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Sammandrag 

I Sverige är det lag på att myndigheter ska kommunicera vårdat, enkelt och begripligt. Arbetet med 

att utifrån dessa kriterier göra samspelet mellan myndigheter och medborgare så effektivt som möj-

ligt kallas för klarspråksarbete. Kritiker av klarspråksarbete menar att sådant språkbruk riskerar att 

försämra myndighetstexter så att de inte kan kommunicera effektivt. Denna uppsats undersöker vil-

ka effekter ett klarspråksarbete kan få i myndighetskommunikation utifrån en beslutstext från Cen-

trala studiestödsnämnden (CSN). Materialet utgörs av två varianter av samma beslutstext. Under-

sökningen syftar till att analysera klarspråksarbetets roll för dagens myndighetsspråk. 

Undersökningen är indelad i två sektioner, en funktionell textanalys och en enkätundersökning. 

Textanalysen av de två beslutstextvarianterna klarlägger vilka klarspråksstrategier som har använts 

genom att belysa textens deltagare och vilka roller de har. Analysen utgår från texternas funktion 

som ett led i en längre kommunikationskedja och deras bruk av språkhandlingar, modalitet, proces-

ser och deltagarroller. Enkätundersökningen fylldes i på internet av 100 informanter, och undersö-

ker vilka attityder de studerade textvarianternas målgrupp har till kommunikationen.  

Textanalysen visar att CSN har använt samma klarspråksstrategier genom hela beslutstexten, 

främst genom att synliggöra funktionella deltagare. Enkätundersökningen visar att olika avsnitt av 

beslutstexterna alstrar olika mottagarattityder. Klarspråksvarianten av huvudavsnittet, stycket ”Skäl 

till beslut”, bedöms av informanterna som begripligt och tillförlitligt. Det avslutande avsnittet, 

stycket ”Information”, bedöms som ungefär lika begripligt i klarspråksvarianten som i ursprungsva-

rianten. Sammantaget med textanalysens resultat innebär detta att ett klarspråksarbete måste anpas-

sas efter vilka textavsnitt som ingår för att vara effektivt. Därför behöver utvecklandet av framtida 

riktlinjer för klarspråk kartlägga vilka textmönster som utgör ett effektivt klarspråksarbete för speci-

fika innehållsavsnitt. Undersökningen visar att de nackdelar som klarspråksarbetets kritiker har ut-

pekat visserligen existerar, men att de överträffas av de fördelar som följer av ett effektivt klar-

språksarbete. 
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1. Inledning 

 

Sedan språklagens införande har offentlig förvaltning i Sverige varit lagbunden att kommunicera 

"vårdat, enkelt och begripligt" (SFS 2009:600, § 11). Sådana krav har tidigare funnits även i för-

valtningslagen (SFS 1986:223, § 7), men språklagen medför att myndigheterna har ålagts ytterligare 

ansvar för begripligheten i sin kommunikation. I augusti 2013 anmälde företaget Språkkonsulterna 

Patent- och registreringsverket (härefter PRV) till Justitieombudsmannen (JO) för brott mot paragraf 

11 i språklagen i verkets avslag på en ansökan från företaget om varumärkesskydd (Språkkonsulter-

na 2013). Språkkonsulterna (2013) ansåg att PRV hade använt onödigt komplicerat språk i sitt av-

slag. JO lade ned ärendet med motiveringen att textens brister inte var stora nog att föranleda en 

utredning (Justitieombudsmannen 2013). Ärendet uppmärksammades bland annat i en krönika i 

Dagens Nyheter den 3 september 2013, där skribenten ställer frågan om var balansen mellan juri-

diskt och begripligt språk bör ligga i myndigheters kommunikation (Kugelberg 2013). 

En fråga som jag anser stå i centrum i denna debatt är: kan man hävda att en klarspråksmodell 

kan användas till att avgöra ifall en myndighet har kommunicerat "vårdat, enkelt och begripligt"? 

För att besvara detta behöver klarspråksbegreppet utredas. Föreningen Examinerade språkkonsulter 

i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC utarbetade under första halvan av 2013 definitioner 

av termerna klarspråksarbete och klarspråk. Deras definition av klarspråksarbete lyder: 

systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt 

som möjligt med hjälp av klarspråk (Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (ESS) och Terminolo-

gicentrum TNC 2013a) 

Definitionen av klarspråk lyder: 

språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna (Föreningen Examinerade språkkonsul-

ter i svenska (ESS) och Terminologicentrum TNC 2013b) 

Det är värt att notera att definitionen av klarspråk inte håller sig till språklagens devis "vårdat, en-

kelt och begripligt". Det verkar röra sig om en medveten åtskillnad från författarnas sida, eftersom 

en anmärkning klargör att definitionen fokuserar på text. Paragraf 11 i språklagen innefattar, enligt 

Språkrådets uttolkning av den, att även grafisk utformning ska vara lättbegriplig (Språkrådet 

2011a:28) och täcker därmed ett vidare textbegrepp än vad klarspråksarbete och klarspråk gör en-

ligt definitionerna ovan. Denna uppsats håller sig till Ess och TNC:s definitioner på så vis att analy-

sen fokuserar på text. 
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1.1 Syfte 

Definitionen av klarspråksarbete säger att klarspråk är ett hjälpmedel för att uppnå högre kommu-

nikativ effektivitet mellan sändare och mottagare av textkommunikation. För att undersöka vilka 

resultat klarspråksarbete får i myndigheters texter är det därför viktigt att undersöka texter ur ett 

perspektiv som synliggör relationerna mellan sändare och mottagare. Hur framställer sig sändaren? 

Hur ser sändaren på mottagaren? Hur vill sändaren att mottagaren ska se på budskapet? Och vad 

anser mottagaren om budskapet och sättet på vilket sändaren har framställt det? Denna uppsats för-

söker besvara dessa frågor genom att dels studera myndigheters texter ur ett funktionellt perspektiv 

på texternas lexikogrammatik, och dels genom en enkätundersökning bland en klarspråkssträvande 

myndighets mottagare. I enlighet med definitionerna av klarspråksarbete och klarspråk håller upp-

satsen sig till ett textbaserat klarspråksbegrepp, och undersöker därmed inte eventuella multimodala 

aspekter. 

1.2 Bakgrund 

Klarspråkssatsningar har använts under ungefär ett halvt sekel för att göra svenska myndighetstexter 

mer tillgängliga. Språkkonsultlinjens instiftande vid Stockholms universitet 1978, Språkvårdsutred-

ningen inom Regeringskansliet 1983 och Klarspråksgruppens grundande 1993 är några milstolpar i 

studiet och bearbetningen av offentligt svenskt språkbruk. Tillsättandet av Kommittén för svenska 

språket 2000, kommitténs betänkande Mål i mun från 2002, och regeringspropositionen Bästa språ-

ket – en samlad svensk språkpolitik 2005 byggde vidare på de tidigare satsningarna och låg till 

grund för språklagen (SFS 2009:600) som bland annat anger riktlinjer för myndigheters språk-

användning (Hedlund 2006:28–30, Ohlsson & Rahm 2009:25–26). 

Eftersom myndighetstexter kan vara komplexa och fylla flera kommunikativa funktioner, blir 

frågan hur man undviker att skriva alltför svepande texter som övergeneraliserar mottagargruppen. 

Detta problem har formulerats till exempel i Ohlsson & Rahm (2009:26), i blogginlägg på PRV:s 

blogg (Holmstrand 2013) samt språkbloggen På svenska (Ledin 2013) i samband med diskussionen 

om JO-anmälan av PRV:s beslutstext. Dessa inlägg visar att inte alla anser det vara oproblematiskt 

att anta att mottagartillvändning effektiviserar myndighetstext. I vissa fall skulle en text med krav 

på hög juridisk precision vara svår att författa om myndigheten samtidigt måste garantera begriplig-

het för hela den tänkbara mottagargruppen. Fallet med anmälan av PRV:s beslutstext är ett exempel 

på detta. I nuläget innebär de juridiska kraven på myndigheters kommunikation ett medborgarper-

spektiv, vilket betyder att texterna på tydligast möjliga sätt ska förklara mottagarens rättigheter och 

skyldigheter i relation till myndighetens verksamhet. Vissa myndigheter med juridiskt inriktad verk-

samhet löser detta genom att i sin kommunikation hänvisa till andra källor som detaljerar lagtexten, 
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vilket gör att medborgarna har ålagts ett ökat ansvar att själva sätta sig in i vad som gäller (Ohlsson 

& Rahm 2009:28), vilket denna uppsats visar exempel på utifrån CSN:s klarspråksarbete i avsnitt 

4.1.1.3. 

Det finns alltså fall då myndighetens verksamhet försvårar förutsättningarna för klarspråksarbete. 

I fallet med Språkkonsulternas JO-anmälan av PRV:s beslut, har just denna aspekt framhållits som 

ett argument för JO:s beslut att inte utreda frågan. En av dem som framhåller detta är professor 

Anna-Malin Karlsson (2013), som skriver följande om språklagens paragraf 11 i en kolumn i 

Svenska Dagbladet: 

Tidigare klarspråksanmälningar till Justitieombudsmannen har lämnats utan åtgärd, troligen just för att motta-

garanpassning är svårbedömt. ”Vårdad enkel och begriplig” för vem, och i vilket sammanhang? Risken är att 

språklagens formulering paradoxalt nog är alltför oklar, i ett juridiskt perspektiv. (Karlsson 2013) 

Paragraf 11 kan enligt denna ståndpunkt anses alltför oprecis för att kunna fungera väl som reglera-

re av myndighetsspråk. Språklagen innehåller dock ytterligare en paragraf som behandlar myndig-

heters språkbruk. Paragraf 12 lyder: 

Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, 

används och utvecklas. (SFS 2009:600, § 12) 

Paragraf 12 innebär att myndigheter ansvarar för att strukturera begreppen och termerna inom sitt 

verksamhetsområde, göra termsamlingar med definitioner tillgängliga för allmänheten och själva 

bruka termerna på ett korrekt sätt. Terminologisk medvetenhet är en förutsättning för tydlig kom-

munikation för organisationer med specialiserad eller komplicerad verksamhet. Efter JO-anmälan 

framkommer det att PRV har genomfört terminologiska utredningar av de begrepp som deras verk-

samhet innefattar och att de också har publicerat definitioner av dessa termer i Rikstermbanken
1
, en 

webbtjänst som Terminologicentrum TNC administrerar på uppdrag av regeringen. Tjänsten är tänkt 

att vara en samlingsplats för alla svenska myndigheters terminologi, och hänvisas till som sådan i 

Språkrådets rapport Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen (Språkrådet 

2011b:32–33). PRV kan alltså sägas vara en myndighet som uppfyller kraven i paragraf 12, även om 

den inte håller måttet enligt paragraf 11. Detta visar att en bedömning av myndigheters kommunika-

tion utifrån språklagen behöver ta hänsyn till såväl paragraf 11 som 12. Av denna anledning studerar 

inte denna uppsats PRV:s text, utan utgår från ett material från Centrala Studiestödsnämnden, som 

är en myndighet vars målgrupp innebär att den måste göra vissa anpassningar (så kallad mottagar-

tillvändning) i sina beslutstexter. Detta material presenteras i avsnitt 2.2. 

                                                 

1 Personlig e-postkommunikation mellan mig och Anna-Lena Bucher (VD för Terminologicentrum TNC), 2013-09-20 
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2. Material och metod 

Här presenteras uppsatsens material i avsnitt 2.1, samt den enkät som har använts för att analysera 

vilka attityder materialets mottagare har i avsnitt 2.2. 

2.1 Material 

Den här uppsatsen studerar vilka effekter ett klarspråksarbete får i myndighetskommunikation. Det 

material som har valts ut för den uppgiften är en beslutstext från Centrala studiestödsnämnden 

(CSN), som finns återgiven i en ursprungsvariant och en klarspråksvariant. Detta material bedöms 

som lämpligt på grund av följande faktorer som kan återkopplas till uppsatsens syfte och de krav 

som ställs på vissa myndigheters kommunikation som beskrivs i avsnitt 1.2: 

– CSN är en avsändare vars verksamhet berör en bred mottagargrupp. Detta är viktigt på grund av 

de balanskrav mellan myndighetstexters juridiska och mottagartillvända behov som beskrivs i 

avsnitt 1.2. Mottagartillvändning är ett problem för myndigheter med breda mottagargrupper 

och därför är en sådan myndighets lösningar på klarspråksuppgiften mer intressanta än en med 

en klart avgränsad mottagargrupp. 

– CSN:s uppdrag innebär till viss del att delge mottagarna juridisk information, samtidigt som det 

juridiska språket på grund av myndighetens målgrupp inte får vara alltför dominerande. Detta är 

viktigt för denna uppsats eftersom textanalysen behöver kunna analysera strategier för mottagar-

tillvändning snarare än juridiska textmönster. 

– CSN:s beslutstexter förmedlar ett specifikt budskap till en specifik mottagare. Detta är en faktor 

för materialets relevans baserat på antagandet att en sådan kommunikation måste använda gene-

raliserande standardtext för att delge individuell information, då det inte finns resurser till att 

författa individuella beslutstexter till varje mottagare. 

– Materialet utgör resultatet av ett dokumenterat klarspråksarbete på CSN. 

Det studerade materialet är hämtat ur Språkrådets arkiv över nomineringar (som jag fick tillgång till 

genom att besöka Språkrådets kontor) till Klarspråkskristallen, ett pris som varje år delas ut till en 

myndighet, kommun eller landsting som har utfört ett klarspråksarbete. Språkrådet sköter administ-

rationen av jury och prisutdelning, och de deltagande organisationerna nominerar sig själva efter en 

mall som Språkrådet skickar ut. Varje år har priset ett specifikt tema, och det utvalda materialet 

kommer från år 2008 då temat var "Beslut vi begriper". Nomineringsmaterialet till detta år innehål-

ler alltså en mängd beslutstexter. CSN:s nominering innehåller två olika textexempel: en beslutstext 

som den såg ut innan CSN inledde sitt klarspråksarbete, och en beslutstext som förmedlar samma 

budskap men som är en av CSN omarbetad klarspråksvariant. Texterna och nomineringen kan läsas 
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i bilagor 1, 2 och 3 till denna uppsats. 

Klarspråksvarianten av CSN:s beslutstext som jag har studerat är vid nomineringen en oavslutad 

arbetsversion. Därför innehåller den två ”tomma” rubriker som bara har ”platshållartext”. De olika 

textversionerna är alltså inte jämförbara om man ser till textmängd, men eftersom min analys har ett 

kvalitativt funktionellt perspektiv ger detta inte upphov till några problem. 

Att materialet är en ofullständig arbetsversion som nominerar ett pågående arbete kan göra att 

materialet inte är en autentisk text då det inte nödvändigtvis har skickats ut till några mottagare. 

Min undersökning utgår från premissen att det studerade materialet är autentiskt, vilket alltså inte 

kan garanteras utifrån att formuleringarna inte har använts i faktiska utskick. Däremot uppfylls au-

tenticitetskravet genom att det är myndigheten själv som har författat texten och varit villig att pub-

licera den som ett exempel på en faktisk textmall för klarspråk. Detta innebär att CSN:s fortsatta 

klarspråksarbete efter nomineringen 2008 kan ha medfört ytterligare förändringar av textmönstren, 

men att det material jag har tittat på uppfyller tillräckligt många krav på autenticitet för att kunna 

användas som ett exempel på myndighetstext. Denna studies resultat får ses som en observation 

angående myndighetstexter i allmänhet, snarare än en kritik av specifika texter eller CSN. 

Nedan följer avskrifter av textinnehållet i de studerade beslutstexterna inklusive klarspråkstex-

tens ”platshållartexter” (direkt under rubrikerna Bestämmelser och Information). Den ursprungliga 

varianten presenteras först och därefter presenteras klarspråksvarianten. Ursprungsvarianten lyder 

(se bilaga 1 för dess fullständiga utformning): 

Beslut om ändring av studiemedel 
CSN beslutar att du kan få studiemedel för studier vid Örebro konstskola, Konstnärlig utbildning, gymnasieni-

vå, 400 poäng 20 veckor, år 2008 vecka 03 – år 2008 vecka 22, studietakt heltid. 

 

Uppgift om hur mycket du får i studiemedel samt datum för utbetalning framgår av bifogad utbetalningsplan. 

 

I och med detta beslut har du utnyttjat 92 veckor av maximalt 120 veckor på gymnasienivå med studiemedel. 

 

Studiemedel kan lämnas längst t.o.m. det kalenderår du fyllt 54 år. Fr. o m. det år du fyller 45 år begränsas din 

rätt till studielån. 

 

Skäl till beslut 

Du har beviljats aktivitetsstöd för arbetsmarknadspolitiskt program (t.ex. vid arbetsmarknadsutbildning, ar-

betspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser, eller vid förberedande in-

satser). Studiemedel och aktivitetsstöd får inte erhållas samtidigt (3 kap. 25 § studiestödslagen). 

 

De studiemedel som redan har betalats ut ska återbetalas. I första hand ska återbetalningen ske genom att för-

säkringskassan minskar ditt aktivitetsstöd med utbetalat studiemedelsbelopp. Om hela beloppet inte kan återbe-

talas på detta sätt kan resterande belopp komma att krävas tillbaka av CSN. 

 

Redan utbetalat studiemedelsbelopp som kommer att avräknas mot försäkringskassans aktivitetsstöd är 12 860 

kronor, vilket är studiemedel för vecka 0735 - 0802. 

 

Information 
Om du inte har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande svensk 

eller utländsk utbildning kan du få studiemedel i sammanlagt högst 120 veckor för studier på gymnasienivå 
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(allmänna råd till 5 kap. CSNFS 2001:1). Av de uppgifter som du har lämnat in till CSN framgår det att du 

saknar svensk treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. 

 

För att kunna få studiemedel efter den nu beviljade perioden måste du bland annat redovisa tillräckliga studie-

resultat. Nästa gång du söker studiemedel bör du skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina stu-

dier. Om du läst på folkhögskola och ska fortsätta på samma skola bör du skicka blanketten "Redovisning av 

studieresultat" (blankett 2406) med nästa ansökan. 

 

Vi kan ta hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier när vi prövar studieresultaten. 

 

Informationsblad (2417G 2417H) som vi tidigare skickat till dig finns att skriva ut på www.csn.se 

Klarspråksvarianten lyder (se bilaga 2 för dess fullständiga utformning): 

Beslut om ändring av studiemedel 
CSN beslutar att du kan få studiemedel för studier vid Örebro konstskola, Konstnärlig utbildning, gymnasieni-

vå, 400 poäng 20 veckor, år 2008 vecka 03 – år 2008 vecka 22, studietakt heltid. 

 

I den utbetalningsplan som vi skickar med det här beslutet kan du se hur mycket du får i studiemedel och när 

pengarna kommer. 

 

I och med detta beslut har du utnyttjat 92 veckor av maximalt 120 veckor med studiemedel på eftergymnasial 

nivå. 

 

Skäl till beslut 

Du kan inte få studiemedel för hösten 2007, eftersom Försäkringskassan har meddelat oss att du får aktivitets-

stöd från den 27 augusti 2007 till och med den 11 januari 2008. 

 

Du kan inte få studiemedel och aktivitetsstöd samtidigt. Därför måste du betala tillbaka de studiemedel du re-

dan fått. I första hand kommer Försäkringskassan att minska ditt aktivitetsstöd med det belopp du fått i studie-

medel. Om hela beloppet inte kan betalas tillbaka på detta sätt, kan vi kräva att du betalar tillbaka resten av be-

loppet direkt till oss. 

 

Det belopp som Försäkringskassan kommer att dra av från aktivitetsstödet är 12 860 kronor, vilket är studie-

medel för vecka 0735–0802. 

 

Bestämmelser 

Här ska det in en hänvisning till vår webbplats. 

 

Information 

Här lägger vi vid behov in personligt anpassad information som vi bedömer är särskilt viktig för kunden. Vi 

kan också svara på frågor kunden ställt. 

 

Tidigare utbildning 

Du kan som mest få studiemedel i 120 veckor för studier på gymnasienivå. 

 

Studieresultat 

Om du söker studiemedel på nytt ska du redovisa studieresultaten för den period du nu får studiemedel för. Du 

ska då skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina studier. Om du ska fortsätta läsa på samma sko-

la kan du skicka blanketten "Redovisning av studieresultat" med nästa ansökan. 

 

Informationsblad 

Vi har tidigare skickat informationsbladet "Information till beslut om studiemedel" (2417G) till dig. Du kan nu 

skriva ut det från www.csn.se. 

2.2 Enkät 

För att studera hur materialet uppfattas av dess potentiella mottagare använder den här undersök-
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ningen en enkät, eftersom ett autentiskt mottagarperspektiv är oumbärligt för att besvara frågeställ-

ningen om huruvida klarspråksarbetet uppnår sitt mål med att effektivisera kommunikationen.  

För enkäten utgår jag från en handbok i sociologisk metod (Sociologisk metodik av Peter Arvid-

son och Karl Erik Rosengren, 1983) och en tidigare C-uppsats. Ur Arvidson & Rosengren (1983) 

har jag hämtat de teoretiska riktlinjer som har tillämpats i enkätens konstruktion, och C-uppsatsen 

har, med en liknande enkätstudie som den jag avsett utföra, använts som riktmärke för att min enkät 

ska kunna alstra jämförbara resultat. C-uppsatsen är skriven av Anna Wärn (2011), och undersöker 

mottagares attityder till klarspråk i myndighetstext utifrån av författaren egenhändigt konstruerade 

klarspråksvarianter av autentiska myndighetstexter. Informanterna har fått bedöma de olika texterna 

utifrån 7-gradiga skalor av värdena begriplighet, lättlästhet, professionalitet, trovärdighet och nyan-

sering. Den 7-gradiga skalan tillåter informanterna att ange 4 som neutralt värde, och övriga värden 

delas i resultatdelen av denna uppsats upp i negativa (1–3) och positiva (5–7) (Wärn 2011:9). För att 

ha möjligheten att kunna jämföra mina resultat mot de som Wärn presenterar använder jag samma 

gradering av bedömningsskalorna i min enkät. Jag bedömer den 7-gradiga skalan som lämplig, ef-

tersom det neutrala värdet representerar en neutral attityd vilket informanterna behöver ha möjlighet 

att kunna ange. De värden som min enkät undersöker, och hur dessa presenteras för informanterna i 

frågeform är: 

 

 Hur auktoritativ är texten?  

o Hur tvingad skulle du känna dig att acceptera styckets budskap? 

 Hur professionell är texten? 

o Får du intrycket att en utbildad skribent har författat texten? 

 Hur begriplig är texten? 

o Förstår du vad budskapet är? 

 Hur förtroendeingivande är texten? 

o Skulle du lita på att textens innehåll stämmer? 

 Hur informativ är texten? 

o Säger texten allt som du som mottagare skulle kunna tänkas behöva veta? 

 

Auktoritet inkluderas på grund av den juridiska tyngd som ett myndighetsbeslut har, och det ligger i 

min undersöknings intresse att studera huruvida CSN:s formuleringar framhäver eller maskerar 

denna tyngd
2
. Professionalitet inkluderas eftersom detta värde är tätt knutet till subjektiva mottagar-

                                                 

2
 Se avsnitt 3.1.2 för bakgrunden till textanalysens ingång till denna frågeställning, samt avsnitt 4.1.2.2 för resultatet av 

den analysen. 
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attityder. Anknytningen till subjektiva attityder orsakas av att det är svårt att argumentera för att 

vissa specifika textmönster signalerar professionalitet. Subjektiva attityder är en aspekt som har 

angivits som värdefull för utvecklingen av framtida klarspråksarbete (Wärn 2011:6). Begriplighet 

inkluderas eftersom detta värde är centralt för ett klarspråksarbete enligt den definition av klarspråk 

som citeras i avsnitt 1 i denna uppsats. Förtroendeingivande inkluderas eftersom det har hävdats att 

klarspråksarbete ökar detta värde (Hedlund 2006:9). Informativitet inkluderas eftersom det är ett av 

de strävanden som CSN:s språkvårdare själva anger som bakgrund till sitt klarspråksarbete i det 

nomineringsmaterial som de analyserade beslutstexterna är hämtade från
3
. Begriplighet, förtroende-

ingivande och informativitet kan ses som de värden som i denna undersökning syftar till att belysa 

mottagartillvändning, medan auktoritet och professionalitet syftar till att belysa avsändaren som 

myndighet och mottagarna uppfattar denna roll utifrån texten. Därför sammanfattas dessa värden i 

sammanställningen av enkätens resultat som värden för mottagartillvändning respektive myndighe-

tens rollframställning. Frågorna är formulerade enligt principen objektiv standardisering som inne-

bär att alla informanter delges samma frågeställningar (Arvidson & Rosengren 1983:117). Öppna 

frågor har begränsats till eventuella kommentarer i slutet av varje frågeavsnitt samt en möjlighet till 

övergripande kommentarer i enkätens slut, då den önskade reliabiliteten och jämförbarheten med 

Wärns undersökning kräver strukturerade frågeställningar (Arvidson & Rosengren 1983:118). 

Informantgruppen delas upp i två grupper som får besvara frågorna utifrån olika textavsnitt från 

beslutstexterna för att öka enkätens statistiska signifikans. Dessutom presenteras de olika textvari-

anterna för de två informantgrupperna i olika följd; den ena varianten presenterar först ett textstycke 

från ursprungsvarianten, ställer värderingsfrågorna angående det stycket, och presenterar sedan 

motsvarande textstycke från klarspråksvarianten. Den andra varianten presenterar klarspråksvarian-

ten först och ursprungsvarianten sist. Anledningen till denna uppdelning är att mildra effekterna av 

eventuella systematiska avvikelser i informantgruppens bedömning av exempelvis begriplighet. 

Enkäten finns återgiven i bilaga 5. 

För att kunna bedöma om den nådda informantgruppen är relevant för undersökningen innehåller 

enkäten ett avsnitt där informanterna ombes fylla i deras bakgrund. Informantgruppen bedöms som 

relevant ifall den utgörs av individer som har personlig erfarenhet av CSN:s kommunikation. Därför 

ombes informanterna uppge sin senaste och eventuellt pågående utbildningsnivå, samt ifall de har 

nyttjat studiestöd från CSN. Valet av dessa frågor utgår från antagandet att majoriteten av svenska 

medborgare som har genomfört en utbildning efter gymnasienivå är bekanta med CSN på grund av 

den myndighetens egenart som erbjudare av studiestöd i Sverige. Informanterna ombes även uppge 

födelseår och genus för att ge en så detaljerad bild av informantgruppens sammansättning som möj-

                                                 

3
 Se bilaga 3. 
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ligt utan att riskera att bryta någons anonymitet. Informanterna har möjlighet att hoppa över vilken 

fråga som helst, vilket de blir informerade om i en inledande presentationstext. 

Angående mängden informanter, eftersträvas minimalt 25 och maximalt 50 informanter per 

grupp. Fler än så skulle vara överflödigt, då alltför stora datamängder kan bedömas som mindre 

precisa i vetenskapliga sammanhang (Arvidson & Rosengren 1983:116–117). 

Enkäten utformades i onlineverktyget Google forms, vilket tillåter automatisk resultatsamman-

ställning i ett digitalt format som enkelt kan infogas i vanliga ordbehandlingsprogram samt sprid-

ning via internet
4
. Enkäten spreds genom att jag delade en länk till den på de sociala medierna Fa-

cebook och Twitter, där jag har ett väl etablerat kontaktnätverk. För att undvika att få en alltför ho-

mogen svarsgrupp, då många av mina kontakter på dessa medier har liknande utbildning som jag, 

fick jag även hjälp att dela länken i slutna Facebookgrupper för studenter av bland annat naturve-

tenskapliga ämnen. På Twitter fick jag hjälp genom att länken delades vidare till kontakter som 

själva har många kontakter, vilket gjorde att länken i det mediet nådde ut till åtminstone 1 000 po-

tentiella informanter. Detta medför att jag har begränsad inblick i vilka individer som ingår i infor-

mantgruppen, samtidigt som undersökningens relevans garanteras genom att majoriteten av alla 

informanter har fyllt i de efterfrågade bakgrundsuppgifterna (se tabell 1 för en sammanställning av 

informantgruppens erfarenhet av CSN). Enkäten låstes så att den inte längre kunde fyllas i när 100 

informanter hade besvarat den, eftersom 100 var den eftersträvade omfattningen. Det fåtal bortfall 

av enstaka frågor som förekommer beror på att alla enkätens frågor är frivilliga, vilket informanter-

na informeras om i enkätens inledning. 

Tabell 1: Informantgruppens erfarenhet av CSN-studiestöd 

 

 

Enkätens bakgrundsfrågor innehåller också uppgifter om hur många terminer som informanterna 

har nyttjat CSN-studiestöd. Tabell 1 visar utifrån dessa uppgifter hur informantgruppen uppfyller 

kravet på personlig erfarenhet av CSN:s verksamhet och därmed även dess kommunikation. Antalet 

bortfall för denna kategori är 3, vilket sammantaget med frånvaron av nollangivelser medför att 

                                                 

4
 På https://sites.google.com/site/enkateronline/ (2013-12-05) finns ett gratis instruktionsmaterial som går genom grun-

derna för hur detta verktyg kan användas. 

 Antal terminer 

Lägsta antal 1 

Högsta antal 14 

Medelvärde 6,79 

Median 7 

https://sites.google.com/site/enkateronline/
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man kan se informantgruppen som relevant för undersökningen. Bortfallet är medräknat i beräk-

ningen av medelvärde och median, men inte i angivelsen av lägsta och högsta antal terminer. 

Kvinnor utgör majoriteten av informantgruppen. Den största enskilda kategorin är kvinnor födda 

1985–1997 med gymnasieutbildning som senast avslutad nivå. En majoritet av denna grupp hade 

även uppgett någon form av universitets/högskolestudier i den öppna frågan om eventuell pågående 

utbildning. Bland männen kan noteras att kategorin födda 1959–1971 inte finns representerad alls. I 

bilaga 4 finns en komplett sammanställning av de uppgifter som beskriver informantgruppens sam-

manställning i ett format som är jämförbart med informantgruppssammanställningen i Wärn 

(2011:15). 
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3. Teori 

I detta avsnitt behandlas de metoder som har använts för att studera textmaterialet och dess effekter. 

I 3.1 behandlas den systemisk-funktionella textanalysmetoden och hur den tillämpas i min analys. 

3.1 Textanalys 

Grammatik med betydelse av Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson (2006) är en introduktion till 

systemisk-funktionell grammatik (SFG), en teori som först formulerades av Michael Halliday på 

1970-talet. Holmberg & Karlsson är grundad på An introduction to functional grammar av Michael 

Halliday och Christian Matthiessen (2004) och är ett försök till anpassning av SFG-teorin till det 

svenska språket (Holmberg & Karlsson 2006:14–15). 

Enligt SFG uttrycks betydelser i olika språkliga skikt: kontext, betydelse, lexikogrammatik samt 

fysiska uttryck (Holmberg & Karlsson 2006:18–29). Kontexten utgör förutsättningen för varje 

kommunikationstillfälle och bestämmer vilka roller som finns och vilka "regler" som gäller. Bety-

delsen realiseras genom lexikogrammatiken. De fysiska uttrycken, den fonologiska nivån, är inte 

relevanta för en textanalys. Så gott som alla skikten synliggörs i lexikogrammatiken, och man kan 

även säga att enskilda språks lexikogrammatiska förutsättningar dikterar vilka språkliga funktioner 

som kan uttryckas (Holmberg & Karlsson 2006:19–20). 

Den funktionella synen på språk, som SFG utgår från, studerar språket utifrån tre aspekter: för 

det första språkets användning ur ett kontaktsökande och interagerande perspektiv, för det andra hur 

språket används för att beskriva omvärlden och våra erfarenheter, och för det tredje hur språkets 

olika betydelsebärare sammanfogas för att bilda nya betydelser. Dessa aspekter kallas för metafunk-

tioner, och kallas enligt de tre perspektiven ovan för den interpersonella, ideationella samt den tex-

tuella metafunktionen (Holmberg & Karlsson 2006:18). I min analys av CSN:s beslutstexter utgår 

jag från de interpersonella och ideationella metafunktionerna. 

3.1.1 Den interpersonella metafunktionen 

Den interpersonella metafunktionen i språket upprättar relationer mellan talare och lyssnare (i denna 

undersökning likställt med sändare och mottagare). Den interpersonella metafunktionens kärna ut-

görs av fyra språkhandlingar: påstående, fråga, erbjudande och uppmaning (Holmberg & Karlsson 

2006:31–34). För en komplett bild av detta system, se figur 1.  

I SFG-modellen för detta samspel finns två talarroller och två utbyten; givande och krävande ta-

larroller, samt utbyte av information eller varor och tjänster. Till varor och tjänster hör handlingar, 

vilket gör att exempelvis en uppmaning är en kombination av talarrollen krävande och utbytet varor 
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och tjänster, eftersom den som utfärdar uppmaningen vill att mottagaren utför en viss handling. Om 

man byter ut talarrollen till givande, så blir språkhandlingen i stället ett erbjudande. På samma sätt 

är en fråga ett krävande av information, och med den erbjudande talarrollen ger motsvarande utbyte 

upphov till ett påstående. Varje språkhandling ger möjlighet till respons från mottagaren. Varje re-

spons har en förväntad och en alternativ variant, och vilka typer av respons som möjliggörs styrs av 

språkhandlingen. Exempelvis leder en fråga antingen till att mottagaren svarar eller avstår från 

respons. Den fullständiga modellen för förhållandet mellan talarroller, utbyten och språkhandlingar 

illustreras i figur 1. 

 

 avsändarens talarroll: 

givande krävande 

u
tb

y
te

: 
 

in
fo

rm
at

io
n
 

påstående 

 

bekräftelse 
fråga 

 

svar 

ifrågasättande avstående 

v
ar

o
r 

o
ch

 

tj
än

st
er

 erbjudande 

 

accepterande 
uppmaning 

 

åtagande 

avvisande vägran 

Figur 1: Talarroller, utbyten, språkhandlingar samt responser, efter Holmberg & Karlsson (2006:36). 

Var och en av språkhandlingarna har sin egen lexikogrammatik. Både frågor och påståenden inne-

håller komponenterna subjekt och finit. Finitet är alltid ett verb som anger tempus i ett interperso-

nellt yttrande (Holmberg & Karlsson 2006:43). I en mening som till exempel ”han kommer att 

lyckas” är alltså ”han” subjekt och ”kommer” finit. 

Frågor utgörs av frågesatser där subjektet kommer efter finitet (Holmberg & Karlsson 2006:47). 

Det finns slutna frågesatser som föranleder en begränsad uppsättning svarsalternativ (vanligtvis ja 

eller nej), och det finns öppna frågesatser som har ett frågeled innan finitet (som "hur många", "hur 

ofta", ”varför”, vad”, vem” etc.) (Holmberg & Karlsson 2006:47–49). 

Påståendet är den vanligaste språkhandlingen. Finitet i ett påstående på svenska står alltid i v2-

position, det vill säga i grundsatsens andra led (Holmberg & Karlsson 2006:50–51). 

Uppmaningar inleds i de allra flesta fall med verb i imperativform som ”räck mig saltet”, men i 

många situationer som kräver försiktighet från talarens sida tar sig uppmaningar uttryck som frågor 

eller påståenden som "skulle du kunna skicka saltet?" (Holmberg & Karlsson 2006:53–54). Sådana 

satser är mer beroende av yttrandets situation än de tidigare nämnda språkhandlingarna. Detta är ett 

exempel på den systemisk-funktionella grammatikens grammatiska metaforer, det vill säga att ett 

yttrande som funktionellt är en viss språkhandling iklär sig en annan språkhandlings lexikogramma-
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tiska dräkt. Uttryck som har den lexikogrammatiska form som förväntas av den aktuella språkhand-

lingen kallas för kongruenta uttryck (Holmberg & Karlsson 2006:49). 

Erbjudanden är exempel på språkhandlingar som på svenska inte har några kongruenta uttryck. 

Erbjudanden måste alltid identifieras utifrån kontexten, då de alltid är uttryckta som grammatiska 

metaforer, mest vanligt som påståenden (som "du skulle kunna få min bok") (Holmberg & Karlsson 

2006:55). 

Modalitet handlar om sändarens attityd till sina uttalanden. Det finns fyra modala betydelser, 

som var och en kan placeras på en skala mellan de yttre polerna negerad eller onegerad. Betydelser-

na är sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson 2006:58). Förpliktelse 

och villighet används för de språkhandlingar som kopplas till utbytet av varor och tjänster, medan 

sannolikhet och vanlighet kopplas till de informationsorienterade språkhandlingarna (Holmberg & 

Karlsson 2006:59).  

 

negerat påstående (eller fråga), utan 

modalitet 

 SANNOLIKHET  onegerat påstående (eller fråga), utan 

modalitet 
 VANLIGHET  

negerad uppmaning, utan modalitet  FÖRPLIKTELSE  onegerad uppmaning, utan modalitet 

negerat erbjudande, utan modalitet  VILLIGHET  onegerat erbjudande, utan modalitet 

Figur 2: De fyra modalitetstyperna, efter Holmberg & Karlsson (2006:59, Tablå 13). 

Sannolikhet antyder vilken grad av säkerhet som talaren vill uttrycka. Vanlighet anger hur ofta det 

som sägs är sant, inträffar eller gäller. Förpliktelse används i samband med uppmaningar för att 

ange hur tvungen mottagaren är att åtlyda uppmaningen. Villighet betecknar sändarens attityd till en 

givande språkhandling (Holmberg & Karlsson 2006:60–65). 

Modalitet identifieras inom SFG genom främst modala verb och satsadverbial (Holmberg & 

Karlsson 2006:66–67). Då CSN:s beslutstexter inte innehåller några andra satsadverbial än ”inte”, 

vilket analysen i avsnitt 4.1.2.1 visar, räcker det att i analysen fokusera på modala verb. De verb 

som av Holmberg & Karlsson anges som vanliga modala verb inom SFG finns uppställda i figur 3: 

Som figur 3 visar, delas de modala verben upp efter vilken grad av modalitet de uttrycker i vissa 

kontexter. Den visar också att vissa verb betecknar olika modalitetstyper, som kan identifieras först 

genom en kontextanalys (Holmberg & Karlsson 2006:67).  
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 LÅG GRAD MEDELHÖG GRAD HÖG GRAD 

sannolikhet kan, lär bör ska, måste 

vanlighet kan brukar brukar 

förpliktelse kan, får bör ska, måste, behöver 

villighet kan vill ska, måste 

Figur 3: Vanliga modala verb och modalitetsskalor, efter Holmberg & Karlsson (2006:67). 

Att analysera språkhandlingar och modalitet är att ställa frågor om kontexten, och är hjälpsamt om 

man vill ta reda på textförfattares attityder och avsikter (Holmberg & Karlsson 2006:70–72). Enligt 

Holmberg och Karlssons definition av kontext (2006:19) utgörs den av tre komponenter som var 

och en påverkar vilka lexikogrammatiska val talaren gör (vilket i sin tur utgör textmönstren, ett be-

grepp som definieras i 4.1): relationen mellan kommunikationsparter, en verksamhet som mer än de 

andra bidrar med semantiska värden samt ett kommunikationssätt som definierar ramarna för inter-

aktionen. Var och en av dessa komponenter och vad de innebär för beslutstexternas interpersonella 

framställning analyseras i avsnitt 4.1.1, där denna studie utgår från att CSN:s beslutstexter utgör ett 

led i en löpande kommunikationskedja mellan myndighet och medborgare. Kommunikationskedjan 

kan liknas vid ett samtal, där varje led motsvarar ett språkhandlingsyttrande. Som modellen för 

språkhandlingar inom SFG visar (se figur 1) föranleder vissa språkhandlingar vissa responser, vilket 

i det studerade sammanhanget kan demonstrera ifall CSN vill styra mottagarens respons genom att 

bruka vissa språkhandlingar mer än andra.  

Kommunikationskedjan inleds med att en medborgare blir informerad om möjligheten att söka 

studiemedel. När en medborgare skickar en förfrågan till en myndighet i Sverige väntar hen sig att 

myndigheten ska återkomma med ett svar. Beslutstexten utgör detta svar, som meddelar medborga-

ren om resultatet av myndighetens behandling av medborgarens förfrågan. Interaktionen mellan 

myndighet och medborgare kan ses som ett samtal vars yttranden utgörs av byråkratiska texter. Den 

funktionella grammatikens språkhandlingsmodell talar om att samtal utgörs av ett system av språk-

handlingar med förväntade och alternativa responser (Holmberg & Karlsson 2006:34–37, se även 

figur 1). Studiet av kontexten utgör en betydande del av textanalysen i denna uppsats, eftersom det 

är utifrån kontexten man kan identifiera språkhandlingarna i den övergripande kommunikationsked-

jan. Dessutom är SFG-teorins uppdelning i endast fyra möjliga språkhandlingar snäv när den ska 

appliceras på specialiserad kommunikation som beslutstexterna i denna studie. Detta beror på den 

komplicerade natur ett budskap tenderar att få när det finns lagtext som behöver kommuniceras. 

Språkhandlingarna i sådan kommunikation är därför sällan lexikogrammatiskt kongruenta. När be-

slutstexten observeras som en egen språkhandling i kommunikationskedjan blir det därför nödvän-
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digt att konstatera att det inte går att utpeka dess funktion som enbart en "fråga", ett ”påstående”, en 

”uppmaning” eller ett "erbjudande". Snarare lånar texten funktionella särdrag från flera av dessa 

språkhandlingar samtidigt, beroende på var i kontexten man som observatör väljer att basera sin 

utgångspunkt. 

3.1.2 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen handlar huvudsakligen om hur en skribent beskriver sin omvärld 

och sina erfarenheter av den. Denna metafunktion byggs upp av kategorierna process, deltagare och 

omständighet (Holmberg & Karlsson 2006:73–74). Eftersom analysen i denna uppsats utgår från ett 

perspektiv som betonar aktörerna i texten bortser den här genomgången från omständigheter, och 

fokuserar på kategorierna process och deltagare. 

Processen uttrycks av verb eller verbgrupper (som hjälpverb + verb). I verbgrupperna är det hu-

vudverbet som utgör processens kärna, vilken är den enhet som styr vilka deltagare som ingår i 

processen. I en sats som "vi skulle ha spelat igår" är spelat processkärnan, inte skulle eller ha 

(Holmberg & Karlsson 2006:76–78). 

Det finns fyra typer av processer: materiella, mentala, relationella och verbala. Materiella pro-

cesser berör den fysiska världen, mentala processer berör mentala företeelser och föreställningar, 

relationella processer berör relationer och verbala processer berör både den fysiska världen och 

mentala föreställningar. Genom att använda en processtyp snarare än en annan kan man framställa 

ett och samma budskap på förhållandevis skilda sätt (Holmberg & Karlsson 2006:78–79, se särskilt 

figur 1 på sidan 78). På grund av att mitt material inte innehåller någon betydande mängd relationel-

la och verbala processer utelämnas dessa ur denna genomgång. 

Materiella processer kännetecknas av förändringar, fysiska skeenden och händelser. De deltagare 

som ingår i en materiell process är aktören (som i många fall motsvarar semantisk agent) som för-

stadeltagare, samt eventuella andradeltagare som beroende på processkärnans natur är mål, ut-

sträckning eller mottagare. Mål är den vanligaste andradeltagaren, och motsvarar objektet i en tran-

sitiv sats (Holmberg & Karlsson 2006:80). Utsträckning som andradeltagare är en förlängning av 

processen, som i "jag åker bil", till skillnad från "jag tvättar bilen", där andradeltagaren är proces-

sens mål (Holmberg & Karlsson 2006:83). Andradeltagaren mottagare drar nytta av processen, till 

exempel "jag tvättar bilen åt honom" (Holmberg & Karlsson 2006:83–84). 

Mentala processer utgörs av upplevelser, vilket medför att förstadeltagaren kallas upplevare och 

andradeltagaren, det som alstrar upplevelsen, kallas fenomen. Processkärnan i en mental process 

kan vara perceptionsrelaterade verb som exempelvis "tänka", "välja", "lyssna" och så vidare (Holm-

berg & Karlsson 2006:85–86). 

Figur 4 utgår från en figur på sidan 102 i Holmberg & Karlsson (2006), som ger en översikt över 
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processtyper, deltagare och exempel på dessa. Här är figuren återgiven utan de relationella och ver-

bala processerna: 

 

 FÖRSTADEL-

TAGARE 

PROCESS-

KÄRNA 

ANDRADELTAGARE 

MATERIELL PROCESS aktör  mål  utsträckning mottagare 

Bilen explodera-

de. 

   

Jag  tvättar bilen  åt honom. 

Vi åker  bil.  

MENTAL PROCESS upplevare  fenomen 

Hunden känner doften av köttbullar. 

Figur 4: Översikt över materiella och mentala processer och deras deltagare, efter Holmberg & Karlsson (2006:102). 

Den ideationella analysen är bland de mest användbara verktygen inom SFG. Genom att studera 

dessa aspekter kan offentliga texter analyseras utifrån mottagartillvändning genom att klargöra del-

tagarroller (Holmberg & Karlsson 2006:112–114), vilket utgör textanalysens fokus vid den ideatio-

nella analysen i avsnitt 4.1.2.2. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas undersökningen av och diskussionen om CSN:s beslutstexter. I avsnitt 4.1 

redovisas den funktionella textanalysen, först genom ett interpersonellt perspektiv där beslutstexten 

ses som ett led i en kommunikationskedja i 4.1.1, därefter genom hur klarspråksvarianten skiljer sig 

från ursprungsvarianten i de lexikogrammatiska textmönstren i 4.1.2, och avslutningsvis samman-

fattas och diskuteras textanalysens resultat i 4.1.3. I analysen citeras textstycken ur beslutstexterna, 

se avsnitt 2.2 för beslutstexternas textinnehåll samt bilaga 1 och 3 för deras fullständiga utformning. 

I avsnitt 4.2 redovisas mottagargruppens attityder till dessa texter utifrån enkätundersökningens 

resultat. Enkätens disposition redovisas i 4.2.1, varefter resultaten från enkätens två varianter inklu-

sive värderingsresultat och öppna kommentarer till specifika frågesektioner redovisas i 4.2.2 och 

4.2.3. I 4.2.4 diskuteras några öppna svar som lämnats i enkätens sista avsnitt, varefter resultaten 

sammanfattas och diskuteras i 4.2.5. 

4.1 Analys av beslutstexter 

I detta avsnitt analyseras inledningsvis texttypen beslut utifrån dess textuella funktion, och därefter 

följer en redogörelse för skillnaderna mellan de olika varianternas textmönster. Med "textmönster" 

menas de språkval som avgör hur texten är uppbyggd och hur budskapet framställs. Som det stude-

rade materialet visar kan samma budskap uttryckas på olika sätt och det är bland dessa olikheter 

som man finner de faktorer som påvisar den funktionella skillnaden mellan klarspråkstext och an-

nan text. I funktionell grammatik-termer identifieras textmönstren genom studiet av lexikogramma-

tiken (Holmberg & Karlsson 2006:20). De skillnader behandlas, som bedöms som relevanta för att 

belysa studiens centrala fokus: ett synliggörande av relationerna mellan de berörda aktörerna vid en 

myndighetskontakt. 

4.1.1 Beslutstextens språkhandlingar 

För att kunna avgöra vilken (eller vilka) språkhandlingar CSN:s beslutstexter utgör i egenskap av 

yttranden i kommunikationskedjan behöver de analyseras utifrån textens funktionella särdrag och 

modala framställning. Dessa analyser demonstrerar vilka responser som texten möjliggör respektive 

ifall avsändaren har velat att budskapet ska uppfattas på ett visst sätt. 

För att avgöra vilka språkhandlingar som CSN:s beslutstexter har, studeras var och en av kom-

ponenterna relation, verksamhet och kommunikationssätt med hjälp av exempel i materialtexterna. 
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4.1.1.1 Relationen 

I relationen mellan kommunikationsparterna är myndigheten sändare och medborgaren mottagare, 

eftersom myndigheten har ett budskap att sända medborgaren. Ur den här aspekten är kommunika-

tionen förhållandevis enkelriktad, då ett beslut är ett budskap som från sändarens sida är "färdigdis-

kuterat". Relationen kan därmed också ses som att myndigheten är överordnad och medborgaren är 

underordnad. Beslutet är myndighetens sätt att utöva sitt juridiska mandat inom verksamhets-

området, och även om medborgare alltid kan överklaga myndighetsbeslut så är inte ett överklagande 

uttryckt som en möjlig respons (se 3.1.1, figur 1). Som exempel följer ett stycke som i båda textva-

rianterna utgör en central del av själva beslutet och som därmed är del av vad som skulle kunna 

överklagas. I ursprungsvarianten lyder detta stycke: 

Redan utbetalat studiemedelsbelopp som kommer att avräknas mot försäkringskassans aktivitetsstöd är 12 860 

kronor, vilket är studiemedel för vecka 0735 - 0802. 

 I klarspråksvarianten lyder samma stycke: 

Det belopp som Försäkringskassan kommer att dra av från aktivitetsstödet är 12 860 kronor, vilket är studie-

medel för vecka 0735–0802. 

Båda dessa påståenden levereras utan modalitet (det står inte ”Försäkringskassan kan komma att dra 

av”), och framställs därmed som definitiva. Som mottagare av detta beslut har man alltså bara att 

rätta sig efter dessa bestämmelser om man inte har fått information om möjligheten att överklaga 

från andra källor som hörsägen eller annan tredje part. 

Utifrån dessa resonemang liknar CSN:s beslutstexter ur ett relationellt kontextperspektiv språk-

handlingen påstående, då den förväntade responsen bekräftelse motsvaras av att mottagaren inte 

bestrider beslutet och rättar sig efter myndighetens riktlinjer. Ett ifrågasättande är potentiellt möj-

ligt i form av ett överklagande av beslutet, men mottagarens möjlighet till denna respons signaleras 

inte i texten. 

4.1.1.2 Verksamheten 

Verksamheten i kontexten är studiemedel, då CSN:s huvudsakliga verksamhetsområde är administ-

ration av studiemedel. Ur denna aspekt har CSN rollen som givare av studiemedlet och medborga-

ren har rollen som mottagare. Däremot måste här upprepas att själva beslutet är ett led i en längre 

kommunikationskedja – för att ett beslut ska kunna fattas behöver CSN ha ett ärende att behandla, 

och för att komma till det stadiet måste medborgaren ha skickat in en ansökan. Ur det här perspekti-

vet är beslutet en svars-respons på en fråge-språkhandling som medborgaren yttrade i och med sin 

ansökan om studiemedel. Längre tillbaka i kommunikationskedjan kan man se CSN som erbjudare 

av studiemedel, vilket ledde medborgaren till att skicka in sin ansökan. Därmed inleddes kommuni-
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kationskedjan med ett erbjudande som medborgaren accepterade, varefter CSN intog sin myndig-

hetsroll som bedömare av medborgarens lämplighet för studiemedel (vilket lade till den hierarkiska 

aspekt som diskussionen om relation i 4.1.1.1 visar). Men eftersom ett erbjudande ligger till grund 

för den centrala verksamheten genom hela kommunikationskedjan kan erbjudande-aspekten ses 

metaforiskt uttryckt även i beslutet. Textens struktur bygger på att kommunikationsparterna är med-

vetna om vad som har hänt tidigare i dialogen, vilket medför att verksamhetens erbjudande-aspekt 

fortsätter att uttryckas metaforiskt. I båda varianterna av beslutet inleds texten med följande formu-

lering: 

CSN beslutar att du kan få studiemedel för studier vid [...] 

Bruket av verbet kan signalerar modalitet från CSN:s sida; myndigheten verkar vilja framställa bud-

skapet som att möjligheten till att få studiemedel finns, men den är inte garanterad. Kan är ett av 

svenskans vanligaste modalverb, och kan användas i alla former av grundläggande funktionell mo-

dalitet enligt Holmberg & Karlssons (2006:67, Tablå 18) uppställning över vilken typ av modalitet 

olika modalverb kan uttrycka (se även figur 3). Gemensamt för alla former av dess användning är 

att kan signalerar låg grad av modalitet, och i fallet med CSN:s beslut kan detta bruk tolkas som att 

beviljandet är villkorligt. Alla myndigheter som erbjuder bidrag framställer villkor som medborgare 

måste uppfylla för att kunna räknas som kvalificerade till att nyttja erbjudandet. Ur detta perspektiv 

är ett myndighetsbeslut resultatet av processen med att bedöma ifall medborgaren har uppfyllt vill-

koren, och förklaringen av denna process (utläggningen av bedömningsgrunderna) utgör en ansenlig 

del av texten i båda varianterna. Därmed kan modalitetsanvändningen i beslutstexten ses som ett 

uttryck för den ursprungliga språkhandlingen (erbjudandet), eftersom de villkor som myndigheten 

kopplar till sitt erbjudande ger upphov till behovet att uttrycka låg modalitet. 

4.1.1.3 Kommunikationssättet 

Kommunikationssättet för beslutet genomgår i det studerade fallet små förändringar genom att tex-

ten utsätts för ett klarspråksarbete. De förändringar som framstår är att i klarspråksvarianten av 

CSN:s beslutstext har man valt att utelämna de allmänna bestämmelser som ligger till grund för det 

aktuella beslutet, och i stället för att skriva ut bestämmelserna hänvisar CSN till sin webbplats. Ef-

tersom detta textavsnitt ännu inte var bearbetat i CSN:s klarspråksprocess vid nomineringstillfället 

representeras detta i mitt aktuella material av en platshållartext som klargör avsikten att hänvisa till 

webbplatsen. I den ursprungliga texten däremot blandas på flera ställen allmän information med 

individuell information, vilket gör att läsare kan uppleva svårigheter med att avgöra vilka textavsnitt 

som direkt behandlar ens ansökan och vilka avsnitt som citerar skäl till beslutet. Att hänvisa till ett 

annat kommunikationsmedium där allmän information kan sammanställas är alltså ett sätt att mins-
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ka mängden text i själva beslutet som inte meddelar information med omedelbar relevans för motta-

garen. Allmän information innefattar i det här avseendet till exempel följande utdrag ur den ur-

sprungliga varianten och som presenteras under den överordnade rubriken "Information": 

Om du inte har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande svensk 

eller utländsk utbildning kan du få studiemedel i sammanlagt högst 120 veckor för studier på gymnasienivå 

(allmänna råd till 5 kap. CSNFS 2001:1). Av de uppgifter som du har lämnat in till CSN framgår det att du 

saknar svensk treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. 

I det här avsnittet blandas allmän information, inklusive en referens till CSN:s författningssamling, 

med individuella uppgifter som har med mottagarens personliga ärende att göra i den sista mening-

en. Det är dock inte tydligt vilken relevans denna information har med tanke på att mottagarens 

avsaknad av treårig gymnasieutbildning inte nämns alls i textens klarspråksvariant. I det följande 

stycket byter texten ämne men sätter ingen ny underrubrik, vilket ytterligare försvårar för läsaren att 

utröna vilken information som är relevant för ärendet. Det citerade styckets motsvarighet i klar-

språksvarianten ser ut som följer, med underrubriken "Tidigare utbildning" under överrubriken "In-

formation": 

Du kan som mest få studiemedel i 120 veckor för studier på gymnasienivå. 

Den omarbetade varianten av beslutstexten använder sig alltså av underrubriker för att signalera 

textens olika teman, och man verkar ha eftersträvat en så hög andel kärnfull och ärendeanpassad 

information som möjligt. Denna strävan uttrycks explicit i de platshållartexter som står nederst i 

avsnittet ”Skäl till beslut”, underrubriken ”Bestämmelser”, samt under överrubriken "Information": 

Här ska det in en hänvisning till vår webbplats. 

Här lägger vi vid behov in personligt anpassad information som vi bedömer är särskilt viktig för kunden. Vi 

kan också svara på frågor kunden ställt. 

CSN har alltså som ett led i sitt klarspråksarbete arbetat för att beslutstexter ska vara så personligt 

inriktade som möjligt, och har därmed uteslutit en ansenlig mängd opersonlig information. Att ute-

lämna den här typen av information underlättar i synnerhet för sådana mottagare som inte avser 

bestrida beslutet, då dessa enbart behöver rätta sig efter den information som innefattas i beslutet. 

Detta kan man alltså se som ett tecken på att beslutet även utifrån kommunikationssättet antar drag 

av språkhandlingen påstående, då responsalternativet bekräftelse är det som skribenterna genom 

textmönstren väljer att förorda. Vill mottagaren ifrågasätta beslutet krävs alltså egna efterforskning-

ar för att få reda på möjliga grunder för överklagan och hur man ska gå till väga, vilket understryker 

aspekten om medborgarnas ökade egna ansvar i kontakten med myndigheter som diskuteras i av-

snitt 1.2. 
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4.1.2 Skillnader i textmönster 

Här redogörs för vilka textmönster som präglar de två textvarianterna, och de huvudsakliga skillna-

der som klarspråksarbetet har gett upphov till. Utifrån vilka textmönster som bäst belyser texterna 

enligt undersökningens syfte har modalitet och deltagarroller bedömts som de mest relevanta, och 

behandlas i 4.1.2.1 respektive 4.1.2.2. Resultaten från dessa analyser visar vilka strategier som har 

tillämpats i CSN:s klarspråkssträvande. 

4.1.2.1 Modalitet 

Placeringen och användningen av modalverb skiljer sig mellan den ursprungliga och den klarsprå-

kade varianten. I ursprungsvariantens uttryck för låg modalitet
5
 återfinns många av dessa modalverb 

i de partier som berör mottagarens möjligheter till att få ytterligare studiemedel utöver vad som har 

beviljats i och med det aktuella beslutet. I den äldre varianten återfinns följande stycken av detta 

slag (de aktuella modalverben markeras med understrykning): 

Studiemedel kan lämnas längst t.o.m. det kalenderår du fyllt 54 år. Fr.o.m. det år du fyller 45 år begränsas din 

rätt till studielån. 

 

Om du inte har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande svensk 

eller utländsk utbildning kan du få studiemedel i sammanlagt högst 120 veckor för studier på gymnasienivå 

(allmänna råd till 5 kap. CSNFS 2001:1). 

 

Vi kan ta hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier när vi prövar studieresultaten. 

På andra ställen i ursprungsvarianten används låggradiga modalverb för att uttrycka eventualiteter 

som har med bidragets villkor att göra, som i följande exempel: 

Om hela beloppet inte kan återbetalas på detta sätt kan resterande belopp komma att krävas tillbaka av CSN. 

För att kunna få studiemedel efter den nu beviljade perioden måste du bland annat redovisa tillräckliga studie-

resultat. 

I klarspråksvarianten används låggradiga modalverb för det första i sammanhang som behandlar 

framtida möjligheter till studiemedel, för det andra i sammanhang som anger var mottagaren kan 

hitta kompletterande information, och för det tredje vid detaljer rörande villkoren kring studie-

medlet. Nedan följer först exempel på låggradig modalitetsanvändning angående ytterligare möjlig-

heter till studiebidrag: 

Du kan som mest få studiemedel i 120 veckor för studier på gymnasienivå. 

Härnäst följer exempel på användning av låggradig modalitet i direktiv om var mottagaren kan hitta 

kompletterande information: 

                                                 

5 Se figur 3 för en uppställning över modalitetsgrader och vilka verb som brukar känneteckna dessa. 
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I den utbetalningsplan som vi skickar med det här beslutet kan du se hur mycket du får i studiemedel på efter-

gymnasial nivå. 

 

Vi har tidigare skickat informationsbladet "Information till beslut om studiemedel" (2417G) till dig. Du kan nu 

skriva ut det från www.csn.se. 

Och slutligen följer användning av låggradig modalitet om de villkor som bidraget medför: 

Om hela beloppet inte kan betalas tillbaka på detta sätt, kan vi kräva att du betalar tillbaka resten av beloppet 

direkt till oss. 

 

Om du ska fortsätta läsa på samma skola kan du skicka blanketten "Redovisning av studieresultat" med nästa 

ansökan. 

Skillnaderna i användning av låggradiga modalverb mellan de olika textvarianterna är alltså inte 

stora ur ett kvantitativt perspektiv (6 förekomster i ursprungsvarianten och 5 förekomster i klar-

språksvarianten). En användningstyp som skiljer sig mellan de olika varianterna är hänvisningar till 

kompletterande information, som i ursprungsvarianten inte uttrycks med några modalitetsmarkörer. 

I övrigt uttrycks låga grader av modalitet i funktionellt likadana sammanhang i båda textvarianterna. 

Medelhög modalitetsgrad uttrycks i det studerade materialet med verbet bör. Skillnaden mellan 

den låga och den medelhöga graden av modalitet utgörs här av hur många villkor som påverkar den 

sats som uttrycks med modalitet. Bör används för att beteckna ett villkor i "steg 2" av en process 

där mottagaren accepterat och uppfyllt ett villkor som tidigare uttryckts med låg modalitetsgrad 

eller som en eventualitet. Denna användning sker enbart två gånger i hela materialet, och bara i den 

ursprungliga textvarianten: 

Nästa gång du söker studiemedel bör du skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina studier. Om 

du läst på folkhögskola och ska fortsätta på samma skola bör du skicka blanketten "Redovisning av studieresul-

tat (blankett 2406) med nästa ansökan. 

Här framgår alltså hur bör används för att beskriva villkor som bara blir aktuella om mottagaren har 

uppfyllt villkoret "villig att söka studiemedel i framtiden". Den andra meningen tillför dessutom 

ytterligare villkor till grundvillkoret (att gå och fortsätta på samma folkhögskola). Den här modal-

itetsgraden uttrycks alltså inte alls i den omarbetade textvarianten, trots att samma information före-

kommer. I klarspråksvarianten uttrycks modaliteten kring denna del av beslutets budskap med både 

stark och svag modalitetsgrad: 

Om du söker studiemedel på nytt ska du redovisa studieresultaten för den period du nu får studiemedel för. Du 

ska då skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina studier. Om du ska fortsätta läsa på samma sko-

la kan du skicka blanketten "Redovisning av studieresultat" med nästa ansökan. 

Här visar analysen alltså att CSN i sitt klarspråkssträvande har valt att inte använda sig av den me-

delhöga modalitetsgraden, utan att dela upp bruket av modala verb i en mer polariserad skala. Stark 

modalitet förekommer bara på ett annat ställe i klarspråksvarianten, nämligen i en sats som detalj-

erar konsekvenserna av ett av skälen bakom beslutet: 
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Du kan inte få studiemedel och aktivitetsstöd samtidigt. Därför måste du betala tillbaka de studiemedel du re-

dan fått. 

I den ursprungliga varianten används stark modalitet endast i sammanhang som liknar det där den 

används i klarspråksvarianten, nämligen där CSN detaljerar hur återbetalningen av det felaktigt er-

hållna studiemedlet ska gå till samt där villkor för vidare studiemedel dikteras: 

De studiemedel som redan betalats ut ska återbetalas. I första hand ska återbetalningen ske genom att försäk-

ringskassan minskar ditt aktivitetsstöd med utbetalat studiemedelsbelopp. 

För att kunna få studiemedel efter den nu beviljade perioden måste du bland annat redovisa tillräckliga studie-

resultat. 

Denna genomgång har hittills redogjort för alla förekomster av positiv modalitet i textmaterialet, 

men även negerad modalitet förekommer. Holmberg & Karlsson (2006:58–59) beskriver modalitet 

som en skala mellan två poler som båda saknar modalitet: negerade och onegerade satser
6
. O-

negerade satser som inte innehåller någon modalitet uttrycker maximal säkerhet på innehållet, me-

dan negerade satser uttrycker omöjlighet kring satsens budskap. I den ursprungliga textvarianten 

förekommer den enda användningen av negation som skiljer sig från klarspråksvarianten i en påstå-

endesats som förklarar ett av skälen till beslutet: 

Studiemedel och aktivitetsersättning får inte erhållas samtidigt (3 kap. 25 § studiestödslagen). 

I klarspråksvarianten förekommer två negationer, båda i samma sammanhang som i den ursprung-

liga varianten: 

Du kan inte få studiemedel för hösten 2007, eftersom Försäkringskassan meddelat oss att du får aktivitetsstöd 

från den 27 augusti 2007 till och med den 11 januari 2008. Du kan inte få studiemedel och aktivitetsstöd sam-

tidigt. 

Man kan notera bruket av får respektive kan få i samband med negationerna i de olika textvariant-

erna, där det uttryckssätt som används i klarspråksvarianten medför att mottagaren synliggörs som 

en markerad deltagare i texten. Detta behandlas närmare i avsnittet om deltagarroller. 

4.1.2.2 Deltagarroller 

Den största skillnaden i textmönstren rörande deltagarroller är att den ursprungliga textvarianten i 

betydligt högre grad tillämpar så kallade deltagarsänkande strategier som gör texten opersonlig. 

Detta sker genom att processerna uttrycks med ett passivt kärnverb eller omskrivs i participform 

enligt termer från traditionell textanalys (deltagarsänkande strategier inom SFG har i stort sett 

samma effekt som transitivitetssänkande strategier i formell grammatik). Ett tydligt exempel på 

detta, som också är representativt för många av skillnaderna rörande den ideationella metafunktio-

nen, finns i beslutstextens andra stycke under rubriken ”Beslut om ändring av studiemedel”. Nedan 

                                                 

6 Se figur 2 för en illustration av de modala polerna. 
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citeras detta utdrag ur den ursprungliga varianten, och jag har för att framhäva skillnaderna under-

strukit sammanhängande deltagare, fetstilat deltagare som ingår i en överordnad sammanhängande 

deltagare, och kursiverat processkärnorna. 

Uppgift om hur mycket du får i studiemedel samt datum för utbetalning framgår av bifogad utbetalningsplan. 

I klarspråksvarianten ser motsvarande utdrag ut så här: 

I den utbetalningsplan som vi skickar med det här beslutet kan du se hur mycket du får i studiemedel och när 

pengarna kommer. 

Klarspråksstrategin för detta utdrag kan sammanfattas med att CSN verkar ha strävat efter att syn-

liggöra så många deltagare som möjligt. Detta medför att det totala antalet deltagare i klarspråksva-

riantens formulering är dubbelt så högt, 4 gentemot 2 i den ursprungliga varianten, vilket antas un-

derlätta styckets begriplighet. Man kan notera att formuleringen ”I den utbetalningsplan som vi 

skickar med det här beslutet” innehåller en inbäddad materiell process
7
, i form av ”vi skickar”, där 

CSN utpekar sig själva som en aktör i satsen. Detta står i kontrast med ursprungsvarianten, där ak-

tören enbart uttrycks metaforiskt i form av den ”uppgift” som står först i satsens inledande nomi-

nalkluster. Processen i ursprungsvarianten av detta stycke är alltså materiell, vilket i det studerade 

fallet medför en kort och saklig framtoning. I klarspråksvarianten finns tre processer, varav två är 

materiella och en är mental. Kärnan i den mentala processen är ”se” och utgör ett slags instruktion 

till hur mottagaren kan tillgodogöra sig den information som CSN vill uppmärksamma genom det 

aktuella stycket (det vill säga utbetalningsplanen). Den ena materiella processen utgörs av kärnan 

”skickar”, som ersätter ursprungsvariantens potentiellt byråkratiska participformulering ”bifogad”. 

Den andra materiella processkärnan är ”får”, vilket framställer det omedelbart föregående ”du” som 

deltagarrollen mål. Eftersom det inte går att identifiera någon explicit aktör i denna process får även 

den anses som metaforisk, men på en lägre nivå av komplexitet än vad som är fallet i ursprungsva-

rianten. 

Som noterat i slutet av avsnitt 4.1.2.1 förekommer en skillnad i framställningen av deltagarroller 

i samband med negerade satser. Dessa satser förekommer i den ursprungliga varianten i slutet av det 

första stycket under rubriken ”Skäl till beslut”, och har i klarspråksvarianten redigerats för att tydli-

gare framlyfta den roll som CSN vill tillskriva mottagaren. Nedan följer denna sektion ur den ur-

sprungliga varianten, som täcker slutet av ett stycke och början av nästa: 

[…] Du har beviljats aktivitetsstöd för arbetsmarknadspolitiskt program […]. Studiemedel och aktivitetsstöd 

får inte erhållas samtidigt. 

De studiemedel som redan betalats ut ska återbetalas. […] 

                                                 

7
 Se figur 4 för exempel på de olika processtyperna och avsnitt 3.1.2 för förklaringar kring dessa begrepp. 
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I klarspråksvarianten är detta budskap formulerat som följer: 

Du kan inte få studiemedel för hösten 2007, eftersom Försäkringskassan meddelat oss att du får aktivitetsstöd 

från den 27 augusti 2007 till och med den 11 januari 2008. 

Du kan inte få studiemedel och aktivitetsstöd samtidigt. […] 

I klarspråksvarianten har man valt att göra budskapet mer explicit än i den ursprungliga varianten 

genom att använda ett tydligt ”du”-tilltal, vilket framlyfter att budskapet har individuella konse-

kvenser. På samma sätt som är fallet för en av klarspråksvariantens materiella processer i exemplet i 

början av detta avsnitt, går det inte att identifiera någon explicit aktör i klarspråksvariantens negera-

de processer. CSN blir synliga genom ”oss” i klarspråksvariantens andra mening, vilket ingår som 

lyssnare i den verbala process som Försäkringskassan är talare i, vilket medför att den enda gång 

som CSN förekommer i detta stycke framstår de inte som en aktiv förstadeltagare. I båda de nege-

rade materiella processerna är det endast utifrån kontextuella faktorer man kan dra slutsatsen att det 

är från CSN som mottagaren ”inte kan få” studiemedel. Denna konsekventa användning av implicit 

aktör visar att avsändaren även i den mer deltagarrika klarspråksvarianten helst vill framställa sig 

som en auktoritet, men inte på ett lika kraftigt sätt. Varför utgörs då CSN:s klarspråksstrategi för de 

negerade satserna av att göra läsaren till en explicit mottagare? Denna strategi alstrar en formulering 

som står i förhållandevis skarp kontrast mot den ursprungliga variantens formuleringar där ”studie-

medel och aktivitetsstöd” utgör en metaforisk aktör och mottagaren göms undan genom passivkon-

struktionen ”erhållas”. En möjlig förklaring är att språkvårdarna har velat eftersträva en mildring av 

det negativa budskap som stycket innebär genom att ge det en mindre formell framtoning, samtidigt 

som de inte har velat förlora det auktoritära genomslag som ett beslut ska ha. Denna förklaring 

framstår som mer sannolik särskilt med tanke på att klarspråksvarianten dessutom lägger till moda-

litetsverbet ”kan” i detta stycke. 

4.1.3 Sammanfattning och diskussion 

Ur ett interpersonellt perspektiv visar kontextanalysen vilka språkhandlingar beslutstexten motsva-

rar i kommunikationskedjan mellan CSN och mottagaren och dessa språkhandlingar ger en bild av 

hur myndigheten vill framställa sig själv. Ur båda perspektiven relation mellan aktörerna och kom-

munikationssätt för budskapet framgår att CSN i båda textvarianterna ser sig själva som överordnad 

auktoritet och medborgaren som underordnad mottagare. Den dominerande språkhandlingen är på-

stående, och all information som ingår i beslutstexten behandlar hur mottagaren ska gå till väga för 

att acceptera påståendet. Om mottagaren är intresserad av instruktioner för att avvisa påståendet 

krävs information från tredje part eller någon annan kommunikationsform från CSN.  I analysen av 

kommunikationssättet framkommer även att en av strategierna i klarspråksarbetet verkar ha varit att 

minska mängden allmän information i själva beslutet. Denna information kan i stället inhämtas på 
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till exempel myndighetens webbplats, eller i myndighetens författningssamling. I motiveringen från 

nomineringen till Klarspråkskristallen framkommer att hänvisningar till kringliggande information 

har varit en central del av klarspråksstrategin: 

[…] Det mest nyskapande i besluten är dock att vi inte längre skriver ut laghänvisningar, eftersom detta för de 

flesta kunder inte bidrar med någon ökad förståelse av innehållet. Vi hänvisar i stället den intresserade till vår 

webbplats där länkar till alla aktuella lagar finns.
8
 

 I den klarspråksversion som ingår i mitt material finns också en platshållartext som upplyser om att 

vissa informationspartier är individuellt anpassade i aktuella beslutstexter
9
. Jag noterar därför att 

myndigheten genom denna mottagaranpassning ytterligare förstärker framställningen av sin över-

ordning utan att behöva citera byråkratisk lagtext. 

Utifrån perspektivet verksamhet framstår CSN som tillhandahållare av en tjänst genom att kom-

munikationskedjans första led antar drag av språkhandlingen erbjudande, vilket lyser genom i be-

slutstextens användning av modalitet i satser som ”du kan få studiemedel för studier (…)”. Övrig 

modalitet visar att begriplighetssträvandet inom klarspråksarbetet innebär att det medelhöga modali-

tetsverbet ”bör” som förekommer i den ursprungliga varianten byts ut mot både höggradiga och 

låggradiga ersättare (”ska” och ”kan”) för att tydligare framföra de nyanser som avsändaren önskar 

förmedla i varje enskild sats. I övrigt används stark modalitet i båda textvarianterna enbart i sam-

manhang som beskriver mottagarens skyldighet till återbetalning, vilket antyder att CSN här vill 

betona sitt krav på mottagarens accepterande av budskapet utan att uttrycka tvånget så starkt som 

med en kongruent uppmaning. I analysen av stark modalitet uppstår beslutstexternas implicita upp-

maningskaraktär tydligt i avsnittet om återbetalning, men uttrycks alltså aldrig kongruent – ett på-

stående med hög modalitetsgrad får utgöra metafor för denna funktion. I det inledande stycket i 

denna diskussion beskrivs hur mottagaren i det studerade materialet inte blir upplyst om sin möjlig-

het till att avvisa beslutstextens påståenden, och på samma sätt kan mottagaren i den metaforiska 

uppmaningen inte utläsa att vägran skulle vara ett handlingsalternativ, vare sig i den ursprungliga 

texten eller i klarspråksvarianten. 

Den interpersonella framställningen av dessa textvarianter är alltså en där myndighetens budskap 

helst inte bör ifrågasättas, vilket motsvarar vad som förväntas av denna texttyp. Vid det skede i 

kommunikationen där en beslutstext produceras måste det hierarkiska förhållandet mellan myndig-

het och medborgare påvisas för att mottagaren inte ska riskera att bli vilseledd eftersom beslutet 

utgör redogörelsen för den juridiska grunden för myndighetens handlande. Detta budskaps fram-

ställning har i klarspråksvarianten effektiviserats genom att en större andel av texten ägnas åt in-

formation som relaterar direkt till en enskild mottagares fall, och en mindre andel till allmänna för-

                                                 

8
 Citat ur nomineringstextens sista stycke, se bilaga 3 för hela texten. 

9
 Stycket är citerat i avsnitt 4.1.1.3, och hela klarspråkstexten finns återgiven i bilaga 2. 
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klaringar till beslutets juridiska orsaker. Denna observation motsvarar den riktlinje för klar-

språkstänkande som citeras i CSN:s nominering av klarspråkstexten till Klarspråkskristallen: 

[…] Exempelvis tog vi 2007 fram riktlinjer för beslut där vi anammade klarspråkstänkandet. Vi skriver där att 

”CSN:s skriftliga kommunikation ska fokusera på att besvara kundens kända och förväntade frågor snarare än 

att anpassas för en eventuell rättslig prövning”. […]
10

  

Den ideationella framställningen av dessa texter utgår i denna analys från de deltagarroller som 

framställs, samt det något mer talande perspektivet vilka deltagarroller som inte framställs. Klar-

språksvarianten huvudstrategi för att öka begripligheten är att öka antalet synliga deltagare, vilket 

innebär att både CSN och medborgaren blir synliga på fler ställen i klarspråksvarianten än i den 

ursprungliga. Ett förhållandevis konsekvent ”du”-tilltal till mottagaren förtydligar åtskilliga stycken 

där passiv- eller participformer döljer deltagarna i den ursprungliga varianten. Myndighetens öns-

kan att uppfattas som auktoritär framkommer i de fall där materiella processer uttrycks med verbet 

”få”, vars funktion som materiell process i den aktuella kontexten förutsätter två deltagare: en aktör 

och en mottagare
11

. Detta gör att satser där verbet ”få” utgör processkärnan kan uttryckas utan att 

demonstrera någon explicit aktör. Sammantaget med klarspråksvariantens negerade ”få”-satser där 

medborgaren framställs som explicit mottagare, ser man att myndigheten vill behålla men inte be-

tona sin auktoritet. Detta kan antas vara en strategi för att förbättra myndighetens image bland med-

borgarna. 

Klarspråksvarianten medför ett visst mildrande av hur kraftigt CSN:s auktoritet framställs, men 

även i den nyare textvarianten behålls det hierarkiska förhållandet mellan myndighet och medborga-

re. Klarspråksvariantens fokus är alltså inte att framställa interaktionen som en mellan två jämlikar, 

utan snarare att genom ökad begriplighet göra det lättare för mottagaren att rätta sig efter myndighe-

tens direktiv. 

4.2 Enkätundersökningen 

Resultaten från de olika enkätvarianterna redovisas i 4.2.2 och 4.2.3. I 4.2.4 sammanfattas de öppna 

svar som lämnats i enkätens avslutning, varefter resultaten sammanfattas och diskuteras i 4.2.5. 

                                                 

10
 Citat ur det första stycket i nomineringstexten, se bilaga 3 för hela texten. 

11
 Det kan hävdas att ”få” som materiell processkärna föranleder deltagarrollerna aktör och mål i stället för aktör och 

mottagare, eftersom en kongruent process med deltagarrollen mottagare även har deltagaren mål (se figur 4). An-

ledningen till att så inte är fallet finns i kontextanalysen, där det konstateras att den föreliggande verksamheten har 

drag av språkhandlingen erbjudande och att konversationen mellan CSN och medborgaren går ut på medborgarens 

önskan att utnyttja CSN:s erbjudande. Det som medborgaren tar emot, och som verbet ”få” återspeglar är alltså den 

vara som CSN erbjuder (se figur 1), och därmed är studiemedlet något som kommer mottagaren till del eftersom 

CSN har fattat ett beslut att aktivt tillhandahålla det. Därför är CSN aktör i det funktionella samspel som de materi-

ella processerna med verbet ”få” betecknar. 
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4.2.1 Enkätens disposition 

De kommande styckena i denna redovisning presenterar resultaten av de två enkätvarianter som 

vardera har besvarats av hälften av informanterna. De informanter som har besvarat den ena varian-

ten har inte sett den andra varianten och vice versa. Enkätvarianterna innehåller två frågesektioner 

var. Frågesektionerna presenterar olika textstycken ur beslutstexterna och de två enkätvarianterna 

har olika följd på ursprungs- och klarspråksfrågesektionerna. Varje frågesektion inleds med ett text-

exempel, som följs av värderingsfrågor utifrån en 7-gradig skala på värdena begriplighet, auktoritet, 

professionalitet, förtroendeingivande och informativitet, och frågesektionen avslutas med möjlighet 

till öppna kommentarer. När båda frågesektionerna är avklarade skickas alla informanter till en sista 

sektion där de får möjlighet att lämna öppna kommentarer på enkäten i sin helhet. I redovisningen 

av öppna kommentarer i hela enkätredovisningen har ett urval gjorts utifrån vilka kommentarer som 

på ett kvalitativt sätt bäst belyser undersökningens syften. Alla kommentarer är återgivna så som 

informanterna har skrivit dem, det vill säga att jag inte har korrigerat eventuella språkliga misstag. 

4.2.2 Variant 1 

Den första frågesektionen i variant 1 presenterar ett textavsnitt ut den ursprungliga varianten av 

CSN:s beslutstext. Stycket är det avsnitt som i båda texterna har rubriken Skäl till beslut. I den ur-

sprungliga varianten lyder denna text som följer: 

Du har beviljats aktivitetsstöd för arbetsmarknadspolitiskt program (t.ex. vid arbetsmarknadsutbildning, ar-

betspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser, eller vid förberedande in-

satser). Studiemedel och aktivitetsstöd får inte erhållas samtidigt (3 kap. 25 § studiestödslagen). 

De studiemedel som redan har betalats ut ska återbetalas. I första hand ska återbetalningen ske genom att för-

säkringskassan minskar ditt aktivitetsstöd med utbetalat studiemedelsbelopp. Om hela beloppet inte kan återbe-

talas på detta sätt kan resterande belopp komma att krävas tillbaka av CSN. 

Redan utbetalat studiemedelsbelopp som kommer att avräknas mot försäkringskassans aktivitetsstöd är 12 860 

kronor, vilket är studiemedel för vecka 0735 - 0802. 

Tabell 2 sammanfattar resultaten från den första frågesektionen i variant 1, som behandlar den ur-

sprungliga texten. Resultaten för värdena för myndighetens rollframställning, auktoritet och profes-

sionalitet, belyser att informantgruppen tenderar att se detta textmönster som en stereotyp myndig-

hetstext, något som inte höjer omdömena för de mottagartillvända värdena begriplighet, förtroende-

ingivande och informativitet nämnvärt över neutral nivå. 
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Tabell 2: Svarsresultat från värderingsfrågorna på den ursprungliga texten, variant 1 

 Myndighetens rollframställning Mottagartillvändning 

Auktoritet Professionalitet Begriplighet Förtroendeingivande Informativitet 

Medelvärde 5,76 5,20 4,46 4,57 4,10 

Median 6 6 5 5 5 

 

I denna sektion har 13 av 50 informanter lämnat ett öppet svar i rutan ”Eventuell kommentar”. Av 

dessa har jag valt att bortse från sådana som behandlar textens innehåll, då det är själva kommuni-

kationsformen som är det centrala ämnet för denna studie. Nedan följer de kommentarer som syn-

liggör hur informanterna har upplevt själva kommunikationen: 

1. Den är ser proffesionellt ut men att man begriper vad som sägs är en annan femma. Till viss del för-

står man vad som sägs men samtidigt inte 

2. Absolut förtroendeingivande p.g.a. nivån av auktoritet som uttrycks i texten, men definitivt inte för-

troendeingivande då de inte erbjuder texter som är lättförståeliga för den som inte är insatt i deras sy-

stem. 

3. Språket är så strikt att man känner sig hotad av den. […] Det låga betyget i förtroende är för att jag har 

haft kontakt med CSN förut och de har ofta fel och är även oorganiserade. De kan alltid förklara saker 

tydligare. Intrycket man får av denna text är som att stirra en ilsken kamphund i ögonen. 

4. Eftersom texten är svår att förstå, måste man läsa flera gånger för att ha en chans att förstå vad CSN 

menar. Ändå är man inte helt säker på att man förstått det rätt, utan sannolikt skulle jag ringa CSN 

(om det nu går att få tag på någon där) och fråga - alternativt fråga en person jag känner och litar på. 

Kommentar 3 nämner hur informantens övriga erfarenheter av CSN färgar uppfattningen av detta 

textstycke. Även kommentar 4 belyser att informantens personliga respons till texten är påverkad av 

att ha haft tidigare erfarenhet av svårigheter i kontakten med CSN. Utifrån den resultatsammanställ-

ning som enkätverktyget gav
12

 framgår att båda dessa informanter gav negativa omdömen till vär-

dena begriplighet och förtroendeingivande, men skilde sig åt i sin bedömning av professionalitet; 

författaren till kommentar 3 gav ett mycket lågt omdöme, medan författaren till kommentar 4 gav 

ett mycket högt omdöme. Detta är ett exempel på hur professionalitet verkar ha uppfattats olika av 

enskilda informanter, vilket är värt att hålla i åtanke i den kommande diskussionen i avsnitt 4.2.5. 

Nästa frågesektion presenterar klarspråksvarianten av samma textstycke, som lyder: 

Du kan inte få studiemedel för hösten 2007, eftersom Försäkringskassan har meddelat oss att du får aktivitets-

stöd från den 27 augusti 2007 till och med den 11 januari 2008. 

Du kan inte få studiemedel och aktivitetsstöd samtidigt. Därför måste du betala tillbaka de studiemedel du re-

dan fått. I första hand kommer Försäkringskassan att minska ditt aktivitetsstöd med det belopp du fått i studie-

medel. Om hela beloppet inte kan betalas tillbaka på detta sätt, kan vi kräva att du betalar tillbaka resten av be-

loppet direkt till oss. 

Det belopp som Försäkringskassan kommer att dra av från aktivitetsstödet är 12 860 kronor, vilket är studie-

medel för vecka 0735–0802. 

                                                 

12
 För att inte riskera att bryta informanternas anonymitet kommer inte denna sammanställning att presenteras, utan 

refereras enbart till när det är relevant. 
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Tabell 3 nedan sammanfattar resultaten från den andra frågesektionen i variant 1, som behandlar 

klarspråkstexten. Här kan man notera att förhållandet mellan värdena för mottagartillvändning och 

värdena för myndighetens rollframställning har skiftats jämfört med resultaten i tabell 2 ovan. Här 

har även värdet auktoritet fått noterbart lägre omdöme än i den ursprungliga textvarianten. 

Tabell 3: Svarsresultat från värderingsfrågorna på klarspråkstexten, variant 1 

 Myndighetens rollframställning Mottagartillvändning 

 Auktoritet Professionalitet Begriplighet Förtroendeingivande Informativitet 

Medelvärde 4,69 5,10 6,10 5,44 5,82 

Median 5 5 5 5 5 

 

I denna frågesektion har 9 informanter lämnat öppna svar. Nedan följer de av dessa som är mest 

relevanta för diskussionen: 

1. Denna text förstår man klart och tydligt vad den säger men eftersom det inte existerar några oklarheter 

och obegripliga ord gör det att den kan verka misstänksam till huruvida det stämmer. Samtidigt så fat-

tar man varför man inte får studiestöd och vad man gjort fel. Helt klart en bättre text men det kommer 

nog ta lång tid för samhället att lite på en sådan text då byråkratin är känd för att ha krångliga texter 

och inte lättlästa och lättförståeliga vilket belsutstext är. Den gör iaf mig misstänksam till om det 

verkligen är så eller om den ljuger. 

2. Motsatt effekt mot tidigare exempel, man litar på den som tillhandahåller lättförståelig information. 

Då är man mindre benägen att tro att man blir lurad. 

Kommentar 1 i denna frågesektion är skriven av samma informant som skrev kommentar 1 i före-

gående frågesektion. För denna informant har klarspråksvarianten alltså ökat förståelsen, men inte 

förtroendet. Samma informant gav båda varianterna samma neutrala omdöme för värdet förtroende-

ingivande. Denna informant blir alltså misstänksam av utelämnandet av allmän information i själva 

beslutstexten som klarspråksarbetet har medfört, eftersom det inte liknar det språkbruk som infor-

manten förväntar sig från en myndighet. Kommentar 2 uttrycker en kontrasterande attityd, nämligen 

att lättbegriplighet underlättar förtroende. Samma informant som skrev kommentar 2 i denna fråge-

sektion skrev även kommentar 2 i den föregående frågesektionen, där denna attityd beskrivs i ter-

mer av att komplicerad text exkluderar mottagaren och blir därmed mindre tillförlitlig. 

4.2.3 Variant 2  

Textstycket i variant 2 är det som har överrubriken Information i beslutstexterna. Även underrubri-

kerna i klarspråksvarianten har tagits med i enkäten. Klarspråksvarianten av detta textstycke lyder: 

Tidigare utbildning 

Du kan som mest få studiemedel i 120 veckor för studier på gymnasienivå. 
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Studieresultat 

Om du söker studiemedel på nytt ska du redovisa studieresultaten för den period du nu får studiemedel för. Du 

ska då skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina studier. Om du ska fortsätta läsa på samma sko-

la kan du skicka blanketten "Redovisning av studieresultat" med nästa ansökan. 

Informationsblad 

Vi har tidigare skickat informationsbladet "Information till beslut om studiemedel" (2417G) till dig. Du kan nu 

skriva ut det från www.csn.se 

Tabell 4 sammanfattar resultaten från den första frågesektionen i variant 2, som behandlar klar-

språkstexten. Här kan noteras att värdet informativitet har fått ett anmärkningsvärt lågt omdöme. 

Några möjliga förklaringar till varför så är fallet finns i de öppna kommentarerna till denna sektion, 

vilka behandlas nedan. Även de andra värdena har fått noterbart lägre omdömen än motsvarande 

värden i klarspråksvarianten i variant 1. 

Tabell 4: Svarsresultat från värderingsfrågorna på klarspråkstexten, variant 2 

 Myndighetens rollframställning Mottagartillvändning 

 Auktoritet Professionalitet Begriplighet Förtroendeingivande Informativitet 

Medelvärde 5,06 4,63 4,16 4,37 3,72 

Median 5 5 4 4 4 

 

I denna frågesektion har 11 informanter lämnat öppna svar i rutan ”Eventuella kommentarer”. Det 

mest enhetliga tema som förekommer bland dessa kommentarer är förvirring rörande styckets dis-

position:  

1. Texten är enkel men använder flera liknande begrepp om vartannat. Kronologin verkar oklar. 

2. Texten är svår att läsa, får hoppa "fram och tillbaka" i raderna för att till slut förstå vad det handlar 

om. Det känns som ett antal påståenden som staplats på varandra. 

3. Efter att ha läst om det några gånger är det någorlunda begripligt. Men man behöver antagligen fortfa-

rande hjälp av en utomstående. 

4. Jag förstår att detta är en mall tänkt att förklara det allra mest grundläggande för den ansökande stu-

denten. Texten misslyckas dock med att vara tydlig i denna enda uppgift. 

Den attityd till dispositionen som kommentar 2 uttrycker skulle kunna vara ett resultat av enkätens 

utformning. Det textstycke som presenteras i variant 2 utgör slutet av beslutstexten, och på grund av 

enkätens grafiska utformning kan det vara förståeligt att detta stycke förefaller lösryckt. Samma 

informant har gett negativa omdömen till värdena begriplighet och informativitet. Även författaren 

till kommentar 3 har gett negativa omdömen till denna text, i sådan utsträckning att endast profes-

sionalitet har fått ett neutralt omdöme (informanten har inte gett detta textstycke några positiva om-

dömen). Dessa negativa omdömen verkar inte vara resultat av enkätens utformning, utan verkar 

utgöra en faktisk attityd till den presenterade texten – i synnerhet när det kommer till begriplighet 

och informativitet, som i tabell 4 har medelvärden på endast 4,16 (som är lågt med tanke på att tex-

ten är utformad för att främja just begriplighet) respektive 3,72. Även flera andra kommentarsförfat-
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tare har i denna sektion gett negativa omdömen till dessa värden. 

Den ursprungliga texten i detta stycke lyder: 

Information 

Om du inte har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller motsvarande svensk 

eller utländsk utbildning kan du få studiemedel i sammanlagt högst 120 veckor för studier på gymnasienivå 

(allmänna råd till 5 kap. CSNFS 2001:1). Av de uppgifter som du har lämnat in till CSN framgår det att du 

saknar svensk treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. 

För att kunna få studiemedel efter den nu beviljade perioden måste du bland annat redovisa tillräckliga studie-

resultat. Nästa gång du söker studiemedel bör du skicka med betyg eller intyg som visar att du klarat dina stu-

dier. Om du läst på folkhögskola och ska fortsätta på samma skola bör du skicka blanketten "Redovisning av 

studieresultat" (blankett 2406) med nästa ansökan. 

Vi kan ta hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier när vi prövar studieresultaten. 

Informationsblad (2417G 2417H) som vi tidigare skickat till dig finns att skriva ut på www.csn.se 

Tabell 5 sammanfattar resultaten från den andra frågesektionen i variant 2, som behandlar den ur-

sprungliga texten. Här ligger värdena begriplighet och förtroendeingivande på motsvarande medel-

nivå som i klarspråksvarianten (till och med något högre, jämför med tabell 4), vilket i kombination 

med det högre omdömet för informativitet skulle kunna innebära att informantgruppen uppfattar det 

ursprungliga myndighetsspråket som mer lämpligt i ett informationsavsnitt än klarspråksvarianten. 

Inget värde har fått högre omdöme i klarspråksvarianten av detta textavsnitt än i den ursprungliga 

varianten, och det enda värde som har fått samma medelomdöme är auktoritet. 

Tabell 5: Svarsresultat från värderingsfrågorna på den ursprungliga texten, variant 2 

 Myndighetens rollframställning Mottagartillvändning 

 Auktoritet Professionalitet Begriplighet Förtroendeingivande Informativitet 

Medelvärde 5,06 5,02 4,86 4,98 4,8 

Median 5 5 5 5 5 

 

I denna sektion har 10 informanter valt att lämna öppna svar. Här framkom en viss åtskillnad i hur 

informanterna uppfattade texten, vilket visas genom de utvalda kommentarerna nedan: 

1. Denna text är tydligare men inblandningen av folkhögskola förvirrar. 

2. Mycket lätt att förstå vad det handlar om, vad jag förväntas göra framgår tydligt och även vad som 

kommer att hända sedan. Ordet "bör" känns dock lite vagt och trevande. 

3. Alldeles för krånglig och för mycket information så budskapet kommer i skymundan 

4. Svårläst krånglig text, fick läsa flera gånger för att förstå 

Här kan man se att författarna till kommentarerna 1 och 2 anser att den ursprungliga texten är tydli-

gare än klarspråksvarianten. Den informant som skrivit kommentar 1 har i denna frågesektion läm-

nat neutrala omdömen om värdena begriplighet och informativitet. Kommentar 2 är skriven av en 

informant som i föregående frågesektion lämnade negativa omdömen om värdena begriplighet och 

informativitet på klarspråksvarianten, och har i denna frågesektion gett mycket positiva omdömen 
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om dessa värden. Kommentar 3 och 4 i denna sektion är av motsatt åsikt, nämligen att den ur-

sprungliga varianten är mer otydlig och att budskapet skyms av ovidkommande detaljer. Slutligen 

bör noteras utifrån några ej redovisade kommentarer att vissa informanters uppfattning av även 

denna frågesektion kan ha påverkats av att texterna är tagna från beslutstextens avslutning. 

4.2.4 Övriga öppna enkätsvar 

Samtliga informanter skickades efter att antingen ha fyllt i variant 1 eller 2 till en sida där de hade 

möjlighet att lämna ett öppet svar i en ruta med överskriften ”Om du vill tillägga något eller kom-

mentera enkäten i allmänhet, kan du göra det här”. Sammanlagt har 9 informanter valt att fylla i 

denna ruta. Relevanta kommentarer följer nedan: 

1. Intressant undersökning. Jag förstår varför vi har både SYV och kurator särskilt för KOMVUX på den 

stora gymnasieskola jag arbetar på till vardags. 

2. CSN är i allmänhet väldigt oklara med det mesta. Jag skulle gärna vilja veta vad de egentligen pysslar 

med på sina kontor. 

3. Bra initiativ! Gör något åt CSNs telefonoperatörer när du ändå är igång. 

4. Beror ju på vilken utbildningsnivå man har, jag förstod texterna men tycker nog inte att den är lämplig 

för att "kommunicera" med alla samhällets medborgare. 

Kommentar 1–3 uppvisar tre olika negativa attityder till CSN:s allmänna verksamhet. Det är tänk-

bart att attityder som dessa påverkar hur myndighetens kommunikation uppfattas, oavsett hur språ-

ket är utformat. Kommentar 4 framlyfter en attityd om att båda textvarianterna var förhållandevis 

komplicerade, till en grad som eventuellt inte skulle vara lämplig för alla potentiella mottagare trots 

myndighetens klarspråkssträvanden. Detta berör kommunikationens form mer än de övriga kom-

mentarerna i denna sektion. 

4.2.5 Sammanfattning och diskussion 

Tabell 6 presenterar medelvärden av alla omdömen för varje textstycke ur det aktuella textmateria-

let, både i variant 1 och 2. 

Tabell 6: Medelvärden för omdömen om de två textvarianterna i enkäten 

 Myndighetens rollframställning Mottagartillvändning 

Variant Auktoritet Professionalitet Begriplighet Förtroendeingivande Informativitet 

Ursprunglig 5,41 5,11 4,66 4,78 4,46 

Klarspråk 4,88 4,87 5,12 4,90 4,54 

 

Tabell 6 visar att det enda värde där klarspråksvarianten får ett klart bättre omdöme än den ur-

sprungliga textvarianten är begriplighet. Auktoritet och professionalitet får klart bättre omdömen i 
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den ursprungliga varianten än i klarspråksvarianten. Värdena för förtroendeingivande och informa-

tivitet är visserligen till fördel för den klarspråksvarianten, men bara med mycket liten marginal.  

Resultaten från värderingsfrågorna i variant 1 följer flera av de mönster som förväntas efter ett 

klarspråksarbete. Klarspråksvarianten uppfattas som mer begriplig, informativ och förtroendeingi-

vande, samt som något mindre professionell och noterbart mindre auktoritär än den ursprungliga 

varianten. Vissa kritiker av klarspråksarbete har varnat för att ökad begriplighet och minskad aukto-

ritet kan leda till lägre träffsäkerhet och därmed lägre förtroende för myndighetstext (Norrköpings 

Tidningar, ledare 2011-10-31). Förespråkare av klarspråksarbete framhäver å andra sidan att med-

borgares förtroende för en myndighet ökar om den använder ett klart och begripligt språk (Hedlund 

2006:9). Båda dessa effekter kan utläsas från tabell 2 och 3. De öppna svar till den ursprungliga 

textvarianten som behandlas i avsnitt 4.2.2 belyser att i vissa fall kan individuella bedömningsskill-

nader ge olika resultat för värdet professionalitet även om texten uppfattas som både svårbegriplig 

och otillförlitlig, vilket nyanserar de två olika ståndpunkterna till klarspråksarbetets fördelar och 

nackdelar. Dessa öppna svar belyser också att kommunikationsformen inte alltid hjälper värden som 

förtroendeingivande ifall myndigheten har ett allmänt dåligt anseende. De två olika hållningarna 

rörande klarspråksarbetets fördelar och nackdelar reflekteras åter i de öppna svaren till klarspråks-

varianten i avsnitt 4.2.2, där två kontrasterande resonemang uppvisas angående hur förtroendeingi-

vande de olika begriplighetsnivåerna i de två textvarianterna är. 

I variant 2 visar resultaten från värderingsfrågorna på en märkbar skillnad i omdömena om de 

olika varianterna jämfört med texterna i variant 1. I variant 2 har den ursprungliga textvarianten fått 

ett märkbart mer positivt omdöme än klarspråksvarianten. Ett par möjliga förklaringar som redan 

har tagits upp är dels att eventuell upplevd lösryckthet (som ett avslutande stycke kan orsaka ifall 

det citeras utan föregående stycken) kan leda till förvirring vid ifyllandet av enkäten, och dels att de 

textmönster som kännetecknar klarspråksarbetet i det aktuella textmaterialet kanske inte fungerar 

lika bra i informationsavsnitt som i andra avsnitt. En annan möjlig förklaring kan ligga i att textva-

rianterna i variant 2 presenterades i en ordning som fick vissa informanter att förutsätta att det var 

en otydlig textvariant som kom först. Denna förklaring förefaller dock inte sannolik, på grund av de 

värderingsomdömen som den informant som skrivit kommentar 3 till klarspråksvarianten i variant 2 

har gett (avsnitt 4.2.3). Den mest sannolika av dessa förklaringar verkar vara att den aktuella klar-

språksstrategi som har tillämpats för detta textstycke inte fungerar lika bra som i textstycket i vari-

ant 1. Denna slutsats grundas på den tvådelning av åsikter i de öppna svaren i avsnittet med den 

ursprungliga textvarianten i variant 2. 

De negativa attityder om CSN som framkommer i de sammanfattande öppna svaren i 4.2.4 leder 

till antagandet att ett klarspråksarbete kanske inte kan ”rädda” en myndighet som har ett dåligt an-

seende i övrigt. Denna studie fokuserar på klarspråksarbete i en specifik kommunikationsform, men 
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en myndighet har många kanaler för kommunikation. Om ett klarspråksarbete inte täcker samtliga 

av dessa kanaler kommer man sannolikt inte kunna uppnå en enhetlig förbättring av mottagarnas 

attityder.  

Framtida studier tjänar på att vara snävare i sina frågeställningar än denna enkät. Exempelvis 

hade fler relevanta öppna svar antagligen lämnats ifall rutan ”Eventuell kommentar” i stället hade 

haft en rubrik som explicit uppmanar informanterna att reflektera över sina attityder till kommuni-

kationen. En sådan rubrik skulle till exempel kunna lyda ”Vilka känslor tycker du att texten alstrar” 

eller ”Beskriv hur du upplever textstycket som helhet”. En relevant värderingskategori som saknas i 

denna undersökning är tillförlitlighet. Detta värde motsvaras enbart delvis av förtroendeingivande, 

som mer fokuserar på informantens känslor än vad tillförlitlighet skulle göra, då det värdet i större 

utsträckning kan tolkas som en inneboende faktor i texten. Förtroende kan ses som ett möjligt resul-

tat av tillförlitlighet, och därmed borde tillförlitlighet ha inkluderats som ett eget värde (kanske i 

stället för förtroendeingivande). 
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5. Diskussion 

Här diskuteras undersökningens centrala resultat. I 5.1 sker detta utifrån vilka textuella klarspråks-

strategier som har använts, vilka effekter dessa har haft för mottagarnas attityder, samt vad detta 

innebär för klarspråkets effekter för myndighetskommunikation. I 5.2 presenteras min slutsats ut-

ifrån diskussionen i 5.1. 

5.1 Huvudfrågan: återspeglas klarspråkssatsningarna i målgruppens attityder? 

Wärn (2011:36) konstaterar utifrån sin undersökning att en läsares förväntningar på myndighetstex-

ter kan alstra negativa attityder om dessa förväntningar inte uppfylls. En klarspråkstext skulle därför 

riskera att förlora trovärdighet på grund av att dess textmönster inte liknar det förväntade byråkrat-

språket. I en kommentar till klarspråksvarianten i 4.2.2 uppvisas en attityd som belägger denna 

ståndpunkt. Å andra sidan uppvisar en annan kommentar i samma frågesektion den motsatta attity-

den, nämligen den som klarspråksförespråkare förväntar sig – att ökad begriplighet medför högre 

tillförlitlighet. Det aktuella avsnittet i beslutstexten är motivationen bakom beslutet, med rubriken 

”Skäl till beslut”, som CSN i sin nomineringstext framlyfter som mest central i deras klarspråks-

satsningar fram till den tidpunkten. Strategin för mottagartillvändning i detta avsnitt speglas i klar-

språksvariantens textmönster av deltagarhöjande formuleringar (som noterat i avsnitt 4.1.2.2), bru-

ket av modalitet i samband med negativa budskap, explicita negationer och stark modalitet i sam-

band med de krav som myndigheten ställer på mottagaren angående återbetalning (som noterat i 

avsnitt 4.1.2.1), samt utelämnandet av all information som inte berör den handlingsplan som myn-

digheten vill att mottagaren ska följa (som noterat i avsnitt 4.1.1.1). Omdömet om begripligheten i 

detta stycke visar att klarspråksarbetet kan anses som lyckat; utifrån tabell 2 och 3 kan man se att 

omdömet för begriplighet stiger från 4,46 till 6,10 i klarspråksvarianten. Angående tillförlitligheten 

kan noteras att värdet förtroendeingivande stiger från 4,57 till 5,44, vilket är en klart lägre ökning 

än för begriplighet. Slutsatsen jag drar av detta är att en klarspråksvariant riskerar att framstå som 

alltför informell för att alla i målgruppen ska kunna lita på dess innehåll. Däremot måste jag under-

stryka att den kraftiga ökningen i omdömet om begriplighet påvisar att en ansenlig andel av motta-

gargruppen upplever den aktuella klarspråksstrategins förtydliganden som tillfredsställande, då ett 

medelresultat på 6,10 på en 7-gradig skala påvisar en utbredd positiv attityd till klarspråksvarianten. 

Huruvida begriplighet eller tillförlitlighet är mest relevant i individuell myndighetskommunikation, 

lämnar jag åt myndigheterna själva att avgöra. 

Som mottagare av en beslutstext förväntar man sig en hög nivå av auktoritet på grund av de 

textmönster som förknippas med denna texttyp. I avsnitt 4.1.1.3 av textanalysen framkommer det 
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att CSN har valt att i klarspråksvarianten framställa sin auktoritet på ett förhållandevis passivt sätt 

genom det konstanta utelämnandet av allmän juridisk information. Myndigheten hänvisar i sin no-

mineringstext till denna strategi som att de ”koncentrera(r) (sig) på kundernas behov i sann klar-

språksanda”
13

, vilket gör att man måste se strategins auktoritetsförstärkande resultat som en bipro-

dukt snarare än som det centrala målet. Eftersom auktoritetseffekterna är indirekta, är det intressant 

att granska hur enkätens informanter har bedömt värdet auktoritet i de olika texterna, och i synner-

het i det textavsnitt som behandlas i 4.2.2 (”Skäl till beslut”). Utifrån tabell 2 och 3 ser man att om-

dömet för detta värde sjunker från 5,76 i den ursprungliga texten till 4,69 i klarspråksvarianten. Den 

ursprungliga textvarianten uttrycker i detta stycke auktoritet genom citering av de juridiska texter 

som ligger till grund för beslutet samt med deltagarsänkande formuleringar, vilket informantgrup-

pen i denna undersökning alltså uppfattar som mer auktoritativt än formuleringarna i klarspråksva-

rianten. I 4.2.2 har en informant lämnat en kommentar (kommentar 2 till ursprungsvarianten) som 

yttrar att hög grad av auktoritet i kombination med låg grad av begriplighet skadar textens tillförlit-

lighet. I avsnittet om klarspråksvarianten har samma informant kommenterat (kommentar 2 till klar-

språksvarianten, avsnitt 4.2.2) att lättbegriplig information är lättare att lita på. För denna informant 

har CSN:s strategi med lägre total mängd information och högre andel mottagartillvänd information 

per textmängd alltså lyckats, och utifrån de skillnader i omdömen som värdena auktoritet och be-

griplighet har fått i detta stycke verkar denna ståndpunkt vara representativ för en större del av in-

formantgruppen. Informantgruppens tolkning av texterna representerar visserligen sannolikt de mot-

tagare som inte har något intresse av att bestrida beslutet, vilket är den målgrupp som myndigheten 

av allt att döma verkar skriva för, så det är svårt att utifrån denna undersökning avgöra hur en miss-

nöjd mottagare skulle reagera på beslutstexterna. Resultatet visar dock att det är möjligt för en 

myndighet att genom klarspråksarbete behålla sin möjlighet till att framställa sig som en auktoritet 

samtidigt som innehållet formuleras begripligt. 

Som man kan se av denna diskussion, mottas resultatet av klarspråksarbetets centrala fokus väl 

av den tilltänkta mottagargruppen. Klarspråkssatsningen i avsnittet ”Skäl till beslut” kan alltså anses 

som lyckad. Men i avsnitt 4.2.3 av enkätundersökningen framkommer att det avsnitt av beslutstex-

ten som har genomgått flest förändringar när det kommer till disposition och innehåll, nämligen 

rubriken ”Information”, inte motsvarar det positiva resultat som klarspråksvarianten av ”Skäl till 

beslut” uppvisar. I avsnitt 4.2.5 diskuterar jag möjliga orsaker till detta resultat, och drar slutsatsen 

att de klarspråksstrategier som tillämpats i detta avsnitt inte fungerar i informationstext. Klarspråks-

strategin för detta avsnitt har utifrån textanalysen i denna uppsats inneburit en uppdelning av olika 

informationskategorier i underrubriker, utelämnande av allmän information (inklusive ett stycke om 

                                                 

13
 Citat ur avsnitt Motivering i nomineringstexten, se bilaga 3. 
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att CSN kan ta hänsyn till personliga bevekelsegrunder i sitt beslut) i samma anda som den som 

redovisas rörande andra textavsnitt, samt undvikande av medelhög modalitetsgrad genom att byta ut 

ordet ”bör” mot ”ska” eller ”kan” beroende på kontext. Informanter som har lämnat kommentarer i 

enkäten uppger att styckets klarspråksvariant upplevs som otydlig, både när det kommer till disposi-

tion (kommentar 1 och 2 till klarspråkstexten, avsnitt 4.2.3) och innehåll (kommentar 3 och 4 i 

samma avsnitt). I kommentar 2 till den ursprungliga varianten av denna text framlyfts att undvikan-

det av ”bör” är en lyckad strategi, men i övrigt verkar informantgruppen splittrad angående de olika 

varianterna av denna text. Givet att ingen annan informerande text har jämförts i denna undersök-

ning kan jag inte dra någon slutsats angående varför klarspråksvarianten av detta avsnitt inte funge-

rar lika bra som avsnittet ”Skäl till beslut”, utan kan bara konstatera att ytterligare textanalys och 

jämförande mottagarundersökningar skulle krävas för en sådan slutsats.  

5.2 Slutsats: målinriktat klarspråk 

Det studerade materialet utgörs av ett klarspråksarbete som representerar en målinriktad strategi, 

vilket framkommer av CSN:s nomineringstext. Det rör sig alltså inte om ett ”allmänt” förtydligan-

de, utan myndigheten har eftersträvat att framlyfta vissa budskap och undanskymma andra. Utifrån 

frågeställningen om klarspråkets fördel som verktyg för effektivisering av kommunikationen mellan 

myndighet och medborgare får man se det studerade materialet som ett exempel på ett i stort sett 

lyckat klarspråksarbete. För majoriteten av mottagargruppen uppfattas den studerade beslutstextens 

kärna som mer begriplig och förtroendeingivande utan att myndigheten behöver göra avkall på sin 

auktoritet. Att informationsdelen av beslutstexten inte mottas lika bra tyder på att det är viktigt att i 

utformandet av klarspråksstrategier ta hänsyn till att myndighetsbeslut är mycket specialiserade 

texter som innehåller flera olika mikrotexttyper – olika textavsnitt kan ge olika förutsättningar för 

klarspråksarbetet. En målinriktad klarspråkssatsning måste alltså vara medveten om vad som för-

väntas av samtliga texttyper som ingår i den avsedda kommunikationen för att klarspråkets kvalitet 

ska få en jämn nivå. Men det är just ett målinriktat klarspråk, där avsändarna har en tydlig bild av 

vilka roller de vill att texten ska framställa och ett formulerat problem som arbetet ska lösa, som har 

möjlighet att göra en effektiv skillnad. 

6. Avslutning 

Här noteras avslutningsvis ett par punkter angående klarspråksbegreppets roll i samhället och vad 

min uppsats kan tillföra denna kontext. Därefter hänvisar jag till vidare forskningsuppgifter som har 

framkommit under min studie. 
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6.1 Myndighetsklarspråkets plats i samhället 

Kan det studerade materialet sägas vara ”vårdat, enkelt och begripligt” enligt formuleringen i språk-

lagens paragraf 11? Svaret blir ja, enligt attityderna hos majoriteten av den här undersökningens 

informantgrupp är klarspråksvarianten mer begriplig och mer tillförlitlig. Men enkäten avslöjade 

också att det förekommer individuell variation i form av mottagare som anser att vissa delar av ur-

sprungsformuleringen är mer begripliga än motsvarigheterna i klarspråksvarianten. Som vissa kriti-

ker av språklagen och klarspråk har utpekat, kan det riskera att bli ett demokratiskt problem om ett 

så subjektivt begrepp som begriplighet ska förväntas kunna utgöra grunden för ett omdöme om den 

juridiska hållbarheten i myndigheters kommunikation. Begriplighet ska dock inte förväxlas med 

enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen. Det ma-

terial som studeras i denna undersökning lyckas med att undvika detta, vilket uppenbaras genom det 

funktionella perspektivet på materialets textmönster. Det framkommer att budskapet är mer individ-

anpassat, och genom att lägga ett ansvar på medborgaren att själv leta fram kompletterande infor-

mation genom att peka ut var den finns att hämta tillåter klarspråket kommunikationen att ta en 

mottagartillvänd form. Samhället blir inom vissa områden allt mer individualistiskt som en följd av 

den ökade tillgången på information, och den här uppsatsen demonstrerar ett lyckat klarspråksarbete 

som har valt att utnyttja denna utveckling. 

En annan kritik som har riktats mot klarspråksarbete är den som jag tar upp i 4.2.4 och i första 

stycket i 5.1, nämligen att myndigheter riskerar att förlora anseende genom att göra avkall på by-

råkratiska formuleringar. I första stycket i 5.1 framkommer att det studerade materialet tillsammans 

med de attityder som enkätens informanter har yttrat visar att klarspråksarbetet är lyckat även på 

detta område – informanterna är klart mer positiva till klarspråksvarianten än den byråkratiska ur-

sprungsvarianten. Jag nämner åter denna slutsats här, eftersom den pekar på att ett av de mest fre-

kvent använda argumentet mot myndighetsklarspråk inte stämmer enligt denna undersökning. 

Framtida utmaningar för klarspråkssträvande myndigheter innefattar utformandet av klarspråks-

strategier som täcker alla kommunikationskanaler som står till buds. För det språkvetenskapen, 

Språkrådet och andra som arbetar med att utforma riktlinjer till stöd för myndighetsklarspråk gäller 

det därför att utforma så tydliga och heltäckande råd som möjligt. Resultat av den typ som fram-

kommer i den funktionella textanalysen i denna uppsats utgör ett steg på vägen mot råd som hjälper 

myndighetsskribenter att välja formuleringar utifrån vilka bilder av sitt budskap de vill förmedla. 

6.2 Framtida forskning 

I utvecklingen av framtidens klarspråksarbeten är den kontextuella analysen av stort värde, eftersom 

det är här man uppdagar de flesta av de faktorer som avgör vilka klarspråksstrategier som är lämpli-
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ga i olika sammanhang. Därför skulle framtida forskning till exempel kunna ägna sig åt en kart-

läggning av vilka funktionella textmönster som får önskad klarspråkseffekt i olika texttyper, så att 

det negativa omdöme som gavs informationsavsnittet i det studerade materialet kan undvikas i 

framtiden. När det gäller just det aktuella materialet skulle det kunna studeras vidare genom att i 

just informationsavsnittet analysera hur omständigheter framställs (en del av den ideationella meta-

funktionen i SFG, se Holmberg & Karlsson 2006:102–107). Informationsavsnittets innehåll berör 

orsaks/verkansförhållanden i kriterierna för hur mottagaren ska bli lämplig för studiemedel, och en 

omständighetsanalys skulle kunna avslöja ifall dessa är mer eller mindre tydligt formulerade i klar-

språksvarianten. En annan intressant framtida studie skulle vara att undersöka ifall strategin att hän-

visa till juridiskt material genom en referens till exempelvis en webbplats (som CSN visas göra i 

4.1.3) fungerar; hur lätt hittar man den relevanta informationen? 
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Bilagor 

Bilaga 1: CSN:s beslutstext, ursprungliga varianten 

 Sida 1/2. 
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Bilaga 2: CSN:s beslutstext, klarspråksvarianten 

Sida 1/2. 
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Sida 2/2. 
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Bilaga 3: Avskrift av CSN:s nomineringstext till Klarspråkskristallen 2008 (ano-

nymiserad) 

1. CSN nominerar följande bidrag till Klarspråkskristallen 2008 

Den beslutsmall som CSN utgått från togs fram i samband med det nya studiestödet 2001. Något 

kundperspektiv fanns inte, utan devisen var ”vi måste informera om allt för att vara på den säkra 

sidan”. Den gamla mallen överlevde beslutsöversynen 2003, men 2005 kom vändpunkten. Det be-

rodde bland annat på att vi fick en ny generaldirektör som uppmuntrade till ett kundfokuserat ar-

betssätt. Exempelvis tog vi 2007 fram riktlinjer för beslut där vi anammade klarspråkstänkandet. Vi 

skriver där att ”CSN:s skriftliga kommunikation ska fokusera på att besvara kundens kända och 

förväntade frågor snarare än att anpassas för en eventuell senare rättslig prövning”. Riktlinjerna 

innehåller också tydliga anvisningar om vad ett beslut ska innehålla och hur det ska struktureras. 

 

Kanske var det bra att det dröjde fram till nu innan vi började bearbeta besluten, för mognaden inom 

myndigheten är mycket hög när det gäller klarspråk. Det vi framför allt har arbetat med under vin-

tern 2007–2008 är den del av beslutet där vi motiverar varför CSN har fattat ett visst beslut. Slutre-

sultatet har få likheter med ursprungsmaterialet från 2001. 

 

Detta är ett pågående projekt, vilket förmodligen blir färdigt under 2009. Bland annat återstår arbe-

tet med själva beslutsmeningarna. Arbetet är en del av den kommunikationsplan som CSN kommer 

att ta fram under 2008, och som ska säkerställa att våra kunder får rätt information vid rätt tillfälle. 

 

Myndighet som utformat beslutet: Centrala studiestödsnämnden 

Kontaktperson:  

 

2 Motivering 

Det som är bra med våra nya beslut är att vi äntligen vågar byta fokus från att för säkerhets skull 

informera om allt i fall det blir en rättslig prövning, till att i stället koncentrera oss på kundernas 

behov i sann klarspråksanda. 

 

Arbetet är ett samarbete mellan de flesta av myndighetens avdelningar och enheter, vilket vi tror är 

en starkt bidragande orsak till det lyckade slutresultatet. Själva omarbetningen av texterna är gjord 

av handläggare och utredare. Skribenterna har arbetat i par och dessutom ingått i en responsgrupp 
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tillsammans med ett annat skribentpar. Vid behov har de kunnat vända sig till jurister eller språk-

vårdare för hjälp. 

 

I beslutens motiveringstexter har vi bland annat arbetat med 

 perspektiv (”vi beviljar” har bytts ut mot ”du får”) 

 attityd (vi har utgått från Skatteverkets s.k. C-attityd) 

 kausalitet (”Du kan inte få studiemedel eftersom …”) 

 ordval (”kalendervecka har till exempel bytts ut mot ”vecka”) 

Vi har också strukit eller flyttat information som inte hör till motiveringen eller inte är aktuell för 

kunden i just den här situationen. Det mest nyskapande i besluten är dock att vi inte längre skriver 

ut laghänvisningar, eftersom detta för de flesta kunder inte bidrar till någon ökad förståelse av inne-

hållet. Vi hänvisar i stället den intresserade till vår webbplats där länkar till alla aktuella lagar finns. 
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Bilaga 4: Sammansättning av enkätundersökningens informantgrupp 

Informantgruppens utformning utifrån genus, utbildning och födelseår 

Genus Avslutad utbildning Födelseår Antal informanter 

Kvinna 

Grundskola 

1946 – 1958 0 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 0 

1985 – 1997 1 

Gymnasium 

1946 – 1958 1 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 0 

1985 – 1997 35 

Folkhögskola/-

Vuxenutbildning 

1946 – 1958 0 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 2 

1985 – 1997 2 

Högskola/Universitet 

1946 – 1958 2 

1959 – 1971 5 

1972 – 1984 3 

1985 – 1997 18 

Man 

Grundskola 

1946 – 1958 0 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 0 

1985 – 1997 0 

Gymnasium 

1946 – 1958 0 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 0 

1985 – 1997 13 

Folkhögskola/-

Vuxenutbildning 

1946 – 1958 0 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 0 

1985 – 1997 1 

Högskola/Universitet 

1946 – 1958 1 

1959 – 1971 0 

1972 – 1984 6 

1985 – 1997 10 

Totalt antal: 100 
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Bilaga 5: Enkätens utformning
14

 

 

  

                                                 

14
 Varje gång rubriken ”Attityder till CSN:s beslutstexter” återkommer inleds en ny sida i enkäten. Informanterna kunde 

bara se en sida åt gången, och tog sig till nästa sida genom att klicka på ”Continue” (eller den översättningsmotsva-

righet som deras webbläsare presenterade på den knappen). 
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15
 

  

                                                 

15
 Urvalsfrågan ”Pirum/Parum” avgjorde vilka informanter som fick fylla i variant 1 eller 2. Det onlineverktyg som 

användes har ingen möjlighet till en automatisk matched guise-indelning av informanterna i två grupper, men tillåter 

att vissa frågor skickar informanter vidare till olika enkätavsnitt beroende på deras svar. Därför lät jag dem besvara 

”Pirum/Parum”, eftersom jag antog att ett ordpar med nonsensord skulle tillförsäkra en jämn fördelning av svars-

grupperna. I praktiken lyckades detta i viss mån, men i slutet blev jag tvungen att stänga variant 1 och skicka alla in-

formanter till variant 2, eftersom fler informanter valde Pirum än Parum. 
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Variant 1 
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Variant 2 
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