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SAMMANDRAG 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Uppsala kommuns medborgarvända 

beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i 

Klarspråkstestet för beslut. Textanalyser är gjorda på 18 av kommunens beslutstexter, samt en 

besvärshänvisning. Beslutstexterna representerar fem av kommunens åtta uppdragskontor, 

och är skrivna av tio olika handläggare. Som analysverktyg har Klarspråkstestet för beslut 

använts. Undersökningen har visat att Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter, samt 

besvärshänvisning, överlag står sig bra i de avsnitt som rör textens rubriker, stycken och 

samband, meningar samt ord och fraser. Texterna står sig däremot mindre bra i de avsnitt som 

rör textens ton, disposition, innehåll samt dess olika delar – själva beslutet, skälen till detta 

och ärendets gång. En slutsats som kan dras är således att Uppsala kommuns medborgarvända 

beslutstexter kan stå sig bättre i förhållande till klarspråksnormen än vad de gör i dag.  
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1 INLEDNING 
Det har under lång tid funnits en strävan att göra myndighetsspråket i Sverige mer begripligt 

för medborgarna. År 2009 befästes denna strävan i språklagen: ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600). Komplicerad 

meningsuppbyggnad,  ålderdomliga uttryck och förvirrande information är därmed ett minne 

blott. Eller? Det är givetvis inte så enkelt. Ett införande av ett så kallat ”klarspråk” i våra 

myndighetstexter kräver tid, engagemang och ett aktivt klarspråksarbete från myndigheternas 

sida. Till deras hjälp finns dock Språkrådet – Sveriges officiella språkvårdsorgan – som 

verkar för att stödja och främja klarspråksarbetet i Sverige. Varje år delar Språkrådet ut 

Klarspråkskristallen, ett pris som är en belöning för ”goda resultat i arbetet för klara texter, 

och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser” (Språkrådets hemsida – 

Klarspråkskristallen). Ett antal av våra större myndigheter har tilldelats det här priset under 

de senaste åren varav CSN (2010), Försäkringskassan (2008) och Skatteverket (2005) är några 

exempel. Det är inte speciellt förvånande att klarspråksarbetet hos de större myndigheterna 

många gånger har kommit långt. Kombinationen av en bred och stor målgrupp ställer givetvis 

krav på sättet man kommunicerar. Möjligen är de högt ställda kraven en av anledningarna till 

att de större myndigheterna har varit föremål för diverse undersökningar de senaste 

årtiondena. Försäkringskassan är ett exempel på en myndighet vars skriftliga kommunikation 

med medborgarna har undersökts ett flertal gånger.  

   Klarspråksforskningens slagsida åt de större myndigheterna väcker frågor om hur det ser ut 

på en lägre nivå i samhället. Hur ser texterna ut i ett klarspråksperspektiv i exempelvis 

Sveriges kommuner? Att 2011 års Klarspråkskristall gick till Helsingborgs stad ger förvisso  

viss ledning, men det är knappast ett tillfredsställande svar. Mig veterligen har 

undersökningar av texter på kommunnivå inte gjorts i någon större utsträckning, även om det 

finns exempel (se Rahm & Ohlsson 2009 och Lindvall 2012). Ingen av Sveriges 290 

kommuner har en lika stor målgrupp som exempelvis Försäkringskassan, men medborgarnas 

behov av en kommunikation som sker via ett ”vårdat, enkelt och begripligt språk” torde vara 

lika stort på kommunnivå. Jag menar att det därför är intressant att även rikta uppmärksamhet 

mot våra kommuner och undersöka hur deras skriftliga kommunikation med medborgarna ser 

ut i ett klarspråksperspektiv. På grund av att jag bor i Uppsala har jag valt att undersöka texter 

inom Uppsala kommun.  
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1.1 Syfte och avgränsningar  
I den här undersökningen har jag valt att analysera texter på kommunnivå. Jag har mer 

specifikt valt att undersöka texter inom Uppsala kommun. Materialet är begränsat till 

kommunens medborgarvända beslutstexter eftersom ett allomfattande material inte hade 

rymts i den här undersökningen. Texterna analyseras med hjälp av Språkrådets klarspråkstest 

för beslut, vilket är utformat för att hjälpa myndighetsskribenter att bedöma hur begripliga 

deras texter är i ett klarspråksperspektiv. Syftet med uppsatsen är således att söka svar på hur 

Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm 

som kommer till uttryck i Klarspråkstestet för beslut. Jag söker vidare finna svar på vad i 

texterna som står sig mer eller mindre bra i förhållande till denna klarspråksnorm.  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning (kapitel 2) där olika begrepp, 

klarspråksarbetet i Sverige, rådande klarspråksideal och tidigare klarspråksforskning beskrivs 

kort. Jag tar även upp några argument och hinder för klarspråk, samt beskriver 

Klarspråkstestet och några invändningar som finns emot det. Detta följs av en beskrivning av 

undersökningens material och metod (kapitel 3). Därefter redovisas undersökningens resultat 

(kapitel 4), vilket följs av en sammanfattning. Uppsatsen avslutas med en diskussion om 

resultatet (kapitel 5) och en kort avslutande kommentar.  

 

2 BAKGRUND 
I det här kapitlet ges en kort beskrivning av begreppen klarspråk och klarspråksnorm, samt 

klarspråksarbetet i Sverige och rådande klarspråksideal. Därutöver redovisas exempel på 

tidigare klarspråksforskning,  samt argument och hinder för klarspråk. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av Klarspråkstestet och några invändningar som kan göras mot det.    

 

2.1 Begreppen ”klarspråk” och ”klarspråksnorm” 
Ordet klarspråk betyder att ”tala rent ut om något” (Bonniers svenska ordbok 1998). Under 

senare år har betydelsen breddats, och ordet har blivit ett uttryck för ett begripligt och enkelt 

språk inom våra myndigheter och andra offentliga organ. På Språkrådets hemsida (Klarspråk) 

står det om klarspråk:  

 



7 
 

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt 
språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och 
rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.  

 

När jag i fortsättningen använder begreppet klarspråk lägger jag samma betydelse i ordet som 

Språkrådet.  

   Ett annat begrepp som kommer att förekomma en hel del i uppsatsen är klarspråksnorm. Jag 

kommer ofta att specificera begreppet som ”den klarspråksnorm som kommer till uttryck i 

Klarspråkstestet”. Jag kommer dock ofta att använda begreppet utan specificering, men då 

fortfarande mena den klarspråksnorm som uttrycks i Klarspråkstestet. När jag i stället 

använder klarspråksideal, rådande riktlinjer eller bara norm syftar jag på den sammantagna 

klarspråksnormen i Sverige.  

 

2.2 Klarspråksarbetet i Sverige  
Nedanstående information om klarspråksarbetet i Sverige är hämtad från Språkrådets hemsida 

(Klarspråksarbetet i Sverige) och Hedlund (2006). För vidare och mer detaljerad  information 

om klarspråksarbetet i Sverige hänvisas till Mål i mun: förslag till handlingsprogram för 

svenska språket (2002, s. 247 – 249).  

   Klarspråksarbetet i Sverige kom igång på allvar under andra halvan av 1900-talet. År 1967 

gav Statsrådsberedningen ut de första riktlinjerna för lag- och författningsspråk, och knappt 

ett årtionde senare anställde Statsrådsberedningen den första språkexperten vars uppdrag var 

att organisera en systematisk modernisering av författningsspråket. Under de följande åren 

gavs en rad skrifter och publikationer ut i syfte att utvärdera och förbättra myndighetsspråket, 

varav Statsrådsberedningens Myndigheternas skrivregler (1991), Domstolsverkets Språk och 

struktur i domar och beslut (1999) och Statskontorets På väg mot ett bättre myndighetsspråk 

(2001) bara är några exempel (Hedlund 2006, s. 28 – 29). Vikten av ett begripligt 

myndighetsspråk befästes så i 2009 års språklag. I 11§ står att läsa: ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600).  

   I dag ansvarar Språkrådet för klarspråksarbetet i Sverige. Språkrådet arbetar med att främja 

klarspråksarbetet hos Sveriges myndigheter, landsting, organisationer, företag och universitet. 

Många offentliga organ har nu satsat på klarspråk och Språkrådet har ett nätverk av 

kontaktpersoner hos olika myndigheter. Som kontaktperson kan man få hjälp av Språkrådet i 

form av föreläsningar och seminarier, för att starta och underhålla ett klarspråksprojekt på 

arbetsplatsen. På Språkrådets hemsida (Handböcker) finns även ett antal handböcker i ämnet 
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samlade, varav ett exempel är Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) som innehåller råd och 

rekommendationer om hur man skriver klarspråk samt hur ett klarspråksarbete på 

arbetsplatsen praktiskt kan gå till. För att vidare hjälpa myndighetsskribenter finns dessutom 

Klarspråkstestet. (Språkrådets hemsida – Klarspråkstestet). Det är ett test som är utformat för 

att utröna hur begriplig en text är i ett klarspråksperspektiv. Slutligen delar Språkrådet varje år 

ut priset Klarspråkskristallen, som är en belöning för goda klarspråksresultat, samt en 

uppmuntran till fortsatt klarspråksarbete.  

   Utöver detta finns en grupp av språkexperter i Statsrådsberedningen i Regeringskansliet 

som arbetar med att hjälpa jurister och andra att bland annat skriva begripliga lagar. Vidare 

har en särskild EU-språkvård organiserats, som berör de handläggare som arbetar med EU-

texter inom bland annat Regeringskansliet och EU-institutionerna.  

 

2.3 Klarspråksideal 
Hur går man då tillväga för att skriva vårdat, enkelt och begripligt? Vad är det som gör en text 

begriplig för mottagaren? Svaren på frågorna är inte alldeles enkla. Enligt Catharina Nyström 

Höög (2006, s. 85) beror en texts begriplighet på många faktorer, som ”innehållets 

svårighetsgrad, textens språkliga utformning, ett tydligt samband mellan texten och den 

kontext som den ska fungera i, samt läsarens förkunskaper, förväntningar och läsmål”. Vidare 

är de klarspråksråd som finns generellt ospecifika. I Hedlund (2006) ges till exempel följande 

– minst sagt vaga – råd om hur man skriver klarspråk:  

 Tänk på läsaren 

 Vägled läsaren 

 Skriv det viktigaste först 

 Skriv kort 

 Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord 

 Förklara svåra men nödvändiga termer 

 Använd ett aktivt språk 

 Tänk på textens grafiska utseende 

 

Andreas Nord (2011) har i rapporten Att göra någon annans text tydlig kartlagt rådande 

klarspråksideal genom att undersöka vad han menar är det närmaste en ”kodifierad norm” 

som finns. Han har begränsat sig till dokument som är publicerade eller godkända av vad man 

kan betrakta som auktoriteter inom myndighetsspråkvården: språkvården i Regeringskansliet, 

Språknämnden och Språkrådet. De dokument han går igenom är sådana som Svarta listan, 
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Klarspråk lönar sig, Klarspråkstestet: rapporter, Hur skriver man klarspråk? och 

Myndigheternas skrivregler. Han konstaterar:  

 

”Klarspråk” kan enligt riktlinjerna vara allt från att lägga till en 
innehållsförteckning, 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. (s.65) 

 

Enligt Nord framstår dock några områden som viktigare än andra. På de övergripande 

nivåerna är det viktigt att göra det möjligt för läsaren att skaffa sig en överblick av texten och 

på så sätt kunna läsa selektivt. På de lägre nivåerna syftar råden till ”att skapa en stilistiskt 

ledig text utan begriplighetshinder” (Nord 2011, s. 65), genom att till exempel undvika 

passiva verb och substantiveringar. I Klarspråkstestet lyfts vikten av textbindning fram, 

liksom att långa och så kallade ”vänstertunga” meningar bör arbetas bort. Det är också viktigt 

att välja bort onödigt formella ord, och eventuella facktermer ska antingen förklaras eller 

utelämnas från texten.   

 

2.4 Argument och hinder för klarspråk 
Det finns mycket som talar för klarspråk men det finns också en hel del hinder för 

klarspråksarbetet. Enligt Ehrenberg-Sundin (2000) är de vanligaste argumenten för klarspråk 

stärkt demokrati, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade kostnader. De vanliga 

hindren för klarspråk handlar enligt Ehrenberg-Sundin i mångt och mycket om vana och 

tradition, samt om förväntningar från överordnade och kollegor. Man skriver på ett visst sätt 

för att imponera på andra eller för att inte avvika från normen inom arbetsgruppen. Ett annat 

hinder för klarspråk är en uppfattning om att texten ska vara myndighetsmässig, att den ”ska” 

innehålla en viss sorts ord och tala om mottagaren i tredje person. Ehrenberg-Sundin påpekar 

också att klarspråksprojekt kostar pengar. Även om det på sikt lönar sig med 

klarspråksanpassade texter så är de kostsamma att driva igenom. Detta gäller särskilt om 

texternas begriplighet ska testas och projekten som helhet ska utvärderas.  

    

2.5 Tidigare klarspråksforskning 
Nedan redovisas några exempel på tidigare klarspråksforskning som är av relevans i den här 

undersökningen. På intet sätt ska den här redovisningen betraktas som fullständig.   

   Den första systematiska utvärderingen av begriplighet i myndighetstext gjordes av 

Statskontoret, och den redovisas i rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001).   
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Tio myndigheter (bl.a Försäkringskassan) deltog i utvärderingen och ett 60-tal olika texter 

undersöktes – ett urval av broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter. Man fann att några 

texter hade långa och vänstertunga meningar, att besluten hade bristande disposition och 

broschyrerna tvivelaktigt informationsurval. Man fann vidare att bristande 

mottagaranpassning var det mest framträdande problemet, något som visade sig både i 

besluten och broschyrerna. Likaså var framhävandet av själva syftet med texten något som 

visade sig vara problematiskt. I flera av de undersökta texterna framgick inte tydligt vad som 

var textens huvudbudskap. Ordval var däremot den nivå som visade sig fungera bäst, då 

skribenterna sällan använde långa och kanslispråkliga ord. Förutom att undersöka 

begripligheten i myndighetstext skulle man också utforma ett ”diagnosinstrument” som 

skribenter vid olika myndigheter skulle kunna använda för att bedöma hur begripliga deras 

texter är. Den första versionen av Klarspråkstestet, vars frågor finns redovisade i 

Statskontorets rapport,  publicerades följaktligen 2002 (Nyström Höög m.fl. 2012). 

   Tio år efter Statskontorets utvärdering gjorde Catharina Nyström Höög, Hedda Söderlundh 

och Marie Sörlin (2012) en ny undersökning av begriplighet i myndighetstext. Textanalyserna 

gjordes då med utgångspunkt i en jämförelse med Statskontorets utvärdering. I 2001 års 

utvärdering presenterades några kvantitativa anlyser och de värden som då mättes var 

läsbarhetsindex, meningslängd och fundamentlängd. För att göra en jämförelse med texterna 

från 2001 togs ett stickprov bestående av både beslutstexter och informerande texter. I 

besluten fann man att läsbarhetsindex sjunkit – det värde som representerar den mest lättlästa 

texten 2001 representerar den mest svårlästa texten år 2011. Man fann också att 

meningslängden sjunkit och att fundamentlängden blivit kortare. Vidare fann man att 

beslutstexten blivit längre och att ett tydligt direkt tilltal har tillkommit.  

   En sista exempel på klarspråksforskning är den som Eva Marcusson (2009) utförde på 

Skatteverkets förfrågningar, överväganden och beslut. Skatteverket gav nämligen Växjö 

universitet i uppdrag att undersöka om Skatteverkets skriftliga kommunikation med 

medborgarna kunde göras mer begripligt, och i så fall hur. Marcusson undersökte texter från 

elva olika ärenden och utförde en textanalys med hjälp av Klarspråkstestet för beslut, där hon 

gjorde en samlad bedömning av hela materialet. Hon fann att Skatteverkets texter fick 

resultatet ”mycket bra” och ”bra” i Klarspråkstestets olika avsnitt. Hon drog slutsatsen att 

Skatteverkets skriftliga kommunikation kunde förbättras genom att skribenterna exempelvis 

undviker passiva verb och oklara hänvisningar, samt  att de använder fler konjunktioner, och 

förenklar meningsuppbyggnaden. Vidare rekommenderade hon att man skulle korrekturläsa 
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samtliga texter och att man skulle lägga till information om hur mottagaren kan gå tillväga för 

att överklaga, och då under särskild rubrik.  

    

2.6 Klarspråkstestet 
Dagens Klarspråkstest är en uppföljare till det ”diagnosintrument” som utformades i  

Statskontorets undersökning (se avsnitt 2.5) och det finns på Språkrådets webbplats 

(Klarspråkstestet). Det är ett test som myndighetsskribenter själva kan använda för att ta reda 

på hur begriplig en text är i ett klarspråksperpektiv. Testet finns i två varianter: en för beslut 

och kortare texter (Språkrådets hemsida – Klarspråkstestet, beslut) samt en för rapporter och 

andra längre texter (Språkrådets hemsida – Klarspråkstestet, rapporter). Båda varianterna är 

uppbyggda av ett antal frågor som rör textens olika nivåer. Till frågorna följer också 

kommentarer och exempel ämnade att förklara och visa hur man praktiskt ska gå tillväga för 

att öka den aktuella textens begriplighet. Båda varianterna inleds med tre frågor som har med 

mottagaranpassningen att göra, därefter följer testens resterande frågor. Testet för beslut har 

då 31 frågor som är fördelade i 8 avsnitt, och testet för rapporter har 38 frågor som är 

fördelade i 13 avsnitt. Förutom de inledande frågorna om mottagaranpassning är följande 

avsnitt gemensamma i de båda testen: tonen i texten, innehållet, dispositionen, styckena och 

sambanden, rubrikerna, textens olika delar, meningarna samt orden och fraserna. I testet för 

rapporter finns därutöver frågor om textens syfte och målgrupp, perspektiv, överskådlighet, 

tabeller och diagram samt stavning och språkriktighet. I båda versionerna av Klarspråkstestet 

redovisas resultatet i vad som fungerar ”mycket bra”, ”bra” och ”mindre bra” i den aktuella 

texten.  

 

2.6.1 Invändningar och kritik mot Klarspråkstestet 

Det finns en del att invända mot Klarspråkstestet. Trots att Statskontorets utvärdering 2001 

visade att texterna hade störst brister i sin mottagaranpassning var den första versionen av 

Klarspråkstestet inriktad på sådant som textstruktur och textbindning. Det kan till viss del 

förklaras av att frågorna skulle kunna förstås av alla – även av personer utan närmare kunskap 

i språkvetenskap. Möjligen ligger en del av förklaringen också i att både textstruktur och 

textbindning är något konkret, och därmed gripbart. Det är lättare för skribenter att ta tag i 

problem som rör rubrik och styckeindelning än de mer svårfångade nivåerna, vilket bristande 

mottagaranpassning kan benämnas som (Nyström Höög m.fl. 2012).  
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   Även om frågorna i dagens Klarspråkstest har modifierats något kan testets funktionalitet 

ändå diskuteras. En aspekt är det faktum att testet bygger på en föreställning om att texter 

inom samma genre har gemensamma drag. Faktiska undersökningar av sakprosa visar att så 

inte är fallet. Variationen mellan texter inom samma genre kan i själva verket vara betydande 

(a.a, s. 82). Klarspråkstestet funktionalitet ifrågasätts till och med av Nyström Höög (a.a, s. 

24) själv, trots att hon är en av testets upphovsmän.  

 

Testet visar att det är möjligt att fånga in en del svagheter i texterna, och 
enstaka användares reaktioner visar att testet kan fungera som det var tänkt. 
Samtidigt är det svårt att med tillräcklig precision efterfråga relevanta 
språkliga drag på ett sådant sätt att skribenter själva kan undersöka – och 
förbättra – egna eller andras texter. 

 

Klarspråkstestets funktionalitet har undersökts av Madeleine Appelgren (2002). Hon lät 

handläggare hos slumpmässigt utvalda myndigheter använda Klarspråkstestet på sina texter. 

Till sin hjälp hade Appelberg en fokusgrupp som läste samtliga texter. Hon bad dem jämföra 

textens orginalversion med den version som var ett resultat av Klarspråkstestet. 

Undersökningen visade att fokusgruppen uppfattade även mindre förändringar mot ett 

medborgarperspektiv i texterna. Störst utslag fick den text som hade genomgått ändringar i 

fråga om mottagaranpassningen även i den så kallade malltexten
1
.  

   I fråga om hur det var att använda Klarspråkstestet för att undersöka sin text var det en av 

svarspersonerna som hade tolkat testets frågor som ”välvilligt ställda”,  vilket hade förstärkt 

hennes uppfattning om att det hon skrivit var bra. Enligt Appelgren kan det betyda att 

personer som inte känner till Klarspråkstestet och dess mål tenderar att se mer positivt på sin 

text än de som är insatta i klarspråksarbete. Andra svarspersoner tyckte att det behövdes fler 

svarsalternativ än ja, tveksamt och nej. De menade att testet på så sätt skulle bli mer 

nyanserat.   

3 METOD OCH MATERIAL 

I det här kapitlet redovisas metod och material. I det inledande materialavsnittet ges en 

beskrivning av materialet och det urval som gjorts. Avsnittet avslutas med några invändningar 

som kan göras mot materialet. I metodavsnittet ges en beskrivning av Klarspråkstestet för 

beslut och hur jag har gått tillväga när jag använt detta som analysverktyg. Avsnittet avslutas 

med en beskrivning av metodens fördelar, samt några  invändningar som kan göras mot den.  

                                                           
1 Förskrivna textstycken som ser likadana ut i samtliga utskick. Enskilda handläggare fyller då bara i textmallens ”luckor” med de specifika 

uppgifter som hör till just deras ärende.  
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3.1 Material 
Materialet i den här undersökningen består av 18 beslutstexter (exempel: bilaga 2 – 5) och en 

besvärshänvisning (bifogad text 13 – 16) från Uppsala kommun. Samtliga beslutstexter svarar 

på mottagarens inledande kontakt (ansökan, anmälan, överklagande) och ger information till 

mottagaren om vad beslutet blev i det aktuella ärendet. Texterna är 0,5 – 4 sidor  (exklusive 

eventuella bilagor) och är skrivna av tio olika handläggare (vem som är författare till 

besvärshänvisningen är dock oklart). Åtta av handläggarna har handlagt två ärenden var och 

två av handläggarna har handlagt ett ärende var. Besluten är från 2012 och rör frågor om 

bygglov, föreningsbidrag, serveringstillstånd, socialbidrag, miljöfarlig verksamhet, särskilt 

boende samt hemtjänst, omvårdnad och service. Det råder dock tveksamhet gällande 

beslutsårtal i texterna från ett kontor (se avsnitt 3.1.2). Fyra av texterna är avslagsbeslut och 

två av texterna är beslut om föreläggande. Resten är bifallsbeslut. De flesta av texterna är 

kopior av sina originalversioner, vilket innebär att all information som mottagaren har fått ta 

del av har varit tillgänglig vid min analys. Mer specifikt innebär detta att information som 

”står utanför” själva beslutstexten är synlig. I många av texterna gäller detta 

kontaktinformation till myndigheten, textens ärendemening, beslutsfattare, beslutsdatum, 

namn och adress på den ärendet gäller och telefonnummer till aktuell handläggare. De texter 

som inte är kopior av sina originalversioner redovisas i avsnitt 3.1.2 nedan.  

   Texterna är från fem av Uppsala kommuns uppdragskontor. Det finns sammantaget åtta 

uppdragskontor inom kommunen: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Kontoret 

för samhällsutveckling, Kulturkontoret, Uppsala stadsarkiv, Miljökontoret, Kontoret för hälsa, 

vård och omsorg, Brandförsvaret och Överförmyndarkontoret. Inom varje uppdragskontor 

verkar en eller flera uppdragsnämnder. I den här undersökningen har texter analyserats från 

Kontoret för samhällsutveckling, Kulturkontoret, Miljökontoret, Kontoret för barn, ungdom 

och arbetsmarknad samt Kontoret för hälsa, vård och omsorg. Kontoren representeras av fyra 

texter där två handläggare inom respektive kontor har skrivit två texter var. Ett av kontoren 

representeras dock av bara två texter. De texterna är också skrivna av två olika handläggare.  

 

3.1.1 Urval  

Ett urval är gjort utifrån texttyp, uppdragskontor, handläggare och årtal. Att det blev just 

beslutstext beror på två saker. Dels är beslut en texttyp som når medborgarna i stor 

utsträckning och dels är Klarspråkstestets ena version (se avsnitt 3.2.1) utformat för att 

bedöma begripligheten i just beslut. Min ambition var att så många som möjligt av 
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kommunens olika uppdragskontor skulle representeras i undersökningen och att texterna 

skulle vara skrivna av fler än en person på respektive kontor. Vidare var årtalet viktigt, detta 

för att undersökningens resultat på så sätt skulle bli aktuellt och därmed säga något om hur 

Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter i dagsläget står sig i förhållande till 

klarspråksnormen. I de fall jag har haft material att välja från har jag därför valt de senaste 

besluten.  

 

3.1.2 Materialkritik 

Sex av texterna i materialet kopierades in i worddokument innan de skickades till mig (se 

bilaga 4 och 5), vilket innebär att jag inte har haft tillgång till kopior av beslutens 

originalversion. Viss information från originalen har då – med hänsyn till sekretessen – 

avsiktligt tagits bort av mina kontakter på de två kontoren. Viss information har också 

utelämnats eftersom de inte trodde att den var viktig för mig. Jag har i de här fallen fått texten 

beskriven för mig via mail, men jag har själv inte sett den. I undersökningen har jag bedömt 

texterna utifrån att den information jag fått stämmer med hur det såg ut i originalversionen.   

   I text 13 – 16 har följande tagits bort: namn, adress och personnummer på den ärendet 

gäller, ärendemeningen, beslutsfattaren, beslutsdatum, namn på både handläggare och den 

enhet som har hand om ärendet samt kontaktinformation till enheten. För sent frågade jag om 

besluten var från 2012 och min kontakt trodde det men kunde inte svara säkert eftersom hon – 

vid det laget – inte mindes från vilka ärenden hon hämtat besluten. I text 17 – 18 har följande 

tagits bort: uppgifter om den ärendet gäller, ärendemeningen, kontaktuppgifter till 

handläggare och beslutsdatum.  

   Till text 13 – 16 är en så kallad besvärshänvisning bifogad. Den ger mottagaren information 

om hur man gör för att överklaga beslutet. Den har jag valt att analysera separat av två 

anledningar: 1) den var likadan i de fyra texterna,  2) besvärshänvisningen var så olik den 

övriga beslutstexten att jag var rädd att resultatet skulle bli missvisande om jag analyserade 

dem som en enhet.  Eftersom besvärshänvisningen inte är ett beslut i sig kunde jag inte 

besvara alla frågor i Klarspråkstestet när jag analyserade den (se avsnitt 3.2.2).  
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3.2 Metod 

3.2.1 Klarspråkstestet för beslut 

Materialet har undersökts med hjälp av Klarspråkstestet. Det har valts som metod på grund av 

att det är utformat för just myndighetstext, och vidare för att det representerar en signifikant 

del av det rådande klarspråksidealet. Jag har använt den version av testet som är utformad för 

beslut eftersom materialet i den här undersökningen består av beslutstexter. Testet inleds med 

några kommentarer och frågor som har med mottagaranpassningen att göra. Därefter följer 31 

frågor som är indelade i åtta olika avsnitt. Avsnitten är: tonen i texten, innehållet, 

dispositionen, rubrikerna, textens olika delar (själva beslutet, skälen för beslutet, ärendets 

gång), styckena och sambanden, meningarna samt orden och fraserna. Frågorna kan överlag 

besvaras med ja, tveksamt eller nej men det finns några undantag. I tre frågor finns 

svarsalternativen Ej relevant eller Ej relevant för min text. En fråga har bara svarsalternativen 

ja eller nej och en fråga som berör styckeindelningen kan besvaras med blandat. I några fall 

finns också anvisningar om att hoppa över frågan om dess innehåll inte är aktuellt för texten 

man analyserar. Frågorna är formulerade på så sätt att man svarar ja när man har en 

klarspråksanpassad text. Till samtliga frågor följer rekommendationer och exempel som både 

förklarar och exemplifierar hur det ska se ut och hur det inte ska se ut i en klarspråksanpassad 

text. I min bedömning har jag utgått från dessa (se bilaga 1).  

 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

Jag har besvarat fråga 1 – 31 i samtliga texter. För att bedöma texterna så lika som möjligt har 

jag formulerat kriterier för de olika svarsalternativen till respektive fråga. Kriterier till trots 

har somliga frågor krävt en mer individuell bedömning. Fråga 12 – ” Ger du en pedagogisk 

presentation av skälen till beslutet?” – är ett exempel där jag gått mer på intuition än 

någonting annat, även om min ambition har varit att följa de rekommendationer som finns i 

Klarspråkstestet (se bilaga 1, fråga 12) Vidare har jag inte besvarat den del i fråga 4 som 

eftersöker om texten innehåller ”det som krävs enligt lag”. Ett svar på den frågan hade krävt 

befintlig juridisk kunskap eller tid och utrymme att tillskansa sig sådan. Jag har också 

medvetet utelämnat Klarspråkstestets inledande del om mottagaranpassning,  eftersom svaren 

i mångt och mycket hade blivit en ren gissningslek från min sida. Vad mottagaren exempelvis 

vet och/eller vill veta samt hur van denna är att läsa myndighetstext är ingenting jag har 

möjlighet att uttala mig om.  
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   Vid analys av besvärshänvisningen (se avsnitt 3.1.2) har jag besvarat frågorna i följande 

avsnitt: tonen i texten, rubrikerna, styckena och sambanden, meningarna samt orden och 

fraserna.  

 

1 – 2 undantag  

Jag har krävt fullständig överenstämmelse med Språkrådets rekommendationer för ett ja. Har 

det funnits 1 – 2 undantag av det aktuella fenomenet har jag svarat tveksamt och om 

undantagen har varit fler än två har jag svarat nej. I de två texter som är närmare fyra sidor har 

jag tillåtit fyra undantag innan svaret är nej. Förutom att bestå av förhållandevis många sidor 

är textens utformning kompakt, vilket också bidrar till en större textmängd i de här texterna.  

 

Procent och genomsnitt 

I några frågor har jag räknat ut hur stor andel det aktuella fenomenet utgör. Detta gäller 

exempelvis fråga 7 som rör textens rubriker och hur väl de svarar mot innehållet. Jag har då 

räknat ut hur stor andel av textens rubriker som svarar mot innehållet och krävt 100 % för ett 

ja och minst 75 % för ett tveksamt. Därefter har svaret blivit nej. Likaså har jag i fråga 20, 

som rör meningslängdens variation, räknat ut hur stor andel av textens meningar som är korta 

(1 – 10  grafiska ord), mellanlånga (11 – 17 grafiska ord) och långa (18 och fler grafiska ord ). 

Jag har då krävt att fördelningen ska vara minst 20 % i varje meningsgrupp och att 

procenttalet ska skilja som högst 10 % mellan grupperna för att texten ska anses ha god 

variation. Exempelvis har text 1 mindre bra variation: 57 % korta, 26 % mellan och 17 % 

långa meningar. Hade andelen långa meningar i text 1 varit 20 % hade texten ändå haft 

tveksam variation eftersom det skiljer mer än 10 % mellan andelen korta och långa meningar.  

   I fråga 22 – ”Kommer det viktiga tidigt i meningen?” – har jag räknat ut hur många grafiska 

ord textens fundament
2
 innehåller i genomsnitt. Resultatet har jag sedan satt i relation till de 

genomsnitt för bruksprosa (3,1) och mycket formell skrift (6,0) som Lagerholm (2008, s. 132) 

hänvisar till, och därav bedömt fundament under tre ord som korta och fundament över fem 

ord som långa.  

 

Som regel eller enstaka fall 

I några frågor har jag bedömt att ett språkligt fenomen ska användas som ”regel” för ett ja 

eller nej och att ”enstaka fall” ger ett tveksamt. Detta gäller exempelvis fråga 1: ”Har texten 

                                                           
2
 De ord som står före det finita verbet i meningens huvudsats. Korta fundament betyder att meningens huvudverb (det finita verbet i 

huvudsatsen) står tidigt (vilket t.ex betyder att meningen inte inleds med en eller flera bisatser).  
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ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? I några frågor har jag bedömt i vilken grad 

fenomenet överensstämmer med rekommendationerna. För ett ja har jag krävt fullständig 

överensstämmelse och i de fall ingenting stämt har svaret blivit nej. Jag har alltså svarat 

tveksamt så fort något av det efterfrågade har funnits i texten. Detta gäller exempelvis fråga 6: 

”Har texten en informativ ärendemening?” 

 

3.2.3 Metodkritik 

I den här undersökningen har beslutstexter från fem av Uppsala kommuns uppdragskontor 

analyserats. Varje kontor representeras av två handläggare. Handläggarna har vidare skrivit 

två texter var, med undantag från ett kontor, där handläggarna har skrivit en text var. 

Materialet torde ge undersökningen relativt god validitet även om denna hade varit ännu 

bättre om materialet hade innefattat samtliga uppdragskontor och fler handläggare. Det ska 

också betonas att samtliga uppdragsnämnder inte finns representerade i undersökningen. 

Texterna från kontoret för samhällsutveckling kommer exempelvis från bara en av kontorets 

fem uppdragsnämnder. Undersökningen av hur Uppsala kommuns medborgarvända 

beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i 

Klarspråkstestet kan alltså bara sägas vara påbörjad.  

   Min strävan har varit att bedöma texterna utifrån den klarspråksnorm som kommer till 

uttryck i Klarspråkstestet för beslut, ingenting annat. Det har inneburit att min bedömning har 

varit hård – detta bland annat på grund av att jag följt Klarspråkstestets exempel i de fall de 

skriftliga instruktionerna har varit otillräckliga. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur Uppsala kommuns beslutstexter står sig i förhållande till klarspråksnormen har 

det funnits anledning att verkligen bedöma texterna utifrån de rekommendationer som finns i 

testet. Vidare har jag inte velat förlora mig i subjektivitet även om ett visst mått av den 

givetvis är oundvikligt när man använder ett analysverktyg av bedömningskaraktär. Jag har 

försökt att förstå Klarspråkstestets frågor och tillhörande förklaringar/exempel utifrån 

Klarspråkstestet och ingenting annat. I somliga fall har dock detta tillvägagångssätt lett till 

svar som kan tyckas missvisande. Ett bra exempel är fråga 8: ”Finns det informativa 

underrubriker i texten?” Klarspråkstestet meddelar att frågan är relevant för texter som är 

”ett par sidor eller längre” och jag bedömde då att texter som har fler än två sidor ska  

innehålla informativa underrubriker för att få ett jakande svar på frågan. Detta blev 

anmärkningsvärt i text 1 och 2 vilka är lite drygt två sidor och redan innehåller 11 respektive 

12 rubriker. Var ett nekande svar på frågan rättvist? Liknande problematik finns i fråga 23: 
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”Använder du punktuppställningar för att göra informationen överskådlig?” Frågan kan 

tyckas relevant i en beslutstext som innehåller mycket information på förhållandevis många 

sidor. Däremot kan rimligheten i ett nekande svar onekligen diskuteras när det gäller en text 

som är knappt en sida. Jag bedömer dock inte att de här frågorna torde ha påverkat resultatet i 

det stora hela. Det är snarare något man ska ta i beaktande – ett nej i Klarspråkstestet innebär 

kanske inte alltid att texten brister i begriplighet. Med det sagt anser jag att Klarspråkstestet 

för beslut lämpar sig väl i undersökningen av Uppsala kommuns medborgarvända 

beslutstexter. Dels är det utformat för att bedöma just myndigheters beslutstexter, och dels är 

det ett relativt konkret analysverktyg som representerar en signifikant del av det rådande 

klarspråksidealet.    

4 RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas resultaten av 19 textanalyser som är utförda med Klarspråkstestet 

för beslut. Resultatet redovisas ett kontor i taget med utgångspunkt i Klarspråkstestets utslag. 

Vad fungerar mycket bra, bra och mindre bra? Jag har gjort en samlad bedömning av varje 

kontors texter och redovisar framför allt vad som gäller i majoriteten av texterna. I somliga 

fall har jag angett vilka texter som utgör undantag. I flertalet fall finns dock ingen 

presentation av vad som fungerar mycket bra, då på grund av att det utslaget inte förekom 

eller utgjorde majoritet i något av testets avsnitt. Samtliga avsnitt i Klarspråkstestet redovisas 

för alla kontor. Vidare inleds varje kontorsredovisning med en sammanfattande text om 

materialet och en tabell där texternas svar på Klarspråkstestets 31 frågor synliggörs. Vid 

samtliga avsnittsredovisningar finns en hänvisning till den aktuella tabellen och till de frågor 

som representerar avsnittet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  

   Samtliga kursiveringar och fetläggningar som förekommer i exemplen ur texterna är gjorda 

av mig. 

  

4.1 Kontoret för samhällsutveckling: text 1 – 4  
Beslutstexterna från kontoret för samhällsutveckling är skrivna av två olika handläggare vid 

kontoret. De är 2 – 3 sidor och innehåller 10 – 12 rubriker (exklusive ärendemeningarna). 

Samtliga texter är bifallsbeslut från 2012 gällande bygglov. Materialet är kopior av texternas 

originalversioner. 
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4.1.1 Svar i Klarspråkstestet 

I tabell 1 nedan redovisas text 1 – 4:s svar på Klarspråkstestets 31 frågor (se bilaga 1).  

 

 

 

4.1.2 Vad är ”bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 1 – 4 fungerar överlag bra då det gäller dispositionen, styckena och sambanden, 

meningarna samt orden och fraserna. Nedan redovisas vad som fungerar bra och vad de 

nämnvärda bristerna är inom respektive avsnitt. I de fall det är ett flertal brister redovisas 

dessa i punktuppställningar. 

 

Dispositionen (Tabell 1: 5) 

Samtliga texter inleds med själva beslutet vilket sedan följs av en motivering. Detta är helt i 

linje med klarspråksnormen. Anvisningar till mottagaren står däremot inte tidigt, och inte 

heller text som låter mottagaren veta att uppdragsnämnden har uppfattat allt rätt  

 

Styckena och sambanden (Tabell 1: 15 – 19)  

Texternas stycken är som regel markerade med blankrad även om undantag förekommer i 

samtliga texter. Styckeindelningen är dessutom logiskt genomförd med en tankegång per 

stycke. Det finns vidare inga oklara hänvisningar i någon av texterna och sambanden mellan 

ord och uttryck är överlag tydliga.  

   Texterna uppvisar däremot brister i användandet av bindeord. Ingen av texterna innehåller 

bindeord av den sort som rekommenderas i Klarspråkstestet.  

 

Meningarna (Tabell 1: 20 – 23) 

Texternas meningar är okomplicerat byggda och det finita verbet i huvudsatsen står överlag 

tidigt i meningen, vilket tyder på att det viktiga också står tidigt. Det finns en ambition att 

använda punktuppställningar även om de inte är utförda i enlighet med rekommendationerna. 
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   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller variationen mellan korta och långa 

meningar. Samtliga texter har minst 50 % korta meningar. En av texterna har så stor andel 

som 67 %. 

 

Orden och fraserna (Tabell 1: 24 – 31)  

Texternas ord är överlag nutida, begripliga och konkreta. Vidare innehåller texterna i stort sett 

bara korta prepositioner. Det finns inte nämnvärt många substantiveringar även om sådana 

förekommer. Detsamma gäller stavfel och andra språkliga misstag.    

   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller följande:  

 Onödigt långa ord. 

I tre av texterna finns ord som skulle kunna lösas upp eller rakt av förkortas. 

Exempelvis: områdesbestämmelser, friskluftsventilation (text 1), 

rekreationsaspekterna, omgivningspåverkan (text 2),  färgkulören (text 4).  

 Fackord. 

Det förekommer även fackord och/eller begrepp som torde vara okända för mottagaren 

i samtliga texter. Exempelvis: startbesked, slutbesked (text 1, 3 och 4), byggsamråd, 

lägeskontroll (text 2). 

 

4.1.3 Vad är ”mindre bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 1 – 4 fungerar mindre bra då det gäller fyra av Klarspråkstestets avsnitt, nämligen: tonen 

i texten, innehållet, rubrikerna och textens olika delar. Nedan redovisas vad som gör att 

texterna fungerar mindre bra i respektive avsnitt.  

 

Tonen i texten (Tabell 1: 1 – 3) 

Texterna innehåller som regel inte direkt tilltal och uppdragsnämnden betecknas inte som ”vi” 

i någon av texterna. Det framgår inte tydligt vem som gör vad då passiva verb används som 

regel både i samband med avsändare och mottagare: ”Som kontrollansvarig godtas...” (text 1), 

”[...] inte har påbörjats inom två år eller avslutas...” (text 2). 

 

Innehållet (Tabell 1: 4)  

I texterna är en del information otydlig och/eller obefintlig. Det framgår inte när eller hur man 

ska göra det som begärts av myndigheten och överlag inte vart man ska vända sig för mer 
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information. Det är inte heller  tydligt vem som beslutat i ärendena då samtliga texter saknar 

namn på beslutsfattare och/eller ansvarig handläggare. Det är vidare två aktörer som är 

inblandade i beslutet. Samtliga texter inleds med ”Plan- och byggnadsnämnden beviljar lov 

...” och avslutas med ”Arbetsutskottet föreslår bygglov.” Och även om rubriken ”Beskrivning 

av ärendet” finns i samtliga texter – vars text kan fungera som ett sätt för mottagaren att se att 

myndigheten har förstått allt rätt – kan rubrikens innehåll sägas vara av sådan sort i bara två 

av texterna.  

 

Rubrikerna (Tabell 1: 6 – 8) 

Texternas ärendemeningar överensstämmer överlag inte med klarspråksnormen och ingen av 

texterna som är längre än två sidor har informativa underrubriker
3
 . Samtliga texter innehåller 

vidare minst två rubriker som inte svarar mot innehållet. Av dessa är problematiken då det 

gäller ”Fastställda handlingar” gemensam för alla texter. Texten under denna rubrik inleds i 

samtliga fall av en uppräkning av de fastställda handlingarna. Därefter följer information man 

inte förväntar sig, i form av exempelvis betalningsinformation och anvisningar om när 

åtgärden får eller inte får ”tas i bruk” (text 1, 3 och 4).  

 

Textens olika delar (Tabell 1: 9 – 14) 

Texternas beslutsmeningar innehåller undantagslöst paragrafhänvisningar, vilket strider mot 

klarspråksnormen. Nedan följer ett exempel som är representativt för samtliga texter:  

 
Plan- och byggnadsnämnden beviljar lov för nybyggnad av enbostadshus och 
förråd/carport, samt installation av eldstad med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900) 9 kap 31 §. (Text 4) 
 

Vidare är villkoren till beslutet inte tydligt angivna i samband med beslutet i någon av 

texterna. I två av texterna presenteras förvisso ett av beslutets villkor i anslutning till det, men 

samtliga texter innehåller ett flertal villkor och/eller krav ställda till mottagaren. I många fall 

anges det inte hur denna ska gå tillväga för att möta kraven: ”Observera att åtgärden inte får 

påbörjas förrän plan- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked” (text 1), ”Observera att 

byggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked eller interimistiskt slutbesked har utfärdats” 

(text 4), ”Bygganmälan inlämnas till plan- och byggnadsnämnden senast tre veckor före 

byggstart” (text 2).  

                                                           
3
 Se dock anmärkning under avsnitt 3.2.3  
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   Även om skälen till beslutet presenteras under egen rubrik – vilket är i linje med 

klarspråksnormen – kan presentationen knappast benämnas som pedagogisk
4
: ”Förslaget är 

lämpligt för sitt ändamål och bedöms inte vara någon betydande olägenhet för grannarna” 

(text 1), ”Förslaget är lämpligt för sitt ändamål” (text 4).  

    

4.2 Kulturkontoret: text 5 – 8  
Beslutstexterna från Kulturkontoret är skrivna av två olika handläggare vid kontoret. De är  

0,5 – 1 sida och innehåller högst två rubriker (exklusive ärendemeningarna). Samtliga texter 

är bifallsbeslut från 2012 gällande föreningsbidrag. Materialet är kopior av texternas 

originalversioner. 

 

4.2.1 Svar i Klarspråkstestet 

I tabell 2 nedan redovisas text 5 – 8:s svar på Klarspråkstestets 31 frågor (se bilaga 1).  

 

 

 

4.2.2 Vad är ”bra” enligt Klarspråkstestet? 

Text 5 – 8 fungerar bra då det gäller styckena och sambanden samt orden och fraserna. Text 8 

utgör ett undantag då den fungerar bra även då det gäller meningarna och textens olika delar. 

Text 8 fick dessutom resultatet ”mycket bra” då det gäller dess stycken och samband. Nedan 

redovisas vad som fungerar bra och vad de nämnvärda bristerna är inom respektive avsnitt.  

 

Styckena och sambanden (Tabell 2: 15 – 19) 

Texternas stycken är genomgående markerade med blankrad och styckeindelningen är överlag 

genomförd i enlighet med klarspråksnormen. Samtliga texter har desutom tydliga samband. 

Det finns vidare inga oklara hänvisningar i någon av texterna.  

                                                           
4
 Se bilaga 1 och rekommendationerna för fråga 12.  
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   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller användandet av bindeord. Det är bara text 8 

som innehåller bindeord av sådan sort som rekommenderas i Klarspråkstestet.  

 

Orden och fraserna (Tabell 2: 24 – 31) 

Texternas ord är överlag nutida, begripliga och konkreta. Ord som har förlängts i onödan är 

sällsynta och det finns inga fackord och/eller begrepp som torde vara okända för mottagaren. 

Korta prepositioner används undantagslöst. Det finns inte anmärkningsvärt många 

substantiveringar även om sådana förekommer. Detsamma gäller stavning och andra språkliga 

misstag.  

   Det finns inga nämnvärda brister.  

 

4.2.3 Vad är ”mindre bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 5 – 8 fungerar mindre bra då det gäller tonen i texten, innehållet, dispositionen, 

rubrikerna, textens olika delar och meningarna. Text 8 utgör ett undantag då den fick 

resultatet ”mycket bra” i fråga om innehållet. Nedan redovisas vad som gör att texterna 

fungerar mindre bra i respektive avsnitt.  

 

Tonen i texten (Tabell 2: 1 – 3) 

I text 5 – 8 varierar användandet av direkt tilltal. I en av texterna används ”ni” och det direkta 

tilltalet är tydligt och konsekvent. I två av texterna används dock inget direkt tilltal alls. I text 

7 finns exempel på inkonsekvent tilltal: ”Med stöd av [...] har er ansökan beviljats [...]”, ”[...] 

uppmärksamma Er arrangörer på [...] att besöka Ert evenemang.” Vidare används inte ”vi” för 

att benämna uppdragsnämnden i någon av texterna. Slutligen är språket inte att beteckna som 

befolkat eftersom passiva verb används som regel.  

 

Innehållet (Tabell 2: 4) 

I texterna är en del information otydlig och/eller obefintlig. Det framgår överlag inte vilka 

skälen till beslutet är eller vilka uppgifter uppdragsnämnden tagit del av. Bortsett från text 8 

har bara text 6 ett lite längre stycke där mottagaren kan kontrollera att uppdragsnämnden har 

förstått bidragets syfte: 

 

År X visade konstnären XX sin konst på Museum of Local Studies and Art 
of Bauska. Hon erbjuds nu en turnéutställning omfattande tre städer i Lettland 
och förväntas närvara vid invigningarna och att hålla workshops.         
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Dispositionen (Tabell 2: 5) 

Texterna inleds överlag med själva beslutet vilket är helt i linje med klarspråksnormen.  

Det saknas dock tydlig motivering till beslutet. Mottagaren får reda på att det är taget ”med 

stöd av” myndighetens delegationsordning. Vad det innebär förklaras inte närmare. Vidare 

finns överlag ingen text som låter mottagaren veta att myndigheten har förstått allt rätt. 

Däremot finns tydliga direktiv om vad mottagaren kan/ska göra nu i samtliga texter.   

 

Rubrikerna (Tabell 2: 6 – 8) 

I de texter det finns rubriker överenstämmer innehållet i den tillhörande texten. Däremot 

saknas rubriker i text 6 och 8. Samtliga texters ärendemeningar överensstämmer vidare delvis 

eller inte alls med klarspråksnormen: ”Meddelande om beslut” (text 7) och 

”Delegationsbeslut” (text 6).  

 

Textens olika delar (Tabell 2: 9 – 14) 

Texternas beslutsmeningar innehåller överlag paragrafhänvisningar, vilket strider mot 

Klarspråkstestets rekommendationer. Nedan följer ett exempel som är representativt för text 5 

– 7:  

Med stöd av kulturnämndens delegationsordning 2012-04-12, § 70 har er 
ansökan om bidrag med 21 700 kr för evenemanget X beviljats ur anslaget 
för finskt förvaltningsområde.  
                                  (Text 5) 

 

Det är bara text 8 som innehåller en presentation av skälen/omständigheterna till beslutet. Det 

är därför inte särskilt anmärkningsvärt att de övriga texterna inte innehåller en särskild rubrik 

där skälen till beslutet presenteras. Det är däremot anmärkningsvärt att det även saknas i text 

8. Det ska dock nämnas att jag bedömer själva presentationen av skälen i text 8 som 

pedagogisk.  

 

Meningarna (Tabell 2: 20 – 23) 

Text 5 och 7 uppvisar ”tveksam” variation då det gäller meningslängden. Text 6 uppvisar 

mindre bra variation eftersom de tre meningsgrupperna (se avsnitt 3.2.2) har en alltför ojämn 

fördelning av textens meningar. Vidare är strukturen i text 5 – 7:s beslutsmeningar sådan att 

ett långt inskott ska kunna placeras mellan hjälpverb och huvudverb: ”[...] har er ansökan om 

bidrag med 30 000 kr för evenemanget X  i maj på Reginateatern, beviljats [...]”, vilket 
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strider mot klarspråksnormen. Meningarna har också relativt långa fundament, vilket tyder på 

att det viktiga i meningen inte nödvändigtvis står i dess början.  

   Ingen av texterna innehåller punktuppställningar.   

    

4.3 Miljökontoret: text 9 – 12  
Beslutstexterna från Miljökontoret är skrivna av två olika handläggare vid kontoret. De är 1 – 

4 sidor och innehåller 2 – 8 rubriker (exklusive ärendemeningarna). Text 9 – 10 är 

bifallsbeslut som gäller serveringstillstånd. Text 11 – 12 gäller miljöfarlig verksamhet och 

innehåller förelägganden till mottagarna. Besluten är från 2012 och materialet är kopior av 

texternas originalversioner. 

 

4.3.1 Svar i Klarspåkstestet 

I tabell 3 nedan redovisas text 9 – 12:s svar på Klarspråkstestets 31 frågor (se bilaga 1).  

 

 

 

4.3.2 Vad är ”mycket bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 9 – 12 fungerar mycket bra då det gäller innehållet. Text 9 och 10 fungerar mycket bra 

även då det gäller rubrikerna och text 12 fungerar mycket bra i avsnittet som berör textens 

olika delar. Det finns alltså ingenting att anmärka på i dessa fall. Nedan redovisas det avsnitt 

där samtliga texter fungerar mycket bra. 

 

Innehållet (Tabell 3: 4) 

Samtliga texter har ett innehåll som överensstämmer helt med klarspråksnormen. Själva 

beslutet och skälen till detta framgår mer eller mindre tydligt. Likaså vem som fattat beslutet 

och hur man går tillväga för att överklaga detta (det senare gäller text 11 och 12). Det framgår 

också vilka uppgifter myndigheten tagit del av, när och hur mottagaren ska göra vad som 
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begärts av myndigheten och var mottagaren kan vända sig för mer information. Det finns även 

text där mottagaren kan kontrollera att myndigheten har uppfattat ärendet rätt.  

 

4.3.3 Vad är ”bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 9 – 12 fungerar överlag bra då det gäller textens olika delar, styckena och sambanden 

samt orden och fraserna. Text 11 och 12 fungerar även bra då det gäller meningarna och i 

text 11 fungerar även rubrikerna bra. Nedan redovisas vad som fungerar bra och vad de 

nämnvärda bristerna är inom respektive avsnitt. I de fall det är ett flertal brister redovisas 

dessa i punktuppställningar.  

 

Rubrikerna (Tabell 3: 6 – 8) 

Texternas ärendemeningar överensstämmer delvis eller helt med klarspråksnormen och 

rubrikerna har överlag överensstämmande textinnehåll. Text 11, som är 4 sidor, innehåller 

även informativa underrubriker.  

   Text 12 uppvisar däremot brister då det gäller de informativa underrubrikerna. Texten är 4 

sidor och innehåller inga sådana. Det bör dock nämnas att text 12 innehåller 7 rubriker redan 

och att behovet av ytterligare rubriker kan diskuteras.  

 

Textens olika delar (Tabell 3: 9 – 14) 

Texternas beslutsformuleringar överensstämmer delvis eller helt med klarspråksnormen. I text 

11 – den enda av texterna som innehåller villkor  – är villkoren tydligt angivna i anslutning till 

beslutet. I samtliga texter finns en ärendebeskrivning och i de texter där det är relevant finns 

även  anvisningar till mottagaren om fortsatt agerande – i de här fallen hur man går tillväga 

för att överklaga beslutet.  

   Text 9 och 10 uppvisar däremot brister då det gäller hur man presenterar skälen till beslutet. 

Dels är de inte presenterade under en egen rubrik, dels är de inte beskrivna på ett sätt som är 

att beteckna som pedagogiskt: ”Av remissyttranden har inget framkommit som talar emot att 

serveringstillstånd ska kunna meddelas.” (Text 9) 

 

Styckena och sambanden (Tabell 3: 15 – 19) 

Texternas stycken är överlag markerade med blankrad och sambanden i texterna är 

genomgående tydliga. Texterna innehåller vidare en hel del bindeord vilka torde hjälpa 

mottagaren att koppla samman styckena och meningarna.  
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   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller följande: 

 Styckeindelningens logik. 

I text 9 och 10 finns flera exempel där nytt stycke borde ha markerats. 

 Hänvisningarna. 

I text 9 och 10 finns följande exempel i beslutsmeningarna: ”Med hänvisning till 

genomförd utredning beslutas...” Även text 11 uppvisar exempel på en otydlig 

hänvisning: ”[...] har gjort en bedömning av verksamheten utifrån de uppgifter som 

lämnats i anmälan. Med utgångspunkt från detta bedömer...”  

 

Orden och fraserna (Tabell 3: 24 – 31) 

Texternas ord är överlag nutida, begripliga och konkreta. Det finns inga oklara fackord 

och/eller begrepp i någon av texterna. Vidare innehåller texterna i stort sett bara korta 

prepositioner.  

   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller följande:  

 Substantiveringar. 

Framför allt text 11 och 12 innehåller många substantiveringar: ”[...] ”innan ändringen 

vidtas...”, ”Överklagandet ska ställas...” (text 11), ”[...] hur bedömning görs”, 

”Provtagning [...] ska genomföras” (text 12).  

 Onödigt långa ord. 

Exempelvis: finansieringsbehov, (text 10), anmälningspliktig (text 11), 

avvikelsehanteringen (text 12) 

 Felstavade ord och andra språkfel. 

I text 10 finns exempelvis följande mening: ”Något krav på uppvisande av 

finansiering då inget betydande finansieringsbehov finns.” 

 

4.3.4 Vad är ”mindre bra” enligt Klarspråkstestet? 

Text 9 – 12 fungerar mindre bra då det gäller tonen i texten och dispositionen. I text 9 och 10 

fungerar även meningarna mindre bra och i text 12 gäller detta även rubrikerna. Nedan 

redovisas vad som gör att texterna fungerar mindre bra i respektive avsnitt.  
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Tonen i texten (Tabell 3: 1 – 3) 

Texterna innehåller som regel inte direkt tilltal och uppdragsnämnden betecknas inte som ”vi” 

i någon av texterna. Det framgår inte tydligt vem som gör vad då passiva verb används i stor 

utsträckning både i samband med avsändare och mottagare.  

 

Dispositionen (Tabell 3: 5) 

I text 9 – 12 varierar texternas disposition. I text 11 och 12 står beslutet först och eventuella 

villkor står i anslutning till det – helt i linje med klarspråksnormen. Däremot följs inte beslutet 

av en motivering utan av en relativt lång ärendebeskrivning. Detta hade varit i enlighet med 

klarspråksnormen om det bara tidigt i texten även hade funnits ett kort sammanfattande stycke 

där skälen till beslutet stod. Nu får mottagaren dessa presenterade först på sida 2.  

   Text 9 och 10  inleds med en relativt lång beskrivning av ärendet och de uppgifter som 

ligger till grund för själva beslutet. Först i texternas absoluta slut får mottagaren reda på 

utgången.  

 

Meningarna (Tabell 3: 20 – 23) 

Texterna uppvisar brister då det gäller variationen mellan korta och långa meningar. Vidare 

finns exempel på komplicerad meningsbyggnad i samtliga texter. Exempel på inskott mellan 

hjälpverb och huvudverb finns i text 9: ”XX [...] har hos miljö- och hälsoskyddsnämnden 

ansökt...” Det finns också exempel på meningar som innehåller väl mycket information: 

 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana 
undersökningar av [...]                       (Text 12) 

 
 

4.4 Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad: text 13 – 16 

och besvärshänvisning 
Beslutstexterna från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad är skrivna av två olika 

handläggare vid kontoret. Samtliga texter är omkring en halv sida och innehåller en rubrik 

(exklusive ärendemeningarna). Samtliga texter är avslagsbeslut gällande socialbidrag. Det 

råder tveksamhet om vilket år besluten är ifrån. Min kontakt vid kontoret trodde att de var 

från 2012 men kunde inte uttala sig med säkerhet. Materialet består av ett worddokument där 

samtliga beslutstexter ”klistrats” in – texterna är alltså inte kopior av originalversionerna.    
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   Besvärshänvisningen är en sida och är en kopia av originalet. Vem som är författare till 

denna är oklart.  

 

4.4.1 Svar i Klarspråkstestet 

I tabell 4 nedan redovisas text 13 – 16:s och besvärshänvisningens svar på Klarspråkstestets 

31 frågor (se bilaga 1).  

 

 

 

4.4.2 Vad är ”mycket bra” enligt Klarspråkstestet? 

Besvärshänvisningen fungerar mycket bra då det gäller tonen i texten samt orden och 

fraserna. Det bör dock nämnas att texten fick svaret ”ja” på fråga 2 – ”Utnyttjar du 

möjligheten att tala om avsändaren som vi?” – fastän texten inte innehöll detta. Detta 

motiverar jag med att texten är allmänt skriven – till synes konstruerad för att kunna skickas 

till mottagare från flera olika uppdragskontor och/eller myndigheter. Det vore alltså inte 

möjligt med sådant tilltal. Vidare är textens övriga ton och tilltal helt i linje med 

klarspråksnormen vilket ger anledning att välja det jakande svarsalternativet framför de övriga 

– något annat hade varit missvisande.   

 

4.4.3 Vad är ”bra” enligt Klarspråkstestet? 

Text 13 – 16 fungerar bra då det gäller innehållet, dispositionen, rubrikerna, styckena och 

sambanden samt orden och fraserna. Besvärshänvisningen fungerar också bra då det gäller 

meningarna. Nedan redovisas vad som fungerar bra och vad de nämnvärda bristerna är inom 

respektive avsnitt. I de fall det är ett flertal brister redovisas dessa i punktuppställningar. 
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Innehållet (Tabell 4: 4) 

Samtliga texter har ett innehåll som överensstämmer väl med klarspråksnormen. Det saknas 

dock text där mottagaren kan se att uppdragsnämnden har förstått allt rätt samt information 

om vilka uppgifter som nämnden tagit del av.  

 

Dispositionen (Tabell 4: 5) 

Samtliga texter inleds med en beslutsmening som innehåller en motivering till beslutet. 

Därefter förklaras motiveringen närmare. Slutligen ges information om möjligheten att 

överklaga och det hänvisas till bifogad besvärshänvisning. Det saknas dock text som låter 

mottagaren veta att uppdragsnämnden har förstått ärendet rätt.  

 

Rubrikerna (Tabell 4: 6 – 8) 

I text 13 – 16 överensstämmer ärendemeningen delvis med klarspråksnormen. Vidare 

innehåller besvärshänvisningen rubriker som svarar väl mot innehållet.  

   Text 13 – 16 uppvisar däremot brister då det gäller rubrikerna. Samtliga texter innehåller en 

rubrik: ”Ansökan om ekonomiskt bistånd avslås” (text 13, 14, 16) och ”Ansökan om bistånd i 

form av förmedlingsmedel avslås” (text 15). Men även om texterna är korta strider det mot 

klarspråksnormen att inte ha särskilda rubriker för beslut, skäl för beslut och så vidare.  

 

Styckena och sambanden (Tabell 4: 15 – 19) 

Texterna har tydliga samband och innehåller överlag inga oklara hänvisningar. Det 

förekommer bindeord och/eller uttryck som har liknande funktion: ”[...] koppar, glas samt 

bestick. Då bostaden är möblerad...” (text 13), ”[...] ramen för riksnorm. I och med detta...” 

   Text 13 – 16 uppvisar däremot brister då det gäller styckeindelningen. I text 13, 14 och 15 

markeras ett nytt stycke med radbyte utan indrag
5
. Även logiken i styckeindelningen är 

tveksam:  

 
Om du inte är nöjd med beslutet, kan detta överklagas genom förvaltningsbesvär, se 
bifogad besvärshänvisning. 
Skicka överklagan till Uppsala kommun, Socialtjänst – Socialbidrag, 753 75 Uppsala  
 
                                                        (Text 13) 

 

 

                                                           
5
 Det bör betonas att text 13 – 16 är inklistrade i ett worddokument. Det är alltså möjligt att styckeindelningen såg annorlunda ut i texternas 

originalversioner.  
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Orden och fraserna (Tabell 4: 24 – 31) 

Texternas ord är överlag nutida, begripliga och konkreta. Det finns inte anmärkningsvärt 

många substantiveringar även om det förekommer.    

   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller:  

 Prepositioner.  

Samtliga texter innehåller prepositionen avseende. 

 Stavfel och andra språkliga misstag. 

Text 16 saknar punkt på ett ställe och text 15 innehåller en negation för mycket: ”[...] 

utredningen inte kan genomföras då du inte medverkat i utredningen genom att inte 

lämna nödvändiga handlingar.” 

 

4.4.4 Vad är ”mindre bra” enligt Klarspråkstestet? 

Text 13 – 16  fungerar mindre bra då det gäller tonen i texten, textens olika delar och 

meningarna. Nedan redovisas vad som gör att texterna fungerar mindre bra i respektive 

avsnitt.  

 

Tonen i texten (Tabell 4: 1 – 3) 

Trots att samtliga texter innehåller ett tydligt och konsekvent direkt tilltal i form av ”du” blev 

resultatet på Klarspråkstestet ”mindre bra”. Det beror på att ingen av texterna innehåller ”vi” 

för att beteckna uppdragsnämnden och att passiva verb används som regel i samband med 

framför allt avsändare: ”Din ansökan om bistånd [...] har avslagits...” (samtliga), ”[...] behovet 

anses vara tillgodosett” (text 14), ”[...] utredningen inte kan genomföras...” (text 15). 

 

Textens olika delar (Tabell 4: 9 – 14)  

Texternas beslutsmeningar innehåller undantagslöst paragrafhänvisningar, vilket strider mot 

Klarspråkstestets rekommendationer. Nedan följer ett exempel som är representativt för 

samtliga texter:  

 
Din ansökan om bistånd till hemutrustning har avslagits enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen med motivering att behovet kan tillgodoses på annat vis. (Text 13) 

 

Skälen för beslutet står inte under egen rubrik och själva presentationen av skälen är överlag 

inte att beteckna som pedagogisk: ”[...] med motivering att behovet kan tillgodoses med egna 
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inkomster. Några särskilda skäl som föranleder annan bedömning har ej framkommit” (text 

16). Det finns vidare ingen redogörelse för utredningen i ärendet i någon av texterna.  

 

Meningarna (Tabell 4: 20 – 23) 

Överlag uppvisar texterna ”tveksam” variation angående meningslängden. Texternas 

fundament är genomgående att betrakta som långa då de innehåller 4,5 – 5,5 ord i genomsnitt. 

Det tyder på att det viktiga i meningen inte står i dess början. Texterna innehåller vidare inga 

punktuppställningar.  

 

4.5 Kontoret för hälsa, vård och omsorg: text 17-18 
Beslutstexterna från kontoret för hälsa, vård och omsorg är skrivna av två olika handläggare 

vid kontoret. De är 0,5 – 1 sida och en av dem innehåller två rubriker (exklusive 

ärendemeningarna). Båda texterna är bifallsbeslut från 2012 men gäller olika frågor – 

hemtjänst och särskilt boende. Materialet består av ett worddokument där beslutstexterna 

”klistrats” in – texterna är alltså inte kopior av originalversionerna.  

 

4.5.1 Svar i Klarspråkstestet 

I tabell 5 nedan redovisas text 17 – 18:s svar på Klarspråkstestets 31 frågor (se bilaga 1).  

 

 

 

4.5.2 Vad är ”bra” enligt Klarspråkstestet? 

Text 17 och 18 fungerar bra då det gäller styckena och sambanden, meningarna samt orden 

och fraserna. Text 17 fungerar bra även då det gäller tonen i texten och rubrikerna. Text 18 

fungerar bra även då det gäller dispositionen. Nedan redovisas vad som fungerar bra och vad 

de nämnvärda bristerna är inom respektive avsnitt. Inom de avsnitt där en av texterna fungerar 

mindre bra redovisas denna i samband med bristerna.  

 

 



33 
 

Tonen i texten (Tabell 5: 1 – 3)  

Text 17 innehåller tydligt och konsekvent direkt tilltal i form av ”du”. Texten innehåller 

vidare en hel del aktiva verb i samband med mottagaren.  

   Text 17 uppvisar däremot brister då ”vi” inte används för att beteckna uppdragsnämnden, 

och text 18 strider genomgående mot klarspråksnormen i detta avsnitt.  

 

Dispositionen (Tabell 5: 5)  

Båda texterna inleds med själva beslutet vilket är helt i linje med klarspråksnormen. I text 18 

följs beslutet dessutom av en motivering.  

   Texterna uppvisar däremot brister då det helt saknas information till mottagaren som 

dessutom borde stå tidigt i texten. I text 17 gäller detta exempelvis en motivering till beslutet, 

och i båda texterna saknas information som låter mottagaren veta att myndigheten har förstått 

ärendet rätt.    

 

Rubrikerna (Tabell 5: 6 – 8) 

Text 17 innehåller två rubriker som båda har överensstämmande textinnehåll.  

   Båda texterna uppvisar  däremot brister då det gäller ärendemeningarna. Den är identisk i 

båda texterna och innehåller enbart ett substantiv: ”Beslut”. Text 18 strider alltså 

genomgående mot klarspråksnormen i detta avsnitt, då texten även saknar rubriker.  

 

Styckena och sambanden (Tabell 5: 15 – 19) 

Texternas stycken är markerade med blankrad och styckeindelningen är dessutom logiskt 

genomförd med en tankegång per stycke. Det finns vidare inga oklara hänvisningar i någon av 

texterna och sambanden mellan ord och uttryck är tydliga.  

   Texterna uppvisar däremot brister i användandet av bindeord. Ingen av texterna innehåller 

bindeord av den sort som rekommenderas i Klarspråkstestet.  

 

Meningarna (Tabell 5: 20 – 23) 

Texternas meningar är överlag enkelt byggda och det finns en ambition att använda 

punktuppställningar även om de inte undantagslöst är utförda i enlighet med 

klarspråksnormen. I text 18 är dessutom fundamentlängden i genomsnitt 1 ord vilket tyder på 

att det viktiga i meningen står i dess början.  

   Texterna uppvisar däremot brister då det gäller variationen av meningslängden. I text 17 

utgör ”mellanmeningarna” 60 % och i text 18 är samtliga meningar korta.  
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Orden och fraserna (Tabell 5: 24 – 31) 

Texternas ord är överlag nutida, begripliga och konkreta. Det finns inga oklara fackord 

och/eller begrepp i någon av texterna. Vidare innehåller texterna genomgående korta 

prepositioner. Texterna uppvisar däremot brister då det gäller följande:  

 Substantiveringar.  

Både text 17 och 18 innehåller substantiveringar. ”Handräckning med påklädning” 

(text 18), ”[...] rätten till bistånd tas upp till ny prövning.” (text 17) 

 Stavfel och andra språkliga misstag.  

Text 18 innehåller en rad språkfel. Punkt saknas både efter en mening och i 

förkortningar: ”from” och ”tom”. Det finns också meningar som kan korrigeras: 

”inköp en gång mer vecka samt hämta medicin vid behov”   handla en gång per 

vecka samt hämta ...  

 

4.5.3 Vad är ”mindre bra” enligt Klarspråkstestet?  

Text 17 och 18 fungerar mindre bra då det gäller innehållet och textens olika delar. Nedan 

redovisas vad som gör att texterna fungerar mindre bra i respektive avsnitt.  

 

Innehållet (Tabell 5: 4) 

Texterna saknar information om vilka uppgifter myndigheten tagit del av och en 

ärendebeskrivning eller liknande som ger mottagaren möjlighet att kontrollera att 

uppdragsnämnden har förstått allt rätt. I text 17 saknas även en motivering till beslutet.  

 

Textens olika delar (Tabell 5: 9 – 14) 

Båda texternas beslutsmeningar innehåller paragrafhänvisningar: ”XX beviljas bistånd utifrån 

4kap. 1§ Socialtjänstlagen i form av: [...] ” (text 18). Skälen till beslutet presenteras inte 

under egen rubrik och i det fall det finns en motivering kan den knappast betecknas som 

pedagogisk:  

 
Behovet anses styrkt och kan inte tillgodoses på annat sätt. XX uppnår 
genom insatserna en skälig levnadsnivå (Text 18) 

 

Vidare innehåller ingen av texterna en ärendebeskrivning där mottagaren kan kontrollera att 

uppdragsnämnden har uppfattat allt rätt och att all information i ärendet har nått fram.  
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4.6 Sammanfattning av resultatet 
Undersökningen av beslutstexterna inom Uppsala kommun har visat att texterna  överlag står 

sig ”bra” och/eller ”mindre bra” i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck 

i Klarspråkstestet för beslut. Det bästa resultatet i form av ”mycket bra” gäller bara ett litet 

antal av texterna i ett fåtal avsnitt av Klarspråkstestet. Detta innebär att alla undersökta texter 

uppvisar en eller flera brister i något av avsnitten. De olika uppdragskontoren inom 

kommunen har uppvisat en del skillnader i fråga om vilka avsnitt i Klarspråkstestet som 

påvisat styrkor och svagheter i texterna. Sammanfattningsvis kan man dock säga att texterna 

överensstämmer bäst med klarspråksnormen då det gäller ord, meningsuppbyggnad, stycken 

och samband samt rubriker. Orden är överlag nutida och konkreta, och meningarna enkelt 

byggda. Rubrikerna svarar väl mot innehållet och texternas stycken är överlag markerade med 

blankrad, med en indelning som är logiskt genomförd.  

   De mest påtagliga bristerna ligger däremot i texternas ton, disposition, innehåll och deras 

”olika delar”. Det används överlag inte direkt tilltal och det är inte tydligt vem som gör vad då 

passiva verb används i hög utsträckning. Vidare saknar många av texterna en presentation av 

skälen till beslutet, och i de fall det finns står den inte alltid i textens början. I fråga om 

innehållet är det framför allt information om vilka uppgifter uppdragsnämnden har tagit del av 

som saknas, samt en ärendebeskrivning där mottagaren kan se att uppdragsnämnden har 

förstått ärendet rätt. Vidare innehåller beslutmeningarna  som regel paragrafhänvisningar och 

om skälen till beslutet finns i texten är de sällan presenterade på ett sätt som är att beteckna 

som pedagogiskt.   

5 DISKUSSION 
I den här undersökningen har 18 beslutstexter och en besvärshänvisning från fem av Uppsala 

kommuns uppdragskontor analyserats. Som analysverktyg har Klarspråkstestet för beslut 

använts. Undersökningen visade att beslutstexterna överlag står sig ”bra” och/eller ”mindre 

bra” i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i Klarspråkstestet för 

beslut. Beslutstexterna visade sig överlag fungera bra i de avsnitt som rör textens rubriker, 

stycken och samband, meningar samt ord och fraser. Texterna fungerade däremot mindre bra i 

de avsnitt som rör textens ton, disposition, innehåll samt dess olika delar – själva beslutet, 

skälen till detta och ärendets gång. En slutsats som kan dras är således att Uppsala kommuns 

medborgarvända beslutstexter kan stå sig bättre i förhållande till klarspråksnormen än vad de 

gör i dag.  
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   Finns det någon given förklaring till resultatet av undersökningen? En möjlig förklaring kan 

vara att det är lättare att ta till sig klarspråksråd som rör meningar och ord än de som rör 

innehåll och formuleringar, detta eftersom meningarna och orden representerar en relativt 

lättfångad nivå i språket (Nyström Höög m.fl. 2012). Det torde vara relativt enkelt för en 

myndighetsskribent att undvika kanslispråkliga ord och komplicerad meningsuppbyggnad, i 

jämförelse med att formulera och strukturera textens innehåll på ett ”pedagogiskt” och 

mottagaranpassat sätt. Detta förklarar dock inte varför texterna visade sig fungera mindre bra 

då det gäller textens ton. Textens ton representerar ju, liksom meningarna och orden, en sådan 

nivå som torde vara lätt att klarspråksanpassa. Att införa direkt tilltal och undvika passiva 

verb är trots allt exempel på relativt konkreta klarspråksråd. Möjligen kan detta delvis 

förklaras av användandet av mallar och hur dessa då är utformade – skribenterna fyller i 

förskrivna meningar och kan inte själva påverka textens utformning. Befintliga mallar kan 

även vara en förklaring till varför texterna fungerar mindre bra då det gäller textens olika 

delar. I mallarna skulle i så fall de nödvändiga rubrikerna saknas – de som skulle möjliggöra 

för skribenterna att enkelt föra in skälen till beslutet och en beskrivning av ärendet.  

   Även om det ovanstående är en rimlig förklaring, bör även undersökningens metod lyftas 

fram som en möjlig sådan. Klarspråkstestet är ett analysverktyg av bedömningskaraktär, 

vilket skapar utrymme för en viss variation i svaren beroende på vem som utför testet. 

Eftersom Klarspråkstestets frågor är relativt öppet ställda behöver varje person som utför 

testet ställa sig ytterligare två frågor. Nämligen, vad är det som karaktäriserar det aktuella 

språkliga fenomenet, och hur många undantag av det språkliga fenomenet ska egentligen 

”tillåtas” och/eller saknas för att svaret ska vara ja, tveksamt eller nej? Inget av svaren på de 

här frågorna är självklart, även om Klarspråkstestet i många fall ger förklarande exempel som 

svar på den första frågan. Problematiken beror bland annat på att verklighetens texter 

innehåller många tvetydiga fall som inte överensstämmer fullt ut med de exempel som testet 

påvisar. Det är inte alldeles enkelt för en skribent att bedöma var gränsen går för ett ord som 

”förlängts i onödan” (fråga 25) eller om textens ärendemening är att betrakta som informativ 

(fråga 6). Då det dessutom saknas fastställda kriterier för de olika svarsalternativen, lämnas 

mycket till Klarspråkstestets användare att ta ställning till. Det kan lätt konstateras att 

undersökningen av en text med hjälp av Klarspråkstestet troligtvis visar ett något varierande 

resultat beroende på vem som utfört testet. Olika användare av testet tolkar frågorna på olika 

sätt, och beroende på undersökningens syfte är graden av välvilja gentemot texten olika hög. I 

den här undersökningen har jag sökt svar på hur Uppsala kommuns medborgarvända 

beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som uttrycks i Klarspråkstestet för 



37 
 

beslut. Syftet med undersökningen var således inte att ta reda på hur begripliga texterna är, 

utan att försöka lokalisera testets klarspråksnorm och sätta texterna i relation till den. Detta är 

anledningen till att min bedömning har varit relativt hård. I många fall har jag till exempel 

tagit själva formuleringen av frågan i beaktande. Detta gäller exempelvis fråga 24: ”Är texten 

fri (min kursivering) från substantiveringar som tynger texten? [...]” Eftersom frågan antyder 

att texten inte ska innehålla några substantiveringar alls bedömde jag att den max får innehålla 

två stycken innan svaret är nej. Eftersom jag genomgående tillåtit så få undantag (se avsnitt 

3.2.2) innebär ett ja eller ett tveksamt i Klarspråkstestet att texterna innehåller mycket lite av 

det oönskade språkliga fenomenet. Likaså innebär inte ett nej att texten innehåller enorma 

mängder av detsamma.  

   Att räkna undantag representerar ett relativt konkret sätt att besvara testets frågor, precis 

som uträkningar om menings- och fundamentlängd (se avsnitt 3.2.2) eller hur stor andel av en 

texts rubriker som svarar mot innehållet. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att texterna har 

visat sig fungera bra i de avsnitt där jag haft möjlighet att använda mer konkreta metoder för 

att besvara frågorna, och generellt mindre bra i de avsnitt där de uppsatta kriterierna varit 

vagare. Det senare gäller frågor som i högre grad än andra är av bedömningskaraktär, t.ex 

fråga 9 i avsnittet om textens olika delar: ”Är själva beslutet klart och entydigt formulerat?” I 

samma avsnitt finns även två frågor som jag upplevt som svåra att besvara: ”Ger du en 

pedagogisk presentation av skälen till beslutet?” (fråga 12) och ”Redogör du för utredningen i 

ärendet så att mottagaren kan följa sitt ärende?” (fråga 13). Det är inte otänkbart att texterna 

uppvisat brister i detta avsnitt dels på grund av frågornas komplexitet och 

bedömningskaraktär (det är ju långt i från självklart vad som är att beteckna som 

pedagogiskt), och dels på grund av en okunskap från min sida om vad en ärendebeskrivning 

rimligtvis ska innehålla och när den egentligen behövs. Det är åtminstone en möjlig förklaring 

som bör tas i beaktande.  

   Med det sagt ska även betonas att resultatet i den här undersökningen överenstämmer väl 

med vad man funnit i tidigare klarspråksforskning (se avsnitt 2.5). Problemen i myndigheters 

texter ligger sällan på ord- och meningsnivå utan handlar ofta om de nivåer i texten som 

berörs av de mer vaga klarspråksråden. Problem med mottagaranpassning i form av tilltal, 

informationsurval, och vägledande text såg man för över tio år sedan, och resultatet av den här 

undersökningen tyder på att den problematiken fortfarande är aktuell. Att problematiken är 

densamma kan givetvis bero på att klarspråksarbete tar tid, och då särskilt det som berör de 

mer svårfångade textnivåerna. Vidare kanske många av de hinder som finns mot klarspråk (se 

avsnitt 2.4) är svåra ta sig över och därför väljer man att bara klarspråksanpassa till en viss 
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gräns. Jag menar att en del av förklaringen också kan ligga i själva klarspråksidealets 

komplexitet. De riktlinjer som myndigheter har att förhålla sig till är inte alldeles enkla, och 

precis som Nord (2011, s. 65) konstaterar kan begreppet ”klarspråk” innebära väldigt många 

olika saker. En fråga för framtida klarspråksforskning torde därför vara hur man kan gå 

tillväga för att tydliggöra och konkretisera de rådande riktlinjerna, för att därigenom kunna 

underlätta för myndigheter att klarspråksanpassa sin skriftliga kommunikation med 

medborgarna. En rimlig inledning på sådan forskning torde vara att närmare undersöka 

myndighetsskribenternas förståelse av klarspråksidealet, och då bland annat av 

klarspråksnormen som kommer till uttryck i Klarspråkstestet. Den här undersökningen skulle 

alltså kunna fortsätta i minst två riktningar. Man kan för det första givetvis fortsätta 

undersökningen av hur Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter står sig i förhållande 

till Klarspråkstestets klarspråksnorm, för att på så sätt få ett resultat som kan sägas vara 

allomfattande. Man kan för det andra undersöka exakt samma material igen men då låta 

skribenterna själva testa sina texter i Klarspråkstestet, i syfte att söka svar på i vilken grad 

svaren överrensstämmer med (och/eller avviker från) resultatet i den här undersökningen. 

Vidare kunde en sådan undersökning kompletteras med kvalitativa intervjuer av skribenterna, 

för att utröna deras tolkningar och kriterier i de olika frågorna.    

 

5.1 Avslutande kommentar 

I den här undersökningen har 18 beslutstexter och en besvärshänvisning från Uppsala 

kommun analyserats. Jag vill påminna om att materialet inte är representativt för alla 

uppdragskontor inom kommunen, och inte heller för alla uppdragsnämnder. Resultatet av den 

här undersökningen bör därför enbart ses som en fingervisning om hur Uppsala kommuns 

texter ser ut i ett klarspråksperspektiv. Klarspråkstestet för beslut har använts som 

analysverktyg, vilket har visat sig fungera bra i analys av beslutstexter. När man använder ett 

analysverktyg av bedömningskaraktär uppstår dock en viss problematik som är ofrånkomlig. 

Den problematik som finns i Klarspråkstestet banar väg för en diskussion om hur begriplig 

själva klarspråksidealet är, och om det ens existerar en norm som kan sägas vara allmängiltig. 

Vidare kan det diskuteras huruvida en texts begriplighet alltid ökar om normen efterlevs. 

Kontexten, subjektiviteten och skribentens språkliga intuition är kanske själva förutsättningen 

för klarspråk och själva klarspråksidealet blott en hjälp på vägen? I den här undersökningen 

av Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter har jag sökt svar på hur kommunens 

texter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i Klarspråkstestet 
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för beslut. Jag har funnit att de överlag står sig ”bra” och ”mindre bra” i testets olika avsnitt. 

Huruvida resultatet innebär att beslutstexterna är mer eller mindre begripliga i respektive 

avsnitt lämnar jag däremot osagt.  
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Bilaga 1. Klarspråkstestets frågor med tillhörande rekommendationer (mina tolkningar)  

 

TONEN I TEXTEN 

 

1. Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 
I Klarspråkstestet rekommenderas att man ska använda direkt tilltal när man vänder sig till enskilda personer. I 

första hand ska man använda du med liten bokstav. Alternativet är Du eller Ni. Om man vänder sig till flera 

personer och man skulle ”dua” var och en av dem ska man använda ni. I annat fall kan man använda stor 

bokstav: Ni.Vidare ska tilltalet vara konsekvent i hela texten. Det innebär att om man använder till exempel Ni 

med stor bokstav så ska alla tilltal i texten ha stor bokstav: Er, Ert, Era osv. 

2. Utnyttjar du möjligheten att tala om avsändaren som vi?  

I Klarspråkstestet rekommenderas att man ska skriva ut myndighetens namn i beslutsmeningar. Därefter ska man 

övergå till vi. För att det inte ska bli oklart vad vi syftar på kan man inleda ett stycke med myndighetens namn 

och sedan använda vi. 

 

3. Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga har du befolkat språket? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att man alltid ska tala om vem det är som gör eller ska göra något. Det gör 

man genom att använda aktiva verb eftersom de befolkar texten och ger den en ledigare ton. Passiva verb ska 

alltså undvikas.  

 

INNEHÅLLET 

4. Innehåller texten det som läsaren behöver veta och det som krävs enligt lag? 

I Klarspråkstestet framgår att huvudtexten i ett beslut kan behöva besvara 10 frågor (s 7).  Dessutom ska beslutet 

också innehålla (med underskrifter) vem (med personnamn) som beslutat i ärendet och ofta också vem som 

föredragit det. I min bedömning tar jag inte med Vad säger lagen (hänvisning till bestämmelsen)?  

 

DISPOSITIONEN 

5. Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten?  
I Klarspråkstestet rekommenderas att det viktigaste för mottagaren i princip alltid ska placeras först i texten. 

Språkrådet rekommenderar därför att textens innehåll bör ordnas efter vilka frågor man tror att mottagaren ställer 

sig under läsningen. Exempel på sådana frågor är: Vad har beslutats? Varför fick jag/fick jag inte som jag ville? 

Har myndigheten förstått allt rätt? Vad kan jag göra nu?  

 

RUBRIKERNA 

6. Har texten en informativ ärendemening? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att huvudrubriken – den så kallade ärendemeningen – ska ange vilken typ av 

ärende det är fråga om och vad det handlar om. I Klarspråkstestets exempel är det mottagarens perspektiv som 

anges. Det står ”Ansökan”, i stället för ”Beslut”. Klarspråkstestets exempel på ärendemeningar innehåller vidare 

direkt tilltal: ”Din ansökan om sjukpenning”.  Exemplen visar också utvecklade nominalfraser (se ovan). Vidare 

rekommenderas att långa ärendemeningar kan delas upp på två led så att de blir lättare att läsa.  

 

7. Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att rubrikerna ska låta läsaren förstå vad texten handlar om. Det innebär att 

rubrikerna och tillhörande text ska överensstämma. Under Skäl för beslutet ska det alltså bara redogöras för 

skälen osv.  

 

8. Finns det informativa underrubriker i texten?  
I Klarspråkstestet rekommenderas att beslutet bör innehålla informativa underrubriker om texten är ett par sidor 

eller längre. I underrubrikerna är det bra att använda verb eftersom det är kring verben vi bygger upp vår 

förståelse när vi läser.  

 



 
 

TEXTENS OLIKA DELAR 

9. Är själva beslutet klart och entydigt formulerat? 
I Klarspråkstestet rekommenderas att det i beslutsmeningen/arna ska framgå vad myndigheten har beslutat och 

vad det innebär i praktiken. Beslutsmeningen ska vidare innehålla renodlad information. Det innebär att den ska 

vara fri från motiveringar och paragrafhänvisningar. Besluten ska också skrivas i fullständiga meningar.  

 

10. Är eventuella villkor för beslutet tydligt angivna i anslutning till beslutet? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att eventuella villkor för beslutet ska stå i anslutning till själva beslutet. I 

Språkrådets exempel är villkoren redovisade i punktform under en underrubrik – Villkor.  

 

11. Presenteras skälen för beslutet under egen rubrik? 

I Klarspråkstestet framgår att skälen till beslutet ska placeras under egen rubrik så att läsaren lätt kan hitta dem.  

 

 

12. Ger du en pedagogisk presentation av skälen till beslutet?  

I Klarspåkstestet rekommenderas att skälen ska vara en ”pedagogisk förklaring” till varför utgången blev som 

den blev. Det är speciellt viktigt när beslutet är ett avslag. Avsnitten ska innehålla all information som 

mottagaren behöver för att förstå utgången – i regel bestämmelser som beslutet är grundat på och vilka faktorer 

och omständigheter som påverkat det. I Klarspråkstestet framgår att man ska förklara för läsaren och undvika att 

rada fakta efter varandra.  

 

13. Redogör du för utredningen i ärendet så att mottagaren kan följa sitt ärende?  
I Klarspråkstestet rekommenderas att ärendebeskrivningen ska hållas kort. Den ska redovisa de förhållanden som 

är av betydelse för beslutet, vad beslutsmottagaren har begärt och varför. Dess funktion är att ge mottagaren 

möjlighet att se om myndigheten har uppfattat allt rätt och att all information i ärendet har nått fram till 

myndigheten. Ärendebeskrivningen ska också underlätta för överordnade instanser att snabbt sätta sig in i 

ärendet.  

 

14. Får mottagaren anvisningar om fortsatt agerande i ärendet, till exempel om beslutet kan överklagas 

eller inte?  

I Klarspråkstestet framgår att myndigheten alltid måste ska ge information om hur man överklagar i de fall 

beslutet blev avslag eller bara delvis bifall. Om det finns andra sätt för mottagaren att komma vidare i sitt ärende 

så ska det också anges. Det ska även finnas konkreta anvisningar om hur mottagaren ska genomföra vad som 

beslutats, till exempel hur en skuld ska betalas. Vidare rekommenderas att lägga information om fortsatt 

agerande under en särskild rubrik.  

 

STYCKENA OCH SAMBANDEN 

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

I Klarspråkstestet rekommenderas att nya stycken ska markeras med blankrad. Det räcker alltså inte att bara byta 

rad. Vidare rekommenderas att styckeindelningen är konsekvent.  

 

16. Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång per stycke? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att stycket ska inledas med det viktiga, den nya tanken. Inledningar som 

hänvisas till bestämmelser ska alltså undvikas. Resten av texten i stycket ska förklara, exemplifiera eller 

modifiera tankegången.  

 

 

 

 



 
 

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

pronomen eller bestämd form av substantivet i stället för att upprepa samma ord? Exempel: en 

ersättning, den eller ersättningen. 

I Klarspråkstestet rekommenderas att man ska använda ord som är lätta att koppla ihop med varandra (parketten 

– golvet) och pronomen för att syfta tillbaka på något redan nämnt. Sambandet mellan de centrala begreppen i 

texten måste vara tydligt.  

 

18. Finns det bindeord som visar hur meningar och stycken hänger ihop, till exempel eftersom, men, därför 

att, trots att, nämligen? 

I Klarspråkstestet framgår att bindeord gör det lättare för läsaren att förstå hur skribenten tänkt, därför är det 

viktigt att texten innehåller sådana ord.   

 

 

19. Är hänvisningarna inom texten tydliga?(Undviker du till exempel Med hänvisning till ovanstående...) 

I Klarspråkstestets exempel för hur man hänvisar tydligt inleds med en konstaterande sats: Ni har ännu inte lagt 

tak över lastkajen vid varumottagningen. Därefter följer en sats som inleds med ett satsadverbial som relaterar 

satsen till den föregående. Därför överväger Arbetsmiljöverket... 

 

MENINGARNA 

 

20. Varierar meningslängden så att några meningar är korta (omkring 10 ord) och andra är längre (upp 

till ungefär 25 ord)?  

- 

 

21. Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser och onaturlig ordföljd? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att så kallade inskott ska undvikas. Ord och fraser som hör ihop i meningen 

ska alltså inte separeras av andra satser. Subjekt och predikat ska stå tillsammans. Huvudverb och hjälpverb ska 

stå tillsammans. Vidare rekommenderas att man ska använda en naturlig ordföljd, vilket här betyder att långa 

bestämningar till huvudord kommer efter huvudordet.  

 

 

22. Kommer det viktiga tidigt i meningen?  

I Klarspråkstestets exempel på meningar där det viktiga kommer tidigt står det finita verbet i huvudsatsen tidigt i 

meningen. Fundamenten ska alltså vara korta för att det viktiga kan anses komma tidigt.  

 

23. Använder du punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? 

I Klarspråkstestet rekommenderas att punkterna i en uppställning bör vara likartat uppbyggda. De ska ha samma 

språkliga form. Det ges vidare tre exempel på hur man kan göra en punktuppställning. Man kan dels göra 

punkter som en fortsättning på en inledande huvudsats, dels göra  punkter till hela huvudsatser och dels göra 

punkter som satsbundna nominalfraser.  

 

 

ORDEN OCH FRASERNA 

 

24. Är texten fri från substantiviseringar som tynger texten? (Skriver du till exempel ”innan du betalar in 

beloppet” i stället för med substantiv ”innan inbetalning av beloppet görs”?)  

I Klarspråkstestet rekommenderas att verb ska användas framför substantiv. Man ska hellre skriva ”behöva” än 

”vara i behov av”, eftersom substantiveringar av verben gör texten tung, mångordig och vag.  

 

25. Är texten fri från ord som förlängts i onödan? (Skriver du till exempel fråga i stället för 

frågeställning?) 

I Klarspråkstestet framgår att så kallade ”skrytfenor” gör texten tung och mer byråkratisk och de bör alltså 

undvikas(utvecklingsprocess  utveckling, rökningsaktivitet rökning). Det rekommenderas vidare att man ska 

försöka lösa upp långa sammansatta ord. Många sådana gör språket alltför koncentrerat (områdesplaneringen  

planeringen av området) 

 



 
 

 

26. Använder du korta prepositioner i stället för de vaga angående, avseende, beträffande, gällande, 

rörande?  
I Klarspråkstestet rekommenderas att man ska använda korta prepositioner eftersom sambanden mellan ord och 

uttryck blir tydligare då. Prepositioner som av, på, för, och till ska därför användas. 

 

 

27. Använder du nutida och begripliga ord i stället för ålderdomliga, stela och byråkratiska? (Skriver du 

till exempel Någon är skyldig att.../Någon ska... i stället för Det åligger någon att...Det ankommer på 

någon...? 
I Klarspråkstestet tipsas om att man kan använda Svarta listan vid den här frågan. Den innehåller ord och fraser 

som man bör undvika.  

 

 

28. Använder du konkreta ord? (Skriver du till exempel träd i stället för vegetationselement?) 
- 

 

29. Förklarar du fackord och förkortningar som du måste ha med i beslutet?  
I Klarspråkstestet framgår att man ska undvika facktermer. Om man trots allt behöver använda dem ska de 

förklaras. Det kan göras på två sätt. Antingen förklarar man fackordet först och sätter  ordet inom parantes 

efteråt, eller så nämner man fackordet först och ger förklaringen efteråt. Förkortningar ska också förklaras. Det 

gör man genom att skriva ut hela uttrycket första gången det nämns och sätta en parantes med förkortningen 

efteråt. Sedan kan man övergå till att använda förkortningen.  

 

 

30. Undviker du modeord, svengelska och främmande ord? 
I Klarspråkstestet ges exempel på ord: benchmarking, estimera, outsourcing 

 

 

31. Har du noga kontrollerat att beslutet inte innehåller felstavade ord eller andra språkfel?  

- 

 



 
 

Bilaga 2. Exempel på text från Kulturkontoret

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Exempel på text från Miljökontoret  

 

 



 
 

Bilaga 4. Exempel på text från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5. Exempel på text från kontoret för hälsa, vård och omsorg 

 


