsningen). En del av dessa 
motiveras av att granskarna inte kommer åt att införa ändringar av olika typer av 
språkriktighetsfel i figurer och diagram, och därför måste beskrivas i kom-
mentarer, exempelvis: 

(49) [GRANSKARKOMMENTAR 30 I KAPITEL 3:] 
Kontrollera om det är ett mellanslag för mycket mellan orden ”år” 
och ”efter” i horisontala axelns rubrik. 

Andra kommentarer uppmärksammar t.ex. att en bilagas nummer saknas: 

(50) [GRANSKARKOMMENTAR 23 I KAPITEL 3:] 
Påminnelse: komplettera med bilagans slutliga nummer. 

Flertalet kommentarer tillkommer dock i enlighet med Språkföretagets riktlinjer 
synbarligen för att hantera någon av de två osäkerhetsfaktorer som präglar 
arbetet: om en viss ändring kan tänkas vara kontroversiell respektive om den är 
(innehållsligt) riskabel. 

Om en ändring är kontroversiell eller inte beror på om motiveringen till den 
kan förväntas vara uppenbar för beställaren eller inte. Om skribenten t.ex. inte 
säkert kan väntas känna till den norm som granskaren tillämpar vid ändringen 
kan den förväntas vara kontroversiell och svår att förstå. Lösningen på detta 
problem kan vara att skriva en motivering som gör normen eller tillämpningen 
av den explicit: 

(51) [GRANSKARKOMMENTAR 22 I KAPITEL 2:] 
Ordet ”västländer” ska skrivas med liten bokstav. 

(52) [GRANSKARKOMMENTAR 11 I KAPITEL 2:] 
Den här typen av ”så” förknippas främst med talspråk. Jag har valt 
att ta bort dem. 
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(53) [GRANSKARKOMMENTAR 1 I KAPITEL 2:] 
Detta kapitel innehåller många beskrivningar av förhållanden under 
1990-talet och fram till 2008. Stora delar var skrivna i presens, dvs. 
nutid, och jag har nästan överallt ändrat verbformerna till dåtid.  

Det är dock bara granskaren Emelie som skriver denna typ av renodlade 
motiveringar av vad hon gör, och hon gör det bara ibland. I exemplen ovan 
handlar det om en antagligen inte alldeles självklar skrivregel, en stilnorm 
respektive en logiskt motiverad ändring, och här intar granskaren rollen av 
normkälla. 

Att välja när en ändring ska kommenteras är förstås inte enkelt, givet att 
granskarna egentligen inte vet någonting om hur ändringarna kommer att tas 
emot efter granskningen. Emelie förklarar att valet att skriva en kommentar eller 
inte ändå bottnar i en bedömning av vad hon tror att skribenten förstår av sig 
själv utifrån hur texten ser ut: 

Emelie: […] Om det verkar som att skribenten kämpar lite, om det finns genom-
gående rätt så … större problem, så kan jag lämna mer detaljerade förklar-
ingar, än om det verkar vara en välskriven rapport med mindre, liksom 
lokala problem, så kan jag nog kanske utgå från att skribenten bara tappade 
koncentrationen just där och, ja, kommer att förstå vad jag menar. 

En riskabel ändring är en ändring som kan påverka textens funktionalitet genom 
att förvränga ”innehållet” – den kan påverka resonemangets uppbyggnad, 
uttrycka oavsedda värderingar, förändra syftningar etc. Lösningen på detta blir 
ofta att skriva en kommentar som uppmanar den som går igenom ändringarna att 
kontrollera att ingen oavsiktlig innehållsändring gjorts: 

(54) [GRANSKARKOMMENTAR 12 I KAPITEL 2:] 
Kontrollera att min ändring stämmer. 

(55) [GRANSKARKOMMENTAR 33 I KAPITEL 3:] 
Kontrollera att min tolkning är korrekt. 

Sådana kommentarer är vanliga i båda kapitlen. 
En särskilt hög risk kan också leda till att granskaren inte gör någon ändring 

alls, utan i stället skriver en kommentar som går ut på att en ändring behövs. 
Detta motiveras då ofta också utifrån att granskaren själv (kommentarens jag) 
inte har förstått: 

(56) [GRANSKARKOMMENTAR 27 I KAPITEL 2:] 
Formuleringen är svårtolkad och jag förstår inte riktigt vad som 
menas. Formulera om. Förtydliga också vad som menas med ”vid 
kontroll för övriga faktorer”. 
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(57) [GRANSKARKOMMENTAR 28 I KAPITEL 2:]  
Jag förstår inte riktigt vad som menas med den här meningen. 
Förtydliga eller ta bort. 

(58) [GRANSKARKOMMENTAR 5 I KAPITEL 3:] 
Jag föreslår ordet ”klargöra” eller ”förklara” i stället men ändrar 
inte i texten eftersom jag inte är helt säker på att min tolkning är 
korrekt. 

(59) [GRANSKARKOMMENTAR 2 I KAPITEL 2:] 
Originalformuleringen var abstrakt. Detta är mitt förslag på en mer 
konkret formulering. 

(60) [GRANSKARKOMMENTAR 13 I KAPITEL 2:] 
Vad menas med detta? Skriv mer konkret vilket samband det gäller. 

(61) [GRANSKARKOMMENTAR 19 I KAPITEL 2:] 
Oklar syftning. Förtydliga om det gäller kärnarbetskraften eller 
instabil arbetskraft. 

(62) [GRANSKARKOMMENTAR 2 I KAPITEL 2:] 
Formuleringen var vag. Kontrollera att mina förtydliganden 
stämmer. 

(63) [GRANSKARKOMMENTAR 17 I KAPITEL 3:] 
Saknas det ett ord här - ”starkt generaliserat”? 

Kommentarerna har en viktig roll för att ge granskaren möjlighet att påtala 
behov i texten som granskaren inte vågar åtgärda, och infogas i enlighet med 
Språkföretagets riktlinjer (se kapitel 8 och 9) att skriva sådana. Värt att notera är 
dock att motiveringar som handlar om begriplighet förankras i granskarens 
personliga upplevelse i den mån de förankras (”Jag förstår inte riktigt vad som 
menas …”), inte i någon hänvisning till vad läsare i målgruppen kan tänkas 
förstå eller inte förstå, eller för den delen i stilistisk ”effekt” (jämför de centrala 
riktlinjerna i kapitel 4). 

Språkriktighet, idiomatik och konsekvens i normval 
Den systematiska genomgången ska först kort beröra den stora kategorin språk-
riktighet och konsekvens i normval, eftersom många sådana ändringar görs. De 
flesta motiveras av uppenbara skriv- och redigeringsfel och brott mot skriv-
regler. Granskarna korrigerar detta i stort sett alltid, men kommenterar det 
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nästan aldrig.77 I utdraget som återges i Bilaga 2 ligger t.ex. korrigeringar moti-
verade utifrån språkriktighet bakom att en bortfallen punkt sist i mening 10 
läggs till och att ett felaktigt använt semikolon i mening 15 byts ut mot ett kolon. 

Vad gäller språkriktigheten tillämpar båda en ganska konservativ norm. T.ex. 
ändras de som efter preposition till dem som i kapitel 3 i enlighet med en tradi-
tionell norm (jämför se Språkriktighetsboken 2005 s. 209 ff.) och innan som 
preposition (”alldeles innan krisen”) byts ut mot före i kapitel 2, också i enlighet 
med en traditionell norm (eller kanske snarare normuppfattning, jämför 
Språkriktighetsboken 2005 s. 185).78 Däremot accepteras t.ex. meningsinledande 
men av båda granskarna, trots att detta ibland har uppfattats som olämpligt i 
formellare texter (se Språkriktighetsboken 2005 s. 344). 

Även idiomatiska brister leder till ändringar. Ett exempel är tillägget av ett 
foge-s i sammansättningen högkonjunktursåren i mening 17 i utdraget i Bilaga 
2.79 Ett annat tydligt exempel är följande ändring: 

(64) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:]  
Utifrån en analys av låg inkomst var en av slutsatserna att utflödet 
var snabbt: […] 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:]  
Utifrån en analys av låg inkomst drogs slutsatsen att utflödet ur 
fattigdom var snabbt: […] 

Det ursprungliga uttryckssättet kan uppfattas som oidiomatiskt eftersom det 
utgör en sammanblandning av två möjliga uttryckssätt: en slutsats kan dras uti-
från en analys eller en slutsats kan vara (eller bli) i en analys. 

Kategorin idiomatik är emellertid svårhanterad, eftersom en analys – liksom 
säkerligen granskarnas arbete – måste vila mycket tungt på den tysta och sällan 
fullt ut intersubjektivt hållbara källa som utgörs av den egna språkkänslan: vad 
som ”låter” och ”känns” bäst. Handböcker av typen Svensk handordbok (1966) 
och Svenskt språkbruk (2003) kan i vissa fall ge stöd, men täcker endast ett litet 
antal fall och beskriver endast de godtagbara konstruktionerna.80 

                                         
77  Undantag är normbrott i texten i figurer, som granskaren inte kommer åt att ändra. I stället 

för att ändra skriver de kommentarer med beskrivningar av vad som bör åtgärdas, t.ex. 
”Åldersintervallet i det första diagrammet ska skrivas med långt tankstreck. Benämningen 
på andra raden (’alternativ försörjning’ och ’studerande’) ska skrivas med liten bokstav.” 
(granskarkommentar 24 i kapitel 2). 

78  Det är på tal om detta som Emelie kommenterar att en avsiktlig konservatism kan vara ett 
sätt att motbevisa att språkvård ”dadafierar” språket (e-post 11/2 2011; se också kapitel 8). 

79  Detta kan också betraktas som en språkriktighetsfråga; jämför Wellander 1973 s. 260, 
Språkriktighetsboken 2005 s. 49 ff. 

80  T.ex. nämner Svensk handordbok (1966 s. 128, uppslagsord draga I, 14) konstruktionen 
dra en slutsats, men anger inte vilken preposition ett omständighetsadverbial kan ha. 
Svenskt språkbruk (2003 s. 1061, uppslagsord slutsats) nämner konstruktionen dra en 
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Register- och genremässig lämplighet och stil 
Nästa kategori i den systematiska genomgången är register- och genremässig 
lämplighet, där praxis tycks vara att ändra så lite som möjligt. Mycket få, om 
ens några, ändringar kan beskrivas som entydigt föranledda av genremässig 
lämplighet i snävare mening. Eventuella brister i genrestrukturen kan nog inte 
helt justeras av granskarna, eftersom sådana drag ligger på en högre nivå än den 
som granskarna tycks få göra ingrepp på. Att ändra utifrån registermässig 
lämplighet ligger däremot i princip inom mandatet. I ”Rapporten” eftersträvas 
dock en relativt populariserad, allmänvetenskapligt hållen framställning som 
knappast utmärks av någon högre grad av specialisering i språkbruket utöver 
lexikon, och det är svårt att se att registermässig lämplighet i snävare mening 
skulle vara motivet till några ändringar, varken för ordval eller för grammatik.81 
Ett exempel på en typ av värdering som är oväntad i ett (halv)vetenskapligt 
register finns i mening 18 i utdraget i Bilaga 2. Här står att Sverige har rusat upp 
”till en föga smickrande fjärde plats bland EU25-länder i ’ungdomsarbetslös-
hetsligan’”. Denna värdering blir inte ändrad – men stryks i slutbearbetningen på 
Myndigheten (se exempel (121) på sidan 177), vilket indikerar att den var 
registermässigt olämplig. Att vissa register- och genrenormer ändå spelar roll 
tycks dock avspeglas i att det inte görs några ändringar som går på tvärs mot de 
register- och genrenormer som finns för rapporter av detta slag. Tvärtom tycks 
registernormer göra att vissa väntade ändringar uteblir, t.ex. ändringar av passiv 
form (se vidare om detta nedan). Förhållningssättet kan alltså snarast beskrivas 
som passiv registeranpassning. 

En specifik form av registermässig lämplighet utgörs dock av den stilistiska 
lämpligheten, det vill säga lämplighet utifrån den ”stilnivå” som kan anses vara 
lämplig för en halvt vetenskaplig myndighetsrapport av detta slag.82 Några 
sådana ändringar finns. Den stilnivå som av ändringarna att döma anses vara 
lämplig är annars ett slags bred medelnivå: både uttryckssätt med för lågt stil-
värde och sådana med för högt stilvärde kan ändras. Målet är därför snarast en 
stilistisk utjämning inom ett brett spann. Ett exempel som kan visa på 
utjämningen i stilnivå finns i kapitel 2 (där ”detta förfaringssätt” refererar till 
”standarden att redovisa arbetslösheten i åldersspannet 15–24 år som ungdoms-
arbetslöshet” praktiserad av vissa länder): 

(65) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:]  
I Sverige och andra länder där nästan alla ungdomar befinner sig i 

                                                                                                                               
slutsats, och exemplifierar med en sats där prepositionen i omständighetsadverbialet är av 
(inte utifrån). 

81  Jämför kapitel 11 där en strykning av en värdering i slutbearbetningen sannolikt motiveras 
av att den är registermässigt olämplig (exempel (121) på sidan 177). 

82  ”Stil” blir här jämförbart med register, men inte knutet till ett visst verksamhetsfält utan 
bredare.  
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studier upp till 20-årsåldern leder detta förfaringssätt emellertid lite 
snett. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:]  
Bilden blir dock felvisande i Sverige och andra länder där nästan 
alla ungdomar befinner sig i studier upp till 20-årsåldern. 

I ursprungsformuleringen finns – åtminstone enligt min stilkänsla – en ganska 
påtaglig stilblandning, och ändringen innebär en utjämning av detta. Det något 
vardagliga leder snett ersätts av det akademiskt mer gångbara blir felvisande 
medan det något arkaiska förfaringssätt stryks; i gengäld kommer det mer 
allmänspråkliga men fortfarande inte utpräglat vardagliga bilden in. Även det 
möjligen något mer formella emellertid sänks till det något vardagligare dock 
(men byts inte mot något meningsinledande men).83 Ändringen av emellertid 
görs dock inte generellt. Det omväxlar i båda kapitlen med dock och men, som 
även accepteras först i meningar. 

I ett avseende är granskarna inte ense. Ett exempel på ändring i kapitel 2 som 
höjer stilnivån är strykningen av en typ av så som utgör så kallad dubbel satsdel 
(med SAG:s beteckning). I SFG:s termer fungerar det som ett sättsomständig-
hetsadverbial placerat först i en fri sats, som syftar på en föregående bunden 
specificerande sats eller satsförkortning eller satsadverbial, som i följande 
exempel: 

(66) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Om något har hänt så är det snarast frågan om en ökning. 

(67) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Bortsett från att anställningsförhållandena är osäkra så är dessa 
typer av tjänster oftast förknippade med mycket goda arbets-
förhållanden och innehas mestadels av högutbildade personer [11]. 

I båda dessa exempel stryks alltså så, och denna typ av så ändras nästan helt 
systematiskt i kapitel 2, medan motsvarande så inte ändras i kapitel 3. För 
exempel (67) har granskaren Emelie motiverat ändringen i en inklistrad kom-
mentar som just motiverar ändringen stilistiskt med hänvisning till att denna typ 
av så främst förknippas med talspråk. Den inklistrade kommentaren antyder att 
just denna ändring inte kunnat antas vara begriplig för beställaren. Denna typ av 
ändringar kommenteras annars normalt inte. 

                                         
83  Det är dock långt ifrån entydigt vilka principer som är överordnade för ändringarna i 

exemplet. Omskrivningen innebär också bl.a. minskad vänstertyngd. 
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Sakfel och logiska fel 
Ytterligare en normkategori som kan uppmärksammas av granskaren är sakfel 
och logiska fel. Även här är praxis att få ändringar görs, och att hitta sådana fel 
ligger nog egentligen utanför granskarens uppdrag eftersom det berör ”inne-
hållsliga” frågor som egentligen redan ska vara lösta när texten kommer till 
granskaren och granskaren inte förväntas sitta inne med någon särskild sakkun-
skap på området. Kategorierna aktualiseras ändå några gånger i kapitel 2 (men 
inte i kapitel 3), genom kommentarer eller ändringar som kommenteras. Ett 
exempel är följande kommentar, som utgör granskaren Emelies reaktion på på 
formuleringen ”1980-talets lågkonjunktur”:84 

(68) [GRANSKARKOMMENTAR 7 I KAPITEL 2:] 
När inföll den lågkonjunkturen? 1980-talet brukar främst 
förknippas med högkonjunktur. 

Ändringar motiverade av logik är också få. Möjligen kan dock vissa tempus-
ändringar föras hit. En mer genomgående ändring av tempus från presens till 
preteritum som görs i kapitel 2 motiveras med ett logiskt övervägande: 

(69) [GRANSKARKOMMENTAR 1 I KAPITEL 2:] 
Detta kapitel innehåller många beskrivningar av förhållanden under 
1990-talet och fram till 2008. Stora delar var skrivna i presens, dvs. 
nutid, och jag har nästan överallt ändrat verbformerna till dåtid.  

Ett exempel på hur denna generella ändring genomfördes finns i mening 18 i 
utdraget i Bilaga 2. (Även i mening 21 där görs en tempusändring, nämligen ett 
futurum med kommer (att)85 (med utelämnat att) som ändras till presens i en 
metatext. Motivet för ändringen är inte självklart, men skulle kunna realisera en 
strävan att reducera redundans.) 

Koherens och textbindning 
Ett sätt att sammanfatta det som granskarna prioriterar i fråga om begriplighet är 
att undanröja begriplighetshinder och stärka textens koherens i bredare mening. 
Ofta kopplas koherens till textbindning (kohesion), det vill säga ytspråkliga 
signaler för koherens. Om koherens dock ses bredare, som allting som får en 
text att tydligt hänga samman, kan detta vara en god beskrivning av motivet 
bakom många ändringar och kommentarer som föreslår ändringar. 

                                         
84 Detta föranleder inte någon ändring; i den slutbearbetade versionen står ”1980-talets låg-

konjunktur” kvar. 
85  Ingen av granskarna accepterar utelämnade att i tempusmarkerande kommer (att). 
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Sådana kommentarer ligger ibland i gränslandet mellan det logiska och det 
språkliga och orsakas av att granskaren inte förstår eller är säker på hur texten 
ska tolkas. Ofta leder problemet till en inklistrad kommentar om att en viss 
formulering är svårbegriplig eller till en föreslagen förmodad omformulering 
kompletterad med en kommentar om att omformuleringen kan ha ändrat textens 
innebörd och måste kontrolleras. Ett exempel är följande stycke i kapitel 3: 

(70) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Ytterligare en kritik mot det mer traditionella absoluta fattigdoms-
måttet är att fattigdom inte enbart kan baseras på inkomst, vilket 
innebär att mäta förutsättningen för en acceptabel levnadsstandard, 
utan bör mätas direkt, som ekonomisk deprivation. Det är med 
andra ord mer teoretiskt korrekt att försöka mäta fattigdomens 
uttryck, t.ex. genom att studera om människor verkligen deltar i det 
sociala livet, om de har kläder, om deras bostäder är drägliga, eller 
om de utmärker sig genom låg konsumtion [7]. En sådan ansats 
närmar sig, trots alla olikheter, definitionen av levnadsnivå i de 
skandinaviska länderna [15]. 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Ytterligare kritik mot det mer traditionella absoluta fattigdoms-
måttet är att fattigdom inte enbart kan baseras på inkomst, det 
räcker inte med att mäta förutsättningen för en acceptabel levnads-
standard. I stället bör den [GRANSKARKOMMENTAR 6] mätas direkt, som 
ekonomisk deprivation. Det är med andra ord mer teoretiskt korrekt 
att försöka mäta fattigdomens uttryck, till exempel genom att 
studera om människor verkligen deltar i det sociala livet, om de har 
kläder, om deras bostäder är drägliga eller om de utmärker sig 
genom låg konsumtion [7]. En sådan ansats närmar sig, trots alla 
olikheter, definitionen av levnadsnivå i de skandinaviska länderna 
[15] [GRANSKARKOMMENTAR 7]. 

Detta stycke ger upphov till två olika kommentarer från granskaren: 

(71) [GRANSKARKOMMENTAR 6 I KAPITEL 3:]86 
Förtydliga? ”Fattigdomen”? Eller syftar ”den” på ”levnads-
standarden”? 

(72) [GRANSKARKOMMENTAR 7 I KAPITEL 3:]  
Hela stycket ”Ytterligare…” är snårigt men svårt att ändra i när jag 
inte är säker på betydelsen. Markerad mening är ett exempel. Menas 
” En sådan ansats närmar sig, trots alla olikheter, hur levnadsnivå 

                                         
86  Kommentaren ändras vid kontrolläsningen till ”Menar ni ’fattigdomen’ eller ’levnads-

standarden’? Förtydliga.” 
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definieras [eller mäts??] i de skandinaviska länderna”? Eller 
”definitionen av levnadsnivån i de skandinaviska länderna”?  

Det som kommenteras är en dubbeltydig anaforisk syftning, där granskaren 
väljer att fråga i stället för att på ett riskabelt sätt gissa, respektive ett mer 
komplext tolkningsproblem (där risken att gissa fel är ännu större). De ändringar 
som granskaren faktiskt föreslår ska analyseras senare. Här räcker det att konsta-
tera att innehållslig oklarhet också uppfattas som ett språkproblem när det rör sig 
om syftning eller vaghet. (Att granskaren i allmänhet ger förslag på omformu-
leringar är i enlighet med Språkföretagets riktlinjer.) 

Många ändringar berör textbindningen och den innehållsliga koherensen mer 
allmänt. Detta är i linje med Språkföretagets riktlinjer som efterfrågar ”god text-
bindning”, och det är också sådana brister som är de vanligaste i den aktuella 
och mycket informationstäta typen av text enligt Nina: 

Nina: […] I och med att det är så otroligt mycket fakta i dom här texterna så blir 
det lätt syftningsfel, om meningarna blir för långa, för det kan liksom syfta 
på flera saker tidigare i meningen. 

Ofta rör det sig om förändringar som ger en starkare referensbindning, som 
ibland även innebär att en dubbeltydig syftning elimineras. Det kan också röra 
sig om en förstärkt konnektivbindning i bred mening, särskilt vad gäller orsaks-
samband. 

I exemplet ovan markerade granskaren osäkerhet om vilken som var den 
avsedda syftningen. Om detta är mer uppenbart men fortfarande otydligt kan 
t.ex. en anafor ersättas med en nominalgrupp för att göra syftningen entydig, 
men kommentarer görs ändå ofta. Syftning och referensbindning kan också 
förtydligas också genom rena tillägg. T.ex. förtydligas syftningen i en parentes i 
mening 18 i utdraget i Bilaga 2, där ”(15–24 år)” blir ”(arbetslöshet bland unga 
15–24 år)”. Även andra typer av explicitgöranden är vanliga (liksom kom-
mentarer som efterfrågar sådana explicitgöranden). Följande exempel visar en 
sådan ändring: 

(73) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Detta år är i genomsnitt knappt 76 procent av befolkningen i den 
aktuella åldern sysselsatt (78 procent av männen och 73 procent av 
kvinnorna), vilket ändå är en bra bit från siffrorna i slutet av 
1980-talet. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:]  
Det året var i genomsnitt knappt 76 procent av befolkningen i den 
aktuella åldern sysselsatt (78 procent av männen och 73 procent av 
kvinnorna), vilket ändå är betydligt lägre [GRANSKARKOMMENTAR 9]än i 
slutet av 1980-talet.  
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(74) [GRANSKARKOMMENTAR 9 I KAPITEL 2:]  
Kontrollera att mitt förtydligande stämmer. 

I ursprungsformuleringen är det underförstått åt vilket håll den avvikelse som 
omnämns som ”en bra bit ifrån” ligger.87 Detta går också att utläsa av det större 
sammanhanget i texten: de procentuella andelar som gällde fram till 1990 pre-
senteras i början av stycket och en figur i avsnittet redovisar också konkreta 
siffror. Men att utläsa detta kräver en uppmärksam läsare, och granskaren gör 
riktningen explicit genom omformuleringen ”betydligt lägre” (och ber i kom-
mentaren också beställaren att kontrollera att ändringen blev korrekt). En 
parallell ändring finns i mening 14 i utdraget i Bilaga 2, där ändringen av 
effekterna … i nivå med till lika hög (förutom en ganska radikal ändring på 
andra sätt) innebär att information om att det rör sig om en ”hög” nivå görs 
explicit. 

I mening 19 där görs en ändring som också expliciterar, men i detta fall 
handlar det om att en antydd kausal relation görs explicit genom att uttrycks-
sättet förklaringar ska sökas ersätts med beror på.88 Jämförbara ändringar av 
antydd till mer explicit realiserad kausalitet görs ytterligare fyra ställen i kapitel 
2.89 En av dessa ändringar, där ”kan inte förklaras av” ändrats till ”beror inte på”, 
kommenterar Emelie i intervjun som ”bara ett kortare sätt, ett tydligare sätt att 
skriva på”. 

Denna ändring kan också ses som en sätt att göra konnektivbindningen 
starkare (om även ett verb som beror på ses som en konnektiv). Sådant arbete 
görs också genom tillägg av andra typer av konnektiver. Några sådana ändringar 
finns i analysen i utdraget i Bilaga 2 där konnektiven ändå läggs till i mening 19 
och konnektiven så tillkommer när mening 2 och 3 slås samman. I några fall 
stryks dock också synbarligen redundanta konnektiver (t.ex. i mening 15 i 
utdraget i Bilaga 2). Flertalet av de ändringar som berör konnektivbindningen 
kommenteras inte, utom då granskaren är osäker på vilken typ av samband som 
egentligen har avsetts. Denna typ av ändringar kan antas vara okontroversiella 
och i många fall också rätt enkla för en skribent att se motiveringen bakom. 

Meningsbyggnaden 
Meningsbyggnaden är ett centralt område i granskningen. Här berörs för det 
första ändringar som berör några aspekter av komplexiteten i satsfogningen, 

                                         
87  Även stilistiska överväganden kan ligga bakom ändringen, om ”en bra bit från” kan 

uppfattas som ett alltför vardagligt uttryck för texten i fråga. 
88  Se också om ändringar av denna typ av konstruktion i avsnittet om nominaliseringar och 

abstraktion i den systematiska genomgången längre fram. 
89  De övriga konstruktionerna som blir ersatta är ”är en effekt av”, ”kan (inte) förklaras av” 

och ”det sker genom att”. 
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liksom även meningslängd. Därefter kommer även området vänstertyngd att 
beröras. 

Analysen av ändringarna av meningsbyggnaden är inte enkel. Grundprincip-
erna är uppenbarligen flexibla: det är ”invecklade” eller ”krångliga” meningar 
som ändras, men vad detta egentligen är bedöms från fall till fall, och ett mycket 
större material hade behövts för att hitta de regelbundenheter som säkert finns. 
Men huvudtendensen är klar: om en otydligt signalerad struktur ser ut på ett sätt 
som gör att läsningen inte flyter på är sannolikheten stor att det görs en ändring. 
Hinder för läsning är att meningen är svåranalyserad eller dubbeltydig. Vilka 
konkreta språkliga egenskaper som ger denna effekt skiftar dock. 

Jag kommer ändå att redogöra för de (ganska svaga) huvudtendenserna för 
vad som gör att en mening uppfattas som så pass invecklad att den blir 
omformulerad. Det bör dock tilläggas att ingen av dessa principer är absoluta, 
och det går enkelt att hitta exempel där ändringar hade varit väntade men inte 
görs. Den här typen av ändringar kommenteras också bara undantagsvis av 
granskarna och då i ganska allmänna ordalag. Den enda mer utförliga kom-
mentaren av en ändring i satsfogningen hänger samman med att granskaren 
efterlyser en komplettering av ett led: 

(75) [GRANSKARKOMMENTAR 14 I KAPITEL 2:] 
Originalmeningen var väldigt lång och krångligt konstruerad. Jag 
har delat upp meningen i två, men här behövs en formulering som 
sammanfattar nästa mening. Ersätt X med något lämpligt, t.ex. 
”relativt få går från arbetslöshet till långtidssjukskrivning”. 

Denna kommentar berör den mycket komplicerade mening som användes som 
exempel för att belysa satsrelationer i kapitel 3 (se exempel (1) på sidan 36). 

Allmänna drag 

”Rapporten” är i huvudsak en diskursiv text, vilket gör att ett relativt stort mått 
av syntaktisk komplexitet är väntad och nödvändig. Det är också enkelt att 
konstatera att så är fallet. Några aspekter av detta visas i Tabell 2 och Tabell 3, 
som redovisar kvantitativa beräkningar för satsrelationer baserade på några 
utdrag ur kapitlen. Tabell 2 visar det antal inbäddade satser som finns i utdragen 
och Tabell 3 ger vissa indikationer på hur fria och bundna satser fördelar sig på 
meningarna. Tabell 4 kompletterar med några andra kvantitativa uppgifter 
beräknade på hela kapitlen: genomsnittlig meningslängd samt antalet komma-
tecken per mening.90 

                                         
90  I denna tabell visas även värdena för den slutbearbetade versionen, där de föreslagna 

ändringarna i granskning och kommentarerna har inarbetats. Se kapitel 5 för en kommentar 
om materialet. 



 

137 

Tabell 2. Antalet inbäddade satser i utdrag ur kapitel 2 och 3 
Textdel Version Antal grafiska 

meningar 
Antal inbäddade 
satser 

Kapitel 2    
före granskning 21       7       Inledande 

sammanfattning efter granskning 20       7       
före granskning 107       20       Början av 

huvudtexten efter granskning 100       19       
före granskning 47       22       Avslutande 

diskussion efter granskning 46       19       
före granskning 175       49       Summering 
efter granskning 166       45       

Kapitel 3       
före granskning 13       1       Inledande 

sammanfattning efter granskning 14       1       
före granskning 95       82       Början av 

huvudtexten efter granskning 100       86       
före granskning 15       7       Avslutande 

diskussion efter granskning 15       7       
Summering före granskning 123       90       
 efter granskning 129       94       

 

Det viktigaste övergripande resultatet som tabellerna redovisar är att den kvanti-
tativa skillnaden är liten mellan versionerna före och efter granskning. Några 
intressanta skillnader mellan kapitlen framträder dock om man jämför tabell-
erna: vid granskningen av kapitel 2 har antalet meningar som består av en sats 
minskat märkbart, vilket beror på att meningar i granskningen har slagits 
samman, medan antalet i stället har ökat något i kapitel 3, vilket beror på att 
granskaren har delat upp meningar. Det innebär att meningslängen har jämnats 
ut. Det finns nämligen en påtaglig ursprunglig skillnad mellan kapitlen, vilket 
också framgår av tabellerna. I kapitel 2 är andelen inbäddade satser per grafisk 
mening sammanräknat på utdragen knappt 0,3, medan motsvarande siffra för 
båda versionerna av kapitel 3 är drygt 0,7.91 I kapitel 3 är också andelen 
meningar som består av ett par satser där den ena är underordnad den andra 
ungefär 20 procent, medan motsvarande siffra för kapitel 2 är ca 15 procent. 

                                         
91  I uppställningen har även inbäddade satser i andra inbäddade satser räknats, och satser som 

ingår i inbäddade satskomplex har alla räknats som inbäddade.  
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Tabell 3. Antalet fria och bundna satser i utdrag ur kapitel 2 och 3 
Antal fria och bundna satser inom 
en grafisk mening 

Textdel Version Antal 
grafiska 
meningar 1     2 

sam-
ord-
nade 

2 
under-
ord-
nade 

3     ≥ 4   

Kapitel 2        
före granskning 21       16   2    3    0   0   Inledande 

sammanfattning efter granskning 20       14   3    3    0   0   
före granskning 105a       65   11    16    13   0   Början av 

huvudtexten efter granskning 100       53   17    16    12   2   
före granskning 46b       25   11    6    2   2   Avslutande 

diskussion efter granskning 46       23   11    7    3   2   
före granskning 172       106   24    25    15   2   Summering 
efter granskning 166       90   31    26    15   4   

Kapitel 3        
före granskning 13       7   4    2    0   0   Inledande 

sammanfattning efter granskning 14       9   4    1    0   0   
före granskning 95       59   7    15    11   3c   Början av 

huvudtexten efter granskning 100       64   10    16    9   2c   
före granskning 15       5   2    8    0   0   Avslutande 

diskussion efter granskning 15       5   2    8    0   0   
före granskning: 123       71   13    25    11   3   Summering 
efter granskning 129       78   16    25    9   2   

a) Två grafiska meningar som utgörs av satsfragment har inte räknats. 
b) En grafisk mening som utgörs av ett satsfragment har inte räknats. 
c) En mening med 5 satser finns. 

 

Av Tabell 4 framgår att skillnaderna i fråga om meningslängd är små mellan 
kapitlen och versionerna. Tabellen visar att den genomsnittliga längden på 
grafiska meningar i kapitel 2 endast ändras ganska marginellt av granskningen 
(trots meningssammanslagningar), och för kapitel 3 minskar meningslängden 
något, vilket nog förklaras av vissa meningsuppdelningar (se nedan). Intressant 
är att värdena ändå är mycket lika varandra trots de ursprungsskillnader som 
finns mellan kapitlen, liksom att meningslängden verkar sträva mot ett genom-
snitt på runt 20 – värdet ligger nära detta för både kapitel 2 och 3 efter gransk-
ning. Tabell 4 visar också förändringar i kommateringen, där skillnaderna är lite 
större. En märkbar skillnad är ökningen av kommatecken i kapitel 2. Före 
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granskning finns det ett kommatecken i var tredje grafisk mening, efter gransk-
ning ett i varannan mening. I kapitel 3 är det i stället frågan om en liten minsk-
ning i andelen kommatecken, men trots det blir andelen till sist ändå högre än i 
kapitel 2. Dessa skillnader hänger sannolikt samman med de ursprungsskillnader 
mellan kapitlen som finns, bl.a. fler satser per grafisk mening i kapitel 3. 

Tabell 4. Meningslängd och kommatering i studerade kapitel i ”Rapporten” 
Textversion Antal ord Antal 

meningar 
Menings-
längd 
(antal ord) 

Antal 
komma-
teckena 

Kommatering 
(antal komma-
tecken per stort 
skiljetecken) 

Kapitel 2      
före granskning 10 773   540      20,0     186      0,34         
efter granskning 10 731   530       20,2     269      0,51         
Kapitel 3      
före granskning 12 847   552       23,3    386      0,70         
efter granskning 12 831   576       22,3    368      0,64         

a) kommatecken i sifferuppgifter är borträknade 

Inbäddningar 

Av Tabell 2 framgår att det är en påfallande liten kvantitativ skillnad mellan 
antalet inbäddade satser före och efter granskning. Ändringarna är förstås något 
fler än vad tabellen kan visa – i några utdrag har en inbäddad sats försvunnit i en 
mening samtidigt som granskaren infört en annan inbäddad sats i en annan 
mening, och ändringar kan också bestå i att inbäddade satser flyttas inom 
meningen. Men ändringarna är få, vilket indikerar att de inbäddade satserna inte 
ger upphov till någon struktur som bedöms som ”invecklad” i detta samman-
hang. I de fall inbäddade satser ändras finns det i allmänhet specifika omständig-
heter som gör den enskilda satsfogningen mindre läsarvänlig. Ett exempel är 
följande:92 

(76) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| Sådant [[ som ibland brukar framhållas som hinder för ungdomars 
inträde på arbetsmarknaden, ]] som till exempel höga lönekostnader 
och LAS-regler har inte förändrats på ett sådant sätt [[ att de kan ha 
ökat svårigheterna för ungdomar [19] ]]. ||| 

                                         
92  Hakparentesmarkeringen runt ”[19]” i exemplet är originalets, och utgör en litteratur-

referens: siffran hänvisar till posten med numret 19 i litteraturlistan. 
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[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [1:] Höga lönekostnader och LAS-regler brukar ibland framhållas 
som hinder för ungdomars inträde på arbetsmarknaden, || [+2:] men 
de har inte förändrats på ett sådant sätt [[ att de kan ha ökat svårig-
heterna för ungdomar [19] ]]. ||| 

Här blir en inbäddad relativ sats (”som ibland brukar framhållas som …”) 
utbruten och ersatt av en (i stort sett) motsvarande fri sats.93 Den inbäddade 
satsen är ganska lång och finns dessutom i meningens inledning, vilket gör att 
meningens fullständiga syntaktiska struktur inte signaleras förrän med den fria 
satsens finit, har, som kommer som tjugonde ord i meningen. Satsen är alltså 
vänstertung, vilket är ett sannolikt motiv för ändringen – jämför vidare om 
vänstertyngd nedan.94 

I ett annat exempel rör det en så kallad garden path-mening, det vill säga en 
mening som är byggd så att tolkningen tillfälligt leds fel och läsningen måste 
påbörjas igen (se t.ex. Melin 2007). Denna blir ändrad: 

(77) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:]  
||| [α:] För samtliga analyser av fattigdom i detta avsnitt (utflöde, 
varaktighet, återinflöde) har vi definierat fattigdomsepisoder [[ som 
innefattar ettåriga uppehåll ]] som kontinuerliga episoder || [×β:] om 
inkomsten det år man lämnar fattigdomen inte överstiger fattig-
domsgränsen med mer än 10 procent. ||| 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Fattigdomsepisoder [[ som innefattar ettåriga uppehåll ]] har 
vi definierat som kontinuerliga episoder || [×β:] om inkomsten det 
år man lämnar fattigdomen inte överstiger fattigdomsgränsen med 
mer än 10 procent. ||| Den definitionen gäller i avsnittets samtliga 
analyser av fattigdom (utflöde, varaktighet, återinflöde). ||| 

Strukturellt sett är meningen inte komplicerad, men ett dubbeltydigt som riskerar 
att leda tolkningen tillfälligt fel i läsningen. Den relativa bestämningen till fattig-
domsepisoder (”som innefattar ettåriga uppehåll”) blir i stället sannolikt läst som 
del av konstruktionen definieras som. Granskarens ganska omfattande ändring 
innebär att detta begriplighetshinder undanröjs. 

Inbäddade satser är i sig alltså oftast inte problematiska. Detsamma gäller 
uppenbarligen även inbäddade satskomplex, åtminstone om de är samordnade. 
Kapitlen skiljer sig åt genom att kapitel 2 endast innehåller enstaka exempel på 

                                         
93  Ändringen innebär också i någon mån en innehållslig förändring – i originaltexten 

presenteras höga lönekostnader och LAS-regler som exempel på vad som hävdats hindra 
ungdomars inträde på arbetsmarknaden; i den omskrivna versionen berörs de specifikt. 

94  Detta tangerar principen om vänstertyngd, som kommer att beröras i ett senare avsnitt. 
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denna typ av syntaktisk komplexitet, medan inbäddning i flera led är vanligare i 
kapitel 3. Men även detta blir i allmänhet accepterat av granskaren. Det finns 
dock vissa skillnader mellan olika typer av inbäddade satskomplex som hänger 
samman med beroenderelationen mellan inbäddade satser. 

Om inbäddningen leder till att det blir svårt att analysera satsfogningen kan 
detta vara skäl för att ändra. Så är det t.ex. inte i den mening som återgavs i 
exempel (70) på sidan 133, och som återges igen som exempel (78): 

(78) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| Ytterligare en kritik mot det mer traditionella absoluta 
fattigdomsmåttet är [[ [αα:] att fattigdom inte enbart kan baseras på 
inkomst, || [α=β:] vilket innebär att mäta förutsättningen för en 
acceptabel levnadsstandard, || [+β:] utan bör mätas direkt, som 
ekonomisk deprivation. ]] ||| 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [1:] Ytterligare kritik mot det mer traditionella absoluta 
fattigdomsmåttet är [[ att fattigdom inte enbart kan baseras på 
inkomst ]], || [2:] det räcker inte med att mäta förutsättningen för en 
acceptabel levnadsstandard. ||| I stället bör den [GRANSKARKOMMENTAR] 
mätas direkt, som ekonomisk deprivation. ||| 

Den mest sannolika satsstrukturanalysen i versionen före ändring visas också i 
Figur 8. Det rör sig om en inte särskilt lättgenomskådad struktur som skulle 
kunna analyseras även på annat sätt, men den mest sannolika analysen visar att 
det finns inbäddad underordning i två led. Svårigheten att analysera strukturen är 
sannolikt en av motiveringarna bakom den kraftiga ändring av strukturen som 
granskaren gör (och att strukturen inte har varit helt klar för granskaren antyds 
av den inklistrade kommentaren – se exempel (72) på sidan 133). Granskarens 
åtgärd blir att bryta ut de båda underordnade satserna. Den första omformuleras 
och samordnas med den ursprungliga fria satsen. Den andra omformuleras till en 
självständig sats. Åtgärden ger upphov till en struktur som inte längre är dubbel-
tydig eller svårtolkad. 

 
Ytterligare en kritik 
mot det mer tradi-
tionella absoluta 
fattigdomsmåttet är  

att fattigdom 
inte enbart kan 
baseras på 
inkomst,  

vilket innebär att mäta 
förutsättningen för en 
acceptabel levnads-
standard, 

utan [∅: fattigdom] 
bör mätas direkt, 
som ekonomisk 
deprivation. 

 α:  +β 
 α: =β  
1    

Figur 8. Satsstrukturanalys av exempelmening med inbäddat satskomplex ur 
kapitel 3 (före granskning) 
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Inbäddade satskomplex med underordning tycks i första hand vara problemat-
iska om de innebär att strukturen som i exemplet ovan blir dubbeltydig eller 
otydlig, vilket den t.ex. kan bli om den underordnade satsen föregår den över-
ordnade satsen i det inbäddade satskomplexet. Ändringar som innefattar för-
ändringar av strukturen inom inbäddningar kan därför också vara mindre, och 
snarare innebära att satsstrukturen i stort sett bevaras, men att ordningen mellan 
leden förändras. Ett exempel på detta fanns i mening 11 i utdraget i Bilaga 2. 
Detta är också ett av ganska få exempel på inbäddade satskomplex i kapitel 2, 
och visas här med markeringar av satsrelationerna: 

(79) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| Där framgår också [[ [×β:] att trots en förhållandevis snabb 
återhämtning i den ekonomiska konjunkturen under 1990-talets 
andra hälft || [α:] låg arbetslösheten kvar på betydligt högre nivåer 
än de [[ som rådde innan krisen ]] ]]. ||| 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| Där framgår också [[ [α:] att arbetslösheten länge låg kvar på 
betydligt högre nivåer än före krisen, || [×β:] trots en förhållandevis 
snabb återhämtning i den ekonomiska konjunkturen under 1990-
talets andra hälft ]].||| 

Granskarens ändring innebär att den underordnade satsen (”trots en förhållande-
vis snabb …”) i det inbäddade satskomplexet flyttas så att den följer efter den 
överordnade sats (”arbetslösheten låg …”) som den som specificerar. Detta gör 
att strukturen blir högerförgrenande, det vill säga att underordnade eller 
inbäddade satser ”grenar ut sig” på slutet, något som gör att strukturen snabbt 
blir uppenbar vid läsningen. 

Fria och bundna satser 

Går man så över till de ändringar som görs i fråga om relationen mellan fria och 
bundna satser i satskomplex är principen även här helt enkelt att dubbeltydighet 
och otydlighet leder till att granskarna gör en omformulering. Men en strävan är 
också tydligtvis att uppnå lagom stora enheter, det vill säga meningar som 
omfattar en eller två satser. Detta tar sig uttryck i sammanslagningar av vissa 
korta och nära sammanhörande meningar i kapitel 2. Ett par exempel på detta 
fanns redan i utdraget i Bilaga 2, där såväl mening 2 och 3 som mening 21 och 
22 slogs samman, och ytterligare ett exempel ur kapitel 2 är följande: 

(80) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| Det är fortfarande vanligare med tillfälliga anställningar bland 
kvinnor än bland män. ||| Skillnaderna minskade något under 1990-
talskrisen. ||| 
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[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Det är fortfarande vanligare med tillfälliga anställningar 
bland kvinnor än bland män, || [+β:] även om skillnaderna 
minskade något under 1990-talskrisen. ||| 

I vissa fall är sammanslagningen förknippad med en förstärkning av textbind-
ningen genom en konnektiv, men i flera fall är tillägget av marginell betydelse 
(ett additivt och eller medan). Motiveringen tycks därför även vara att åstad-
komma meningar av välavvägd längd och undgå att texten blir ”hackig” (med 
Klarspråkstestets uttryck), och ofta även en strävan att knyta samman meningar 
med sammanhörande information. I fråga om meningen i exempel (80) är 
ändringen dock också, enligt granskaren Emelie, ”ett försök att göra sambandet 
tydligare”. 

I kapitel 3, där meningarna oftare är långa, delas meningar i stället upp. Även 
här avspeglas en strävan efter en normalisering av meningslängden, men kort-
ningen av meningarna innebär också generellt en förenkling av satsstrukturen. 
En av de meningar som användes som analysexempel i kapitel 3 demonstrerar 
detta: 

(81) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [×β:] Om vi koncentrerar oss på episodfattigdom || [αα:] ser vi || 
[α’βα:] att det finns en tendens till minskning över tid (1994–2003) 
|| [α’β×β1:] eftersom den långvariga episodfattigdomen sjunker 
något (från 47 procent till 43 procent, dock inte regelbundet), || 
[[α’β×β+1:] samtidigt som den kortvariga episodfattigdomen ökar 
något. ||| 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [×β:] Om vi koncentrerar oss på episodfattigdom || [αα:] ser vi || 
[α’β:] att det finns en tendens till minskning över tid 1994–2003. ||| 
[α:] Den långvariga episodfattigdomen sjunker något (från 47 
procent till 43 procent, dock inte regelbundet), || [+β] samtidigt som 
den kortvariga episodfattigdomen ökar något. ||| 

Detta är dock något av ett extremexempel, med en mycket komplex struktur (se 
Figur 9 för ett av flera möjliga förslag till strukturanalys). I granskarens 
omskrivning delas det ursprungliga satskomplexet upp på två satskomplex. 
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Om vi kon-
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episod-
fattigdom 
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tid (1994–2003) 
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episodfattigdomen sjunker 
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bundet), 
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β α    
 α β   
  α β  
   1 2 

Figur 9. Satsstrukturanalys av exempelmening med inbäddat satskomplex ur 
kapitel 3 (före granskning) 

Satsfogningen: inskjutna satser 

I de centrala riktlinjerna (se kapitel 4) uppmärksammas särskilt inskjutna satser 
som ett begriplighetsproblem.95 Emellertid ändras inte inskjutna bundna eller fria 
satser med nödvändighet. Exemplen på sådana är dock få, och finns i stort sett 
bara i det syntaktiskt mer komplexa kapitel 3:96  

(82) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Detta avsnitt, << [+β:] som bygger på de 
fattigdomsdefinitioner vi diskuterade ovan>>, behandlar 
inkomsternas och fattigdomens fördelning och förändring över tid 
under perioden 1991–2007. ||| 

(83) [KAPITEL 3, FAKTARUTA, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [α:] Den centrala beståndsdelen i det ekonomiska biståndet är 
försörjningsstödet, || [+β:] som baseras på riksnormen avseende 
skälig levnadsnivå. ||| Utöver försörjningsstödet, << [+β:] som ska 
täcka nödvändiga vardagsutgifter, >> kan ekonomiskt bistånd ges 
också för andra behov. ||| Här kan till exempel särskilda hänsyn tas 
till barns behov. ||| [α:] I den statistik [[ som finns tillgänglig ]] går 
det inte att urskilja försörjningsstöd från övrigt bistånd, || [×β:] 
varför vi bara använder benämningen ekonomiskt bistånd i denna 
rapport. ||| 

[KAPITEL 3, FAKTARUTA, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Den centrala delen av det ekonomiska biståndet är 
försörjningsstödet, || [+β1:] som baseras på riksnormen för skälig 

                                         
95  Detta är möjligen även avsett att omfatta inbäddade satser. 
96  Inskjutna fria satser är normalt grafiskt markerade genom parentes. 
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levnadsnivå || [+β+2:] och [∅: som] ska täcka nödvändiga 
vardagsutgifter. ||| [α:] Utöver försörjningsstödet kan ekonomiskt 
bistånd ges också för andra behov, || [+β:] till exempel kan särskilda 
hänsyn tas till barns behov. ||| [1:] I den statistik [[ som finns 
tillgänglig ]] går det inte att urskilja försörjningsstöd från övrigt 
bistånd, || [×2:] därför använder vi bara benämningen ekonomiskt 
bistånd i denna rapport. ||| 

De inskjutna satserna är korta och i (82) – där den inskjutna satsen blir kvar – är 
satsfogningen i övrigt enkel. I (83) ändras den inskjutna satsen snarast som en 
del i en större omskrivning som ändrar meningsindelningen för flera meningar i 
ett helt avsnitt. 

Vänstertyngd 

En specifik princip är den som berör så kallad vänstertyngd. Ur begriplighets-
synpunkt är meningens inledning särskilt viktig, eftersom det anses underlätta 
läsningen om läsaren snabbt kan identifiera vilken satsens struktur är. Principen 
är också framlyft i de centrala riktlinjerna (se kapitel 4), i Myndighetens krav-
specifikation (se kapitel 6), liksom i Språkföretagets riktlinjer (se kapitel 8), och 
granskaren Emelie hänvisar explicit till principen i diskussion av följande 
exempel: 

(84) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [×β:] Trots att Sverige under lång tid uppmärksammats för 
den aktiva och förhållandevis kostsamma 
arbetsmarknadspolitiken || [α:] återfanns inte Sverige fram till år 
1991 bland de länder [[ som i förhållande till BNP hade de högsta 
totalutgifterna för arbetsmarknadspolitiken, det vill säga de 
sammantagna utgifterna för aktiva och passiva åtgärder ]] . ||| 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [1:] Sverige har under lång tid uppmärksammats för den aktiva 
och förhållandevis kostsamma arbetsmarknadspolitiken, || [×2:] 
men trots det återfanns inte Sverige fram till år 1991 bland de 
länder [[ som i förhållande till BNP hade de högsta totalutgifterna 
för arbetsmarknadspolitiken, det vill säga de sammantagna 
utgifterna för aktiva och passiva åtgärder ]] . ||| 

När jag frågar om just denna ändring i intervjun är det just ”det jättelånga funda-
mentet” som granskaren Emelie nämner som den självklara motiveringen.97 
Detta är också den enda rimliga förklaringen till ändringen, som innebär att ett 

                                         
97  Om termen fundament, se fotnot 43 på sidan 54. 



 

146 

satskomplex bestående av en inledande underordnad sats som specificerar en fri 
sats skrivs om så att det bildar två samordnade fria satser. Någon syntaktisk 
komplexitet som kunde motivera ändringen finns inte; satsfogningen i den 
ursprungliga versionen är enkel och tolereras i övrigt. Vad som däremot alltså 
spelar roll är ordningen mellan den överordnade och den underordnade satsen, 
på så sättatt det finns en generell (men inte alls absolut) preferens för att låta den 
fria satsen (α) föregå den underordnade satsen (β). Mot detta bryter den 
ursprungliga versionen, och det är detta som gör att meningen blir vänstertung. 

Även flera andra ändringar i utdraget i Bilaga 2 kan motiveras utifrån att 
ursprungsmeningarna är vänstertunga. I mening 20 görs en omskrivning som 
innebär att en fras (”En av många föreslagna …”) blir till en (fri) sats (”Det 
finns många föreslagna …”). Ändringen gör visserligen att explicitheten ökar 
något, genom att ”många föreslagna ändringar” nu kommer att introduceras, 
snarare än tas för givna. Den avgörande motiveringen är dock sannolikt snarare 
att omskrivningen eliminerar en vänstertyngd om 14 ord i meningen. Även en 
omskrivning i mening 19 kan förklaras av vänstertyngd. Här blir en inledande 
underordnad sats till en fri sats. Ursprungsmeningen inleds med ett par sam-
ordnade underordnade specificerande satser (”Eftersom gruppen … och efter-
som problemen …”), och detta bildar en ”tyngd” om 19 ord. Vid omskrivning 
görs den första satsen till en fri sats vilket leder till att tyngden blir väsentligt 
mindre, 4 ord (”Gruppen ungdomar på 2000-talet”). Denna ändring är dock 
ovanlig, eftersom den varken innebär att satsfogningen blir mindre komplex 
eller mer högerförgrenande.  

Principen om vänstertyngd lämpar sig väl att illustrera kvantitativt om den 
tolkas som en rent formalistisk kategori, nämligen som antal ord som föregår 
första fria satsens (huvudsatsens) finit (finita verb). En uppställning med sådana 
Tabell 5 visar att vissa skillnader faktiskt kan urskiljas. I absoluta tal är de 
kvantitativa uppgifterna små och därför inte så tillförlitliga, men de antyder ändå 
att Emelie (som granskar kapitel 2) arbetar mer systematiskt med att minska 
vänstertyngd. För detta kapitel medför granskningen en minskning från 4,0 i 
genomsnittligt ordantal före finitet till 3,5, medan någon motsvarande minskning 
inte sker i kapitel 3. Tabellen visar också att det genomsnittliga antalet ord före 
den (första) fria satsens finit är ganska genomsnittlig i jämförelse med andra 
typer av facktext – mellan 3,5 och 4 i kapitel 2 och 3. (Se samlade uppgifter om 
fundamentlängd i olika textgrupper hos Lagerholm 2008 s. 250.) 

Emellertid bör denna beräkning nyanseras. En annan typ av kvantitativ belys-
ning ger de uppgifter som finns samlade i Tabell 6. Denna tabell belyser varia-
tionen genom att visa antalet meningar med vänstertyngd inom några (något 
godtyckligt valda) intervall från 10 ord och uppåt. Åtminstone 15 eller mer 
måste anses som ”tungt”, att döma av de exempel i centrala riktlinjedokument 
som diskuterades i kapitel 4. 
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Tabell 5. Antal ord före den (första) fria satsens finit (”vänstertyngd”) i 
grafiska meningar i utdrag ur kapitel 2 och 3 

Textdel Version Totalt antal 
grafiska 
meningar 

Totalt antal 
ord före 
finitet 

Genomsnittligt 
antal ord före 
finitet 

Kapitel 2     
före granskning 21     80     3,8     Inledande 

sammanfattning  efter granskning 20     79     4,0     
före granskning 105a     380     3,6     Början av 

huvudtexten efter granskning 100     306     3,1     
före granskning 46b     225     4,9     Avslutande 

diskussion efter granskning 46     196     4,3     
före granskning 172     685     4,0     Summering 
efter granskning 166     581     3,5     

Kapitel 3     
före granskning 13     48     3,7     Inledande 

sammanfattning  efter granskning 14     55     3,9     
före granskning 95     358     3,8     Början av 

huvudtexten efter granskning 100     384     3,8     
före granskning 15     45     3,2     Avslutande 

diskussion efter granskning 15     45     3,2     
före granskning 123     451     3,7     Summering 
efter granskning     129     484     3,8     

a) Två grafiska meningar som utgörs av satsfragment har inte räknats. 
b) En grafisk mening som utgörs av ett satsfragment har inte räknats. 

 

Uppställningen visar att det i detta avseende finns vissa skillnader mellan 
kapitlen redan från början, som rent av är större än den skillnad som antyddes av 
genomsnittsberäkningarna i Tabell 5. En skillnad är att det i ursprungsversionen 
av kapitel 2 saknas extremvärden – det rör sig alltid om relativt måttlig vänster-
tyngd, där endast tre meningar i utdragen har en vänstertyngd som omfattar mer 
än 14 ord, och ingen mening har 20 ord eller mera. I kapitel 3 finns däremot 
meningar med en vänstertyngd om 20 ord och mera, och en med så mycket som 
31 ord. Vad uppställningen också visar är att 10 av 14 vänstertunga meningar 
blir kvar även i kapitel 2, så någon absolut tillämpad princip rör det sig inte om. 
Den visar dock även att granskningen i kapitel 3 inte på samma sätt är inriktad 
på att reducera vänstertyngd; meningarna med vänstertyngd blir rent av fler (11 
mot tidigare 10) om även måttlig vänstertyngd (10–14 ord) räknas in. 
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Tabell 6. Antal grafiska meningar med större antal ord före den (första) fria 
satsens finit (”vänstertyngd”) i utdrag ur kapitel 2 och 3 

Textdel Version Varav meningar med vänstertyngd (efter 
tyngd räknad i antal ord) 

  

Totalt 
antal 
men-
ingar 

10–14 
ord 

15–19 
ord 

20–24 
ord 

25–29 
ord 

≥ 30 
ord 

Kapitel 2        
före granskning 21   3   0   0   0   0   Inledande 

samman-
fattning  efter granskning 20   3   0   0   0   0   

före granskning 105a   5   0   0   0   0   Början av 
huvudtexten efter granskning 100   3   0   0   0   0   

före granskning 46b   4   2   0   0   0   Avslutande 
diskussion efter granskning 46   3   1   0   0   0   
Kapitel 3        

före granskning 13   0   0   0   0   0   Inledande 
samman-
fattning  efter granskning 14   0   0   0   0   0   

före granskning 95   3   4   0   2   1   Början av 
huvudtexten efter granskning 100   6   4   0   1   0   

före granskning 15   0   0   0   0   0   Avslutande 
diskussion efter granskning 15   0   0   0   0   0   
a) Två grafiska meningar som utgörs av satsfragment har inte räknats. 
b) En grafisk mening som utgörs av ett satsfragment har inte räknats. 

 

Resultaten gör det motiverat att gå ytterligare ett steg i kartläggningen av vilken 
typ av meningsinledningar som accepteras och föredras. Beräkningarna ovan var 
ju rent formellt grundade på ordantal, men det är inte självklart att all typ av 
”tyngd” är lika problematisk. Den underliggande motiveringen till vänstertyngd 
ligger i att meningens struktur blir svår att få grepp om när den fria satsens finit 
kommer sent, men sannolikt är olika fördröjande faktorer mer och mindre 
problematiska. Tabell 7 visar vilken typ av strukturer som finns i meningarna 
före och efter granskning av utdragen ur kapitel 2 och 3. Exemplen är för få för 
att några säkra slutsatser ska kunna dras, men en slutsats är ändå att olika typer 
av ”tyngd” tycks skilja sig åt i acceptabilitet, en annan (återigen) att granskarna 
arbetar på något olika sätt. 
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Tabell 7. Typer av längre meningsinledningar i utdrag ur kapitel 2 och 3 
 Kapitel 2  Kapitel 3  
 före 

granskning 
efter 
granskning 

före 
granskning 

efter 
granskning 

Nominalgrupp (utan 
inbäddning) 

1 (12 ord) 1 (12 ord) 1 (10 ord) 2 (10 och 11 
ord) 

Nominalgrupp med 
inbäddad sats 

6 (10, 11, 12, 
12, 13 och 
14 ord) 

5 (10, 11, 12, 
12 och 13 
ord) 

1 (12 ord) 1 (12 ord) 

Nominalgrupp med 
inbäddad sats plus 
inskjuten sats 

1 (16 ord) 1 (16 ord) 1 (16 ord) 1 (17 ord) 

Nominalgrupp plus 
inskjuten sats 

  1 (10 ord) 1 (10 ord) 

Omständighetsadverbial 
(utan inbäddning) 

  1 (12 ord) 1 (15 ord) 

Omständighetsadverbial 
med inbäddad sats 

1 (14 ord)   1 (10 ord) 

Omständighetsadverbial 
plus inskjuten sats 

1 (14 ord)    

Specificerande under-
ordnad sats (utan 
inbäddning) 

2 (14 och 14 
ord) 

2 (13 och 14 
ord) 

1 (19 ord) 2 (14 och 19 
ord) 

Samordnade specifice-
rande underordnande 
satser 

1 (18 ord)  1 (17 ord) 1 (17 ord) 

Specifierande under-
ordnad sats med 
inbäddade satser 

  1 (27 ord) 1 (27 ord) 

Specifierande under-
ordnad sats plus 
omständighetsadverbial 

  1 (10 ord)  

Specifierande under-
ordnad sats plus så 

1 (14 ord)    

Specifierande under-
ordnad sats och inskjuten 
sats med inbäddad sats 

  1 (31 ord)  

 

Långa nominalgrupper som inleder meningar tycks vara minst problematiska, 
och ändras bara i något fall, även om de även om de innehåller inbäddade satser 
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eller rent av följs av inskjutna satser.98 De inbäddade satserna inom dem utgörs 
oftast av korta relativsatser: ”Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 
liksom unga vuxna nyanlända invandrare” (sammanfattningen i kap. 2). I kapitel 
3 tillkommer rent av en lång meningsinledning i form av en nominalgrupp som 
resultat av omskrivningar av ett långt inledande omständighetsadverbial (se 
exempel (109) på sidan 159). I alla exemplen rör det sig om nominalgrupper 
som utgör förstadeltagaren i den ideationella figuren, vilket är den mest väntade 
tolkningen av en nominalgrupp placerad först i meningen. Detta är möjligen en 
del av förklaringen till att de accepteras: de utgör del av en ganska lättolkad sats-
struktur, även om det förstås inte blir bekräftat förrän senare i läsningen att 
nominalgruppen faktiskt realiserar förstadeltagaren. 

Relativt acceptabla verkar också bundna specificerande satser vara, så länge 
det inte finns underordning eller inbäddning i dem. Här skiljer sig de båda 
kapitlen åt. I kapitel 2 skrivs dessa satser gärna om så att inskjuten sats ersätts av 
fri sats, som i det inledande exemplet i detta avsnitt, (84) på sidan 145, och i 
mening 19 i utdraget i Bilaga 2 och i följande exempel: 

(85) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Även om dessa siffror är förhållandevis stabila över tid och därmed 
inte kan förklara variationer i exempelvis ungdomsarbetslösheten 
[…] 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Dessa siffror är förhållandevis stabila över tid och kan därmed inte 
förklara variationer i exempelvis ungdomsarbetslösheten, men […]  

Å andra sidan accepteras i några andra fall meningsinledningar som utgörs av 
specificerande underordnade satser. Följande mening blir inte ändrad (förutom 
att det talspråkliga så stryks i den första): 

(86) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [×β:] Om nu inte förändringar i gymnasieskolans 
funktionssätt kan förklara ungdomsarbetslöshetens variationer 
över tid så || [α:] måste rimligtvis orsakerna finnas på 
arbetsmarknaden. ||| 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [×β:] Om nu inte förändringar i gymnasieskolans 
funktionssätt kan förklara ungdomsarbetslöshetens variationer 
över tid || [α:] måste orsakerna rimligtvis finnas på 
arbetsmarknaden. ||| 

                                         
98  Den mening där nominalgruppen ändras är mening 20 i utdraget i Bilaga 2 som kommente-

rades ovan. Här görs en lång nominalgrupp om till en egen sats.  
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Detsamma gäller den inledande bundna specificerande satsen i mening 14 i 
utdraget i Bilaga 2. Gemensamt för dessa är att de är relativt enkla i den 
meningen att de inte innehåller några inbäddningar eller andra ”tyngande” drag. 
Iakttagelser gjorda i hela material stöder iakttagelsen att det endast är speci-
ficerande satser med enkel struktur som accepteras först i en mening i kapitel 2. 

På denna punkt skiljer sig granskningen av kapitlen alltså åt. I kapitel 3 blir 
flera tyngre bundna satser kvar – i (87) ett par samordnade bundna speci-
ficerande satser och i (88) ett inbäddat satskomplex i den bundna satsen: 

(87) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [×β1:] Eftersom de olika fattigdomsmåtten speglar olika 
dimensioner av fattigdomen, || [×β+2:] och eftersom de har olika 
för- och nackdelar, || [α:] […] 

(88) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [×β2:] Trots att den varukorg [[ man behöver för en skälig 
levnadsnivå ]] uppenbarligen inte är oberoende av [[ var och 
när man lever ]] || [×β×1:] och därmed i en mening är relativ, || 
[α:] […] 

I kapitel 3 uppstår också ett långt fundament bestående av en bunden speci-
ficerande sats genom en meningsdelning: 

(89) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [1:] Det betyder att det inte finns någon självklar andel av 
befolkningen som är fattiga, || [+2:] utan andelen beror på 
inkomstspridningen || [+3×β:] – om inkomstskillnaderna är stora 
mellan de lägsta inkomsterna och de högre upp i fördelningen || 
[+3α:] kommer fler att räknas som fattiga. ||| 

[KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE = EFTER GRANSKNING:] 
||| Det betyder att det inte finns någon självklar andel av 
befolkningen som är fattiga, andelen beror i stället på 
inkomstspridningen. ||| [×β:] Om skillnaderna är stora mellan de 
lägsta inkomsterna och de högre upp i fördelningen || [α:] 
kommer fler att räknas som fattiga. ||| 

Detta betyder dock inte att ändringar aldrig görs i kapitlet. Däremot ser det ut 
som att behandlingen av meningsinledningar inte skiljer sig från behandlingen 
av annan syntaktisk komplexitet. T.ex. ändras föga oväntat följande mening med 
exceptionellt komplex satsstruktur redan i meningsinledningen:99 

                                         
99  Siffran inom hakparentes i slutet av exemplet, ”[2]”, är originalets litteraturhänvisning. 
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(90) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [×β1:] Även om denna metod har sina problem || [×β=2α:] – 
man måste t.ex. anta [×β=2α’β:] att människor kan och vill 
svara korrekt på [[ [α:] om de avstår från olika saker || 
[×β:] p.g.a. att de inte har råd ]] ]] || [α:] – har många studier 
gjorts efter detta koncept, också för Sverige [2]. ||| 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [1:] Metoden har sina problem || [=2α:] – man måste till exempel 
anta || [=2α’β:] att människor kan och vill svara sanningsenligt på 
[[ [α:] om de avstår från olika saker || [×β] gå [sic] grund av att de 
inte har råd ]] ]]. ||| Trots det har många studier gjorts efter detta 
koncept, också i Sverige [2]. ||| 

Här finns hela tre satser före den första fria satsen, varav en i sin tur innehåller 
ett inbäddat satskomplex bestående av två satser. Sådan komplexitet hade 
sannolikt lett till en omskrivning även om komplexiteten inte hade funnits i 
meningens inledning. 

Bland de satser som förtecknas i Tabell 7 ovan saknas rena inbäddade satser, 
det vill säga satser som i sin helhet har funktionen av deltagare i en ideationell 
figur. Sådana att-satser som utgör förstadeltagaren är ovanliga och har inte 
kommit med i det delmaterial som uppställningen ju bygger på eller har inte 
tagits med eftersom de varit kortare än tio ord. Det är emellertid befogat att 
undersöka dessa i hela materialet, även om de inte riktigt når upp till den gräns 
för vänstertyngd som jag här lite godtyckligt har satt till tio ord. Just denna typ 
av meningsinledningar kan nämligen vara särskilt problematiska utifrån begrip-
lighet i och med att de ger mycket lite syntaktiska ledtrådar till satsens struktur 
och därför i princip är syntaktiskt mångtydiga (jämför Platzack 1974b s. 91 f.): 
de kan utgöra såväl förstadeltagare som någon annan deltagare, och de kan även 
misstas för en projicerad bunden sats. 

En systematisk sökning efter sådana meningsinledningar i hela de båda 
kapitlen ger vid handen att endast en fanns i ursprungsversionen av kapitel 2 
(om 8 ord), och att den blir omskriven till fri sats: 

(91) [KAPITEL 2, FOTNOT, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [[ Att kärnarbetskraften bestäms utifrån arbetsinkomster 
uttryckt i basbelopp ]] innebär [[ att inkomstgränsen i princip 
följer konsumentprisindex ]]. ||| 

[KAPITEL 2, FOTNOT, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Kärnarbetskraften bestäms utifrån arbetsinkomster uttryckt 
i basbelopp, || [+β:] vilket innebär [[ att inkomstgränsen i princip 
följer konsumentprisindex ]]. ||| 
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I kapitel 2 finns dock också en projicerad att-sats (om 17 ord) placerad först i 
meningen, och även den försvinner genom en omskrivning som innebär 
omflyttningar inom meningen: 

(92) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [’β:] Att för många går ut från gymnasiet utan 
grundläggande behörighet för högskolestudier, särskilt elever 
från yrkesförberedande program, || [α:] framhålls ibland som ett 
problem. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] Ibland framhålls det som ett problem || [’β:] att för många 
går ut från gymnasiet utan grundläggande behörighet för 
högskolestudier, särskilt elever från yrkesförberedande program. ||| 

I kapitel 3, däremot, är materialet rikhaltigare. I ursprungsversionen förekommer 
11 meningar som inleds med en att-sats – vilket också säger något om den 
ursprungliga skillnaden mellan kapitel 2 och 3. Av dem utgör 10 inbäddade att-
satser. 7 av dem omfattar mindre än 10 ord, 2 omfattar 12 ord vardera och 1 så 
mycket som 28 ord. Ingen av dem blir emellertid ändrad. I exemplen är process-
kärnorna (som här sammanfaller med finitet) understrukna: 

(93) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] [[ Att inkomstspridningen ökar ]] medför oftast [[ att 
andelen relativt fattiga ökar ]] || [×β:] eftersom det relativa 
fattigdomsmåttet baseras på en jämförelsegrupp mitt i 
inkomstfördelningen. ||| 

(94) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [[ Att fler blir kvar i fattigdom || om den inleds under en 
lågkonjunktur ]] pekar på potentiella problem för den grupp 
[[ som blir fattiga under rådande lågkonjunktur ]]. ||| 

(95) [KAPITEL 3, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] [[ Att ungefär 40 procent av alla [[ som är fattiga ett givet 
år ]] befinner sig i en fattigdomsepisod [[ som varat eller 
kommer att vara i fem år eller mer, ]] ]] visar || [’β:] att 
fattigdomen i Sverige domineras av långvarigt fattiga. ||| 

Uppenbarligen är dessa meningar byggda så att de i tillräckligt hög grad 
stämmer överens med den tolkningshypotes som skapas under läsning för att 
inte betraktas som ett begriplighetshinder av granskaren. Att samtliga dessa 
inbäddade satser realiserar den ideationella figurens förstadeltagare bidrar säkert 
till detta. Intressantast är egentligen den elfte att-satsen, som stödjer denna iakt-
tagelse trots att den inte utgör en inbäddad sats utan måste tolkas som en bunden 
projicerad sats. Denna omfattar 16 ord: 
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(96) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| [’β] Att långvarig fattigdom utgör en inte alltför ovanlig risk 
för barn och ungdomar under 18 år || [α:] visas av [[ att även 
gruppen gifta/samboende med yngre barn har relativt höga andelar i 
långvarig fattigdom (cirka 2,5 procent) ]]. ||| 

Strukturen är just den som kan väntas leda till feltolkningar genom att den 
blandas samman med en inbäddad att-sats, och mycket riktigt blir den 
omskriven:100 

(97) [KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
||| [α:] [[ Att även gruppen gifta eller sammanboende med yngre 
barn har relativt höga andelar i långvarig fattigdom (cirka 2,5 
procent) ]] visar || [’β] att långvarig fattigdom är en inte alltför 
ovanlig risk för barn och ungdomar under 18 år. ||| 

Ändringen innebär att denna projicerade sats flyttas till slutet av satskomplexet, 
och att dess plats tas av förstadeltagaren i den ideationella figuren (som råkar 
vara en inbäddad att-sats). 

För att summera är antalet fall litet, men specialundersökningen av att-
satserna ger vissa underlag för iakttagelsen att granskningen i kapitel 2 mer 
systematiskt är inriktad på att eliminera vänstertyngd än granskningen i kapitel 
3, där dock vänstertyngd elimineras i de fall då den riskerar att störa läsningen. 

Experientiell realisering och abstraktion 
Ovan diskuterades två exempel som innebar explicitare signalering: mening 14, 
där effekterna … i nivå med ändras till lika hög och mening 19, förklaring ska 
sökas … ändras till beror på … Båda dessa ändringar är dock lika mycket 
omskrivningar som innebär en ändring till ett mindre abstrakt och (åtminstone i 
första fallet) mer kongruent uttryckssätt än i den ursprungliga formuleringen: 
den nominala konstruktionen i mening 14 som beskriver en kvalitet (effekterna 
… i nivå med) ersätts ett adjektiv (lika hög). De hör därmed till en (i utdraget i 
Bilaga 2) ganska stor grupp ändringar som sammanfattningsvis kan sägas 
påverka den experientiella realiseringen i bred mening, och innebär att 
nominala, inkongruenta och kanske även abstrakta uttryckssätt ändras. 

I samma mening ersätts på ett annat ställe ett verb (överträffa) med ett 
adjektiv för att beskriva kvalitet (högre än), vilket också kan beskrivas som en 
ändring som gör realiseringen mer kongruent. Ändringar till mer kongruenta 
realiseringar innebär också ändringar där nominaliseringen deltagande blir 

                                         
100  Jämför Halliday & Matthiessen 2004 s. 440 om analysen av verb som likt visar kan följas 

av såväl projicerad sats som inbäddad sats. 
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ändrad till infinitiven att delta i både mening 5 och mening 7, och där infinitiven 
kvalificera blir ändrad till det finita kvalificerar man sig som fungerar som 
processkärna i mening 7.101 Dessa omskrivningar innebär också ofta att ett 
nominalt element med en abstrakt referent elimineras, vilket alltså kan sägas 
göra texten något mindre abstrakt, och det görs även i flera andra liknande 
omskrivningar: i mening 5 stryks den abstrakta lexikala metaforen arenan för 
(samhälleligt deltagande), i mening 7 ändras konstruktionen är en förutsättning 
för radikalt till en fras inledd av utan att, och i mening 21 sker ett byte av 
uttryck som innebär en struken nominalisering: uppmärksamhet ägnas i kapitlet 
ändras till kapitlet ägnas åt. Minskad nominalitet och reduktion av abstrakta 
referenter innebär även omskrivningen av effekterna på arbetsmarknaden i 
mening 14, där de två abstrakta referenterna till detta försvinner – i och för sig 
för att ersättas av en likaledes abstrakt referent, arbetslösheten. Denna referent 
(… i arbetslöshet) blir dock ändrad till en kongruentare konstruktion med 
arbetslös i mening 6. Ett så konsekvent arbete med abstraktion är inte riktigt 
typiskt för granskningen. Sannolikt har granskaren lagt ner särskilt mycket 
arbete på detta inledande avsnitt. 

Det finns också en skillnad mellan de båda kapitlen, som åtminstone till stor 
del betingas av hur de båda kapitlen såg ut från början. Kapitel 2 är generellt sett 
mer abstrakt och nominalt, och här arbetar granskaren därför oftare med att göra 
den språkliga realiseringen mer kongruent medan ändringarna är relativt sett 
färre i det något mindre abstrakta (men syntaktiskt mer komplicerade och i delar 
mer tekniskt hållna) kapitel 3.102 

Någon ändring innebär också ett tillägg som innebär en explicitering av 
sociala aktörer genom införandet av en referens. Mening 6 i utdraget i Bilaga 2 
är ett exempel på detta. 

(98) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Forskningen har visat att individens känsla av sammanhang 
försämras och att känslan av utanförskap liksom ohälsan tenderar 
att öka med tid i arbetslöshet [1-4].  

                                         
101  Ett utgångsantagande här är att infinitiv är en mer kongruent realisering än en nominali-

sering, och att ett verb som fungerar som processkärna är en mer kongruent realisering än 
en infinitiv. Att infinitiven ska ses som mer kongruent än nominaliseringen är dock inte 
självklart. Emellertid tycks uppfattningen vara att infinitiver är att föredra framför nomi-
naliseringar (jämför kapitel 9 där det framgår att det är önskvärt att aspiranterna i granskar-
provet ska ersätta ett par nominaliseringar med infinitiver). 

102  Några exakta kvantitativa uppgifter om antalet ändringar av experientiella realiseringar 
kommer inte att ges. Som en fingervisning kan dock nämnas att i de utdrag som andra 
kvantifieringar har baserats på (se kapitel 5) rör det sig om ett femtontal relevanta 
ändringar i kapitel 2, men endast tre relevanta ändringar i kapitel 3. Skillnaden återspeglar 
ursprungliga skillnader mellan kapitlen snarare än granskarnas arbetsmetod. 
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[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Forskningen har visat att människors känsla av sammanhang 
försämras ju längre de är arbetslösa, samtidigt som ohälsan och 
känslan av utanförskap ökar [1-4].  

I exempel (98) ersätts tidsangivelsen i form av en substantivkedja i ett tids-
omständighetsadverbial (med tid i arbetslöshet) av en sats (ju längre de är 
arbetslösa). Ändringen innebär att faktiska sociala aktörer realiseras (det gene-
rella de, syftande på människor) och att den abstrakta referenten arbetslöshet eli-
mineras. Grammatiskt ersätts en nominalisering av ett adjektiv. 

Ganska typiskt för ändringen är dock att den bara går ett steg mot uppackning 
av metaforiska uttryckssätt. I en annan mening tas steget att ändra effekterna på 
arbetsmarknaden till arbetslösheten, vilket är ett första steg; här ändras alltså 
arbetslösheten till är arbetslös. Men även arbetslös kan betraktas som ett slags 
grammatisk metafor, om än lexikaliserad. Ytterligare uppackning av de meta-
foriska uttryckssättet hade kunnat resultera i t.ex. ”ju längre de saknar arbete”. 

Det abstrakta ”ohälsan och känslan av utanförskap” ändras inte heller. De 
kvarstår som abstrakta referenter, och inga explicita sociala aktörer knyts till 
dessa processer. Detta är ganska typiskt för arbetssättet: ändringar förekommer 
men är inte så många och är framför allt sällan särskilt genomgripande. 

I kapitel 2 finns några exempel på inkongruenta uttryckssätt som innebär att 
process realiseras som en nominalisering knuten till en ganska innehållsfattig 
materiell eller relationell process, just det som ofta benämns ”substantivsjuka” 
(se Ekerot 2003). Dessa uttryckssätt blir normalt inte ändrade. I exemplen har 
processen och nominaliseringen fetats: 

(99) [KAPITEL 2, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
Unga vuxna som varken arbetar eller studerar liksom unga vuxna 
nyanlända invandrare har däremot stora etableringssvårigheter 
och är dessutom känsliga för konjunktursvängningar. 

(100) [KAPITEL 2, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
För att kunna se hur risker och chanser eventuellt skiljer sig åt 
mellan könen har vi gjort separata analyser för kvinnor och män 
(tabell 2:1a och 2:1b). 

(101) [KAPITEL 2, VERSIONERNA FÖRE OCH EFTER GRANSKNING:] 
Trots återhämtningen på arbetsmarknaden skedde ingen tydlig 
nedgång i etableringsåldern under 2000-talets första år [19, 20]. 

En särskild undertyp av denna kategori leder dock frekvent till ändringar, näm-
ligen sådana som utgör ett slags långt drivna metaforiska uttryckssätt för moda-
litet och logiska betydelserelationer (jämför om modalitetsmetaforer Holmberg 
2011): 
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(102) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Även om dessa siffror är förhållandevis stabila över tid och därmed 
inte kan förklara variationer i exempelvis ungdomsarbetslösheten 
visar ändå den stora andelen avhopp, särskilt inom IV-programmet, 
att det finns en potential att via gymnasieskolan komma åt 
åtminstone en del av ungdomars etableringssvårigheter på 
arbetsmarknaden.  

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Dessa siffror är förhållandevis stabila över tid och kan därmed inte 
förklara variationer i exempelvis ungdomsarbetslösheten, men den 
stora andelen avhopp, särskilt inom IV-programmet, visar ändå att 
det via gymnasieskolan går att komma åt åtminstone en del av 
ungdomars etableringssvårigheter på arbetsmarknaden.  

(103) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Tidigare studier [33] visar att utanförskap under övergångsfasen 
mellan skola och arbete får konsekvenser för möjligheten att 
etablera sig på arbetsmarknaden även på lång sikt.  

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Tidigare studier [33] visar att utanförskap under övergångsfasen 
mellan skola och arbete gör det svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden, även på lång sikt.  

Både (102) och (103) exemplifierar typfallet: Originalmeningen har strukturen 
med en relationell process eller betydelsefattig materiell process (här finns 
respektive får) som följs av en nominalisering eller nominal referent som ligger 
nära en processbetydelse (här potential, konsekvenser), och omskrivningen inne-
bär att det nominala elementet ersätts av en kongruent realiserad process med 
näraliggande betydelse: ”det finns en potential att” ändras till ”det går att” och 
”får konsekvenser för möjligheten att” ändras till ”gör det svårt att”. I ursprungs-
formuleringarna aktualiseras de abstrakta referenterna potential, konsekvenser 
och möjligheten. Även omskrivningen av förklaringar till … ska sökas till beror 
på i mening 19 i utdraget i Bilaga 2 hör till denna kategori av ändringar. 
Omskrivningen gör att dessa abstrakta referenter utesluts från diskursen, och 
därmed kanske gör den något mindre abstrakt. Att hävda att resultatet av 
omskrivningen blir konkret är dock inte sant, knappast ens att utsagan som 
helhet blir mindre abstrakt. Kvar finns nämligen ett stort antal språkliga uttryck 
med abstrakta referenter, som variationer, ungdomsarbetslösheten, etablerings-
svårigheter, studier, utanförskap, övergångsfasen. Att över huvud taget lyfta 
fram dessa som relevanta enheter, snarare än de skeenden och processer som 
kan anas bakom dem, innebär en abstrakt nivå i verklighetsbeskrivningen. Det 
gör texten krävande att läsa och att förstå, men är inte något absolut begriplig-
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hetshinder. Att skriva om med större konkretion är svårt, eftersom det kräver 
innehållslig berikning och dessutom en mer komplex syntax eftersom flera av 
nominaliseringarna måste ersättas av bundna eller inbäddade satser.103 

En slutsats är att granskarna föredrar en kongruent omskrivning främst när 
den är enkel att göra, t.ex. när det finns en hel sats som går att ersätta eller när 
information inte behöver tillföras. 

Passivering 
De omskrivningar som hittills har berörts har omfattat många olika aspekter av 
experientiell realisering, dock inte relationen mellan passiv och aktiv form. 
Användningen av passiv form är framskriven som ett stort potentiellt problem i 
de centralt utarbetade riktlinjer som analyserades i kapitel 4 och återkommer i 
Språkföretagets riktlinjer som uppmanar granskare att skriva om ”passiva 
formuleringar till aktiva” (se kapitel 8).104 Trots det är passiv form något som 
granskarna nästan aldrig ändrar, fastän det finns många passiva verb i båda 
kapitlen.105 De många passiva verben hör uppenbarligen till registret och är funk-
tionella. Ofta är den utelämnade förstadeltagaren generisk, okänd eller irrele-
vant. Karakteristiska exempel är följande meningar (från den granskade ver-
sionen): 

(104) [KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Hur arbetsmarknaden organiseras och hur den fungerar utgör en 
grund för resten av samhället. 

(105) [KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
I den tidiga fattigdomsforskningen användes olika mått på 

                                         
103  Ett försök att skriva om exempel (103) utan grammatiska metaforer kan demonstrera detta: 

”Forskare har studerat detta || och sett att den [[ som befinner sig utanför || när den slutar 
skolan || och ska börja arbeta ]] || därför har svårare att få jobb, även på lång sikt.” 
Referenterna blir i denna vidareomskrivning inte abstrakta (men väl fortfarande generella). 
Dock är detta inte längre stringent vetenskaplig prosa. Det som uppstår är en mycket längre 
mening med flera ingående satser hopfogade på ett ganska svåröverskådligt sätt. 

104  I Myndighetens beskrivning av ”allmän språkgranskning” i kravspecifikationen vid upp-
handlingen av språkgranskningstjänsterna indikeras frågan om formval också, men då 
genom frågan ”Är det tydligt vem som gör vad i texten?”. 

105 I utdragen ur kapitel 2 finns ett trettiotal s-passiver, av vilka några har förstadeltagare 
realiserade som adverbial (”präglas av …”, ”drabbas av …”, ”utmärktes av …”, ”känne-
tecknas av …”). Ändringar som påverkar s-passiver förekommer i en handfull fall. I 
utdragen i kapitlet 3 finns ett femtiotal s-passiver, varav endast en har utsatt förstadeltagare 
(”präglas av dem som …”). Endast en av dessa påverkas av granskarens ändring – se 
exempel (109). 
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nödvändig konsumtion för att beräkna vid vilken inkomst man kan 
betraktas som fattig [10]. 

(106) [KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Antalet anställda i de olika sektorerna har förändrats under de 
senaste tjugo åren. 

(107) [KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Det absoluta fattigdomsmåttet kan förstås anpassas efter tid och 
efter rum […]. 

(108) [KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Detta förlopp har beskrivits utförligt i tidigare rapporter [5, 6]. 

Flera av dem faller under undantaget för när passiver är motiverade: när det är 
ointressant vem som gör vad. Åtminstone det sista exemplet hade dock utan 
problem kunnat skrivas om med ett författar-vi. 

De enstaka ändringar som berör passiva verb tycks snarare vara motiverade 
på andra sätt. Det gäller följande exempel, som är ett av få fall av ändringar av 
den experientiella realiseringen i kapitel 3: 

(109) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Genom bearbetningar och analyser av tillgängliga data från de 
senaste två decennierna besvaras ett antal angelägna frågor.  

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Bearbetningar och analyser av tillgängliga data från de senaste två 
decennierna ger svar på ett antal angelägna frågor.  

I detta exempel ersätts det passiva besvaras med en konstruktion med ger svar 
på. Ur begriplighetssynpunkt är vinsten att strukturen i den omskrivna satsen går 
snabbare att genomskåda genom att meningen inleds med förstadeltagaren (i det 
här fallet Aktören), i stället för av ett omständighetsadverbial som inte ger någon 
ledtråd till satsens struktur. I detta fall är alltså omskrivningen motiverbar, men 
av andra skäl än att det rör sig om ett passivt verb som arbetas bort.106 

Att passiver inte är problematiska i sig syns också på att det finns ett antal 
ändringar (i kapitel 2) där granskaren aktivt ändrar till passiv form: 

(110) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
I den förra ”Rapporten” som beskrev utvecklingen fram till och 
med år 2002 lyftes utvecklingen av sjukfrånvaron fram som det 
mest nedslående. 

                                         
106  Omskrivningen innebär inte heller att informationen om vem som gör vad – som motiverar 

att aktiv form rekommenderas – görs explicit. 
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[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
I den förra ”Rapporten” beskrevs utvecklingen fram till och med år 
2002, och då lyftes utvecklingen av sjukfrånvaron fram som det 
mest nedslående.  

(111) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Bland kvinnor har mindre attraktiva former, som vikariat och 
behovsanställningar, dominerat de tillfälliga anställningarna (figur 
2:4). 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Bland kvinnor har de tillfälliga anställningarna dominerats av 
mindre attraktiva former, som vikariat och behovsanställningar 
(figur 2:4). 

I exempel (110) utgör ändringen en del av en större strukturändring som elimi-
nerar en inskjuten bunden sats (”som beskrev utvecklingen fram till och med år 
2002”). I exempel (111) är det snarare en önskad förändring i informations-
struktur som har motiverat ändringen: den inskjutna exemplifieringen flyttas till 
slutet av meningen. Emelie kommenterar det i intervjun som att det är ”frågan 
om att placera det viktiga tidigt i meningen och undvika bisatsen”. Att det 
uppstår ett verb i passiv form är inget problem. Emelie säger: ”Ja, det är sant, 
men jag vill också hävda att passiver finns av en anledning. […] Dom är inte 
bara där för att jäklas med oss, utan liksom dom ska användas dom också 
(skratt) … Visst, i rätt sammanhang och i rätt mängd.” 

Ordval 
När det gäller ordval görs vissa ändringar som innebär att ett vardagligare ord 
eller uttryck får ersätta ett annat, i och för sig fullgott idiomatiskt men kanske 
mindre frekvent eller högstilistiskt ord eller uttryck. I utdraget ur kapitel 2 i 
Bilaga 2 finns ett antal sådana exempel: den innevarande ändras till dagens i 
mening 13 och kanske långtgående negativa konsekvenser som ändras till stora 
negativa konsekvenser i mening 8. Exempel ur kapitel 3 är ändringar av 
notoriskt till erkänt och aspiration till strävan. Även en del klassiska 
”myndighetsspråkliga” ord och uttryckssätt förekommer i kapitlen och ändras 
ibland. I kapitel 2 ersätts ”inte kommit i åtnjutande av” med ”inte har fått ta del 
av”. Uttrycket komma i åtnjutande av finns inte i ”Svarta listan”, men väl verbet 
åtnjuta (2004 s. 20; med ersättningsförslaget få/ha/beviljas). I kapitel 3 ändras 
t.ex. ”har uppburit ekonomiskt bistånd” till ”har fått ekonomiskt bistånd” i 
enlighet med rekommendationen i ”Svarta listan” (2004 s. 19). I gengäld ändras 
i kapitel 2 inte påtalats, och i kapitel 3 blir ett erhållit kvar. Uppbär(a) ändras 
där vidare bara två av de fyra gånger det används. Påtala och erhålla nämns 
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båda som ”ålderdomliga” ord som bör undvikas i Klarspråkstestet (”Klar-
språkstestet: rapporter”, kommentardelen, 2008 s. 36); erhålla finns också i 
”Svarta listan” (s. 10), vilket även uppbära gör (s. 19). 

Prepositionen avseende hör till dem som Klarspråkstestet betecknar som 
”vag” och avråder från. Det är också den som utgör negativt exempel i Språk-
företagets riktlinjer för granskning som förordar ”enkla prepositioner”. Den 
används i kapitel 3 (men inte i kapitel 2), och blir tre av de sju gånger den 
förekommer ändrad till en annan, kortare preposition (för, vad gäller, av). En 
gång faller den bort i samband med en omskrivning.107 

Det mer specialiserade ordförrådet lämnas däremot i stort sett intakt, vilket är 
väntat eftersom instruktionen för uppdraget antyder att ”svåra begrepp” inte ska 
ändras, men att de måste vara förklarade. Texten i fråga är avsedd att vara veten-
skapligt hållbar och delvis producera kunskap, och utmärks också av ett lexikalt 
avancerat språk. Många termer är mycket tekniska i den meningen att de innebär 
ett annat perspektiv än vardagsspråkets på verkligheten och hur den organiseras 
och beskrivs taxonomiskt. De introduceras dock ofta, om än inte alltid med 
förklaringar. Vissa centrala termer förklaras i faktarutor. I kapitel 3 finns ändå 
uppenbarligen ett behov av arbete med orden. Här ändras ordet population till 
befolkning tre av fyra gånger det förekommer, vilket ansluter till att befolkning 
annars är normaltermen i kapitlet (och redan används konsekvent i kapitel 2, 
vilket dock granskaren av kapitel 3 inte kunde veta). Ett annat undantag i samma 
kapitel är när granskaren lägger till en förklaring av ”den lägsta inkomst-
decilen”, vilket saknas, och klistrar in en kommentar som motiverar tillägget: 

(112) [GRANSKARKOMMENTAR 21 I KAPITEL 3:] 
Det är första gången ordet ”decil” används i texten. Kontrollera att 
mitt förtydligande är korrekt. 

Även uttrycket ekonomiskt depriverade kommenteras: 

(113) [GRANSKARKOMMENTAR 8 I KAPITEL 3:] 
”Depriverad” eller verbet ”deprivera” finns inte med i Svensk 
ordbok. Endast ”deprivation” finns med. Kontrollera att min 
omformulering är en korrekt tolkning av det författaren/författarna 
vill säga. 

Granskaren gör ingen ändring av användningen av själva termen i texten – 
omformuleringen som nämns berör inte själva termen – så kommentaren ska 
sannolikt också ses som en uppmaning att byta ut eller förklara depriverad. 

                                         
107  Det är dock svårt att se att det skulle finnas något fog för att hävda att ett utbyte av preposi-

tionen avseende skulle göra texten mindre ”vag”; även efter ändring handlar det om rela-
tioner som ligger på en hög abstraktionsnivå. 
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En ändring av ett uttryck som förefaller vara statistisk jargong görs också i 
kapitel 3, där flödade ersätts: 

(114) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Utflödestakten ökar för varje kohort fram till de med inträdesår 
1997, varefter utflödestakten ånyo minskar: De som gick in i 
biståndstagande 2001 och 2003 lämnar det i ungefär samma 
långsamma takt som de som flödade in 1993 och 1995, under 
lågkonjunkturen. 

[KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Utflödestakten ökar för varje kohort fram till dem med inträdesår 
1997, därefter minskar utflödestakten igen. De som gick in i 
biståndstagande 2001 och 2003 lämnar det i ungefär samma 
långsamma takt som de som gick in 1993 och 1995, under 
lågkonjunkturen. 

Detta kan dock lika gärna ses som ett slags sakfelsändring – ur ett allmänspråk-
ligt perspektiv ”flödar” inte kohorter. 

Personlig preferens? 
Det är önskvärt att granskarnas arbete ska vara så enhetligt som möjligt, och 
detta gynnar inte uttryck för personliga preferenser. Samtidigt är det viktigaste 
arbetsredskapet en del av språkförmågan, som per definition är personlig, och 
alla ändringar som görs bottnar på något sätt i personligt burna uppfattningar. 
Därför är det även väntat att viss individuell variation i form av preferenser eller 
normuppfattningar ska slå igenom. Om personlig prefens förstås snävt som indi-
viduella normer eller normuppfattningar som avviker från det vedertagna är det 
dock svårt att se några tydliga spår av sådana i ändringarna i kapitel 2 och 3. Om 
det däremot förstås vidare, som en särskilt stor tolerans eller aversion mot något 
finns vissa sådana uttryck. 

Ett möjligt exempel är granskaren Emelies förhållningssätt till uttrycket såväl 
… som. Det förekommer visserligen bara tre gånger i kapitel 2, men ersätts då 
alltid med både … och, och Emelie hävdar att hon alltid ändrar detta, förutsatt 
att det inte leder till någon ”krock” med något annat och eller både. Emelie 
motiverar denna ändring med att den gör texten mer lättillgänglig, genom att den 
gör språket mer neutralt och ”osynligt”: 

Emelie: Jag tycker att det gör tonen, texten, tonen i texten mer neutral. Jag tycker att 
såväl som stjäl mer – när jag läser – tycker jag att såväl som stjäl mer 
uppmärksamhet från innehållet än både och. Jag tycker att det … att det 
liksom känns som att skribenten aspirerar mot nånting lite högre och värre 
på det sättet. (paus) Ja, ja. Ofta … Det handlar ofta om att använda ett så 
osynligt språk som möjligt för att inte ta plats och uppmärksamhet från 
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innehållet och då tycker jag att både och är osynligt och såväl … eller ja, så 
gott som osynligt och såväl som är det inte. Men att det är ju en åsiktsfråga. 
Det finns säkert många granskare som inte skulle ha ändrat det. 

Enligt Emelies uppfattning handlar det alltså om en ändring som gör texten mer 
lättillgänglig och läsarvänlig, även om hon avslutar med att markera att det kan 
finnas olika uppfattningar: ”det är ju en åsiktsfråga”. Som jämförelse finns det 
fem förekomster av såväl … som i kapitel 3, men ingen av dem blir ändrad. 

Ett annat exempel på möjlig personlig preferens är granskaren Ninas tolerans 
mot vissa informella stildrag i den ganska formella ”Rapporten”, nämligen 
satsradningar och talspråkliga så som utgör så kallad dubbel satsdel. Fenomenet 
satsradning innebär att mer än en fri sats samsas inom en grafisk mening utan 
explicit samordnande konnektiv eller grafisk markering (semikolon, tankstreck 
eller parentes). Enligt en konservativ normuppfattning är satsradningar olämp-
liga i mer formella texter, och det är ett av de språkdrag som ska undvikas enligt 
Språkföretagets riktlinjer (se kapitel 7). Det är däremot accepterat i informellare 
texter liksom i skönlitteratur (se Språkriktighetsboken 2005 s. 331 ff.). Det är 
alltså ett fenomen som kan ligga i gränslandet till vad som är ”lämpligt” i en 
halvformell text av detta slag, och det personliga i preferensen utgörs av en 
något större tolerans. Detsamma gäller vissa så, som uppfattas som talspråkliga 
(jämför diskussionen om stil ovan). Toleransen tar sig uttryck i att inget av dessa 
drag konsekvent tas bort i kapitel 3, och när det gäller satsradningar tillkommer 
även flera som följd av ändringar.108 Motiveringen bakom dessa ändringar skiljer 
sig åt mellan exemplen: i flera fall innebär ändringen att en konnektiv som 
inleder en relativ sats (varför, vilken) ersätts av en annan konnektiv,109 men i 
andra fall ligger behovet att skriva om en komplicerad och ogenomskinlig sats-
fogning bakom. Det intressanta är dock egentligen inte motiveringen bakom 
ändringen, utan att resultatet av omskrivningen blir en omarkerat samordnad sats 
(som inte heller markeras ortografiskt genom semikolon eller tankstreck). Sats-
radningen som form tolereras uppenbarligen som godtagbar lösning på ett 
omformuleringsbehov, vilket kan uppfattas som ett stilbrott. 

På några områden finns det godtagbara alternativa normer, och här finns 
utrymme för val, vilket leder till skillnader mellan kapitlen. T.ex. finns det inga 
riktlinjer för vilka förkortningar som ska användas, och här gör granskarna olika 
val: Nina föredrar att skriva ut förkortningar som till exempel, medan Emelie 
ändrar så att det konsekvent är förkortat. I fråga om förhållningssättet till ute-
lämnat har i preteritum krävs inte ens konsekvens. Språknormen tillåter båda 
varianterna, och Språkriktighetsboken (2005 s. 372) hävdar att det inte heller är 
”stilistiskt markerat”. Här skiljer sig granskarnas preferenser åt: Emelie sätter i 
kapitel 2 nästan alltid in ett utelämnat har (”medan den {har} legat stabilt sedan 

                                         
108  Sådana exempel finns i inledningen av exempel (78) på sidan 141, i slutet av exempel (83) 

på sidan 144 och i inledningen av exempel (114) på sidan 162. 
109  I flertalet andra fall i kapitlet ändras däremot inte sådana konnektiver. 
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år 2003 för män”), medan Nina i kapitel 3 nästan aldrig gör det.110 Att granskarna 
väljer olika linjer i dessa normvalsfrågor leder alltså till vissa olikheter mellan 
kapitlen. 

Vad ändras inte? 
I det här kapitlet har jag gått igenom det som granskarna faktiskt ändrar, men det 
har också i en del fall framgått vad granskarna inte ändrar. Här ska några ord 
sägas om detta mer systematiskt i relation till hur de kapitel som granskats 
faktiskt ser ut. 

Granskarna ändrar inte textens övergripande och yttre struktur. Detta ingår 
inte i deras mandat, och de kan dessutom bara arbeta med ett kapitel i taget. Med 
undantag för vissa meningssammanslagningar görs inte heller ändringar som går 
över meningsgränsen. Ändringarna följer därmed de riktlinjer som finns om att 
språkgranskningen ska hålla sig på lokal nivå i texten, men ligger möjligen rent 
av under vad deras mandat – ”avsnittsnivån” – tillåter. 

Å andra sidan är behoven av ändringar på högre nivå inte så stora. ”Rap-
porten” följer i hög grad klarspråksriktlinjernas rekommendationer om den över-
gripande strukturen: det finns sammanfattningar, rubrikerna är rimligt informa-
tiva, dispositionen är standardiserad mellan kapitlen och är någorlunda över-
skådlig, det finns i kapitlen inledande metatext som förklarar upplägget och det 
finns en innehållsförteckning för hela ”Rapporten”. Generellt sett kan arbetet på 
Myndigheten med att begripliggöra texten ses som framgångsrikt. (Jämför dock 
också nästa kapitel.) 

I relation till den övergripande textstrukturen ska det dock sägas att vissa av 
granskarnas ändringar faktiskt i någon mån bidrar till att göra den mer funk-
tionell genom att förtydliga den. T.ex. kan vissa ändringar som stärker kohe-
rensen även medföra förtydliganden på textstrukturnivån genom att meningars 
funktion i den kan bli tydligare.  

Som framgick av riktlinjerna, som analyserades i kapitel 4, är en av grund-
principerna för ”klarspråk” att välja ett lagom ”personligt” uttryckssätt och att 
sträva mot ett ledigt och informellt språk. Detta görs inte, med undantag för 
enstaka ändringar som när den klassiskt myndighetsspråkliga prepositionen 
avseende ibland byts ut. Några mer genomgripande ändringar som går i den 
riktningen görs inte alls. Textens avsändaromtal ändras t.ex. inte. Det finns i 
båda kapitlen ett närvarande avsändar-vi. Dessa blir inte ändrade, men några 
omskrivningar som t.ex. skulle göra om passiva verb till aktiva verb med vi som 

                                         
110  Språkvården har visserligen tidigare rekommenderat att har sätts in, men denna rekom-

mendation har tagits bort. Se EU-språkvården (Språkliga frågor och svar, uppslagsord ha, 
har och hade (som hjälpverb), hämtad 30/1 2011, <http://www.regeringen.se/sb/d/2729>), 
där det bl.a. fastslås att ”[j]akten på utelämnat ’ha’ är över”. 
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förstadeltagare görs inte heller, inte ens när det enkelt skulle kunna göras (se 
exempel (108) på sidan 159). 

Ett annat av de övergripande drag som nämns i klarspråksriktlinjerna är 
perspektivet. Här skiljer sig ursprungsversionerna åt mellan kapitlen och även 
inom kapitlen. Generellt kännetecknas ”Rapporten” av ett vetenskapligt per-
spektiv, men det växlar mellan ett mer populariserat och ett mer utpräglat inom-
vetenskapligt perspektiv (något som kan sägas avspegla den motsättning mellan 
det begripliga och det vetenskapligt hållbara som framkom i kapitel 7). Perspek-
tivet tar sig främst uttryck i skiftande krav på förkunskaper om de termer och 
begrepp som används och de tankemönster som aktualiseras. 

Det längre exemplet i utdraget i Bilaga 2 visar ett utsnitt där perspektivet 
visserligen är vetenskapligt, men där hållningen ändå är relativt läsartillvänd 
genom att texten tydligt är uppbyggd som en argumentation, och inte ställer 
några anmärkningsvärda krav på förkunskaper utöver en viss allmänbildning. I 
vissa andra avsnitt, särskilt mot slutet av kapitel 3, framträder dock ett starkt 
inomvetenskapligt perspektiv, vilket kan vara problematiskt för delar av den 
avsedda målgruppen. Ett längre utdrag omfattande två hela avsnitt återges här 
som exempel: 

(115) [KAPITEL 3, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
||| En annan fråga är [[ om den ökade inkomstspridningen och den 
djupa lågkonjunkturen på 1990-talet har medfört ökade 
ojämlikheter i inkomstchanser ]] ? ||| I figur 3:21 visas vilken 
inkomstdecil barnen hamnar i beroende på [[ vilken de växte upp 
i ]]. ||| Vi följer enbart barn [[ som växte upp med föräldrainkomster 
i den högsta respektive lägsta inkomstdecilen ]]. ||| Resultatet tyder 
på [[ att ojämlikheten i chanser är tämligen oförändrad mellan de tre 
födelsekohorter vi studerar ]]. ||| 
   Det framgår [[ att cirka 15 procent av barnen [[ som växte upp i 
lägsta inkomstdecilen ]] själva hamnar i denna lägsta inkomst-
grupp ]]. ||| [α:] Vi kan förstås ändå befara || [’β:] att de med 
inkomster i den lägsta decilen har en extremt utsatt ekonomisk 
situation. ||| [1:] För att undersöka det närmare har vi studerat rörlig-
heten mellan grupper definierade efter inkomstpercentiler || [+2:] 
(se faktaruta Mått på inkomstskillnader). ||| I figur 3:22 represen-
terar varje punkt en percentilgrupp, definierad efter föräldrarnas 
inkomst. ||| Denna punkt är placerad i en rymd bestämd av föräldrar-
nas absoluta inkomst och barnets absoluta inkomst. ||| [1:] Att 
punktsvärmen lutar snett uppåt höger demonstrerar återigen sam-
bandet mellan föräldrar och barn || [=2:] – att växa upp med högre 
inkomster ger fördelar i form av högre egna inkomster. ||| 
   Lutningens regelbundenhet är dock vår fokus. ||| [α:] De röda 
punkterna längst till vänster, << [+β:] som representerar en mycket 
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låg relativ inkomstposition bland föräldrarna, >> visar en ganska 
flack stigning. ||| Det innebär att det inte är någon påtagligt mycket 
större nackdel att komma från den allra lägsta inkomstpercentilen 
jämfört med t.ex. den tionde. ||| Med reservation för [[ att de lägsta 
percentilerna kan innehålla hushåll med dolda ekonomiska 
resurser ]] tycks betydelsen av att växa upp i fattigdom i Sverige 
visserligen inverka på framtida inkomstmöjligheter, men utan att 
uppvisa extrema ojämlikheter. ||| [α:] Punkterna längst till höger 
avviker med en något brantare stigning än andra, || [+βα:] vilket 
indikerar en växande fördel med att ha rika föräldrar [+β×β:] || ju 
rikare de är. ||| [αα:] På det hela taget visar dock våra resultat 
(figurerna 3:20–22) || [’βα:] att den betydelse [[ som föräldrarnas 
inkomst har för barnens inkomst som vuxna ]] är i stort sett linjär, || 
[’β+β:] vilket talar för [[ att de intergenerationella processerna 
huvudsakligen är en fråga om ojämlikhet, snarare än fattigdom ]]. ||| 
Undantaget är fr.a. barn från de ekonomiskt mest gynnade 
hemförhållandena. ||| 

Styckena utgör andra hälften av ett avsnitt med rubriken ”Inkomströrligheten 
med fokus på låg- och höginkomsttagare”. Efter de citerande styckena följer en 
avslutande diskussion som avrundar hela kapitlet. Stycket uttolkar och kom-
menterar två av de tre grafiska figurerna inom stycket. De har rubrikerna 
”Inkomströrligheten mellan generationer (2)” respektive ”Inkomströrligheten 
mellan generationer” och visar båda på sambandet mellan föräldrars och barns 
inkomster. Den andra visar en stigande linje bestående av röda och gröna 
punkter, en så kallad punktsvärm. 

Lösryckt från sitt sammanhang och utan tillhörande figurer framstår detta 
exempel naturligtvis som mycket mer svårtolkat än det är. Men det är ändå utan 
tvekan ett stycke som är mycket krävande att läsa och förstå för den som inte är 
insatt i den specialiserade kunskapsvärld som det hör hemma i (jämför 
Gunnarsson 1987 om kunskapsvärldar i vetenskapliga texter). Det är inte själv-
klart att detta är något problem – är målgruppen forskare införstådda med tanke-
mönstren för hur man går från statistiska data till slutsatser om världen, t.ex. 
risken för att bli fattig som vuxen om man har en fattig uppväxt, är detta ett 
visserligen faktatungt men någorlunda genomskinligt resonemang. Språkdragen 
på ytnivå medför inga stora begriplighetshinder. Textbindningen är rimligt tyd-
lig. Det finns visserligen någon inskjuten sats och några satskomplex med två 
bundna satser, men syntaxen innebär inte något stort begriplighetshinder. Ord-
förrådet är kanske inte så lättillgängligt, men det innebär inget oöverstigligt pro-
blem för den som har läst resten av kapitlet. Här finns ett antal specialiserade 
ord, men inkomstdecil och inkomstpercentil har förklarats, och vad inkomst-
spridning och intergenerationella processer innebär kan nog utläsas av 
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sammanhanget, även om det inte har förklarats explicit.111 Svårast är kanske 
ojämlikhet och fattigdom – allmänspråkliga ord som i detta kapitel har en ganska 
specifik användning. Problemet är också bara till en del abstraktion och nomina-
litet, även om sådan finns här utöver vad som är funktionellt motiverat. Vad 
gäller det text-vi som riktlinjerna efterfrågar är exemplet föredömligt: ett text-vi 
finns här flera gånger i stället för de vanliga passiverna – dock kanske utan att 
det ”ledigare språk” och den ”läsarvänligare ton” som Klarspråkstestet talar om 
riktigt infinner sig. 

Det största problemet ligger – för många läsare – i stället just i kunskaps-
världen. Det som texten här gör är en inomvetenskaplig praktik, att tolka 
statistiska uppställningar, utan riktig motsvarighet i vardagsvärlden. Detta 
kombineras med med en informationsstruktur och disposition som snarare än att 
lyfta fram slutsatserna presenterar de statistiska resultaten i stor detalj med 
utgångspunkt i den statistiska undersökningen. Resonemanget ger stort utrymme 
åt undantag, nyanseringar och reservationer, medan själva syntesen av resone-
manget om denna figur (och två tidigare figurer) finns i en inbäddad sats i näst 
sista meningen och är då så tekniskt formulerad att den inte utan vidare låter sig 
tolkas av en lekman: att ”de intergenerationella processerna huvudsakligen är en 
fråga om ojämlikhet, snarare än fattigdom”. Resonemanget och slutsatsen för-
utsätter intim kännedom om den relevanta vetenskapsvärlden där tolkningar av 
statistiska data är en central praktik, och slutsatsen kräver rätt omfattande tanke-
arbete för att kunna anknytas till vardagsvärlden (jämför Gunnarsson 1985b, 
1987). 

Denna typ av perspektivsvårigheter gör denna och vissa andra passager 
ganska svårtillgänglig för den läsare som är lekman (även om det förstås genom 
sammanfattningen i kapitlet och det sammanfattande kapitlet i ”Rapporten” går 
att tillgodogöra sig kapitlets huvudresultat utan att läsa alla delar av det). 
Mycket få ändringar görs i granskningen för att åtgärda detta. I detta avsnitt gör 
granskaren inga andra ändringar här än att skriva ut förkortningarna t.ex. och 
fr.a. Visserligen finns detta utdrag i slutet av kapitlet, där granskaren verkar ha 
drabbats av tidsbrist och gjort färre ändringar, men inget pekar på att det skulle 
ha blivit särskilt många fler ändringar utöver ytnivån ändå.112 För att åtgärda det 
som kan vara ett begriplighetsproblem skulle nämligen större ingrepp behövas 
av ett slag som skulle uppfattas som ändringar av innehållet, och detta går 
utanför granskarens mandat eller ligger i det riskabla gränslandet. Större 
omstruktureringar kan granskarna inte göra och även på mikroplanet hör 
ändringar av perspektiv antagligen till det som granskaren inte vågar göra. 

                                         
111  Termvalen är dock inte ultimata, vilket kan ses av att flera av dem justeras i slutbearbet-

ningen (se kapitel 11). 
112  Granskaren Nina kommenterar i intervjun detta textställe med att intergenerationella 

processer borde ha ändrats eller kommenterats, och antyder att det kan ha varit tidsbrist 
som låg bakom att formuleringen lämnades nästan helt intakt. 
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Detta exempel kan ses som ett fall där arbetet med begripliggörande i den 
redaktionella processen inte har nått ända fram och där granskningen inte kan 
tillföra texten så mycket. Denna analys stöds av att avsnittet faktiskt blir vidare-
bearbetat i samband med slutbearbetningen av texten (se diskussionen av 
exempel (122) på sidan 178). 

Granskningen och dess underliggande principer 
Motiven bakom de ändringar som görs i granskningen går inte alltid att avgöra 
entydigt och säkert, men de flesta kan ges en tänkbar och rimlig förklaring ad 
hoc. Detta ligger nog i uppgiftens natur, eftersom arbetet med ändringarna så att 
säga också sker ad hoc genom beslut som påverkas av den specifika språkliga 
kontexten och genom granskarnas bristande tidsresurser för att skaffa sig över-
blick över hela texten innan de påbörjar arbetet. 

Det är tydligt att språkriktighet och besläktade aspekter är viktiga, liksom i 
viss mån stilfrågor, där det gäller att se till att stilen varken blir för hög eller för 
låg. För det mångfasetterade området begrplighet ligger tonvikten i granskarnas 
arbete tydligt på att eliminera absoluta och relativa begriplighetshinder såsom 
otydlig eller dubbeltydig syftning, svårgenomskådad satsstruktur och enstaka 
innehållsliga oklarheter. Vissa av de specifika områden som lyfts fram inom 
klarspråksarbetet får en relativt liten roll. T.ex. ändras passiveringar inte alls. 
Detta pekar på att det som är starkast är en strävan efter mottagar- och syftes-
anpassning, där just dessa områden är mindre viktiga. Det handlar då om en rätt 
allmän mottagaranpassning. T.ex. motiveras ändringar inte utifrån resonemang 
om målgruppen. Någon mer specifik mottagar- eller syftesanpassning är nog 
också svår att göra utifrån den ganska kortfattade instruktion som granskarna har 
fått och givet deras begränsade specifika ämneskunskaper som gör det svårt för 
dem att göra förenklande omskrivningar utan att gissa sig fram. 

Granskningen är en del av ett kollektivt författarskap, men det är inte den 
aspekten som blir mest tydlig. I stället framstår granskningen i hög grad som ett 
slags ställföreträdande läsarskap. Granskaren läser texten och passar då på att 
städa undan de värsta hindren för kommande läsare med hjälp av sin tysta 
känsla, skapad av erfarenhet av textarbete och mer eller mindre medvetet inlärda 
principer och normer. 

Begränsande faktorer och granskarens roll 

De överväganden som granskaren har gjort i arbetet syns inte i texterna. 
Däremot ser vi spåren av dem och av de faktorer som skapar ramarna för 
arbetet. Till de viktiga begränsande kontextuella faktorerna hör uppdragets 
formulering (mandatet), riskerna i arbetet och tidstilldelningen. Den senare 
faktorn begränsas i sin tur av ekonomiska omständigheter. Arbetet begränsas 
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också av de redskap som är tillgängliga, liksom av granskarens brist på specifika 
ämneskunskaper. Antagligen påverkas arbetet också av strävanden att göra ett 
jobb som beställaren och uppdragsgivaren blir nöjda med. 

Som framkom i analysen av granskarprovet i förra kapitlet är det mycket 
viktigt att hålla sig till instruktionen, vilket innebär att man som granskare inte 
ska göra något som går utöver det man har mandat för. Granskaren har också 
begränsat med tid för sitt uppdrag, och mer långtgående ändringar tar mer tid. 
Särskilt om texten förutsätter förkunskaper som granskarna inte har torde det ta 
lång tid att göra ändringar som går utöver det mest ytliga, eftersom det kräver att 
granskaren tar sig tid att sätta sig in i och försöka förstå vad texten vill säga. 

Även frågan om risk är ofta kopplad till granskarnas brist på expertis på kun-
skapsområdet, och det som risken handlar om är att det blir så att ”kunden inte 
längre kan stå för texten” (med en formulering hämtad från återkopplingen till 
en av granskaraspiranterna – se kapitel 9). Att helt undvika risk går förstås inte, 
och den hanteras genom att granskaren i en infogad kommentar uppmanar 
beställaren att se efter så att inte föreslagna ändringar förvanskar texten. 

I de tekniska förutsättningarna finns en starkt författarrespekterande hållning i 
relation till revisionerna inbyggd genom att varje enskild ändring måste god-
kännas av författaren (eller någon annan hos beställaren). Detta påminner t.ex. 
om produktionen av skönlitteratur (jämför Blåsjö 1995). Samtidigt ligger 
granskarnas arbetssätt nära en funktionsorienterad hållning för textens språkliga 
sida. De tar ansvaret för att inte ”förvanska” genom att (i princip) kommentera 
riskabla ändringar som riskerar att ändra innehållet, men detta antyder också att 
övriga ändringar ska kunna accepteras utan ifrågasättande, och mer språkliga 
ändringar kommenteras sällan. Det finns alltså likheter med hur produktionen av 
fackböcker ser ut (Olsson 2010). 

Granskarnas arbete förutsätter alltså en rollfördelning som kan sammanfattas 
på så sätt att expertisen är delad: granskarna står för den språkliga expertisen, 
medan skribenter och redaktörer förutsätts stå för den innehållsliga expertisen. 
Denna uppdelning är snarast en förutsättning för att arbetet ska kunna genom-
föras. Eftersom deltagarna inte har direkt kontakt med varandra kan de inte 
modifiera sina roller i direkt dialog, och därför är skilda roller med skilda 
mandat en förutsättning för att processen ska flyta friktionsfritt. Detta är en för-
klaring till den vikt som läggs vid att granskaren ska hålla sig inom ramarna. 

Två granskare – två mönster för praxis? 

I kapitel 8 framgick det att Språkföretaget har arbetat med att göra gransknings-
arbetet mer enhetligt, något som bottnar i en uppfattning att det finns stora skill-
nader mellan olika granskares individuella praxis. Språkgranskaren Emelie, som 
sett några kollegors granskningar, har samma uppfattning. 

Analysen i detta kapitel kan endast delvis belysa likheterna och skillnaderna 
mellan granskarnas arbetssätt, eftersom många av de skillnader som kan 
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urskiljas beror på att de båda kapitlen i sina ursprungsversioner skiljer sig åt. Att 
nominaliseringar som realiserar kausalitetsrelationer endast ändras i kapitel 2 är 
t.ex. naturligt eftersom sådana helt enkelt endast finns i kapitel 2, och det mer 
omfattande arbetet med terminologin i kapitel 3 bottnar i ett större behov av 
detta i just det kapitlet. 

Huvudintrycket är dock att det finns stora likheter mellan granskarnas arbete, 
men också några individuella skillnader. I huvudsak går de ut på att Emelie gör 
något mer än Nina: hon gör rent kvantitativt fler ändringar, och hon ändrar något 
fler fenomen än Nina. Emelie gör även vissa sådana ändringar som sannolikt 
kräver en viss, specifik förtrogenhet med klarspråksarbetets tankeredskap för att 
uppmärksamma. Det tydligaste exemplet är vänstertyngd, ett av de områden som 
har lyfts fram i klarspråksrekommendationer (se kapitel 4 och 8). Emelie gör 
nämligen ändringar som endast tycks kunna förklaras genom vänstertyngd 
(vilket också är den förklaring hon ger), medan Nina bara ändrar vänstertyngd 
när den sammanfaller med andra syntaktiskta begriplighetshinder. 
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11 Receptionen av granskningen 

I detta sista resultatkapitel beskrivs översiktligt hur resultatet av granskningen 
tas emot och vad som händer med de båda kapitlen efter granskningen. 

Utöver den bearbetning som granskningen föranleder görs en del annan 
bearbetning av texten efter granskningen. Eftersom det i många fall är svårt att 
avgöra om och på vilket sätt en viss förändring har föranletts av granskningen 
kommer några kvantitativa data inte att ges. 

Kontrolläsningen 
Jag valde för analysen i förra kapitlet den version av kapitel 2 och 3 som sänds 
från granskaren till projektledaren på Språkföretaget. Innan texten når 
beställaren görs emellertid en så kallad kontrolläsning av projektledaren, vilket 
innebär att även projektledarens eventuella ändringar bör beaktas när recep-
tionen beskrivs. Valet av version visar sig emellertid inte göra någon nämnvärd 
skillnad. Vid kontrolläsningen av kapitel 2 görs nämligen inga som helst 
ändringar, och vid kontrolläsningen av kapitel 3 endast mycket få: ett kvarglömt 
t.ex. ändras i enlighet med att granskaren annars konsekvent har ändrat till till 
exempel, ett mellanslag före en punkt stryks och punkter sätts konsekvent in 
efter källangivelser under figurer. De skilda standarderna för förkortningar som 
granskarna följt görs alltså inte enhetliga. 

I kommentarerna i kapitel 3 görs också några ändringar: två kommentarer 
stryks och ytterligare några skrivs om något. Omskrivningarna resulterar 
antingen i att formuleringar som kan läsas som kritiska stryks eller mildras (t.ex. 
”Hela stycket ’Ytterligare…’ är snårigt” ändras till ”Hela stycket ’Ytterligare…’ 
är lite snårigt”), eller i att språket i kommentaren blir mer ”förebildligt”, t.ex. 
mindre syntaktiskt elliptiskt eller mer ”aktivt” (ett passivt verb ersätts av ett 
aktivt: ”Menas …?” ändras till ”Menar ni …?”): 

(116) [GRANSKARKOMMENTAR I KAPITEL 3, FÖRE KONTROLLÄSNING:] 
Förtydliga? ”Fattigdomen”? Eller syftar ”den” på ”levnads-
standarden”? 

[GRANSKARKOMMENTAR I KAPITEL 3, EFTER KONTROLLÄSNING:] 
Menar ni ”fattigdomen” eller ”levnadsstandarden”? Förtydliga. 

(117) [GRANSKARKOMMENTAR I KAPITEL 3, FÖRE KONTROLLÄSNING:] 
Hela stycket ”Ytterligare…” är snårigt men svårt att ändra i när jag 
inte är säker på betydelsen. Markerad mening är ett exempel. 
Menas ” En sådan ansats närmar sig, trots alla olikheter, hur 
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levnadsnivå definieras [eller mäts??] i de skandinaviska länderna”? 
Eller ”definitionen av levnadsnivån i de skandinaviska länderna”? 

[GRANSKARKOMMENTAR 30 I KAPITEL 3, EFTER KONTROLLÄSNING:] 
Hela stycket ”Ytterligare…” är lite snårigt men svårt att ändra i när 
jag inte är säker på betydelsen. Markerad mening är ett exempel. 
Menar ni ” En sådan ansats närmar sig, trots alla olikheter, hur 
levnadsnivå definieras [eller mäts?] i de skandinaviska länderna”? 
Eller ”definitionen av levnadsnivån i de skandinaviska länderna”? 

(118) [GRANSKARKOMMENTAR 30 I KAPITEL 3, FÖRE KONTROLLÄSNING:] 
Kontrollera att korrekt tolkat, att det inte finns fler ändar än två så 
att säga. Det såg inte bra ut med ”ändarna”. 

[GRANSKARKOMMENTAR I KAPITEL 3, EFTER KONTROLLÄSNING:] 
Kontrollera att jag har tolkat detta korrekt , att det inte finns fler 
ändar än två så att säga. 

Ingreppstyper vid slutbearbetningen 
En jämförelse av den granskade versionen och den slutbearbetade versionen 
visar att granskarnas ändringar i flertalet fall blir accepterade, men att bearbet-
ningen av ändringsförslagen inte görs mekaniskt. Vanligare än att en föreslagen 
ändring avvisas är att en tredje formulering väljs. Det förekommer också följd-
ändringar, det vill säga en ändring som följer upp en accepterad ändring före-
slagen av granskaren. Ett exempel är en tempusändring som föreslås vid gransk-
ningen av mening 21 i utdraget i Bilaga 2 (kommer … ägnas ändras till ägnas). 
Denna accepteras, men följs i slutbearbetningen också upp med en motsvarande 
tempusändring även i mening 22 (kommer … att uppdatera ändras till 
uppdaterar). 

I andra fall tillkommer ändringar som uppenbarligen inte är direkt föranledda 
av granskningen. Dessa bottnar i behov av innehållslig utveckling eller korri-
gering, behov av ändring i strukturen eller av kvarvarande begriplighetsproblem. 

En specifik kategori av ändringar är en konsekvent strykning av vi i slut-
bearbetningen av kapitel 2. Bakom den ligger ett policybeslut från Myndigheten 
centralt om att det inte ska stå vi i Myndighetens texter. Detta hade inte beaktats 
när kapitlen för ”Rapporten” skrevs, och det finns ett stort antal vi/oss i texten: 
nära hundra i kapitel 2 och drygt hundra i kapitel 3, främst i metatextuell 
betydelse (’vi författare’). De åtgärdas inte heller vid granskningen, men vid 
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slutbearbetningen av kapitel 2 arbetas till sist alla vi/oss bort.113 Förutom 
strykningar av metatext med ett vi används tre huvudtekniker för detta: 

– ersättning av vi med man: ”kan vi dra slutsatsen att […]” ändras till ”kan 
man dra slutsatsen att […]” 

– passivering: ”I den förra rapporten kunde vi följa utvecklingen […]” ändras 
till ”I den förra rapporten kunde utvecklingen följas […]”  

– omskrivning med en nominalisering eller annan opersonlig omformulering: 
”vilket innebar att vi kunde beskriva […]” ändras till ”vilket innebar att 
beskrivningen innefattade […]”, ”att vi inte får med den kraftiga nedgången i 
ekonomin […]” ändras till ”att den kraftiga nedgången in ekonomin […] inte 
ingår”. 

Detta ger detta upphov till ett stort antal ändringar, och de går alltså ofta direkt 
på tvärs mot klarspråksidealens strävan att använda vi i texter och att undvika 
passiveringar och nominaliseringar (jämför kapitel 4). Även redaktören Anna 
beklagar att vi måste arbetas bort eftersom det innebär en förlust av en resurs för 
att skriva gott vetenskapligt språk, eftersom ett vi gör det möjligt att ”föra en 
diskussion” med läsaren. 

Hantering av synbart omotiverade ändringar 
Det vanliga är alltså att de föreslagna ändringarna accepteras eller att en tredje 
formulering väljs, vilket skulle kunna tolkas som att ändringarna i granskningen 
ses som relevanta, eller åtminstone att de uppmärksammar något som ses som 
relevant att åtgärda. Det framgår emellertid av intervjun med redaktören för 
texten, Anna, att ett accepterande av en föreslagen ändring inte alls betyder att 
motiveringen bakom den har blivit uppfattad eller accepterad. Även många 
sådana ändringar vars motivering inte är självklar för Anna (och hennes kollega) 
blir nämligen accepterade. 

I intervjun uttrycker Anna en frustration över vad hon uppfattar som att 
granskarna gör ändringar som inte är nödvändiga eller som är obegripliga. Som 
exempel på detta ger Anna ”att man fick inte skriva såväl som, bara både och”. 
Ändringen av såväl … som till både … och görs konsekvent vid granskningen 
av kapitel 2 (jämför om personlig preferens i förra kapitlet). Granskaren 
motiverar den med att den gör texten mer lättillgänglig, eftersom såväl … som 
enligt granskarens uppfattning är mindre läsarvänligt. Men denna uppfattning 
delas inte av Anna, som särskilt motsätter sig konsekvensen i ändringen som gör 
språket mindre varierat. Denna ändring är med andra ord självklart motiverad 

                                         
113  Även i kapitel 3 arbetas textens vi/oss också bort, men inte förrän i samband med korrek-

turläsningen. 
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för granskaren, men obegriplig och olämplig enligt Anna. Trots det har denna 
ändring genomgående blivit accepterad i slutbearbetningen. 

Ett annat exempel på omotiverade ändringar som Anna ger är meningar som 
har blivit sammanslagna. Sådana finns det ganska många av i granskningen av 
kapitel 2 (jämför kapitel 10). Även denna typ av ändringar har i slutbearbet-
ningen mestadels accepterats, men alltså även här utan att Anna har sett någon 
motivering bakom dem. Detta går nämligen i motsatt riktning mot de regler som 
hon som andraspråksinlärare har lärt sig: 

Anna: Alltså, när jag har lärt mig – som du förstår att svenska är inte mitt moders-
mål – så jag har lärt mig, bankat in, att svenskar gillar korta meningar. På 
mitt modersmål man skriver inte korta meningar, bara långa, så jag skriver 
en lång mening och sen hackar jag upp det i mindre och då blir det bra, 
oftast. […] Och vad dom gjorde, dom satte ihop dom här meningar i en lång 
mening, alltså. Jag kunde inte begripa, vart tog alla dessa regler som jag fick 
bankade i mig en gång i tiden. […] Så jag förstår inte varför, var har dom 
fått det här ifrån? 

Även denna typ av ändring är däremot sjävklart motiverbar för granskaren. 
Granskaren Emelie kommenterar i intervjun utifrån ett exempel (exempel (80) 
på sidan 142) att ändringen gör relationen mellan satserna tydligare, och att text-
flödet blir bättre om vissa meningar slås ihop. På en direkt fråga om det är ett 
problem att meningen blir längre hänvisar hon till den uttalade rekommenda-
tionen i klarspråkssammanhang att meningslängden bör vara varierad (se kapitel 
4). I detta fall hamnar alltså ändringar som kan motiveras utifrån klarspråks-
rekommendationerna i direkt motsättning med andra normuppfattningar, enligt 
vilka denna typ av ändringar framstår som märklig. 

Riktigt alla synbarligen omotiverade ändringar accepteras dock inte. Följande 
föreslagna ändring blir t.ex. inte accepterad: 

(119) [KAPITEL 2, VERSIONEN FÖRE GRANSKNING:] 
Trots att Sverige under lång tid uppmärksammats för den 
aktiva och förhållandevis kostsamma arbetsmarknadspolitiken 
återfanns inte Sverige fram till år 1991 bland de länder som i 
förhållande till BNP hade de högsta totalutgifterna för arbets-
marknadspolitiken, det vill säga de sammantagna utgifterna för 
aktiva och passiva åtgärder. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER GRANSKNING:] 
Sverige har under lång tid uppmärksammats för den aktiva och 
förhållandevis kostsamma arbetsmarknadspolitiken, men trots det 
återfanns inte Sverige fram till år 1991 bland de länder som i 
förhållande till BNP hade de högsta totalutgifterna för arbets-
marknadspolitiken, det vill säga de sammantagna utgifterna för 
aktiva och passiva åtgärder. 
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[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER SLUTBEARBETNING:] 
Trots att Sverige under lång tid uppmärksammats för den 
aktiva och förhållandevis kostsamma arbetsmarknadspolitiken 
var totalutgifterna för arbetsmarknadspolitiken, det vill säga de 
sammantagna utgifterna för aktiva och passiva åtgärder, i förhåll-
ande till BNP inte bland de högsta jämfört med andra länder fram 
till år 1991. 

Denna mening diskuterades som exempel (84) (sidan 145) och beskrevs då som 
en ändring som endast kan förklaras av en strävan att eliminera vänstertyngd. 
Men i slutbearbetningen avvisas hela den ändring av satsstrukturen som gjorde 
att vänstertyngden minskades, och den inledande bundna specificerande satsen 
om 14 ord återställs. (Däremot görs i slutbearbetningen andra omskrivningar i 
meningen. Dessa innebär ändrad ordning inom meningen och vissa strykningar.) 
En bidragande orsak till att ändringen inte accepteras kan vara att meningen 
inleder ett stycke och att granskarens ändringsförslag gör att stycket skulle 
inledas med ”Sverige har …” trots att även det stycke som föregår det inleds 
med orden ”Sverige har …”. Stilistiskt är granskarens omskrivningsförslag 
därför mindre lyckat, vilket kan motivera att det avvisas – i kombination med att 
ändringen också synbarligen är omotiverbar för den som inte känner till prin-
cipen om vänstertyngd. Till detta bidrar att vänstertyngden i detta fall inte på 
något sätt gör meningens struktur svårtolkad vid läsningen. 

Ändringsförslagens relevans 
Det framgick i förra kapitlet att granskarnas arbete begränsas av att de inte har 
några djupare ämneskunskaper om temat för ”Rapporten”, och därför iakttar en 
stor försiktighet när det gäller innehållsliga ändringar, inklusive terminologiska 
ändringar. De uppmärksammar dock vad de ser som oklarheter. Just detta att de 
”reagerar på meningar som är dunkla” är också något som uppskattas av redak-
tören Anna, eftersom de som jobbar med texterna till slut blir blinda för sådant. 
Samtidigt är granskarnas brist på ämneskunskaper ett problem, enligt Anna: 

Anna:  Och ofta när dom föreslår ändringar därför att dom tycker att det är dunkelt 
blir dom här ändringarna uppåt väggarna. Så det skulle räcka att göra en 
anteckning och säga att det här är inte riktigt begripligt, det måste man 
ändra, för då skulle man göra det. För oftast, deras förslag var inte så bra. 

Som exempel anför Anna en erfarenhet från en tidigare granskning, där en 
granskare ville ändra termer som kohort och den demografiska transitionen, 
något som är otänkbart eftersom dessa är de vedertagna termerna och termbyten 
inte skulle göra texten mer begriplig. 

Exempel på liknande föreslagna ändringar är dock svåra att hitta i gransk-
ningen av kapitel 2 eller 3 i den aktuella rapporten. Iakttagelsen är snarare att 
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granskarna (i enlighet med sin instruktion) är mycket försiktiga med att ändra 
termer (jämför kapitel 10) och att föreslå omskrivningar, liksom att de omskriv-
ningar som föreslås trots allt faktiskt blir accepterade i slutbearbetningen. 

Å andra sidan är det inte ovanligt att en annan formulering än den som före-
slås av granskarna väljs i slutbearbetningen. Det innebär att granskarens förslag 
till ändring visserligen inte accepteras men att ursprungsformuleringen inte 
heller återställs, utan att en tredje formulering väljs. Sådana ändringar indikerar 
att redaktören har delat eller accepterat granskarens bedömning att ursprungs-
formuleringen på något sätt var problematisk eller mindre lyckad, men har före-
dragit en annan formulering än den som granskaren föreslagit. Skälet till valet 
av en tredje formulering förefaller ofta språkligt snarare än innehållsligt och 
vittnar då om något olika språkliga ideal. T.ex. accepteras aldrig de satsrad-
ningar som ibland uppstår i kapitel 3 som följd av granskarens ändringar, vilket 
pekar mot ett relativt formellt stilideal. Slutbearbetningen kan också resultera i 
en formulering som så att säga går ett steg längre än granskarens ändrings-
förslag. Ett exempel på detta är mening 19 i utdraget i Bilaga 2: 

(120) [KAPITEL 2, VERSIONEN TILL GRANSKNING:] 
[…] och eftersom problemen tycks bestå kan vi dra slutsatsen att 
förklaringar till ungdomsarbetslöshet ska sökas på systemnivå 
snarare än på individnivå. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN FRÅN GRANSKNING:] 
[…] och eftersom problemen ändå tycks bestå kan vi dra slutsatsen 
att ungdomsarbetslösheten beror på problem i systemet snarare än 
bland individerna. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER SLUTBEARBETNING:] 
[…] och eftersom problemen ändå tycks bestå kan man dra 
slutsatsen att ungdomsarbetslösheten beror på strukturella 
förhållanden snarare än på problem bland individerna. 

Här har ändringen av den abstrakta metaforen på systemnivå till problem i 
systemet i stället blivit ersatt av en formulering om strukturella förhållanden. 

Ändringar som inte är betingade av granskningen 
Det var från början avsikten att den version som sändes till granskning skulle 
utgöra en färdigbearbetad version och att den efter granskningen skulle kunna 
skickas för layoutning i stort sett direkt. Så blev det dock inte, och det görs alltså 
även ett antal ändringar som inte har något uppenbart samband med gransk-
ningen. Bland dem finns sådana som även skulle ha kunnat göras inom gransk-
ningen, men också många ändringar som är av sådana slag som granskaren inte 
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kan ändra inom sitt mandat eller som hör till sådant som granskarna undviker att 
göra. 

Vissa av dessa ändringar är sådana som kräver särskild förtrogenhet med 
ämnesområdet. Det gäller t.ex. vissa terminologiska ändringar. I det avsnitt ur 
kapitel 3 som visades som exempel (115) på sidan 165 görs bl.a. en rad term-
byten: absolut inkomst ändras till faktisk inkomst, inkomstdecil till inkomstdecil-
grupp eller inkomstgrupp och så vidare. Ett exempel på en innehållslig ändring 
är en formulering om ”full sysselsättning” (i kapitel 2), som ändras till det för-
modligen mer sakligt korrekta ”hög sysselsättning” (”Under efterkrigstiden fram 
till hösten 1991 utmärktes svensk arbetsmarknad av full sysselsättning […]” 
ändras till ”[…] hög sysselsättning”). 

Även ändringar som berör vad som är lämpligt i detta snarast vetenskapliga 
register kan göras. Ett sådant exempel är den ändring som i slutbearbetningen 
görs i mening 18 i utdraget i Bilaga 2: 

(121) [KAPITEL 2, VERSIONEN TILL GRANSKNING:] 
I ett europeiskt perspektiv har Sverige år 2008 också rusat upp till 
en föga smickrande fjärde plats bland EU25-länder i ”ungdoms-
arbetslöshetsligan” (15–24 år) [7]. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN FRÅN GRANSKNING:] 
I ett europeiskt perspektiv rusade Sverige år 2008 också upp till en 
föga smickrande fjärde plats bland EU25-länder i ”ungdomsarbets-
löshetsligan” (arbetslöshet bland unga 15–24 år) [7]. 

[KAPITEL 2, VERSIONEN EFTER SLUTBEARBETNING:] 
I ett europeiskt perspektiv låg Sverige år 2008 på fjärde plats i 
EU25-ländernas ”ungdomsarbetslöshetsliga” (arbetslöshet bland 
unga 15–24 år) [7]. 

Den värdering som omdömet föga smickrande uttrycker har granskaren lämnat 
intakt, men den stryks i slutbearbetningen. Formuleringen har främst funktionen 
att uttrycka författarattityd gentemot det utsagda, Sveriges höga ungdomsarbets-
löshetstal. Sådana värderingar är emellertid oväntade i registret, eftersom 
värderingar i vetenskapliga texter typiskt sett uttrycks mer indirekt och dessutom 
mer sakligt.114 Ändringen motiveras därför snarast av registermässig lämplighet, 
men berör samtidigt naturligtvis också ”innehållet” och det är därför inte väntat 
att granskaren ska göra en sådan ändring.115 

                                         
114  Jämför t.ex. Hunston 1993; se även om värderingar i granskarprovet i kapitel 9.  
115  Den andra ändringen som görs i slutbearbetningen av detta exempel, ersättningen av 

”rusade … upp till … fjärde plats” med det stilmässigt mer neutrala ”låg … på fjärde 
plats”, hör däremot till den typ av ändring som skulle ha kunnat göras i granskningen. 
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En typ av ändringar som granskarna absolut inte kan göra inom sitt mandat är 
strukturförändringar, men sådana görs i slutbearbetningen. Till strukturföränd-
ringarna hör att hela stycken stryks. I den slutbearbetade versionen av kapitel 2 
utgår ett helt längre stycke, i kapitel 3 ett kortare. På andra ställen stryks enstaka 
meningar, t.ex. mening 14 i utdraget i Bilaga 2. Men meningar kan också 
komma till. Dessa har normalt funktionen att förtydliga ett resonemang och kan 
därför också påverka textstrukturen. Ett exempel på detta är behandlingen av det 
avsnitt i slutet av kapitel 3 som visades som exempel (115) på sidan 165 och 
analyserades i anslutning till detta. Där konstaterade jag bl.a. att en brist i 
avsnittet var strukturell genom att dess huvudsakliga slutsats inte var framlyft. 
Denna brist blir dock åtgärdad i slutbearbetningen: den tidigare, undangömda 
sammanfattande formuleringen som fanns i näst sista meningen (”att de inter-
generationella processerna huvudsakligen är en fråga om ojämlikhet, snarare än 
fattigdom”) stryks och ersätts av en mer slagkraftigt formulerad mening allra sist 
i stycket. Här återges slutet av det sista stycket efter slutbearbetning: 

(122) [KAPITEL 3, VERSIONEN EFTER SLUTBEARBETNING:] 
[…] Punkterna längst till höger avviker med en något brantare 
stigning än andra, vilket indikerar att fördelen med att ha rika 
föräldrar växer oproportionerligt ju rikare de är. På det hela taget 
visar dock våra resultat (figurerna 3:20–22) att den betydelse som 
föräldrarnas inkomst har för barnens inkomst som vuxna i stort sett 
är linjär. Undantaget är framför allt barn från de ekonomiskt mest 
gynnade hemförhållandena. Det är alltså inte fattigdomen, utan den 
gradvisa ojämlikheten och de extrema fördelarna med att växa upp i 
de rikaste inkomstskikten som står bakom sambandet mellan 
föräldrars och barns inkomster. 

Denna avslutande mening fungerar då som en avrundande kärnmening för hela 
avsnittet. Perspektivet är visserligen fortfarande vetenskapligt, men genom 
denna ändring får avsnittet en tydligare textstruktur. 

Normer och roller i konflikt? 
Det händer alltså ganska mycket i slutbearbetningen av texten. Ändringar blir 
ofta accepterade eller ersatta av en tredje formulering, men det kvarstår också 
behov av annan vidarebearbetning. Inte minst blir vissa sådana saker som 
granskarna inte har kunnat åtgärda (termbruk, i någon mån struktur) åtgärdade i 
denna fas i stället. Ser man på hur ändringarna blir mottagna är det just 
uppmärksammandet av oklarheter och begriplighetshinder som uppskattas av 
redaktören. Som har framgått uppstår det emellertid också normkonflikter. 

I kapitel 7, där produktionen av ”Rapporten” beskrevs, identifierades två prin-
ciper för att hantera normmotsättningar som uppstår i skrivandet. Dessa var: 
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– Om individuellt språkbruk hamnar i motsättning med begriplighet prioriteras 
begriplighet, men bara då – det är inte ett egenvärde att texter ser likadana ut, 
och det ska finnas goda skäl för att något ska ändras. 

– Om begriplighetsproblem uppstår på grund av inomvetenskapligt perspektiv 
så ska även då begripligheten prioriteras, men resultatet måste ändå bli veten-
skapligt hållbart. 

Granskningen hamnar i konflikt med den första principen genom att språket görs 
mer homogent och genom att till synes omotiverade ändringar görs. Denna 
homogeniserande verkan är något som redaktören Anna ställer sig oförstående 
inför och säger att de ”tar sig väldigt stora friheter med texten”. I intervjun åter-
kommer hon flera gånger till vikten av utrymme för individuell variation i 
uttryckssätt: 

Anna: Det finns olika uppfattningar hur man jobbar med såna texter som kommer 
från författare. En uppfattning är att man ska skriva om så att det passar in i 
mall, en viss mall, vilket jag är absolut motståndare till, för det är en 
individuell författare. Man måste ofta skriva om dessa texter, men inte i 
syfte att ta bort individuell prägel utan enbart … Det enda syftet är att göra 
det begripligt, tycker jag. Det är det överordnade syftet. 

Det finns visserligen inga uppenbara brott mot den andra huvudprincipen i de 
kapitel som jag har undersökt, eftersom granskarna är relativt försiktiga. Men 
redaktören har ändå en uppfattning om att detta kan förekomma, vilket exempli-
fieras med en tidigare erfarenhet av en granskare som hade föreslagit utbyte av 
nödvändiga facktermer som från granskarens horisont antagligen föreföll 
onödiga.116 

Denna motsättning utgör på sätt och vis en spegelbild av den konflikt om 
makten över texten som gjorde sig gällande i arbetet med granskningen. På 
Språkföretaget var antagandet att språkvårdarna ibland egentligen vet bättre vad 
en text behöver, men det blir också tydligt att den som skickar sin text för 
granskning kan ha krav och förväntningar som inte motsvaras av det som görs i 
granskningen. Redaktören återkommer flera gånger till att granskarnas brist på 
specifika ämneskunskaper är ett problem som visar sig i deras arbete, och att det 
är konstigt att de arbetar med ”alla möjliga texter” utan att specialisera sig. 

Någon tydlig chans att lära sig något nytt får nog ingendera parten. En av de 
ändringar som redaktören ger som exempel på omotiverade ändringar är 
sammanslagning av korta meningar, och detta är något som har stöd i rekom-
mendationer om begripligt språk, men eftersom det inte finns något utrymme för 
dialog kan detta aldrig förklaras. De enskilda skribenterna får över huvud taget 

                                         
116  Detta bryter dock även mot den norm som gäller på Språkföretaget, att ta hänsyn till 

textens funktion även om den hamnar i konflikt med klarspråksprinciper, men i brist på 
ämneskunskap kunde knappast granskaren veta detta. 
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inte se resultatet av granskningen, och bristen på respons gör att granskarna 
varken vet vad som blivit bra eller vad som har mött motstånd. De får av detta 
skäl ingen chans att vidga sina erfarenheter. 

I slutdiskussionen i förra kapitlet tog jag upp att en viss rollfördelning med 
delad expertis är en förutsättning för att granskningen ska kunna genomföras på 
ett standardiserat sätt utan direktkontakt: att granskarna står för den språkliga 
expertisen, medan skribenter och redaktörer förutsätts stå för den innehållsliga 
expertisen. Emellertid är det uppenbart att vissa av de problem som redaktören 
aktualiserar beror på att denna rollfördelning inte stämmer överens med de 
behov som föranlett att hon velat få texten granskad. Framför allt är det sär-
hållandet av den språkliga och ämnesmässiga expertisen som är problematisk 
eftersom den inte är riktigt förenlig med rollfördelningen i Myndighetens arbete 
med ”Rapporten”, där språk och innehåll behandlas som integrerade aspekter. 
Ur redaktörens perspektiv gör därför granskarna därför både för mycket och för 
lite – de ändrar språkliga aspekter på ett sätt som uppfattas som onödigt ingrip-
ande, medan de inte gör sådana ändringar som förutsätter förtrogenhet med 
textens ämnesområde. 
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12 Granskning, normer och verksamheter: 
en diskussion 

Denna forskningsrapport har redovisat en fallstudie där två språkvårdare språk-
granskar och ger revisionsförslag för en myndighetsrapport som är avsedd att 
vara vetenskapligt hållbar men ändå tillgänglig för en bred målgrupp. Under-
sökningen har haft två sammanflätade perspektiv:  

– Vad granskarna gör i sina textrevisioner – liksom hur denna praxis förhåller 
sig till de normer och ideal som finns i verksamheten och i den centrala 
myndighetsspråkvården i stort. 

– Hur arbetet organiseras, hur formerna för det ser ut och hur de olika del-
tagarna förhåller sig till det. 

Detta kapitel kommer att dra ihop trådarna från de tidigare kapitlen. Först 
diskuteras språkperspektivet: vad granskningen innebär och hur den förhåller sig 
till klarspråksidealen och de normer och ideal som finns i verksamheterna. Där-
efter berörs arbetsorganisationen, och hur den bidrar till ett visst utfall. Detta 
leder också till en diskussion som sätter in arbetet i sitt större sammanhang, där 
frågan om granskningen som revisionsprocess och granskningen som språk-
vårdsinsats diskuteras. Kapitlet avslutas med ett slutord. 

Språkdrag och principer i granskningen 
Analysen av några centralt utarbetade riktlinjer i kapitel 4 visade att ”klarspråk” 
är ett fenomen som berör många olika nivåer i texter, från en utvecklad mot-
tagarmedvetenhet, över frågor om struktur och disposition och t.ex. rubrik-
användning, till specifika frågor om lexikogrammatiken (syntax, grammatik och 
lexikon). Många aspekter av detta är dock bortdefinierade ur granskningsupp-
draget som det ser ut i det aktuella fallet. 

I kapitel 6 framkom att kravspecifikationen i upphandlingen av tjänsten ”all-
män språkgranskning” på den beställande myndigheten riktar in uppdraget mot 
ytspråkliga faktorer. Denna avgränsning har också, som framkom i kapitel 8, sin 
direkta motsvarighet i de riktlinjer som det akttuella språkvårdsföretaget 
(vinnaren av upphandlingen) ger till de underkonsulter som ska utföra upp-
draget. Avgränsningen återspeglas också i det prov som Språkföretaget ordnar 
för att rekrytera nya granskare, där det också framgår att det är viktigt för en 
granskare att hålla sig inom sitt tilldelade mandat. Avgränsningen gör att t.ex. 
sådant som mer övergripande sidor av textstrukturen faller utanför det som 
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granskarna ska göra något åt, och detta gäller alla typer av omarbetningar som 
utgör större ingrepp. 

Granskarna respekterar sitt avgränsade mandat och tonvikten i gransknings-
arbetet ligger därför på att arbeta bort språkriktighets- och konsekvensproblem, 
att skapa koherens i texten (i bred mening, inkluderande innehållslig koherens) 
och att arbeta bort begriplighetshinder. Resultatet blir en ökad allmän läsar-
vänlighet och ökad allmän textkvalitet på meningsnivå: ett antal språkriktighets-
fel har rättats, ett antal oidiomatiska formuleringar har försvunnit, ett antal 
oklara meningar har uppmärksammats (och slutligen åtgärdats) och texten har 
blivit något mer lättillgänglig – i alla fall om man antar att sådant som minskad 
”vänstertyngd” (i ett av kapitlen), förbättrad textbindning och något enklare sats-
struktur har denna effekt.117 Eftersom bara relativt ytliga ändringar kan göras, 
kan det som granskarna gör beskrivas som ett slags effektiv städning av textytan 
från uppenbara begriplighetshinder. 

Granskningen i relation till normer för ”klarspråk” 

Det är intressant att uppmärksamma några särskilda språkliga aspekter, eftersom 
de olika centrala riktlinjedokumenten för ”klarspråksarbete” (se kapitel 4) fram-
ställer vissa konkreta områden inom lexikogrammatiken som särskilt relevanta 
för ”klarspråk”. Aspekter på representationen av aktörer i texten (passiveringar, 
nominaliseringar) är enligt dessa riktlinjer viktiga. Ett närvarande vi i texten är 
önskvärt, och hållningen ska vara ”lagom personlig” med en ton anpassad till 
genren och läsaren (men ändå inte ”opersonlig”). Textbindning är något viktigt 
för rapporter, och satsfogning är också något centralt enligt flera riktlinjer: kom-
plicerade meningar, eventuell särskilt stor vänstertyngd och eventuella särskilt 
långa meningar bör arbetas bort. Vad gäller lexikon ska facktermer uppmärk-
sammas och ord som kan uppfattas som särskilt utmärkande för (formellt) 
myndighetsspråk bör ersättas, t.ex. verb som erhålla och prepositioner som 
avseende. De flesta av dessa drag återkommer i Myndighetens beskrivning av 
tjänsten allmän språkgranskning och de återkommer även i Språkföretagets 
riktlinjer. Vad som ingår i det kodifierade klarspråksidealet är därför i många 
avseenden ganska entydigt. 

I granskningen är dock alla dessa områden inte lika prioriterade. Passiveringar 
arbetar granskarna inte alls bort, och nominaliseringar ändras ganska sällan. 
Något arbete för att göra texten mer ledig eller personlig görs inte, och inte 
heller ändras myndighetsspråkliga ord konsekvent. Även mycket specialiserade 
termer tolereras (vilket också är i enlighet med den uttryckliga instruktionen för 
det specifika uppdraget). Få av de ändringar som görs kan hänföras specifikt till 

                                         
117  Vilken faktisk effekt detta har på textens tillgänglighet för de avsedda läsarna går inte att 

bedöma, men sannolikt är det arbetet med oklara meningar som betyder mest eftersom de 
kan innebära absoluta begriplighetshinder. 
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klarspråksnormerna utan är snarare betingade av en anpassning till allmän läsar-
vänlighet. Det enda riktigt tydliga exemplet på klarspråksanpassning är den ena 
granskarens ändringar av vänstertyngd. 

Det finns sannolikt flera olika samverkande orsaker till att riktlinjerna och 
praxis skiljer sig åt. Ett av skälen är att förutsättningarna för arbetet innebär 
begränsningar som gör att vissa ändringar är svåra eller omöjliga att göra. Att 
ändra abstrakta nominaliseringar är t.ex. vanskligt att göra, eftersom en omskriv-
ning som gör en abstrakt referent till en specifik (eller generell) typiskt kräver 
explicitering eller informationstillägg (jämför Klarspråkstestets exempel på 
”konkretiserande” omskrivning som återges i exempel (35) på sidan 61), och för 
att göra detta skulle granskarna behöva inhämta nya uppgifter eller helt enkelt 
gissa, och detta medför en stor risk för att texten ska förvanskas. Även att ändra 
passiva verb till aktiva kräver ibland att information tillförs. Möjligheterna till 
omskrivningar begränsas därför av den information som redan är tillgänglig 
eftersom granskarna inte kan lägga till någon information. Denna typ av 
ändringar kräver också mycket tid att åtgärda. 

Ett annat skäl till att vissa klarspråksnormer inte beaktas är att de helt enkelt 
blir irrelevanta eller oviktiga i sammanhanget. Granskarna arbetar – enligt min 
tolkning – utifrån en bedömning av vad som är mest ändamålsenligt för texten, 
och detta motiverar att vissa ändringar inte görs. T.ex. ryms vissa ändringar som 
skulle göra texten mer personlig i princip inom granskarnas mandat, men de 
blockeras sannolikt av vad som uppfattas som lämpligt för en rapport. Ett 
ledigare språk är inte något självändamål för denna typ av ganska specialiserad 
text, och det som utgör en ”lagom personlig ton” (”Hur skriver man klarspråk?” 
2009) är i praktiken en ton som inte alls är särskilt personlig.118 Även de ute-
blivna ändringarna av passiveringar och nominaliseringar kan möjligen ses som 
ett uttryck för ett värnande om ändamålsenligheten. Att passiver och många 
nominaliseringar lämnas orörda ligger nämligen i linje med registrets prefe-
renser för abstrakta och opersonliga uttryckssätt. Även om detta inte kan 
betraktas som någon aktiv mottagar- och syftesanpassning kan det beskrivas 
som ett slags ganska långtgående funktionsrespekt: granskarna är genomgående 
lojala med registrets krav, och avsiktliga ändringar som riskerar att påverka 
funktionen görs inte. 

Granskningen i relation till annat klarspråksarbete 

Det finns alltså väsentliga skillnader mellan det som sägs i riktlinjer och gene-
rella instruktioner och det som faktiskt görs i granskningen. De språkliga valen 
motsvarar inte det man i riktlinjer och liknande dokument benämner ”klar-

                                         
118  Granskarna är också motiverade att vara försiktiga med sådana ändringar, mot bakgrund av 

den kritik som finns mot klarspråksarbete. 
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språk”. Frågan måste därför ställas hur det som görs i granskningen förhåller sig 
till det man ofta benämner ”klarspråksarbete”. 

En iakttagelse som jag har gjort i analysen av normerna och normuppfattning-
arna i de olika leden är att det finns en genomgående spänning mellan principen 
om mottagaranpassning (anpassning till målgruppen och till textens syfte) och 
vissa specifika riktlinjer för språklig utformning associerade med ”klarspråk”, 
som i sin mer extrema form får det att framstå närmast som en särskild stilart (se 
särskilt kapitel 4). Denna motsättning finns potentiellt under ytan i formu-
leringarna om ”vårdat, enkelt och begripligt” språk redan i språklagen, där för-
eningen av ”enkelt” och ”begripligt” för vissa avancerade texter – som den aktu-
ella rapporten – inte är självklar. I de centrala klarspråksriktlinjerna tar sig denna 
möjliga motsättning uttryck bl.a. i vissa garderingar som något hårdraget innebar 
att passiver och nominaliseringar visserligen ska undvikas men ändå kan 
användas när de behövs. På Språkföretaget tar den sig uttryck i motsvarande 
nyanseringar, liksom i formuleringar i de interna riktlinjerna som säger att texten 
ska följa ”de så kallade klarspråksprinciperna” samtidigt som den också ska 
uppfylla ”de mål som beställaren har med texten” och i nyanserande å-ena-
sidan-och-å-andra-sidan-resonemang. Det är dock klart att det som ska priorite-
ras är textens funktion. Och det är alltså också så det blir i granskningen. 

Ser man ”mottagaranpassning” som den överordnade normen för ”klarspråk” 
är det denna som granskarna – enligt min bedömning – orienterar sig mot. De 
ändringar som granskarna gör syftar i många fall tydligt till att göra texten mer 
lättläst, men uppenbarligen är alltså inte alla aspekterna av ”klarspråksprincip-
erna” alltid relevanta eller möjliga att använda i detta arbete. 

I relation till det svenska klarspråksarbetet går det förstås att hävda att fall-
studien helt enkelt är ett ganska perifert exempel på klarspråksarbete och att 
avvikelserna beror på detta. I någon mening är detta förstås sant – om man jäm-
för ”Rapporten” med sådana textslag som har uppmärksammats särskilt inom 
klarspråksarbetet, t.ex. beslutsbrev och informationstexter vända till enskilda 
privatpersoner, är det ganska naturligt att det praktiska arbetet ger annorlunda 
utfall eftersom detta är en betydligt mer avancerad och specialiserad text. Å 
andra sidan är det just detta som är poängen: i praktiken ser många texter som 
bearbetas helt enkelt inte ut som beslutsbrev eller informationstexter, utan har 
annorlunda språkliga behov och också delvis annorlunda problem. Passiveringar 
eller stelhet är inte de största problemen i texter som denna, utan för den som 
vill göra rapporter av detta slag mer tillgängliga skulle det snarare vara relevant 
att orientera sig mot vad som gör läroböcker intresseväckande och vilka popu-
lariseringsgrepp som används för att tillgängliggöra vetenskap. 

Iakttagelserna har beröringspunkter med dem som Nicky Solomon (1996) gör 
i en analys av australiska riktlinjer om ”plain language” och hur dessa omsätts i 
praktiska omskrivningar. Solomon konstaterar att riktlinjerna ger en bild av att 
ett och samma språk alltid kan användas oavsett textens sammanhang, medan 
analysen av texter som uppges vara skrivna i enlighet med riktlinjerna ändå upp-
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visar en del av de drag som riktlinjerna avråder från, eftersom dessa visar sig 
vara nödvändiga för att göra texten funktionell. Även om de svenska riktlinjerna 
är avsevärt mer nyanserade är mönstret dock ungefär detsamma: i det faktiska 
arbetet bortser man från mindre relevanta – eller i sammanhanget svårtillämpade 
– principer. 

Arbetsorganisationen och utfallet 
Även om granskningen resulterar i förbättrad text finns det vissa problem och 
dilemman inbyggda i arbetet. Begränsningarna av mandatet leder ibland till 
otillfredsställelse för granskarnas del, och det kan uppstå missuppfattningar och 
normkonflikter som inte reds ut – och ofta inte ens blir kända för alla deltagare. I 
fallstudien framkommer det att ändringar ger upphov till normkonflikter som 
kan härledas till motsättningar mellan å ena sidan olika granskares kollektiva 
och individuella normer och å andra sidan beställarnas kollektiva och individu-
ella normer. Ett tydligt exempel på detta är att individuell variation värderas 
högt i textproduktionen (så länge den inte står i motsättning mot begriplighet), 
medan granskningen (liksom klarspråksprinciperna) snarare styr mot konse-
kvens, enhetlighet och homogenitet. Särskilt är det vissa mindre ändringar, vars 
motivering inte är uppenbar för beställaren (textens redaktör), som leder till en 
negativ reaktion utifrån att granskningen tar bort individuell variation och 
likriktar. Granskarna får dock inte veta något om redaktörens syn på resultatet. 
Detta är också naturligt; i stället för respons från kunden är det från projekt-
ledarna på Språkföretaget som granskarna får respons, om de får någon respons 
alls. Denna respons är dock viktigt för granskarna av det skäl att de är beroende 
av att projektledarna på Språkföretaget ska vara nöjda med deras arbete för att 
de ska få vidare uppdrag. 

Det är i denna diskussion motiverat att fördjupa beskrivningen av gransk-
ningen och av relationen mellan verksamheterna något, eftersom det är här som 
nyckeln finns till några av arbetsformens negativa sidor. Jag kommer att utgå 
från fyra skalor för att summera och diskutera organisationen av granskningen 
som språkvårdsinsats: regelorienterad–målorienterad, reaktiv–proaktiv, åtskild– 
integrerad respektive monologisk–dialogisk. Fallstudien visar en språkvårds-
insats som placerar sig till vänster på de tre första skalorna och någonstans i 
mitten av den fjärde. Ännu en skala som skulle kunna beskriva insatser inom 
myndighetsspråkvård är tillfällig–permanent, där en permanent insats t.ex. 
kunde utgöras av en fast anställd språkexpert. Men eftersom det vore svårt att 
tänka sig just språkgranskning som något annat än en typ av tillfällig insats 
kommer jag inte att beröra den vidare. Dessa fem skalor har formulerats utifrån 
iakttagelser i studien, men skulle sannolikt kunna användas för att beskriva även 
andra språkvårdsinsatser som syftar till diskursplanering. Jag betraktar skalorna 
som oberoende av varandra, men det är sannolikt att de tenderar att samverka, så 
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att t.ex. en integrerad insats kanske oftast blir dialogisk. Det är dock inte nöd-
vändigtvis så. T.ex. kan den beställande myndighetens interna beslut att vi inte 
ska användas i myndighetens texter ses som ett proaktivt, relativt integrerat, 
monologiskt och regelorienterat språkplaneringsinitiativ. 

Aspekter av regel- och målorientering 

Den första skalan berör om arbetet är mer orienterat mot att följa regler eller mot 
att uppnå ett visst, uppsatt mål, i detta fall att göra en viss text så ändamålsenlig 
som möjligt. Ett annat sätt att beskriva skalan är att ställa frågan om det viktig-
aste är att göra det man ska på rätt sätt eller att göra det som uppnår de uppsatta 
målen på bästa sätt. Detta behöver inte stå i motsättning till vartannat, men 
riskerar ofta att göra det i hårt reglerade arbetsprocesser, där konformitet och 
regelföljande kan komma att utgöra ett självändamål. I granskningsprocessen 
finns drag av både regel- och målorientering, och det finns ett inneboende 
dilemma. En viss, ganska stark regelorientering finns inbyggd i arbetssättet 
genom de ganska strikta ramar som finns. Det är viktigt att utföra arbetet på rätt 
sätt inom dessa ramar, t.ex. att inte göra mer än man ska (även om det skulle 
behövas), och det ligger också i hela upphandlingsförfarandets natur att en 
ganska rigid avgränsning är nödvändig: för att kunna genomföra en upphandling 
måste behoven kunna definieras i förväg, och dessa definitioner blir därefter 
styrande. Det finns också vissa ramar för vad som är acceptabelt i granskarnas 
arbete. Tydligast syns detta i Språkföretagets granskarprov, som handlar om att 
sortera fram dem som kan göra en granskning på rätt sätt (eller verkar vara nära 
att kunna, det vill säga ha potential att med en viss handledning lära sig). I den 
testtext som aspiranterna ska bearbeta rör det sig knappast om mottagaranpass-
ning i snävare mening, utan om att ändra på rätt sätt, och avsaknad av förväntade 
ändringar leder till negativ respons eller underkännande. De förväntade ändring-
arna är ibland av en typ som är specifik för klarspråksarbetet – t.ex. att en vissa 
nominaliseringar ska ersättas av infinitiver (”ansvarar … för genomförande” ska 
ändras till ”ansvarar … för att genomföra” – se kapitel 9). 

Inom de givna ramarna är det däremot målorienteringen som prioriteras, något 
som diskuterades redan i förra avsnittet. Det framhålls t.ex. i Språkföretagets 
riktlinjer som en viktig aspekt att inte glömma att beställaren har ett mål med sin 
text, och det är också snarare en målorienterad hållning som granskarna visar 
när de intar positionen som ”ställföreträdande läsare”. Jag beskrev i kapitel 4 att 
medvetenheten om den kommunikativa situationen försvinner ur de centrala 
riktlinjerna när det gäller de lägre språkliga nivåerna. En slutsats är att 
granskarna ändå strävar efter en sådan medvetenhet. De intar ett läsarperspektiv, 
och gör sitt uppdrag utifrån det, och motiverande kommentarer handlar om 
begriplighet – inte stilistisk effekt – även om de kanske inte har fått veta så 
mycket om de faktiska läsarnas behov. 
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Detta kan dock också problematiseras. Min huvudpoäng ovan var alltså att 
granskarna prioriterar mottagaranpassning framför att i detalj följa vissa speci-
fika språkliga ”klarspråks”-normer. Samtidigt bör det tilläggas att granskningen 
som den ser ut ändå inte resulterar i någon påtaglig ökad anpassning till någon 
viss mottagargrupp eller något visst syfte. För detta finns två hinder: granskarnas 
avsaknad av ämneskunskaper, som gör långtgående populariseringar för 
riskabla, och deras begränsade kunskaper om textens målgrupper och deras 
behov. Redan när texten sänds till granskning förefaller den visserligen vara i 
stora delar väl anpassad för sin mycket breda målgrupp och för sitt syfte, men 
det finns också avsnitt som är mycket svårbegripliga eftersom de är mycket 
abstrakta och kännetecknas av internt vetenskapligt perspektiv. Och vissa av 
dessa återstående problem kan dock granskarna alltså inte åtgärda, eftersom de 
inte har de specialiserade ämneskunskaper som krävs för ett mer målmedvetet 
arbete med mottagar- och syftesanpassning av denna text med dess ganska avan-
cerade vetenskapliga innehåll. 

Just denna brist på ämneskunskaper hos granskarna uppfattar redaktören på 
den beställande myndigheten också som en brist hos granskarna, och det finns 
en uppfattning att granskarna ibland gör ändringar som inte ökar textens 
ändamålsenlighet. Redaktören beskriver erfarenheter från andra granskningar 
som har inneburit att t.ex. vedertagna termer ändras på ett sätt som står i 
motsättning till vad som är motiverat utifrån ändamålsenligheten.119 

De avsedda mottagarna av texten är inte heller närvarande i granskningen mer 
än som en abstrakt tankekonstruktion baserad på den officiella formuleringen 
om målgruppen i instruktionen, vilket gör det svårt att göra någon mer specifik 
mottagaranpassning. Granskarna kan bilda sig en föreställning om textens kom-
munikativa funktion, men det rör sig just om en föreställning. Ingen av 
granskarna har mer att gå på än den beskrivning av målgrupp och syfte som ges 
i instruktionen. Instruktionen ger inte information om sådant som bakgrunden 
till att texten kommer till eller hur den ska läsas; inte heller de sekundära mål-
grupper den har (t.ex. studenter) nämns. Utifrån de knapphändiga uppgifter om 
textens funktion som de har kan resultatet nog inte beskrivas som annat än en 
ganska schematiserad mottagar- och syftesanpassning. Den mottagaranpassning 
som kan göras får bygga på antaganden i flera led.120 Texten blir nog därför mer 
läsarvänlig av granskningen, men arbetet handlar snarare om att anpassa texten 

                                         
119  Några exempel på detta i de analyserade kapitlen har jag dock inte kunnat observera. 
120 Detta gör det förstås också svårt att bedöma mottagaranpassningen. Den breda målgruppen 

innebär att mottagarna läser inom ramarna för många olika verksamheter med en mångfald 
olika kollektiva och individuella normer och preferenser. Det är svårt för någon utifrån att 
förutse utan mer detaljerad kännedom om hur och varför de läser och vilka förkunskaper 
de har. Redaktören har dock vissa lite mer specifika föreställningar bl.a. utifrån vilka som 
har läst och reagerat på tidigare utgåvor av ”Rapporten”, och hon vet att de som läser är en 
bredare grupp än den definierade målgruppen, t.ex. att ”Rapporten” har använts som litte-
ratur i högskoleundervisning.  
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till vad som generellt är läsarvänligt för texttypen än om att mottagaranpassa 
specifikt. 

Reaktiv roll 

Granskarnas position som ställföreträdande läsare är kanske den enda möjliga 
rollen. Som uppdraget att språkgranska ser ut från upphandlingen fram till 
konkret uppdrag är nämligen en reaktiv, snarare än proaktiv, roll inbyggd i den. 
Språkgranskningen ses som en tjänst som utförs på färdiga texter i slutet av 
produktionsprocessen. Detta innebär att den inte har någon roll i att planera eller 
disponera texten, och att den kommer in när de ansvariga nog ofta egentligen 
inte vill ha några mer ingående ändringsförslag och sådana kan granskarna inte 
ens föreslå utifrån definitionen av den nivå som granskningen ska utföras på. 
Eventuella mer övergripande problem i texter är det därför för sent att åtgärda. 

I princip är andra upplägg möjliga inom de givna ramarna, men är – om de 
alls förekommer – ovanliga. De betecknas då som en form av utbildning snarare 
än som granskning. 

Avskildhet 

Integreringen mellan verksamheterna är också låg. Rent fysiskt finns en 
åtskillnad som i detta fall innebär att arbetet utförs av underkonsulter till 
Språkföretaget som sitter avskilt från både Myndigheten och Språkföretaget utan 
naturliga kontaktytor. Men avståndet är även organisatoriskt. I en verksamhets-
teoretisk ram kan man beskriva det som att redaktörens respektive granskarnas 
del av textproduktionsprocessen utgör (delar av) åtskilda verksamhetssystem, 
som visserligen har ett gemensamt objekt, som materialiseras som en viss text, 
men i övrigt har mycket få beröringspunkter. De har delvis olika mål, normer 
och ideal, och deltagarnas medvetenhet om den andra verksamheten är också 
mycket begränsad. Ur beställarens perspektiv utgör granskningen ett slags 
satellitisk och underordnad verksamhet som de vet mycket lite om, och 
granskarna har ingen möjlighet att i någon detalj sätta sig in i hur produktionen 
av texten går till på Myndigheten, vilka villkoren är för t.ex. användningen av 
vissa termer eller vilka de faktiska mottagarna är. De kan inte heller utveckla 
någon mer långtgående specifik kompetens för just den här beställarens texter. 
Som granskare måste man jobba med många olika uppdragsgivare, och upp-
handlingsförfarandet gör också att man inte ens vet om ramavtalet i nästa upp-
handling kommer att tillfalla det företag man själv arbetar för. Eftersom 
granskaren är utbytbar, måste hon eller han därför prioritera att vara ”gene-
ralist”, det vill säga kunna arbeta med många olika typer av texter och kunder. 

Bristen på integrering medför skilda synsätt på makten över texten: från 
granskarsidan ser man det som problematiskt att texten ”ägs” av sina författare 
som kan välja att inte acceptera föreslagna ändringar, samtidigt som beställaren 
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ser det som att granskarna ”tar sig friheter” och gör ändringar som inte är 
motiverade. Detta hör samman med skilda synsätt på rollfördelningen inom 
granskningen. 

Samtidigt finns det fördelar med avskildheten. En av språkgranskarnas 
främsta insatser för texten är att de bidrar med sitt lekmannaperspektiv och brist 
på specialistkunskaper. Genom att de inte ingår i den gemenskap som har som 
huvuduppgift att producera den här texten kan de behålla en utomståendes blick, 
vilket gör dem lämpade att ta sig an texter ur en läsarposition som liknar den 
intresserade lekmannens – utan specifika förkunskaper. En sådan nytta realiseras 
verkligen: det som språkgranskningen särskilt har kunnat bidra med, enligt 
redaktören på Myndigheten, är att uppmärksamma det som skribenterna och 
redaktörerna har blivit blinda för. 

Dialog och lärande 

Bristen på integrering hänger dock också samman med avsaknaden av dialog – 
ett större mått av dialog skulle sannolikt ge upphov till en något större inte-
grering, och omvänt skulle mer dialog sannolikt göra verksamheterna mer inte-
grerade. Beställaren kommunicerar visserligen med granskarna genom instruk-
tionen och granskarna kan kommunicera med redaktören genom kommentarerna 
i texten, men båda dessa kommunikationssätt blir på det sätt som de används i 
fallstudien snarast monologiska eftersom de endast kan bygga på en redan 
existerande föreställning om den andra parten och vad den vet och inte vet. De 
kommunicerar med andra ord inte med den andra parten, snarare med sin före-
ställning om den andra parten. Såsom fallstudien visar gör denna brist på direkt 
kommunikation att det kan uppstå missuppfattningar som har att göra med 
skillnader i såväl verksamhetsanknutna som individuella normer och normupp-
fattningar – och även att dessa missuppfattningar och normkonflikter inte ens 
upptäcks, liksom att de skilda synsätten på rollerna inom revisionerna inte kan 
hanteras. 

Det finns i grunden en potential för expansivt lärande på båda sidor i den här 
typen av verksamhetsöverskridande arbete. T.ex. finns möjligheten för myndig-
hetsskribenter att lära sig mer om hur man skriver läsarvänligt, och för granskare 
att utveckla sin förståelse för myndighetsskrivandets villkor (och utveckla sina 
ämnesanknutna kunskaper). Lärande kan förvisso ske genom arbetet som det ser 
ut utifrån det som deltagarna kan utläsa av texten och revisionerna i sig och av 
den kommunikation som finns, t.ex. om granskarna lyckas förklara och motivera 
sina ändringsförslag i kommentarer. Men det förutsätter då såväl goda förkun-
skaper som mottaglighet och förmåga att göra granskarnas ändringar och kom-
mentarer meningsfulla hos den som bearbetar granskningen hos beställaren. 
Men för lärande hade sannolikt mer av dialog och direkt kontakt varit av nöden. 
Denna uppfattning tycks finnas hos flera av deltagarna, men hade när studien 
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genomfördes ännu inte lett till några mer genomgripande förändringar av 
rutinerna. 

Språkgranskning, språkvård och språkplanering 
Jag skrev i inledningen att undersökningen har en särskild relevans för forsk-
ningen om språkplanering. Det måste därför diskuteras på vilket sätt gransk-
ningen egentligen kan utgöra del av en språkplaneringsinsats. Jag citerade i 
inledningskapitlet Coopers definition av språkplanering som medvetna åtgärder 
som syftar till att påverka andras språkliga beteende (1989 s. 45). Att klar-
språksarbetet i stort utgör en form av språkplaneringsinsats råder det inget tvivel 
om – dess syfte är att förändra, och förbättra, den svenska myndighetskommuni-
kationen och dess språkbruk. Det råder inte heller något tvivel om att den 
granskningspraxis som här har studerats är förknippad med klarspråksarbetet. 
Detta blir tydligt genom de råd och riktlinjer som finns, och även genom deltag-
arnas egen uppfattning om vad de gör. 

Men granskningen i sig är möjligen inte att se som språkplanering i mer 
egentlig mening. I Coopers definition ingår flera kriterier som måste uppfyllas 
för att något ska räknas som ett fall av språkplanering – åtgärderna måste vara 
medvetna och deras syfte ska vara att påverka någons språkliga beteende. Är då 
språkgranskningen verkligen språkplanering? Ytterst finns uppenbarligen ett 
sådant syfte, genom granskningens relation till det mer övergripande klarspråks-
arbetet. Samtidigt handlar det i det enskilda fallet snarare om att göra en enstaka 
text bättre, och den potential för expansivt lärande som arbetet med språkgransk-
ning har tycks inte realiseras med denna arbetsprocess som snarare har drag av 
konkurrens (om att få bestämma över texten) än av samarbete. Därmed är det 
tvivelaktigt om granskningen har någon stor potential att påverka språkliga bete-
enden mer än indirekt (och det är hur som helst inte detta som är huvudavsikten 
med granskningen). Detta gör att det kanske inte rör sig om språkplanering i 
snävare mening – även om det är ett exempel på språkvård (textvård). Samtidigt 
är det inte riktigt så enkelt. Även om syftet i första hand är att förbättra en text 
blir denna text en del av en intertextuell kedja som på sikt kan fungera som före-
bild och mall för framtida texter, och därmed – indirekt – påverka framtida 
texter. I vilken mån denna effekt uppstår går däremot inte att utreda. 

En principiell slutsats blir dock att begreppen språkplanering och språkvård 
bör ses som två åtskilda begrepp. 

Granskningen som exempel på revisionsarbete 
Jag har lagt tonvikten vid empirin, men studien väcker också några mer prin-
cipiella frågor om revisioner av andra texter som social process. Här kan under-
sökningen bidra till forskningen genom att illustrera sociala aspekter av revi-
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sionsarbete gjort av någon annan än textens primära författare: hur ansvars- och 
rollfördelningen ser ut och vilka normkonflikter som kan uppstå vid den typ av 
kollektivt skrivande som revisioner innebär. Till skillnad från många andra 
studier inom revisionsforskningen innebär min undersökning att jag har studerat 
revisioner gjorda i autentiska situationer (inte experimentsituationer) och med 
ett socialt (snarare än kognitivt) perspektiv. (Detta ger dock, som har framgått, 
endast begränsade möjligheter att dra slutsatser om principerna bakom enskilda 
revisioner.) 

I kapitel 3 beskrev jag hur ansvars- och rollfördelningen kan skilja sig åt 
mellan olika revisionsprocesser, och fallstudien visar att detta är ett komplicerat 
område för den aktuella granskningen eftersom konkurrerande hållningar finns 
inbyggda i arbetets förutsättningar. Å ena sidan styr upphandling och uppdrags-
formulering mot en prioritering av slutresultatet, och ett förläggande av ansvaret 
för textens språkliga sida till granskaren. Detta är den grundläggande rationali-
teten i arbetet: att texten sänds för språkgranskning i stället för t.ex. korrektur-
läsning innebär en inbyggd förväntan om att granskarnas ändringar ska göra 
texten mer funktionell, och att de föreslagna ändringarna i så hög grad som 
möjligt ska accepteras. Detta stöds också av att de texter som granskas normalt 
är att betrakta som brukstexter med Myndigheten som övergripande avsändare 
och med Myndigheten som garant för textens kvalitet, inte den enskilda för-
fattaren. Å andra sidan styr tekniken mot en stark författarrespekt. Rent tekniskt 
fungerar alla granskarens ändringar som förslag som skribenten eller någon 
annan på Myndigheten aktivt måste ta ställning till och acceptera eller avvisa. 
Bakom detta ligger de tekniska redskapens egenskaper genom att den funktion i 
ordbehandlingsprogrammet, ”spåra ändringar”, som används nämligen inte gör 
det tekniskt möjligt att t.ex. differentiera mellan olika typer av ändringar. 
Granskarna och projektledarna ifrågasätter inte tekniken eftersom något 
alternativ inte finns, men har uppfattningen att tekniken gör det alltför enkelt för 
beställaren att avvisa föreslagna ändringar. Särskilt projektledarna på Språk-
företaget ser det som en nackdel att beställaren har för så mycket makt över 
texten, vilket innebär att beställaren gör intrång på granskarens expertroll. 

I praktiken orienterar sig dock granskarna snarare mot en ansvars- och rollför-
delning som tydligt skiljer mellan språk och innehåll. T.ex. är sådant som språk-
riktighet, konsekvens och efterföljande av specifika riktlinjer granskarnas 
ansvar, och detta ändras utan att mer än undantagsvis kommenteras. Granskarna 
är instruerade att infoga kommentarer i texten om sådana ändringar som ”kan 
påverka innehållet” och om omfattande ändringar ”där kunden kanske inte kan 
förstå orsakerna”. Mindre ändringar kommenteras inte, vilket inte heller vore 
görbart eftersom det rör sig om många hundra ändringar. Kommentarerna skiljer 
sig åt så att de kommentarer som motiverar en gjord språklig ändring är mindre 
förhandlande, och manifesterar granskarens egen auktoritet (se exempel i kapitel 
10). De kommentarer som berör innehållsliga aspekter (eller efterfrågar inne-
hållsliga ändringar) skrivs på ett mer förhandlande och indirekt sätt, ofta så att 
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de förankras i granskarens egen upplevelse, t.ex. genom att beskriva en oklarhet 
i texten utifrån att granskaren inte förstår (se exempel i kapitel 11). Värderande 
omdömen om texten görs på ett nedtonat sätt. I den så kallade kontrolläsning 
som projektledaren på Språkföretaget gör justerar hon dessutom kommentarerna 
i det ena kapitlet så några formuleringar som kan läsas som kritik tas bort eller 
mildras. 

Skillnaden mellan de båda typerna av kommenterar, liksom granskarnas 
arbetssätt i övrigt, visar att de har huvudansvaret för att balansera de två åtskilda 
expertroller som arbetet förutsätter: ämnesexpertisen, som finns hos beställaren, 
respektive språkgranskarens expertis inom språk och kommunikation. Dessa 
roller förutsätts vara komplementära – granskaren behöver inte ha några speci-
fika ämneskunskaper, och skribenten förutsätts inte ha någon expertis inom 
språk och kommunikation (vilket är en motivering bakom själva granskningen), 
och i själva verket är en ganska strikt roll- och mandatfördelning utifrån denna 
uppdelning av expertisen en förutsättning för att arbetet ska flyta friktions- och 
konfliktfritt. För avsteg från fördelningen finns det etablerade forum för för-
handling: om beställaren har specifika språkliga önskemål, det vill säga önske-
mål som gör intrång på språkgranskarens expertis, ska detta skrivas i instruk-
tionen och om granskaren vill åtgärda något som närmar sig att vara en fråga om 
”innehåll”, det vill säga en önskan som gör intrång på beställarens expertis, ska 
en kommentar skrivas som uppmanar beställaren att aktivt ta ställning till 
ändringen. 

För att arbetet ska fungera friktionsfritt förutsätts det att deltagarna orienterar 
sig mot dessa åtskilda expertroller, som ett sätt att hantera och kanalisera 
potentiella motsättningar. Friktion uppstår dock i receptionen av granskningen. 
Även om flertalet av de föreslagna ändringarna accepteras i slutbearbetningen, 
uttrycker redaktören Anna missnöje som bl.a. bottnar i andra förväntningar på 
vad språkgranskarna skulle göra. Detta kan bottna i att den förutsatta rollfördel-
ningen i granskningen inte är riktigt förenlig med rollfördelningen i textproduk-
tionsprocessen, där språk och innehåll ses som tätt knutna till varandra, och där 
behoven ofta snarare handlar om att kunna formulera ett visst innehåll på ett 
entydligare sätt. Redaktören jämför bl.a. med den pensionerade kollega som 
tidigare hjälpte till med granskning, och som haft både språklig och ämnes-
mässig kompetens och därför kunnat få en annan, mer integrerad expertroll. 

Några reflektioner över ”språkvård på entreprenad” 
Den här fallstudien beskriver en enskild textproduktionsprocess och dessutom 
bara delar av denna process. Det är därför naturligtvis inte möjligt att dra gene-
rella slutsatser vare sig om det granskare gör eller om hur granskares ändringar 
tas emot av beställare. Det finns även en del tolkningsproblem. 
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Vad fallstudien ändå rätt klart kan illustrera är hur ramarna för ett gransk-
ningsarbete kan bilda förutsättningar – tillgångar eller hinder – för det önskvärda 
utfallet. Det visar också vilka komplexa normförhållanden som denna verksam-
hetsöverskridande kollektiva textproduktionsprocess innebär. Studien leder där-
för till några generella reflektioner om möjligheter och problem för denna typ av 
arbete och hur det kan göras effektivt och ändamålsenligt. 

Den kommersiella språkvårdsbranschen är i dag relativt väl etablerad med ett 
antal större och mindre företag. Det fall som studien har följt utgör ett slags 
språkvård på entreprenad, där ett uppdrag för en myndighet utförs av underkon-
sulter till ett språkvårdsvårdsföretag, och det utmärks av att språkvårdare utövar 
och utvecklar sin specialistkompetens avskilt från skribenterna. Detta ganska 
distanserade arbetssätt är långt ifrån unikt, och det har fördelen att det möjliggör 
för myndigheter att använda sig av en specialistkompetens som kanske av eko-
nomiska skäl inte kan byggas upp inom myndigheten. En fördel är också att en 
utomstående språkvårdare i högre grad kan bidra med en ”naiv” blick för texter. 
En språkexpert som är integrerad i verksamheten skulle löpa risken att bli alltför 
lojal med förgivettagna mål och villkor i verksamheten och bli blind för brister i 
t.ex. målgruppsanpassning. 

Till de potentiella problemen i arbetet hör utmaningen för aktörerna att kom-
municera och förstå varandras utgångspunkter och förutsättningar, något som 
fallstudien har demonstrerat. Där är det framför allt två praktiska problem som 
blir tydliga: 

– bristen på direkt kommunikation leder till otillfredsställelse och gör även att 
missuppfattningar som bottnar i verksamhetsanknutna och individuella 
normer och normuppfattningar inte kan undanröjas 

– bristen på respons gör att potentialen för lärande i arbetsprocessen är mycket 
begränsad för alla parter. 

Båda dessa problem kan härledas till bristen på dialog och integrering, som i sin 
tur kan härledas till villkoren för själva arbetet. 

Ytterligare fallstudier skulle behövas för att mer i detalj kartlägga vilken roll 
organisationen av arbetet har för att det ska uppnå sitt mål mest effektivt. Men 
studien visar ändå på risken att den som isoleras och inte får sina synsätt brutna 
mot andras börjar ta sitt eget perspektiv för givet, och inte se att andras arbete 
kan vara färgat av andra perspektiv, normer, ideal och rationaliteter. Även det 
som har blivit det mest självklara för en själv – och kanske i synnerhet det – kan 
för andra bli en källa till missuppfattningar och motsättningar. 

Detta leder till några tankar om hur utfallet kan vara av relevans för den som 
arbetar med texter i myndighetssammanhang. För en myndighetsskribent som 
vill skriva en bättre text kan det vara motiverat att fundera över vilken arbets-
process som bäst stöder det som ska uppnås och bäst tar till vara språkexpertens 
kompetens. Är det nyttigt att låta en språkvårdare vara närvarande redan tidigt i 
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arbetsprocessen, t.ex. genom att läsa utkast och ge respons? Kommer granskaren 
in sent i processen kan hon eller han t.ex. bara lösa problem lokalt i texten, även 
om detta förstås kan vara nog så värdefullt genom att ge utifrånperspektivet på 
en nästan färdig text om det finns tid nog att på allvar bearbeta resultatet av 
granskningen. Granskarens brist på specialistkunskaper och förförståelse kan då 
ses som en fördel: granskaren är inte bara språkexpert utan representerar även de 
läsare som inte har några expertkunskaper på området. Det kan visa sig vara 
givande att redan i planeringen avsätta tid för avstämning, för att göra klart hur 
arbetet ska läggas upp och hur de olika parterna ser på sin roll och uppgift. 

För en granskare kan det vara värdefullt att tänka extra mycket på att den som 
skriver en text på en myndighet kan vara en mycket skicklig skribent, men 
kanske inte har så omfattande medvetna språkkunskaper. Det gör att en ändring 
vars motivering kanske är självklar för experten, men är svår att se för 
lekmannen och därför kan ge upphov till frustration och leda till uppfattningen 
att granskaren tar sig ”onödiga” friheter. Det är också nödvändigt att vara med-
veten om att en myndighetsskribent i dag kan ha annan språklig bakgrund än 
svensk. 

Teknikens roll och påverkan på arbetet är också ett område att reflektera över. 
T.ex. kan det vara lämpligt att försöka hitta en teknisk lösning som gör det 
möjligt att skilja mellan sådana ändringar som bör kunna accepteras passivt, 
t.ex. korrigeringar av skrivfel, redigeringsfel eller brott mot skrivregler, och 
sådana ändringar som en skribent eller redaktör aktivt bör ta ställning till. 

Slutord till utbildare och forskare 
Resultaten av fallstudien leder till sist fram till några reflektioner om de behov 
som finns för att utveckla klarspråksarbetet. Dessa berör behovet av utbildning 
för språkvårdare, behovet av inventering av normuppfattningar, forskningsstöd 
och beprövad erfarenhet, och i förlängningen behovet av ytterligare forskning. 

Det finns ett behov av kunniga språkvårdare. En välutvecklad språkveten-
skaplig begreppsapparat kan underlätta för en språkvårdare – i detta fall 
granskare – att medvetandegöra och tala om sin egen praktik. Det ligger nära till 
hands att (delvis med Teleman 1989) hävda att ”metakunskap” kan vara ett 
viktigt hjälpmedel för språkbearbetningspraktiken. Att kunna sätta ord på det 
man kan och det man gör bidrar till att göra det som annars skulle vara tysta, 
omedvetna självklarheter medvetet och inom räckhåll för kritisk reflektion. 
Språkvårdaren kan ha nytta av att se om han eller hon verkligen gör det som han 
eller hon tror sig göra – och analysera varför eller varför inte detta händer. 
Språkvårdaren behöver därför goda grammatiska och textlingvistiska kunskaper 
och kunskaper om hur dessa kan tillämpas för att beskriva och tala om texter. 
Dessa kunskaper ska gärna vara bredare än bara den traditionella skolgramma-
tiken, eftersom olika grammatiska beskrivningsmodeller ger skilda redskap för 
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att beskriva och tala om grammatik och texter. I den här undersökningen har jag 
t.ex. tagit upp den systemisk-funktionella grammatiken som ger en något annor-
lunda belysning av satsrelationer.  

Språkvårdarna behöver också i synnerhet medveten kunskap om språknormer. 
Att språkvårdare måste behärska språkriktighetsnormer i vidaste mening för att 
klara sig som språkgranskare på arbetsmarknaden är ganska självklart (och det 
framgick också tydligt vid analysen av granskarprovet i kapitel 9). Men kun-
skapsbehovet gäller lika mycket de mindre synliga normer och principer som 
kan knytas till ”klarspråk”. Lika viktigt som att känna till dem är dock förmåga 
att förhålla sig på ett problematiserande sätt till samma normer. Inom utbild-
ningen behöver därför språkvådare få insikter i det stöd – och bristerna på stöd – 
som finns för dessa inom forskning och beprövad erfarenhet. Här har utbild-
ningen en viktig roll i att ge blivande språkvårdare tillgång till nyanserade kun-
skaper om vad som gör texter begripliga för att få dem att utveckla en reflek-
terande, inte bara reproducerande, praktik. 

Behovet av bearbetning av språknormerna är dock bredare än så. Klarspråks-
arbetet finner ytterst sitt existensberättigande i att det kan göra kommunikation 
mer ändamålsenlig och texter mer begripliga. För detta behöver klarspråks-
arbetet stöd i kunskaper om vad som verkligen spelar roll för texter – om arbetet 
inte gör texter mer begripliga är arbetet till mindre nytta. Och detta är en kritisk 
punkt (jämför resonemanget i kapitel 3). Därför vore en inventering av stödet för 
olika rekommendationer önskvärt. Vilket stöd i beprövad erfarenhet har ett visst 
råd? Vilket stöd finns för det i forskningen? En sådan inventering måste också 
värdera stödet kritiskt. Innebär det ”beprövade” att åtgärden verkligen når målet 
– eller kan ”beprövad” snarare betyda ’ofta upprepad’? Rör forskningsstödet 
alltid relevant forskning? Delar av det forskningsstöd som ligger bakom rekom-
mendationerna inom ”klarspråk” kan problematiseras som tvivelaktigt relevant 
utifrån vad vi vet och kan ta reda på om läsande och förståelse i autentiska 
situationer. En del av de undersökningar som bidrar med forskningsstödet för 
dagens klarspråksrekommendationer är t.ex. gjorda i experimentsituationer där 
modersmålstalare under onaturliga förutsättningar fått läsa en text som de aldrig 
annars skulle ha läst. Forskarna som gjort undersökningarna är naturligtvis med-
vetna om de begränsade möjligheterna till generaliseringar, men i traderingen 
har garderingar och nyanseringar ibland slipats bort, resultaten förenklats och – 
ibland på oklara grunder – generaliserats till att bli råd som gäller för alla texter. 

Detta är kanske inte så allvarligt så länge de tillämpas med förnuft. Men en 
viss risk ligger ändå i sådana förenklande och likriktande angreppssätt eftersom 
de kan leda uppmärksamheten mot sådana drag som kanske är av underordnad 
betydelse i den individuella texten. Språkvårdare bör därför vara medvetna om 
de faror som ligger i alla typer av checklistor och sammanställningar av råd – 
rätt använda är de värdefulla hjälpmedel, fel använda kan de till och med mot-
verka sitt syfte om de ställer sig i vägen för mer relevanta åtgärder för en viss 
text. 
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För att besvara frågor om vad som gör en myndighetstext ”begriplig” behövs 
sannolikt också mer forskning. Framför allt behöver vi veta mer om vad som 
faktiskt spelar roll för olika, konkreta textgrupper och mottagargrupper – hur 
begripligheten som potential realiseras eller uteblir i autentiska situationstyper 
(jämför också Josephson 2006). Vad gör att någon missar viktig information i 
brevet från kommunen? Hur skiljer sig begriplighetshindren i detta brev från 
begriplighetshindren för den som är deltidspolitiker och läser en rapport inför en 
föredragning i en nämnd? Gör det någon skillnad om deltidspolitikern är andra-
språksinlärare av svenska? De flesta sådana frågor återstår att besvara. 

Till detta frågekomplex har jag inte kunnat bidra med denna undersökning. 
Jag har inte kunnat eller ens försökt besvara frågor om i vilken mån gransk-
ningen faktiskt har ökat texternas begriplighet på något signifikant sätt. Under-
sökningen utgör däremot ett indirekt bidrag genom att den bidrar till beskriv-
ningen av språkvårdens praxis, vilket är en viktig bakgrund för att förstå de ideal 
och faktiska normer som tillämpas. Detta är ett område som tidigare har berörts 
förvånansvärt lite av forskningen. I stället har forskningen – i den mån forskning 
alls bedrivits om språkvård – ofta övertagit språkvårdens förgivettaganden. 
Detta är beklagligt, för även om forskningen kan förhålla sig solidarisk med 
språkvårdens emancipatoriska strävanden mot ett mer ändamålsenligt myndig-
hetsspråk är det viktigt att med distans kunna undersöka vilka normer och norm-
uppfattningar som styr och återskapas i språkvårdens praxis. Att granska dem 
och ställa den kodifierade (uttalade) normen mot den situerade normen i praxis 
kan bidra till att utveckla och nyansera vad som ligger i den beprövade erfaren-
heten, och därmed leda till en utveckling av redskap för reflektion inom praxis – 
liksom det kan ge nya insikter till forskningen. Frågan om diskursplaneringens 
hinder och möjligheter är nämligen en fråga som även är teoretiskt utmanande. 
Fördjupade studier av villkoren för diskursplanering i verksamheter kan ge en 
djupare förståelse av de komplexa nätverk av normer och motiv samt individu-
ella och kollektiva handlingsmönster som faktiskt språkbruk alltid är situerat i. 
Forskning om olika typer av språkvårdsinsatser har pekat ut många skilda typer 
av faktorer som kan hindra genomslag (se t.ex. Brown & Herndl 1986, Janssen 
2001, Becker Jensen 2007, Tiililä 2009 och Kjærgaard 2010). 

Men ytterligare forskning om språkvårdens möjligheter behövs för att identi-
fiera möjligheter och problem och kunna förutsäga vad i en verksamhet som gör 
det svårt eller lätt att påverka språkbruket. Denna fallstudie har lett till hypo-
tesen att en språkvårdsinsats som organiseras så att den blir proaktiv, integrerad, 
dialogisk och kännetecknas av en målorienterad syn på kommunikation har 
större potential att leda till mer långsiktigt förändrade kommunikationsmönster 
och en ökad språklig kompetens hos medarbetarna. Men stämmer detta? Och hur 
ser det ut vid andra typer av språkvårdsinsatser? 

En sak är säker: inom området myndighetskommunikation och tillämpad 
språkvård återstår mycket att utforska. 



 

197 

Nyckel för markering av satsrelationer 
 
Beroenderelationer: 
||| … ||| inramar i språkexempel en mening (bestående av en enstaka sats eller ett 

satskomplex) 
||  markerar i språkexempel gräns mellan fria eller bundna satser inom ett 

satskomplex 
[[ … ]]  avgränsar en inbäddad sats 
<< … >> avgränsar en fri eller bunden sats som är inskjuten i en annan sats 
1, 2 etc. markerar eller representerar satser som är samordnade i ett satskomplex 
α, β markerar eller representerar satser som är förenade genom underordning i 

ett satskomplex, där α är överordnad och β är underordnad 
∧ markerar i renodlad notation att två satser ingår i samma satskomplex, 

t.ex. 1 ∧ 2 
 
Logiska betydelserelationer, projektion: 
’  markerar att satsen utgör tanke 
”  markerar att satsen utgör tal 
 
Logiska betydelserelationer, utvidgning: 
+  markerar att satsen utgör tillägg 
×  markerar att satsen utgör specificering 
= markerar att satsen utgör utveckling 
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Bilaga 1. Sidan ”Hur skriver man klar-
språk?” på Språkrådets webbplats (2009) 

Hur skriver man klarspråk? 
Begreppet klarspråk står för begripliga myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt 
och begripligt språk. 

Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll, att framhäva huvudbudskapet och 
att göra texterna överskådliga med hjälp av innehållsförteckningar, sammanfattningar 
och informativa rubriker. Klarspråk relaterar alltså till texten som helhet. Fungerar 
texten i det sammanhang där den ska läsas och användas? Uppfyller den sitt syfte och 
läsarnas krav på texten?  

Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. 
Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte. Myndighetstexter har ofta flera mot-
tagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens 
ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten:  

• Välj en lagom personlig ton.  
• Välj relevant innehåll.  
• Disponera texten på ett logiskt sätt.  
• Förklara allt som behöver förklaras.  
• Stryk sådant som inte behövs.  
• Skriv informativa rubriker.  
• Undvik långa och invecklade meningar.  
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.  
• Sammanfatta det viktigaste.  
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning.  

Språkrådet har utarbetat en folder med goda råd om klarspråk. Foldern går att ladda ner 
som ett pdf-dokument (klicka på bilden här bredvid). Du kan också beställa den i tryckt 
form via e-post, på adressen expedition(à)sprakradet.se.  

Mer detaljerade råd finns att få i Klarspråk lönar sig (Ds 2006:10), en handbok om 
klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter.  

Råd om enskilda ord, uttryck, konstruktioner m.m. hittar du bland annat i Regerings-
kansliets samling av språkfrågor eller i Språkrådets Frågelådan.  

Här på Språkrådets webbplats finns dessutom länkar till svenska språkvårdsorgan som 
också tar upp olika språkfrågor. Vi har också en lista över Handböcker och lästips om 
klarspråk (se menyn ovan).  

Uppdaterad 4 februari 2009  

Ansvarig för sidan: Språkrådet  
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Bilaga 2. Samtliga ändringar gjorda under 
granskningen på en sida i kapitel 2 
 Före granskning Efter granskning Beskrivning av ändring 
 [rubrik:] Inledning [ingen ändring]  
1. Hur arbetsmarknaden 

organiseras och hur den 
fungerar utgör en grund 
för resten av samhället. 

[ingen ändring]  

2. Bland annat är den 
sociala skiktningen i 
samhället beroende av 
arbetsmarknaden.  

3. Om skillnaderna ökar 
mellan olika grupper på 
arbetsmarknaden, ökar 
också klasskillnaderna. 

Bland annat är den 
sociala skiktningen i 
samhället beroende av 
arbetsmarknaden, så om 
skillnaderna ökar mellan 
olika grupper på arbets-
marknaden, ökar också 
klasskillnaderna. 

a) sammanslagning av 
meningar 
b) tillägg av konnektiv 
(så) vid menings-
sammanslagning 

4. Det gäller inte bara skill-
nader mellan arbets-
givare, tjänstemän och 
arbetare, utan också i allra 
högsta grad skillnader 
mellan dem som har och 
dem som inte har ett jobb 
eller någon annan form av 
meningsfull sysselsätt-
ning. 

[ingen ändring]  

5. För befolkningen i arbets-
för ålder utgör dessutom 
arbetet den kanske viktig-
aste arenan för samhälle-
ligt deltagande. 

För befolkningen i arbets-
för ålder är dessutom 
arbetet det kanske viktig-
aste sättet att delta i sam-
hället. 
[Inklistad kommentar från 
granskaren: ”Originalfor-
muleringen var abstrakt. 
Detta är mitt förslag på en 
mer konkret formulering.”] 

a) strykning av arenan 
för …: eliminering av 
abstrakt metafor 
b) deltagande ändras 
till att delta: ersättning 
av nominalisering med 
verb 
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 Före granskning Efter granskning Beskrivning av ändring 
6. Forskningen har visat att 

individens känsla av 
sammanhang försämras 
och att känslan av 
utanförskap liksom 
ohälsan tenderar att öka 
med tid i arbetslöshet [1-
4]. 

Forskningen har visat att 
människors känsla av 
sammanhang försämras 
ju längre de är arbetslösa, 
samtidigt som ohälsan 
och känslan av utanför-
skap ökar [1-4]. 

a) i arbetslöshet ändras 
till arbetslös: 
eliminering av abstrakt 
referent 
b) införande av de: 
explicitering av sociala 
aktörer 
c) med tid i ändras till ju 
längre de är: ersättning 
av omständlighets-
adverbial med bunden 
specificerande sats 

7. Deltagande på arbets-
marknaden är också en 
förutsättning för att kvali-
ficera sig för en stor del av 
det skydd socialförsäk-
ringarna ger. 

Utan att delta på arbets-
marknaden kvalificerar 
man sig inte heller för en 
stor del av det skydd som 
socialförsäkringarna ger. 

a) är en förutsättning 
för ändras till utan att: 
omskrivning som 
eliminerar abstrakt 
referent (förutsättning)? 
b) deltagande ändras 
till att delta: ersättning 
av nominalisering med 
verb 
c) kvalificera ändras till 
kvalificerar man sig: 
ersättning av infinitiv 
med finit verb 
d) också ändras till 
heller: byte av 
konnektiv (följdändring 
till annan ändring) 

8. En hög arbetslöshet får 
därför långtgående 
negativa konsekvenser för 
såväl samhället i stort som 
för den enskilde som 
drabbas av arbetslöshet. 

En hög arbetslöshet får 
därför stora negativa 
konsekvenser för både 
samhället i stort och den 
enskilde som drabbas av 
arbetslöshet. 

a) långtgående ändras 
till stora: ersättning med 
vardagligare ord? 
b) såväl … som ändras 
till både … och: 
ersättning med 
vardagligare ord? 

9. Under hela efterkrigstiden 
har också full sysselsätt-
ning varit målet för den 
ekonomiska politiken, 
även om den fick sig en 
rejäl törn under 1990-
talskrisen då arbetslös-
heten steg och syssel-
sättningen minskade 
kraftigt. 

[ingen ändring]  
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 Före granskning Efter granskning Beskrivning av ändring 
10. Detta förlopp har 

beskrivits utförligt i tidigare 
rapporter [5, 6] 

Detta förlopp har 
beskrivits utförligt i tidigare 
rapporter [5, 6]. 

a) tillagd punkt sist i 
meningen 

11. Där framgår också att 
trots en förhållandevis 
snabb återhämtning i den 
ekonomiska konjunkturen 
under 1990-talets andra 
hälft låg arbetslösheten 
kvar på betydligt högre 
nivåer än de som rådde 
innan krisen. 

Där framgår också att 
arbetslösheten länge låg 
kvar på betydligt högre 
nivåer än före krisen, trots 
en förhållandevis snabb 
återhämtning i den ekono-
miska konjunkturen under 
1990-talets andra hälft.  

a) flytt av underordnad 
sats i inbäddat sats-
komplex 
b) tillägg av länge: kom-
pensation för ändrad 
informationsstruktur? 
c) än de som rådde 
innan krisen ändras till 
än före krisen: omskriv-
ning av sats till fras 

12. Inte ens under konjunktur-
topparna åren 2001 och 
2008 sjönk arbetslösheten 
till 1980-talets nivåer.  

[ingen ändring]  

13. [nytt stycke:] Arvet från 
1990-talet lever alltså kvar 
i form av lägre sysselsätt-
ning och högre arbets-
löshet och detta kommer 
att få betydelse för konse-
kvenserna av den inne-
varande ekonomiska 
krisen. 

[nytt stycke:] Arvet från 
1990-talet lever alltså kvar 
i form av lägre sysselsätt-
ning och högre arbetslös-
het och detta kommer att 
få betydelse för konse-
kvenserna av dagens 
ekonomiska kris. 

a) den innevarande 
ändras till dagens: 
ersättning med 
vardagligare ord 

14. Trots att staten nu står 
bättre rustad finansiellt för 
att dämpa effekterna av 
krisen räknar flera 
prognosmakare med att 
effekterna på arbets-
marknaden kommer att 
vara väl i nivå med eller till 
och med överträffa det 
som hände på 1990-talet. 

Trots att staten nu står 
bättre rustad finansiellt för 
att dämpa effekterna av 
krisen räknar flera 
prognosmakare med att 
arbetslösheten kommer 
att vara lika hög som eller 
till och med högre än på 
1990-talet. 
[Inklistad kommentar från 
granskaren: 
”Formuleringen var vag. 
Kontrollera att mina 
förtydliganden stämmer.”] 

a–b) effekterna … i nivå 
med ändras till lika hög: 
explicitering av informa-
tion och kongruentare 
omskrivning av beskriv-
ning av kvalitet (sub-
stantiv ändras till 
adjektiv) 
c) överträffa ändras till 
högre än: kongruentare 
omskrivning av beskriv-
ning av kvalitet (verb 
ändras till adjektiv) 
d) effekterna på arbets-
marknaden ändras till 
arbetslösheten: 
omskrivning som 
eliminerar abstrakt 
referent (effekterna) 
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 Före granskning Efter granskning Beskrivning av ändring 
15. Liksom då kommer det 

sannolikt också nu att 
vara de mest resurssvaga 
som drabbas hårdast; 
nyanlända invandrare, 
ensamstående mödrar, 
funktionshindrade och inte 
minst ungdomar. 

Liksom då kommer det 
sannolikt att vara de mest 
resurssvaga som drabbas 
hårdast: nyanlända 
invandrare, ensam-
stående mödrar, 
funktionshindrade och inte 
minst ungdomar. 

a) strykning av också 
nu: reduktion av 
redundans? 
b) ersättning av 
semikolon med kolon: 
språkriktighet 

16. Den sistnämnda gruppen 
är särskilt intressant efter-
som ungdomar, till skillnad 
från många andra så 
kallade förlorargrupper på 
1990-talet, inte kommit i 
åtnjutande av de relativa 
förbättringar som skett på 
arbetsmarknaden efter 
1990-talskrisen. 
[Inklistrad kommentar från 
kollega:  
”Vi säger längre fram att 
personer med funktions-
nedsättningar haft en 
negativ utveckling”] 

Den sistnämnda gruppen 
är särskilt intressant efter-
som ungdomar, till skillnad 
från många andra så 
kallade förlorargrupper på 
1990-talet, inte har fått ta 
del av de relativa 
förbättringarna på arbets-
marknaden efter 1990-
talskrisen. 
[Inklistrad kommentar: 
ingen ändring.] 

a) inte kommit i 
åtnjutande av ändras till 
inte har fått ta del av: 
ersättning med 
vardagligare 
uttryckssätt 
b) de relativa 
förbättringar som skett 
på … ändras till de 
relativa förbättringarna 
på … : omskrivning av 
sats till del av fras 
(inklusive minskad 
explicithet) 

17. Ungdomsarbetslösheten 
har varit fortsatt hög, även 
under högkonjunkturåren. 

Ungdomsarbetslösheten 
har varit fortsatt hög, även 
under högkonjunkturs-
åren. 

a) tillägg av foge-s: 
idiomatik 

18. I ett europeiskt perspektiv 
har Sverige år 2008 också 
rusat upp till en föga 
smickrande fjärde plats 
bland EU25-länder i 
”ungdomsarbetslöshets-
ligan” (15–24 år) [7]. 

I ett europeiskt perspektiv 
rusade Sverige år 2008 
också upp till en föga 
smickrande fjärde plats 
bland EU25-länder i 
”ungdomsarbetslöshets-
ligan” (arbetslöshet bland 
unga 15–24 år) [7]. 

a) har rusat ändras till 
rusade: tempusändring 
(del av logiskt 
motiverad generell 
ändring) 
b) (15–24 år) ändras till 
(arbetslöshet bland 
unga 15–24 år): 
explicitgörande tillägg 
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 Före granskning Efter granskning Beskrivning av ändring 
19. Eftersom gruppen 

ungdomar på 2000-talet 
utgörs av andra personer 
än motsvarande grupp på 
1990-talet och eftersom 
problemen tycks bestå 
kan vi dra slutsatsen att 
förklaringar till ungdoms-
arbetslöshet ska sökas på 
systemnivå snarare än på 
individnivå. 

Gruppen ungdomar på 
2000-talet består av andra 
personer än motsvarande 
grupp på 1990-talet, och 
eftersom problemen ändå 
tycks bestå kan vi dra 
slutsatsen att ungdoms-
arbetslösheten beror på 
problem i systemet 
snarare än bland 
individerna. 

a) ändring av inledande 
underordnad sats till fri 
sats: eliminering av 
vänstertyngd? 
b) tillägg av komma-
tecken 
c) tillägg av ändå: 
förstärkt konnektiv-
bindning 
d) utgörs av ändras till 
består av: ? 
e) förklaring ska sökas 
… ändras till beror på 
…: omskrivning till 
mindre abstrakt 
uttryckssätt 
f) på systemnivå/på 
individnivå ändras till i 
systemet/bland individ-
erna: ersättning av ab-
strakt referent/metafor 
med generell referent  
g) tillägg av problem: 
explicitering av 
information 

20. [nytt stycke:] En av många 
föreslagna förklaringar till 
varför den svenska 
ungdomsarbetslösheten 
är så pass hög handlar 
om den dåliga genom-
strömningen på gymnasiet 
och i viss mån den dåliga 
anknytningen mellan skola 
och arbetsliv. 

[nytt stycke:] Det finns 
många föreslagna 
förklaringar till varför den 
svenska ungdomsarbets-
lösheten är så pass hög, 
och en av dem handlar 
om den dåliga genom-
strömningen på gymnasiet 
och i viss mån den dåliga 
anknytningen mellan skola 
och arbetsliv.  

a) En av många ändras 
till Det finns många: 
omskrivning av fras till 
sats (inklusive ökad 
explicithet) 

21. I detta kapitel kommer 
särskild uppmärksamhet 
ägnas övergången från 
skola till arbetsliv.  

22. Men som brukligt är i 
”Rapporten” kommer vi 
även att uppdatera 
tidigare analyser med nya 
data. 

Detta kapitel ägnas 
särskilt åt övergången från 
skola till arbetsliv, men 
som brukligt är i 
”Rapporten” kommer vi 
även att uppdatera 
tidigare analyser med nya 
data. 

a) kommer (att) stryks: 
? 
b) uppmärksamhet 
ägnas i kapitlet ändras 
till kapitlet ägnas åt: 
omskrivning som elimi-
nerar nominalisering 
c) sammanslagning av 
meningar  
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