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Sammandrag 
Syftet med denna undersökning är att studera hur språket i Skatteverkets broschyr Dags att 

deklarera har förändrats mellan 1974 och 2014. För att få en bild av förändringen över tid har 

nio broschyrer, utgivna med fem års mellanrum, undersökts. Svensk språkvård har under lång 

tid arbetat för ett enklare svenskt myndighetsspråk och denna uppsats ämnar studera om 

myndighetsspråket har påverkats av detta och förändrats under denna tid. Hypotesen är att 

språket har förändrats och att det blivit enklare. 

Undersökningen genomförs i två led: en del som fokuserar på broschyrernas språk och en 

del som fokuserar på broschyrernas tilltal.  

Den språkliga undersökningen studerar materialets lexikon, syntax och lix-värden samt hur 

förändringen i dessa olika språkliga aspekter korrelerar. Resultaten från undersökningen visar 

att språket har förändrats under den undersökta tidsperioden, men att inga stora skillnader 

syns mellan 1974 och 2014. Större skillnader uppvisas inom tidsperioden än mellan 

undersökningens start- och slutår. En möjlig förklaring till detta är att myndighetstexternas 

ytspråk var i språkvårdens fokus redan på 70-talet. 

I tilltalsundersökningen har tilltal kategoriseras som antingen direkta tilltal eller omtal. 

Resultatet visar att tilltalen förändrats mellan 1974 och 2014. Fler omtal användes 1974 och 

fler direkta tilltal användes 2014. Arbetet med myndighetstexters mottagaranpassning började 

senare än arbetet med ytspråk, vilket alltså syns i de undersökta broschyrerna. 

 

Nyckelord: Myndighetsspråk, offentlig svenska, Skatteverket, Dags att deklarera, lexikon, 

syntax, lix-värde, tilltal 
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1 Inledning 
” Ett klart och enkelt myndighetsspråk som alla begriper är en förutsättning för öppenhet, 

demokrati och rättssäkerhet” (Mål i mun 2002:245) 

 

I oktober 2000 beslutade regeringen att ett handlingsprogram skulle tas fram för det svenska 

språket (Mål i mun 2002: Förord). En parlamentarisk kommitté fick uppdraget, och citatet 

ovan kommer från slutbetänkandet av deras utredning. Betänkandet bidrog till att Sverige i 

juli 2009 fick en ny språklag. En av paragraferna i den nya lagen slår fast: ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.” (Språklagen 2009 § 11). Lagen kom efter 

flera decenniers arbete för ett enklare myndighetsspråk (Mål i mun 2002:245).  

Att myndigheter och andra offentliga organ kommunicerar med sina medborgare på ett 

begripligt sätt är, som citatet slår fast, en viktig aspekt i ett demokratiskt samhälle. Som 

medborgare är man ansvarig för att känna till sina skyldigheter och har mycket att tjäna på att 

veta detta. Som exempel kan vi nämna deklarationen, något som denna uppsats fokuserar på. 

Om man inte lämnar in deklarationen i tid kan man bötfällas. Om man lämnar felaktiga 

uppgifter kan både böter och fängelsestraff utdömas. Det kan alltså ge allvarliga konsekvenser 

för medborgaren om hen inte förstår information Skatteverket lämnar angående när och hur 

deklarationen ska fyllas i.  

Om en medborgare i stället inte känner till sina rättigheter kan hen bli utan stöd eller bidrag 

hen har rätt till. Myndigheter som kommunicerar på ett tydligt och begripligt sätt får dessutom 

mer förtroende hos medborgarna. 

Ett begripligt myndighetsspråk har även ekonomiska fördelar för den aktuella 

myndigheten. Ponera att en myndighet skickar ut en blankett och instruktioner om hur den ska 

fyllas i till en stor grupp medborgare. Om instruktionerna är otydliga kommer kostnader att 

uppstå i flera olika led. Felaktigt ifyllda blanketter kommer att skickas in till myndigheten, 

och myndigheten får stå för kostnaden att framställa, administrera och distribuera nya 

blanketter. Förmodligen kommer även en stor del av någon eller några medarbetares tid gå till 

att svara på frågor från oförstående medborgare om hur blanketten ska fyllas i. Med ett 

begripligt myndighetsspråk kan man undvika ett sådant scenario. Och, eftersom myndigheter 

finansieras med skattepengar, blir det åter en demokratisk fråga. De flesta medborgare ser nog 

hellre att deras skattepengar används till något annat. 

Vårterminen 1989 skrev Johan Anderson en Svenska d2-uppsats vid Institutionen för 

nordiska språk på Uppsala universitet (Anderson 1989) som undersökte hur språket i 

skattebroschyren Deklarationsupplysningar för löntagare förändrats mellan 1959 och 1988. 



6 
 

Med hjälp av kvantitativa undersökningar av utvalda språkliga drag ville han kartlägga hur 

språket förändrats. I denna uppsats gör jag en liknande undersökning fast med ett nyare 

material. Jag undersöker språket i en annan skattebroschyr, Dags att deklarera, i nio upplagor 

som alla gavs ut mellan 1974 och 2014.  

Undersökningen som denna uppsats baseras på kommer inte att kunna svara på om de 

undersökta broschyrerna blivit mer begripliga eller inte – för att svara på den frågan måste 

andra textuella aspekter studeras. Undersökningen kommer däremot att kunna utröna hur 

några språkliga drag förändrats – eller inte förändrats – under den tid som arbetet för ett mer 

begripligt myndighetsspråk pågått och om språket blivit enklare i just de aspekterna. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det svenska myndighetsspråket förändrats 

över tid. Min hypotes är att språket har förändrats och att texterna i de undersökta avseendena 

blivit enklare över tid.  

De frågeställningar som undersöks är: 

 Hur har de undersökta texternas lexikon förändrats över tid? 

 Hur har de undersökta texternas syntax förändrats över tid? 

 Finns någon korrelation mellan förändringarna i lexikon och syntax? 

 Hur har de strategier som används för att tilltala texternas mottagare förändrats över 

tid? 

 Kan språket, utifrån de undersökta aspekterna, sägas ha blivit enklare med tiden? 

 

För att svara på dessa frågor har språket i nio upplagor av Skatteverkets broschyr Dags att 

deklarera, utgivna mellan år 1974 och 2014, undersökts. Broschyrernas lexikon har studerats 

genom undersökningar av texternas ordlängder, OVIX-värden samt nominalkvoter. 

Broschyrernas syntax har undersökts genom uträkning av deras meningslängder och 

fundamentlängder. Även korrelationen mellan lexikon och syntax har beräknats. Tilltalen har 

undersökts genom en kartläggning av hur texternas avsändare tilltalar mottagaren. Se vidare i 

kapitel 4 och 5.  

Några ord om skillnaden mellan begripligt språk och enkelt språk  

Som sagt har denna uppsats inte någon ambition att undersöka huruvida språket i 

broschyrerna blivit mer eller mindre begripligt. Ändå står det här klart och tydligt att jag 

önskar utröna om språket blivit enklare. Är inte detta en motsättning? Mitt svar är att jo, det 
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kan det absolut anses vara. Men beror på hur man definierar vad som är begripligt och vad 

som är enkelt.  

Britt-Louise Gunnarsson skrev 1982 en avhandling med namnet Lagtexters begriplighet. 

En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Avhandlingen fokuserade på specifik 

lagtext, nämligen medbestämmandelagen. Gunnarsson lät tre läsargrupper med olika 

förkunskaper lösa olika uppgifter med stöd av lagtexten. Testet genomfördes både med lagens 

originaltext och med versionen som hon omarbetat (Gunnarsson 1982). I en artikel 

Gunnarsson skrivit senare poängterar hon att intresset för läsbarhet och begriplighet var stort 

på 70- och 80-talet. Med hjälp av ett enklare språk ville man överbygga klyftan mellan 

myndigheter och medborgare (Gunnarsson 2009:15). Under 60-talet och början av 70-talet 

studerades främst ord och meningar (Gunnarsson 1982:19). Vid arbetet med sin avhandling 

upptäckte Gunnarsson dock att den inte blev enklare för läsarna att tillämpa lagen bara för att 

ytspråket mekaniskt ändrats till något som ansågs enklare (Gunnarsson 2009:17). Det var 

istället när Gunnarsson arbetade om lagen på ett textuellt plan, med läsarnas läsmål i fokus, 

som den upplevdes som enklare att följa (Gunnarsson 2009:15). 

Detta illustrerar på ett bra sätt skillnaden mellan enkelt språk och begripligt språk. Att 

språket gjordes enklare innebar framför allt att syntaxen förändrades. Detta ledde dock inte 

till att texten blev lättare att förstå. När Gunnarsson istället utgick från läsarnas förkunskaper 

och mål med läsningen – att tillämpa lagen på sin egen situation – blev det enklare för läsarna 

att lösa uppgifterna. Språket hade då blivit mer begripligt.  

I förlängningen betyder detta att det är mycket svårt att utifrån en kvantitativ studie av 

vissa språkliga drag avgöra om en text är begriplig eller inte. Vad man däremot kan göra är att 

sätta utvalda språkliga drag på en enkel/svår-skala. Till exempel kan en kort mening sägas 

vara enklare än en lång att läsa, då den innehåller färre ord som läsaren måste ta till sig och 

tolka betydelsen av. Enkel/svår-skalan ska alltså här ses som en mekanisk, statisk bedömning 

av enskilda språkdrag, medan frågan om en texts begriplighet innefattar betydligt mer.  

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledningskapitel fortsätter uppsatsen med ett kapitel som redogör för hur den 

offentliga svenskan har förändrats över tid samt för hur svenska myndigheters språkvård 

organiserats. Där ges också information om och en kort historik över Dags att deklarera, den 

broschyr som undersöks.  

I kapitel 3 beskrivs två tidigare uppsatser som behandlat texter angående deklaration över 

tid, samt en rapport från Skatteverket angående mottagares uppfattning av myndighetens 

språk.  
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I kapitel 4 beskrivs det undersökta materialet utförligt. Här förklaras och motiveras även 

det urval, de begränsningar och de optimeringar som gjorts. Kapitlet avslutas med en översikt 

över det undersökta materialet. 

I kapitel 5 beskrivs de metoder som använts för att genomför undersökningen. 

Metodkapitlet består av tre delar: En redogör för de metoder som använts för att undersöka 

broschyrernas språk, en som redogör för metoderna som använts för att undersöka 

broschyrernas tilltal, samt en del som beskriver de optimeringar av materialet som gjorts. 

I kapitel 6 redovisas resultaten av undersökningen. Resultatdelen är uppdelad i två delar: 

En som presenterar resultaten för de språkliga undersökningarna och en som presenterar 

resultatet av undersökningen av texternas tilltal. 

I kapitel 7 diskuteras resultaten i förhållande till uppsatsens frågeställningar. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet redogör jag för hur den offentliga svenskan utvecklats, främst från mitten av 

1900-talet och framåt. Kapitlet innehåller även en översikt av svenska myndigheters 

språkvård genom åren, samt information om den undersökta broschyren Dags att deklarera.  

2.1 Den offentliga svenskans utveckling 
Ulf Teleman (2003) skriver i boken Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 

1800 om hur svenskan förändrats från 1800 och framåt. Han framhåller att de samhälleliga 

förändringarna som det svenska samhället gick igenom efter andra världskriget påverkade den 

offentliga svenskan. 

Redan under 1900-talets första hälft hade svenskans syntax förändrats. Teleman härleder 

detta till att latin hade upphört att vara huvudspråk i landets högre utbildningar. När de 

latinska influenserna blev svagare undveks också latinets komplexa språkstruktur och kortare 

och enklare satser föredrogs. Efter andra världskriget fick mer jämlika och egalitära värden 

genomslag i Sverige och statsapparaten och välfärdsstaten växte. Den stora, demokratiska 

statsapparaten behövde kommunicera med en stor befolkning på ett begripligt sätt. Ett 

funktionellt språk som folk kunde förstå blev idealet. Myndigheter uppmanades att se ett 

vårdat talspråk som förebild även för skriftspråket.  

Teleman skriver vidare att den svenska språkvårdens huvuduppgift under 1900-talets 

senare hälft var att göra den offentliga svenskan mer begriplig. Rent syntaktiskt nämner 

Teleman två tendenser som går att se i den offentliga svenskans förändring. Den första var att 

man i större utsträckning började undvika vänstertunga meningar och konstruktioner med 
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långa framförställda bestämningar till substantiv. Resultatet blev en rakare och enklare syntax. 

En andra, som snarare hade en motsatt effekt för texternas begriplighet, var att medan 

meningarna blev kortare så blev orden längre. Ökad användning av sammansatta ord ledde 

både till en konkretisering och specificering av betydelsen, men också till ett tyngre, mer 

svårläst språk (Teleman 2003). 

År 2000 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att ta fram en handlingsplan 

för svenska språket. Kommittén antog namnet Kommittén för svenska språket och kom 2002 

med sitt slutbetänkande Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. En 

aspekt som avhandlas i utredningen är det svenska myndighetsspråket (Mål i mun 2002). 

Betänkandet lyfter fram att mycket gjorts för att förenkla myndighetsspråket, men att det 

samtidigt finns mycket kvar att göra. Den offentliga svenskan uppfattas fortfarande som svår. 

Utredningen hänvisar bland annat till en undersökning av Wingstedt där ”85 % av de 

tillfrågade personerna anser att myndigheter ofta använder ett för svårt språk.” (Wingstedt 

1998, genom Mål i mun 2002:246).  

Kommittén hänvisar också till en undersökning av Statskontoret, som utmynnade i 

rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Mål i mun 2002:247). Syftet med rapporten 

var bland annat att ta fram ett diagnosinstrument för att testa myndighetstexters begriplighet. I 

rapporten testas sedan nio olika myndighetstexter med diagnosinstrumentet – tre broschyrer, 

tre förvaltningsbeslut samt tre rapporter. Sammantaget för alla texterna konstaterar rapporten 

att de läsbarhetsproblem som återfinns kan knytas till två faktorer: bristande 

mottagaranpassning och kanslispråklig stil. Vad gäller texternas syntax, som kommer vara ett 

huvudtema i denna uppsats, var det främst tre aspekter som drog ner betyget: vänstertyngda 

meningar, långa meningar samt stort antal inskjutna satser. Alla dessa beskrivs som typiska 

drag för svårläst kanslisvenska. (På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2002) 

2.2 Myndigheternas språkvårdsarbete 
Svenska myndigheter har som tidigare nämnts länge arbetat för ett enklare myndighetsspråk. 

Här skissas en kort historik över myndigheternas språkvårdsarbete.  

År 1941 startades Sveriges första språkvårdsorganisation, Tekniska nomenklaturcentralen 

(idag Terminologicentrum TNC) och 1944 grundades Nämnden för svensk språkvård. 

Nämnden skulle bevaka den skrivna och talade svenskan och ”utöva en språkvårdande 

verksamhet” (Teleman 2003:56). Staten var nämndens huvudfinansiär, något som Teleman 

härleder till att det var den ökade mängden text som myndigheter producerade till 

medborgarna som gjorde att behovet av en sådan nämnd uppstod (Teleman 2003:58). År 1972 
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omorganiserades nämnden och bytte namn till Svenska språknämnden 

(Nationalencyklopedin: Språkrådet). 

I slutet av 1960-talet tog arbetet med att modernisera den offentliga svenskan fart på allvar. 

Till en början lades mycket fokus på lagarna, som sedan skulle tjäna som förebilder för texter 

av andra slag. I mitten av 1970-talet anställdes en språkexpert på Statsrådsberedningen och 

2002 hade antalet tjänster utökats till sex stycken (Mål i mun 2002:247). 

År 1985 föreslog en utredning att gemensamma grundläggande skrivregler för samtliga 

myndigheter skulle tas fram (Myndigheternas skrivregler 2009: Förord). År 1991 blev det 

verklighet då den första upplagan av Myndigheternas skrivregler gavs ut. Idag, 2014, har den 

åttonde upplagan av nämnda text just givits ut (Myndigheternas skrivregler 2014:10). 

År 1993 startades Klarspråksgruppen (Mål i mun 2002:248). Medan regeringskansliets 

språkexperter hade som uppdrag att granska och omarbeta texter som producerades inom 

regeringskansliet, var Klarspråksgruppens uppdrag att främja klarspråksarbetet hos 

myndigheter (Parès 2005). 

År 2006 slogs Klarspråksgruppen samman med Svenska språknämnden och Sverigefinska 

språknämnden. Genom sammanslagningen bildades det nya språkvårdsorganet Språkrådet, 

som blev en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. I Språkrådets uppdrag 

ingår bland annat att ge språkliga råd åt privatpersoner, företag och myndigheter, att följa 

Sveriges officiella språks utveckling samt verka för samarbete mellan de nordiska länderna 

vad gäller språkfrågor (Nationalencyklopedin: Språkrådet). 

2.3 Dags att deklarera 

Dags att deklarera är en broschyr som informerar om hur privatpersoner i Sverige ska räkna 

ut och fylla i sin skatt samt godkänna sin deklaration. Den första upplagan gavs ut 1972 av 

den då nya myndigheten Riksskatteverket (Thärnström 2003:119-120). Broschyren ges ut av 

den myndighet som ansvarar för Sveriges deklaration, vilket sedan år 2004 är Skatteverket.  

År 1971 slogs flera myndigheter ihop till det nya Riksskatteverket 

(Nationalencyklopedin: Riksskatteverket). De fick i uppdrag att införa en allmän 

självdeklaration. Informationsbroschyren Dags att deklarera togs fram som stöd för 

medborgarna som skulle deklarera med hjälp av den nya självdeklarationen. Broschyren, som 

var en viktig del i en stor informationskampanj, trycktes i fyra miljoner exemplar och delades 

ut till samtliga hushåll i Sverige (Thärnström 2003:120). 

Broschyrens innehåll har varierat en aning genom åren. Gemensamt för alla upplagor är att 

de innehåller information om hur privatpersoner ska deklarera. Till exempel informerar den 

om hur olika slags inkomster ska redovisas och vilka avdrag som får göras. Vissa innehåller 



11 
 

även information för näringsidkare, medan det under andra år avhandlats i andra broschyrer. 

Även information om deklaration för folkpensionärer är ibland invävd i Dags att deklarera 

och ibland beskriven i kompletterande broschyrer. 

Broschyren möttes i början av kritik från bland annat journalister, då den sågs som en 

”Kalle Anka-tidning” (Thärnström 2003:128) och ansågs vara skriven på ”barnspråk” (Ekman 

2003:15). Medborgarna var av annan åsikt. Undersökningar visade att en övervägande del av 

de som använt sig av den uppfattade den som lättförståelig, tydlig och bra eller mycket bra 

(Thärnström 2003:121). 

Dags att deklarera har i skrivande stund utkommit i 42 år. 2003 firade Sveriges 

deklaration 100 år och i en jubileumsskrift blickar broschyrens tidigare chefredaktör, Björn 

Thärnström, tillbaka: 

 

Broschyren och kampanjen var en stor framgång och Dags att deklarera har blivit stilbildande och 

ett föredöme för många liknande produkter på samhällsinformationens område. Och namnet Dags 

att deklarera är förmodligen ett av Riksskatteverkets mest kända ”varumärken”. 

(Thärnström 2003:121)  

3 Tidigare forskning 
Under denna rubrik redogör jag för två tidigare c/d2-uppsatser som likt denna undersökt 

skattebroschyrers språk och hur det förändrats över tid. Även en rapport från Skatteverket 

angående mottagares uppfattning av myndighetens språk presenteras.  

3.1 ”Att upptaga eller ta upp” 
Vårterminen 1989 skrev Johan Anderson en uppsats på Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet. I uppsatsen undersökte han läsbarheten i en skattebroschyr mellan åren 

1959 och 1988.  

Broschyren Anderson studerade heter Deklarationsupplysningar för löntagare och 

innehåller mer och djupare information än Dags att deklarera. Deklarationsupplysningar för 

löntagare har getts ut, i någon form, sedan 1950-talet och finns än idag, vid sidan av Dags att 

deklarera.  

Anderson undersökte broschyrerna utifrån fem olika aspekter: Lix-värde, bisatser, fast 

eller löst sammansatta verb, negationer samt mottagaranpassning. 

Andersons resultat visade att språket blivit enklare, men att det inte varit en linjär, 

kontinuerlig förbättring. Han skriver att efter 1976 syns få förändringar i hans material. Att 

förbättringarna avstannade tror han beror på att det allmänna intresset för offentlig språkvård 

ska ha avtagit, men också på att banker klev in som medansvariga utgivare 1976. Han 
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spekulerar i att man då gjorde de förändringar man önskade och att man sedan ansåg sig 

färdig med språkvården. Han avslutar med att uttrycka en förhoppning om att fler aktörer ska 

ansluta som utgivare och ge språkvården ny glöd: ”Språket och läsbarheten i 

deklarationsbroschyrerna kan fortfarande bli bättre” (Anderson 1989:22). 

3.2 ”Var det bättre förr?” 
Höstterminen 2002 skrev Linda Jonsson en c-uppsats, även denna vid Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala universitet. Uppsatsen hade titeln ”Var det bättre förr?”. Med ett 

klarspråkstest från justitiedepartementets hemsida som utgångspunkt gjorde hon en 

komparativ undersökning av begripligheten i Dags att deklarera från 1972 och Dags att 

deklarera från 2002. Klarspråkstestet tar upp faktorer under fem olika rubriker: 

Mottagaranpassning, huvudbudskap, textstruktur och textbindning, meningar samt ord och 

fraser. Jonssons hypotes var att versionen från 2002 skulle få ett bättre resultat än den från 

1972 och alltså anses mer begriplig. Hennes resultat visade dock att versionen från 1972 fick 

bättre betyg av testet.  

Jonsson diskuterar sina resultat, problematiserar metoden och kommenterar hur 

broschyrernas kontexter skiljer sig åt. Angående metoden skriver hon att Klarspråkstestet 

ställer frågor om texten och erbjuder svarsalternativen ja, tveksamt och nej. Hon hade dock 

gärna hade haft en vidare skala att förhålla sig till. Vissa ja-svar kändes självklarare än andra 

och emellanåt saknade hon alternativet ”mycket bra”. Hon ansåg också att några få tveksamt-

svar drog ner det sammanlagda slutresultatet överdrivet mycket.  

Angående broschyrernas kontext skriver Jonsson att broschyren från 1972 var den första i 

sitt slag och att den beskrev ett helt nytt sätt för Sveriges medborgare att deklarera. Med så 

stora förändringar att förklara och till en så stor målgrupp var det viktigt att broschyrens 

instruktioner gick fram. Till deklarationen 2002 presenterades däremot inga stora 

förändringar. Medborgarna var vana vid deklarationens tillvägagångssätt och de flesta 

deklaranterna godkände bara den föreslagna uträkningen. Jonsson poängterar också den 

viktiga skillnaden att 1972 behövde den som skulle deklarera på egen hand räkna ut sin skatt, 

medan alla uppgifter fanns förtryckta på deklarationsblanketten 2002. Jonsson misstänker att 

dessa två kontextuella skillnader lett till att Riksskatteverket inte lagt ner lika stor möda på att 

utforma och anpassa broschyren till sin målgrupp 2002 som 1972. Jonsson kritiserar också 

detta och menar att det alltid finns de som deklarerar för första gången och att de personerna 

bör få väl genomtänkta instruktioner. 
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3.3 Skatteverkets brukarundersökningar 
Under hösten 2013 genomförde Skatteverket en riksomfattande undersökning av svenska 

företags synpunkter om myndigheten. Undersökningen ställde bland annat frågor om hur 

myndighetens språk uppfattas av de svarande företagen. Undersökningen resulterade i 

rapporten ”Brukarundersökning, företag” (Skatteverket 2014).  

Resultaten visar att 47 % av företagen som haft kontakt med Skatteverket genom brev eller 

besök under de senaste tolv månaderna instämmer med påståendet ”Skatteverket använder ett 

enkelt och begripligt skriftspråk i förfrågningar, beslut och revisionspromemorior” 

(Skatteverket 2014:34); 19 % svarar instämmer ej, medan 33 % väljer svarsalternativet varken 

eller.  

 Rapporten undersöker också vad företagen tycker om myndighetens broschyrer och 

blanketter. Av de svarande instämmer 62 % med påståendet ”Skatteverkets broschyrer och 

blanketter är bra” (Skatteverket 2014:43); 8 % väljer alternativet instämmer ej, medan 31 % 

svarar varken eller.  

Skatteverkets rapport undersöker inte några språkliga drag, men ger en bild av hur 

mottagare uppfattar myndighetens kommunikation. De ställda frågorna kan också ses som 

bevis på att Skatteverket är medvetna om betydelsen av ett begripligt språk och att språket är 

något myndigheten arbetar aktivt med.  

3.4 Tidigare forskning: Sammanfattning 
Andersons och Jonssons uppsatser har inspirerat mig till att skriva denna uppsats. Andersons 

är en kvantitativ, diakron undersökning, vilket även min är. Andersons, från 1989, är ju 25 år 

gammal och jag vill undersöka vad som hänt senare i tiden. Jonssons, från 2002, undersöker 

samma broschyr som jag, men endast två upplagor och med en annan, mer kvalitativ metod. 

Båda undersöker broschyrerna ur ett klarspråksperspektiv och båda förväntar sig att språket 

ska ha blivit mer klarspråksanpassat. Ingen av dem får dock sina hypoteser bekräftade. Jag 

lånar nu alltså Andersons kvantitativa angreppsätt och applicerar på Jonssons undersökta 

broschyr. Min undersökning kan alltså sägas vara en förlängning av Andersons och en 

parallell till Jonssons.  

4 Material 
Materialet som undersökts i denna uppsats kommer från nio upplagor av broschyren Dags att 

deklarera. I detta kapitel beskriver och motiverar jag de urval, begränsningar och definitioner 

av materialet som jag har gjort.  
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4.1 Urval 
Jag har valt att undersöka just Dags att deklarera då jag ville undersöka ett offentligt 

dokument som getts ut kontinuerligt under en lång tid. Mina kriterier var att materialet skulle 

ha getts ut under minst 30 år, att det skulle ha innehållit ungefär samma information under 

hela den tiden och att det skulle ha en myndighet som avsändare och allmänheten som 

mottagare. Dags att deklarera uppfyller de kraven. Förmodligen finns andra dokument som 

också passar mina kriterier. Att det blev just Dags att deklarera beror dels på att den var lätt 

att få tag på, dels på att informationsmaterial angående deklarationen undersökts i uppsatser 

tidigare. Jag kommer därför kunna sätta mina slutsatser i relation till dessa uppsatsers 

slutsatser. 

4.1.1 Utvalda årtal 

För undersökningen har nio årgångar av Dags att deklarera valts ut. Dessa årgångar är 1974, 

1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 samt 2014. Då jag ville undersöka hur språket 

förändrats över tid valde jag broschyrer med ett jämnt mellanrum i tid. Jag utgick från den 

senaste upplagan och gick sedan bakåt och valde broschyrer med fem års mellanrum. 

4.1.2 Anskaffning av material 

Broschyrerna från 2009 och 2014 har laddats ned i PDF-format från Skatteverkets hemsida 

(Skatteverkets hemsida, se direktlänk i litteraturlistan). Broschyrerna från de andra årtalen 

beställdes fram från Kungliga bibliotekets avdelning för vardagstryck. Dock saknades 

upplagan från 1994 i den samlingen. Efter e-postkontakt med Skatteverket fick jag inskannade 

versioner av alla utvalda årtal utom 2009 och 2014. Därigenom kompletterades alltså 

materialet.  

4.1.3 Utvald text 

Då broschyrerna innehåller för mycket text för att allt ska kunna behandlas i en c-uppsats har 

ett urval gjorts. För att kunna säga något om syntaxen ville jag undersöka minst 75 meningar 

ut vardera broschyr.  

Utgångspunkten har varit att all text i vardera broschyr som direkt handlar om 

fastighetsskatt för privatpersoner har undersökts. Anledningen till det valet är att 

fastighetsskatt för privatpersoner är något som tas upp i samtliga utvalda broschyrer och att 

textmängden motsvarade mina önskemål. Bedömningen om vad som ska anses direkt handla 

om fastighetsskatt har inte varit helt självklar och därför förfinades urvalskriterierna. Det som 

medtagits i undersökningen är följande: 
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 Alla stycken där deklaration av privatpersoners fastigheter är huvudtemat. Som sådana 

fastigheter räknas villor, fritidshus, småhus, en- eller tvåfamiljshus, jordbruksfastighet 

avsedd för boende, tomt avsedd för småhus, småhus under uppförande. 

 Inledningsfrasen samt den/de punkter där deklaration av fastighet för privatpersoner är 

huvudtemat vid uppräkningar som behandlar flera aspekter av deklarationen. Dessa 

återfinns ofta under rubriker som Nyheter, Vem ska deklarera? samt Övriga 

upplysningar. De punkter som inte behandlar fastighet för privatpersoner har inte 

tagits med i undersökningen. I exemplet nedan har därmed endast de understrukna 

raderna tagits med i undersökningen: 

 

Självdeklaration ska lämnas av gift folkpensionär som 

 haft en inkomst större än 24 599 kr och vars make också är folkpensionär  

 haft en inkomst större än 27 999 kr och vars make inte är folkpensionär 

 ägt fastighet (t ex villa, fritidshus) eller del av fastighet under 1983 

(Dags att deklarera 1984:18) 

 

 Stycken som förklarar hur bostadslån beskattas för privatpersoner. 

 Stycken som förklarar hur fastigheter räknas som förmögenhet i folkpensionärers 

deklaration. 

 Stycken som beskriver vilka upplysningar som måste lämnas och vilka avdrag som får 

göras när man betalat arbetskostnader för reparationer, ombyggnationer eller 

tillbyggnationer på bostäder. 

 

Gränsen för vad som ska undersökas måste dock dras någonstans. Detta har inte undersökts: 

 Stycken som rör fastighetsskatt för näringsidkare. 

 Stycken som redogör för vilka avdrag som får göras vid dubbel bosättning på grund av 

arbete på annan ort än hemorten. 

 Stycken som inte behandlar fastigheter, bostäder eller fastighetsskatt över huvud taget. 

 

Eftersom fokus har legat på syntax och meningar i de flesta av mina analyser har rubriker inte 

undersökts, utan endast löpande text.  

Efter att jag valt ut mitt material skrev jag av det utvalda materialet till en ordbehandlare, 

för att enklare kunna överblicka och arbeta med materialet. För att säkerställa att varje ord 

kommit med har jag i efterhand läst upp och spelat in det utvalda materialet och sedan spelat 

upp det och kontrollerat mot mitt avskrivna textdokument. Med hjälp av datalingvisten Beáta 
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Megyesi, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har jag även fått hela 

mitt material ordklasstaggat med taggar från SUC (Stockholm Umeå Corpus).  

4.1.4 Översikt av det undersökta materialet 

I tabell 1 visas hur många ord respektive meningar som undersökts från vardera årgång av 

Dags att deklarera.  

 

Tabell 1: Översikt över undersökt material 

Årtal Antal ord Antal meningar 

1974 1246 85 

1979 1295 107 

1984 1963 138 

1989 1426 134 

1994 869 75 

1999 1001 87 

2004 990 79 

2009 1342 100 

2014 1937 130 

Total 12 069 935 

5 Metod 
Under denna rubrik redogörs för de metoder som används för att analysera materialet och 

jämföra texterna från de olika årtalen med varandra. Kapitlet avslutas med en del som 

definierar begreppen ord och mening samt som problematiserar de utvalda metoderna. 

5.1 Broschyrernas språk 
Undersökningen av broschyrernas språk är uppdelad i tre delar: lexikon, syntax samt lix-

värde. Hur jag har gått till väga redogörs för här. 

5.1.1 Lexikon 

Undersökningen av texternas lexikon är uppdelad i tre delar: ordlängd, OVIX-värde samt 

nominalkvot.  

Ordlängd 

Längden på orden i det utvalda meaterialet undersöks för att se om det förändrats över tid. Det 

görs genom tre olika uträkningar: 

 ordens medel- samt medianlängd (i antal bokstäver) 

 andel långa ord (ord med fler än sex bokstäver) 

 andel överlånga ord (ord med fler än tretton bokstäver). 

För att räkna ut detta används programmet WordSmith Tools.  
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Gränsen för vad som räknas som ett långt ord har lånats från Björnssons (1968) algoritm 

för uträkning av lix-värde (se 5.1.3). Samma definition används av Hellspong & Ledin 

(1997:71), varifrån även definitionen för ett överlångt ord hämtats.  

Björnsson (1968) skriver att motiveringen bakom att undersöka ordlängden i texter är att 

långa ord är svårare att läsa än korta. Lagerholm (2008:218) vänder på tanken och skriver:  

”Tendensen är att andelen långa ord är större ju mer svårläst en text uppfattas.” Till skillnad 

från Björnsson ser Lagerholm alltså långa ord som något som återfinns i svåra texter, inte som 

orsaken till att en text är svår. Båda tycks dock vara överens om att det finns ett samband 

mellan långa ordlängder och svårlästa texter.  

Att långa ord är svåra att läsa kontrasteras mot att korta ord är enkla. Vana läsares ögon 

hoppar ofta över vanliga korta ord (till exempel och, att, det, som), medan ögonrörelserna 

stannar upp på längre ord. (Sundin 2007) 

OVIX-värde 

OVIX, som är en förkortning för ordvariationsindex, är en mätmetod som arbetades fram av 

Tor G Hultman under 1970-talet. Värdet är en kalibrerad variant av textens type-token ratio 

(TTR) och anger hur många unika ord som används i en text. 

TTR brukar i svensk översättning kallas lex/löp-kvot och räknas ut genom att man tar 

antalet unika ord (lexord) i en text och delar med antalet löpande ord (löpord) i samma text. 

Lex/löp-kvoten har dock nackdelen att den påverkas starkt av hur lång den undersökta texten 

är. En lång text får automatiskt en lägre procent unika ord, eftersom många ord – som och, att, 

den – oundvikligen kommer att återanvändas. För att lösa problemet att textens längd arbetade 

Hultman fram OVIX-värdet, som kalibrerar värdet och gör det möjligt att jämföra texter av 

olika längd med varandra (Hultman 1994). 

En person kan cirka 50 000 ord när hen går ut grundskolan (avledningar och böjningar 

inräknade) (Sundin 2007:71) och en läsares ordförråd är en av de viktigaste aspekterna i 

läsförståelse (Sundin 2007:62). Ju högre OVIX-värde en text har desto fler unika ord används. 

Ett högt OVIX-värde ökar alltså risken att texten innehåller ord läsaren inte är bekant med och 

därmed risken att texten upplevs som svår.  

En felkälla vid uträkning av OVIX är att mätmetoden inte skiljer ord med likadan ortografi 

men olika betydelser från varandra. Till exempel räknas alla förekomster av 

bokstavskombinationen var som samma ord, oavsett om det är verbet var eller något av 

substantiven var som åsyftas (Hultman 1994:55). 

OVIX-värdet har räknats ut med hjälp av en lix-räknare som finns på www.lix.se.  

http://www.lix.se/


18 
 

Nominalkvot 

Förekomsten av substantiv och förekomsten av verb i en text påverkar ofta varandra. Har en 

text en stor andel substantiv har den som en konsekvens av detta en låg andel verb 

(Lagerholm 2008:108 f.). Genom att räkna ut nominalkvoten kan man se om en text har en 

nominal eller verbal stil (Lagerholm 2008:133). En nominal stil innehåller många substantiv 

och ger ett stelare, mer skriftspråksaktigt intryck. En verbal stil har i stället en större andel 

verb och är vanligare i talspråk och informella texter (Lagerholm 2008). Einarsson (1978) 

skriver att nominala texter ger ett opersonligt och distanserat intryck.  

Full nominalkvot räknas ut genom att man delar antalet substantiv, prepositioner och 

participer i en text med antalet pronomen, verb och adverb. Av tidsskäl har jag dock valt att 

inte räkna ut full nominalkvot, utan nöjt mig med enkel nominalkvot, som ofta ger ett 

liknande värde. Enkel nominalkvot räknas ut genom att man delar antalet substantiv med 

antalet verb (Cassirer 2003). 

I uträkningen av nominalkvot har årtal tolkats som namn på år och därmed räknats som 

substantiv. Meningen ”Detta är en ny skattereduktion som infördes under 1993.” (Dags att 

deklarera 1994:20) innehåller alltså, enligt min definition, två substantiv: skattereduktion och 

1993.  

För att säkerställa att alla förekommande verb och substantiv räknats har jag kontrollerat 

mina uträkningar mot ordklasstaggningen av mitt material.  

5.1.2 Syntax 

Undersökningen av texternas syntax är uppdelad i två delar: meningslängd samt 

fundamentlängd. Här presenteras de metoder som används för att undersöka dessa. 

Meningslängd  

De utvalda texternas meningslängd undersöks för att se om de förändrats över tid. Det görs 

genom tre olika uträkningar: 

 meningarnas medel- samt medianlängd (i antal ord) 

 andel långa meningar (%) 

 längsta meningen från vardera årtal (i antal ord). 

Med långa meningar avses meningar med fler än 25 ord. Gränsen har satts där eftersom 5 % – 

en tjugondel – av samtliga undersökta meningar är över 25 ord. Resultatet i denna 

undersökning anger alltså hur stor andel av vardera texts meningar som tillhör denna längsta 

tjugondel.  

Björnsson (1968:38) skriver: ”När man använder ’det genomsnittliga antalet ord per 

mening’ som en läsbarhetsfaktor är självfallet hypotesen den att ju längre meningarna är desto 
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mera komplext är innehållet och språket.” Språket kan alltså sägas ha blivit enklare om 

meningslängden blivit kortare. 

Fundamentlängd 

En menings fundament består av alla ord som står före meningens predikat, alltså före det 

första finita verbet i meningens huvudsats. Meningar med långa fundament är vänstertunga 

och svårare att läsa än högertunga meningar med korta fundament (Lagerholm 2008:131). 

Undersökningen av meningarnas fundament består av tre delar: 

 genomsnittlig fundamentlängd för vardera års text (i antal ord) 

 andel långa fundament (%) 

 längsta fundamentet från vardera årtal (i antal ord). 

Den genomsnittliga fundamentlängden räknas ut genom att dela antalet ord i 

fundamentposition med antalet fullständiga meningar. Meningsfragment kommer inte att tas 

med i uträkningen eftersom de inte har något predikat och alltså saknar fundament.  

Med långa fundament menas fundament med fler än nio ord. Gränsen nio eller fler ord har 

satts för att det motsvarar ungefär 10 % av samtliga undersökta texters fundament (av 861 

undersökta meningar har 82 en fundamentlängd på över nio ord, vilket motsvarar 9,5 %).  

Anledningen till att vänstertunga meningar upplevs som svåra är att läsaren måste hålla 

mycket information i korttidsminnet. Predikatet avslöjar vad meningens budskap är och om 

mycket information kommer innan predikatet kan läsaren inte avgöra vad informationen hen 

läser ska användas till (Sundin 2007:60). 

5.1.3 Lix-värde 

Lix, som är en förkortning för läsbarhetsindex, är en metod som arbetades fram under ledning 

av C. H Björnsson i slutet av 60-talet. En texts lix-värde räknas ut genom algoritmen 

 

LIX=O/M+(L⋅100)/O 

O = antal ord i texten 

M = antal meningar i texten 

L = antal långa ord (över 6 bokstäver långa) 

(Björnsson 1968) 

 

Lix-uträkningen väger alltså samman två av de analyser som beskrivits ovan (genomsnittlig 

meningslängd samt andel ord över sex bokstäver) och ger ett värde som tar hänsyn till båda 

aspekterna.  
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Även om lix är en förkortning för läsbarhetsindex har värdet kritiserats som mått på 

läsbarhet och beskrivits som alltför mekaniskt. För min undersökning av hur språket 

förändrats över tid är dock lix-värdet ett bra mått för att jämföra de olika texterna med 

varandra.  

Lix-värdet kommer har räknats ut med hjälp av den lix-räknare som finns på www.lix.se. 

WordSmith Tools, som används vid uträkningen av ordlängder, och lix-räknaren gör till viss 

del olika bedömningar när de analyserar texter. WordSmith, till skillnad från lix-räknaren, 

utesluter alla ord som endast består av siffror från uträkningen. På grund av det kan vissa 

resultat skilja sig en aning mellan de olika undersökningarna. WordSmith anger exempelvis 

att 31,9 % av orden från 1994 består av fler än sex bokstäver, medan lix-räknaren sätter 

samma värde till 32,2 %. Jag ser dock inte detta som något större bekymmer för min 

undersökning, då samma program använts för samma undersökning för samtliga undersökta 

texter. Alla texters ordlängd har till exempel undersökts med hjälp av WordSmith, medan alla 

texters lix-värde undersökts med lix-räknaren. 

5.1.4 Korrelationer 

Som nämns i avsnitt 2.1 menar Teleman (2003) att en trend kan ses i den offentliga svenskans 

syntax över tid. Han skriver att meningarna i svenskt myndighetsspråk blivit kortare med 

tiden, men att detta vägs upp av att orden blivit mer informationstunga och därmed längre. För 

att testa om denna effekt syns i mina texter har korrelationen mellan genomsnittlig ordlängd 

och genomsnittlig meningslängd räknats ut.  

Korrelationen mellan två variabler räknas ut med Pearsons 

produktmomentskorrelationskoefficient och uttrycks med ett r-värde. R-värdet kan variera 

mellan +1.0 och -1.0. Ett värde på +1.0 innebär att de två undersökta variablerna uppvisar en 

hundraprocentig positiv korrelation. Det betyder att när X stiger, stiger Y lika mycket. Värdet 

-1.0 innebär istället en hundraprocentig negativ korrelation. Det innebär att när X stiger så 

sjunker istället Y lika mycket. Värdet 0 betyder att ingen korrelation alls finns mellan de 

undersökta variablerna (Befring 1994). 

För att utesluta att korrelationerna är slumpmässiga beräknas även korrelationernas 

statistiska signifikans, vilket anges i ett p-värde. Jag har valt att använda 0,05 som gräns. Är 

p-värdet under 0,05 räknar jag alltså korrelationen som statistiskt signifikant. 

5.2 Broschyrernas tilltal 

Hur en mottagare benämns och tilltalas påverkar hur mottagaren tar till sig texten. Olika slags 

tilltal ger olika intryck av närhet och distans mellan avsändaren och mottagaren. I den här 

http://www.lix.se/
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delen av uppsatsen undersöker jag hur texterna tilltalar sina mottagare. Efter att ha studerat 

texterna och kartlagt vilka varianter av tilltal som används har jag delat in tilltalen i fem olika 

kategorier. I två av dem är det tydligt att det är mottagaren som åsyftas. De tre övriga är 

indirekta tilltal eller omtal, där mottagaren är den som åsyftas, men där mer utrymme för 

missförstånd finns. För enkelhetens skull har jag valt att kalla kategorierna direkt tilltal och 

omtal och de är som följer: 

 

Direkt tilltal: 

 Andra person: Tilltal genom pronomenen du, dig, ni
1
. 

 Uppmaningar: Förekomster där verb i imperativ används för att uppmana mottagaren 

att göra något. 

Dessa skapar närhet genom att vända sig direkt till den tänkta läsaren. Läsaren förstår utan 

problem att det är hen avsändaren vänder sig till och kan därför enklare ta till sig 

informationen eller instruktionerna. 

 

Omtal: 

 Tredje person: Omtal genom han, hon, han eller hon, de/dem, personnamn 

 Substantiveringar: Omtal av typen Den som äger fastighet, Person som ska deklarera. 

 Passiviseringar: Förekomster där passiva verb används på ett sätt som gör att 

avsändaren undviker att benämna mottagaren. Exempelvis där formuleringen 

”Förlustavdraget måste utnyttjas inom sex år.” (Dags att deklarera 1979:11) istället 

för exempelvis ”Du måste utnyttja förlustavdraget inom sex år”. 

Dessa skapar distans genom att använda omskrivningar för att benämna mottagaren. Dessa 

strategier är mer abstrakta än de direkta tilltalen. Risken finns att läsaren inte upplever att det 

som skrivs gäller just hen.  

5.3 Optimering av materialet  

Flera av mina analysmetoder har krävt en klar definition av vad som är ett ord och vad som är 

en mening. Till exempel vid uträkning av lix-värde – som bygger på meningslängd och antal 

långa ord – är en sådan bedömning vital. De utvalda texterna har därför optimerats för att lix-

räknaren samt WordSmith ska tolka materialet korrekt. Eftersom syftet med min uppsats är att 

jämföra texter inom mitt material har fokus legat på att göra samma bedömning i alla mina 

                                                           
1
 I materialet finns tio förekomster av ordet ni. I samtliga fall är det andra person plural som avses. Det finns 

inga förekomster av ordet Ni som avser andra person singular.  
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texter. Det har inte setts som lika viktigt att göra samma bedömningar som andra personer 

gjort i andra studier.  

 

5.3.1 Definition av mening 

En grafisk mening brukar definieras som allt som kommer mellan en inledande versal och ett 

avslutade skiljetecken (Lagerholm 2008:121). Jag har tillämpat den beskrivningen, men med 

ett undantag. Vid punktuppställningar med en inledande fras som följts av flera punkter, varav 

endast den sista avslutas med en punkt, har varje rad räknats som en mening. Detta exempel 

har alltså ansetts vara tre meningar: 

I följande fall ska du deklarera på ”Allmän självdeklaration”, nämligen 

 om du ägt en villa, fritidsfastighet eller småhustomt bara en del av året 

 om du hyrt ut din villa, fritidsfastighet, bostadsrätt eller hyreslägenhet 

 (Dags att deklarera 1994:3) 

Motiveringen till att räkna även dessa som meningar är att jag menar att det är så de läses. De 

innehåller allt en fullständig mening bör innehålla, utom det avslutande skiljetecknet.  

5.3.2 Definition av ord 

Precis som vad gäller meningar är det inte helt självklart hur man definierar ett ord. En 

definition är att ett ord är ett graford, något som Nationalencyklopedin definierar som en 

”enhet i en text som står mellan två på varandra följande blanka typrum (spatier)” 

(Nationalencyklopedin: Graford). 

I de flesta fall har jag tillämpat den definitionen när jag räknat orden i mitt material. Jag 

har dock frångått den regeln vid tre tillfällen: Vid siffror, vid andra numeriska tecken och vid 

förkortningar.  

Enligt Björnssons modell ska siffror skrivas ut med bokstäver vid beräkning av lix-värde 

(1968). En sifferuppgift som 4 321 skulle alltså anges som fyratusentrehundratjugoett och 

därmed anses som ett (1) ord med tjugosex bokstäver. Jag har inte använt mig av den metoden 

då jag anser att det inte överensstämmer med verkligheten. Ifall texten skulle läsas högt tycker 

jag att det varit berättigat att göra den optimeringen, men då Dags att deklarera inte är något 

högläsingsmaterial har jag istället valt att behålla ordbilden. Varje siffra i ett tal har därför fått 

motsvara en bokstav; 4 321 har alltså ansetts som ett (1) ord med fyra bokstäver.  

Numeriska tecken (%, +, - med flera) har skrivits ut som om de vore skrivna med 

bokstäver (procent, minus, plus). Utgångspunkten har varit att varje numeriskt tecken ska 

motsvara ett (1) ord. Det har lett till två specialfall inom undantaget. Tecknet = har skrivits ut 
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till ett sammansatt likamed. Formuleringen 2/12 av ett år har skrivits ut till 2 12delar av ett 

år. 

Även förkortningar har skrivits om till att motsvara ett (1) ord var. Mellanrum inom 

förkortningarna har alltså raderats. Punkter inom förkortningar – som förekommit i de senare 

upplagorna av Dags att deklarera – har också plockats bort. Förkortningen Fr.o.m. och t.ex. 

har alltså blivit From och tex. Anledningen till att punkterna plockats bort är att den lix-

räknare jag använt mig av automatiskt tror att den ny mening börjar så fort en punkt 

förekommer. Raden ”Observera att de nya reglerna om ROT-avdrag påverkar din skatt först 

fr.o.m 2010 års deklaration” (Dags att deklarera, 2009:2) uppfattas alltså av lix-räknaren som 

tre meningar med 12, 1 respektive 4 ord i varje. Efter min korrigering till ”Observera att de 

nya reglerna om ROT-avdrag påverkar din skatt först from 2010 års deklaration” uppfattas 

raden som en (1) mening med 17 ord.  

 

5.3.3 Problematisering av metoden 

Dessa optimeringar som gjorts har självklart haft effekt på slutresultatet. Hade jag valt att göra 

på andra sätt hade resultaten blivit något annorlunda. På ett sätt hade det varit fördelaktigt att 

följa Björnssons optimeringsförslag till punkt och pricka. Lix-värdet hade då kunnat sättas i 

förhållande till andra lix-undersökningar på ett mer tillförlitligt sätt. Men, då jag ämnar 

undersöka mitt material genom många olika metoder, blev detta en kompromiss. Hade jag 

optimerat materialet för att överensstämma med tidigare undersökningar av lix-värde hade jag 

istället kommit längre ifrån den optimering andra undersökningar gjort för att undersöka ord- 

och meningslängd. Av tidsskäl ville jag också undvika att behöva optimera materialet på olika 

sätt till olika undersökningar. Till syvende och sist är syftet med studien att jämföra texterna 

inom mitt material. Det viktigaste är alltså inte hur de undersökta texterna optimerats, utan att 

alla optimerats på samma sätt, vilket alltså gjorts. 

En annan kritik som ska framföras mot undersökningen gäller tilltalsundersökningen och 

reliabiliteten gällande passivsatserna. För att räkna ut antalet förekomster där passivsatser 

används istället för ett tilltal har samtliga passivsater i de undersökta texterna markerats. Jag 

har sedan gått igenom dem för att avgöra vad det är som försvinner när satsen är passiv istället 

för aktiv. Då det är mottagaren – deklaranten – som försvinner har meningen tagits med i 

undersökningen. Ifall det är något eller någon annan – till exempel avsändaren 

Riksskatteverket – som försvinner har meningen inte räknats med.  

Detta visade sig dock vara en aning problematiskt. I många fall har jag haft svårt att avgöra 

vad meningen egentligen vill säga. Exempelvis i meningen ”Skatt som du betalat i utlandet 
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för privatbostaden avräknas från den svenska skatten.” (Dags att deklarera 1999:17). Vem är 

det som avräknar den betalda skatten från den svenska skatten? Är det något Riksskatteverket 

gör då de granskar deklarationen? Är det något som sker automatiskt när deklaranten fyllt i 

sin deklarationsblankett? Eller är det något deklaranten själv ska göra när hen fyller i 

deklarationsblanketten? Vem det är som åsyftas framgår inte av meningen. Just denna mening 

har räknats med i undersökningen. Den bedömningen har gjort utifrån meningens kontext. 

Den återfinns i ett stycke som instruerar hur deklaranten ska fylla i deklarationsblanketten och 

jag uppfattar det som en uppmaning till deklaranten att räkna av den betalda skatten innan hen 

fyller i summan. Den bedömningen kan dock vara fel. Jag kommer att återkomma till detta i 

avsnitt 6.2.2, där resultaten av tilltalsundersökningen sammanfattas.  

6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av de genomförda undersökningarna. Kapitlet är disponerat 

på samma sätt som metodkapitlet: Först presenteras resultaten angående broschyrernas språk 

och sedan resultaten av broschyrernas tilltal. 

6.1 Broschyrernas språk 

Här redovisas resultaten av undersökningen av broschyrernas språk.  

6.1.1 Lexikon 

Under denna rubrik redovisas resultaten för de undersökningar som rör texternas lexikon: 

Ordlängd, OVIX-värde samt nominalkvot. Resultaten för samtliga årtal visas i figurer. I 

samband med vardera figur anges skillnaden mellan undersökningens startår 1975 och 

undersökningens slutår 2014. Det kommenteras även kort hur resultaten förändrats mellan 

dessa årtal. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som knyter an till uppsatsens sista 

frågeställning, huruvida språket blivit enklare eller svårare över tid.  

Ordlängd 

Här redovisas resultaten för undersökningarna av texternas ordlängder.  

Medel- samt medianlängd 

I figur 1 visas medel- samt medianlängden för orden i de undersökta texterna.  
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Figur 1: Ordens medel- samt medianlängd, angivet i antal bokstäver 

Ordens medellängd var 4,9 bokstäver år 1974 och 5,3 bokstäver år 2014. Medellängden har 

alltså ökat med 0,4 bokstäver under den undersökta tidsperioden. Medellängden steg fram till 

1994, då den var 5,7 ord. Därefter har kurvan vänt nedåt.  

Ordens medianlängd var 4 i samtliga undersökta texter.  

Andel långa ord 

I figur 2 visas hur stor andel av orden i de undersökta texterna som är fler än sex bokstäver 

långa. 

 

Figur 2: Andel långa ord, angivet i procent 

Andelen långa ord var 23,4 % år 1974 och 25,5 % år 2014. Andelen långa ord har alltså ökat 

med 2,1 procentenheter under den undersökta tidsperioden. Andelen långa ord steg till 1994, 

då den var 31,9 %. Efter det har kurvan vänt nedåt.  

Andel överlånga ord 

I figur 3 visas hur stor andel av orden i de undersökta texterna som är fler än tretton bokstäver 

långa. 
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Figur 3: Andelen överlånga ord, angivet i procent 

Andelen överlånga ord var 3,0 % år 1974 och 6,6 % år 2014. Andelen överlånga ord har alltså 

ökat med 3,6 procentenheter under den undersökta tidsperioden. Andelen överlånga ord steg 

fram till 1994, då den var 8,3 %. Kurvan har därefter varit ojämn.  

Totalt i texterna finns 166 förekomster av överlånga ord. 159 av dessa är sammansatta ord. 

Många sammansättningar har förleden bostad-, deklaration-, fastighet-, schablon-, skatte- och 

taxering-. 

Fördelning av ordlängder 1974, 1994 samt 2014 

För att ge en djupare förståelse för hur ordlängden varierat över tid visas i figur 4 hur stor 

andel av orden från 1974, 1994 och 2014 som består av olika antal bokstäver. 

 

Figur 4: Andel ord bestående av olika antal bokstäver 
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I alla tre undersökta texter är ord med två till sex bokstäver vanligast. I texten från 1974 finns 

inga ord bestående av fler än 18 bokstäver. Staplarna som representerar 1994 och 2014 

fortsätter mot högre bokstavsantal. Texten från 1994 har sju förekomster av ord med 19 

bokstäver, två förekomster av ord med 22 bokstäver, samt tre förekomster av ord med 24 

bokstäver. Texten från 2014 har tre förekomster vardera av ord med 19, 20 och 21 bokstäver, 

samt en förekomst av ett ord med 23 bokstäver. Precis som undersökningarna ovan visar detta 

resultat att orden blivit längre med tiden och att de var längst i mitten av den undersökta 

tidsperioden. 

Längsta ord i vardera text 

I figur 5 visas hur långt det längsta ordet i vardera text är.  

 

Figur 5: Antal bokstäver i det längsta ordet i vardera text 

Det längsta ordet i texten från 1974 är 18 bokstäver långt och det längsta ordet från 2014 är 23 

bokstäver långt. Det längsta ordet som återfinns i texterna är 24 bokstäver långt. Ordet är 

deklarationsupplysningar och förekommer totalt nio gånger: en gång 1979, fem gånger 1989 

och tre gånger 1994. Varje förekomst är en hänvisning som anger att mer information finns i 

en annan broschyr: Deklarationsupplysningar för löntagare.  

OVIX-värde 

I figur 6 visas samtliga texters OVIX-värden. 
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Figur 6: OVIX-värde 

OVIX-värdet är 46,2 för texten från år 1974 och 48,7 för texten från år 2014. OVIX-värdet 

har alltså blivit 2,5 enheter högre under den undersökta tidsperioden. Undantaget 1989 verkar 

OVIX-värdet ha ökat fram till 2004. Därefter har kurvan vänt och till de två senaste 

broschyrerna har värdet sjunkit.  

Nominalkvot 

I figur 7 visas samtliga texters nominalkvoter.  

 

Figur 7: Nominalkvot 

Nominalkvoten 1974 är 2,3 och 2014 är den 2,0. Nominalkvoten har alltså blivit 0,3 lägre 

under den undersökta tidsperioden. Det syns ingen särskild trend i denna undersökning utan 

nominalkvoten varierar över tidsperioden. Det finns inget som tyder på att texterna blivit 

ensidigt mer nominala eller mer verbala över tid.  
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Lexikon: Sammanfattning  

Vad gäller lexikon kan språket sägas ha blivit enklare om ordlängden minskat och OVIX-

värdet och nominalkvoten sjunkit.  

Mina resultat visar att texternas ordlängder ökade fram till 1994. Under första halvan av 

den undersökta tidsperioden har språket alltså blivit svårare. Efter 1994 vände kurvan. Under 

andra halvan av tidsperioden har ordlängden minskat och språket har då alltså blivit enklare. 

Sammantaget är skillnaden mellan undersökningens första och sista år liten. 

OVIX-värdet sjunker med 3,7 enheter mellan 1984 och 1989 års broschyrer, men uppvisar 

annars en relativt tydlig trend: Undantaget 1989 har texternas OVIX-värde ökat från 1974 till 

2004. 2004 är den broschyr som har högst ordvariationsindex och är alltså den broschyr som 

det krävs störst ordförråd för att läsa. I de två broschyrerna efter 2004 har dock värdet sjunkit 

igen. Utifrån de texter som undersökts här kan språket i denna aspekt sägas ha blivit svårare 

fram till 2004 och sedan enklare igen. Ordvariationen är dock ändå högre 2014 än 1974.  

Vad gäller nominalkvoten är det svårt att se någon trend i resultaten. Man kan alltså inte se 

att texterna blivit mer verbala. Nominalkvoten är förvisso lägre 2014 än 1974, men kurvan har 

rört sig upp och ned i så stor utsträckning att det inte kan sägas vara en indikation på att 

språket blivit enklare med tiden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den lexikala delen av denna uppsats inte stödjer 

hypotesen att språket blivit enklare med tiden. Två av delundersökningarna visar att språket 

blev svårare under första eller drygt första halvan av tidsperioden, men att de börjat bli 

enklare igen. Den tredje undersökningen visar ingen förändring över tid.  

6.1.2 Syntax 

Under denna rubrik redovisas resultaten för de undersökningar som rör texternas syntax: 

Meningslängd samt fundamentlängd. Avsnittet är uppbyggt likadant som lexikon-avsnittet 

ovan.  

Meningslängd 

Här redovisas resultaten av undersökningarna av texternas meningar.  

Medel- samt medianlängd 

I figur 8 visas medel- samt medianlängden för meningarna i de undersökta texterna.  
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Figur 8: Meningarnas medel- samt medianvärde, angivet i antal ord 

Meningarnas medellängd var 14,7 ord 1974 och 14,9 ord 2014. Medellängden har alltså ökat 

med 0,2 ord under den undersökta tidsperioden. Medellängden sjönk till 1989, då den var 10,6 

ord. Sedan dess har kurvan gått stadigt uppåt och värdet för 2014 överstiger alltså värdet för 

1974.  

Ordens medianlängd var 14 ord 1974 och 15 ord 2014. Medianlängden har alltså ökat med 

ett (1) ord. Medianlängden följer samma trend som medellängden. Även den sjönk fram till 

1989, då den var 9. Den sedan gått stadigt uppåt och även här överstiger värdet för 2014 

värdet för 1974.  

Andel långa meningar  

I figur 9 visas hur stor andel av meningarna i de undersökta texterna som är över tjugofem ord 

långa. 

 

Figur 9: Andel meningar med fler än 25 ord, angivet i procent 
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Andelen långa meningar var 7,1 % år 1974 och 9,2 % år 2014. Andelen har alltså ökat med 

2,1 procentenheter under den undersökta tidsperioden. Andelen långa meningar sjönk fram till 

1994, då den var 1,3 %. Sedan dess har andelen långa meningar stadigt ökat.  

Längsta meningen i vardera text 

I figur 10 visas hur långt det längsta meningen i vardera text är.  

 

Figur 10: Antal ord i den längsta meningen i vardera text 

Det längsta meningen i texten från 1974 är 33 ord långt och det längsta meningen från 2014 är 

34 ord långt.  

Den längsta meningen återfinns i texten från 1984. Den är 41 ord lång och lyder: 

För jordbruksfastighet gäller i princip att om fastigheten är belånad ska så stor del av lånen i 

jordbruket anses belöpa på bostadshuset och tomten som byggnaden och tomtens taxeringsvärde 

utgör av värdet av alla tillgångar i jordbruket, byggnad och tomt inräknad. 

(Dags att deklarera 1984:20) 
 

Fundamentlängd 

Här redovisas resultaten av undersökningarna av texternas fundamentlängd. 
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Genomsnittlig fundamentlängd 

I figur 11 visas den genomsnittliga fundamentlängden i de undersökta texterna. 

 

Figur 11: Genomsnittlig fundamentlängd, angivet i antal ord 

Fundamentens medellängd är 3,5 ord år 1974 och 4,0 ord år 2014. Medellängden har alltså 

ökat med 0,5 ord under den undersökta tidsperioden. Det är svårt att se någon trend i den 

genomsnittliga fundamentlängden. Resultaten visar inte någon tendens att fundamenten blivit 

lägre eller kortare över tid, utan snarare att den varierar från broschyr till broschyr. 

Andel långa fundament 

I figur 12 visas hur stor andel av de undersökta fundamenten som består av fler än nio ord.  

 

Figur 12: Andel fundament bestående av fler än nio ord, angivet i procent 

Andelen långa fundament är 4,9 % år 1974 och 13,9 % år 2014. Andelen har alltså ökat med 9 

procentenheter. 

Andelen långa fundament steg fram till 1984, då den var 14,6 %. Den sjönk sedan ned till 

4,4 % i texten från 2009. Att andelen stigit med 9,0 procentenheter mellan 1974 och 2014, 
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men sjunkit med 10,2 procentenheter mellan 1984 och 2009 visar att en tydlig trend är svår att 

utröna.  

Längsta fundament från vardera text 

I figur 13 visas hur långt det längsta fundamentet i vardera text är.  

 

Figur 13: Antal ord i det längsta fundamentet i vardera text 

Det längsta fundamentet i texten från 1974 var 16 ord långt och det längsta fundamentet från 

2014 var 23 ord långt.  

Det längsta fundamentet från hela materialet är 24 ord långt. Det återfinns i texten från 

1984 och lyder (min understrykning): ”För en tomt som är obebyggd eller en tomt där ett hus 

håller på att byggas men inte var inflyttningsklart den 31 december 1983 finns i allmänhet inte 

några inkomster att redovisa utan bara utgifter.” (Dags att deklarera 1984:16) 

Syntax: Sammanfattning 

Vad gäller syntax kan språket sägas ha blivit enklare om meningslängden och 

fundamentlängden minskat.  

Resultaten visar att texternas meningslängder sjönk fram till 1989 eller 1994. Under första 

halvan av den undersökta tidsperioden har språket alltså blivit enklare. Därefter har 

meningslängden däremot stigit igen och språket har därmed blivit svårare. Ökningen är större 

än minskningen var och meningslängden är alltså längre 2014 än den var 1974. 

Vad gäller fundamentlängderna är det svårt att se någon trend i förändringen över tid. 

Kurvan går upp och ned i så stor utsträckning att det inte går att säga att språket blivit varken 

enklare eller svårare med tiden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den syntaktiska delen av denna uppsats inte stödjer 

hypotesen att språket blivit enklare med tiden. En av delundersökningarna visar att språket 

blev enklare under den undersökta tidsperiodens första halva, men att det sedan blivit svårare 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

Antal ord i längsta fundamentet 



34 
 

igen. Broschyren från 2014, undersökningens slutår, visar de högsta värdena av alla 

undersökta årtal. Den andra delundersökningen visar varken på någon förenkling eller 

försvårning av språket över tid.  

6.1.3 Lix-värden 

Lix-värdet kombinerar som sagt den lexikala faktorn andel långa ord och den syntaktiska 

faktorn genomsnittlig meningslängd. I figur 14 visas lix-värdet för de undersökta texterna.  

 

Figur 14: Lix-värde 

Lix-värdet var 39 för texten från 1974 och 41 för texten från 2014. Lix-värdet har alltså blivit 

2 enheter högre under den undersökta tidsperioden. Det syns ingen tydlig trend i lix-värdet, 

men återigen utmärker sig alltså 1994. 

6.1.4 Korrelation 

Sammanfattningsvis kan sägas att både ordens längd och meningarnas längd ligger på 

liknande nivåer 1974 och 2014. De har dock tagit olika vägar mellan dessa år. Vad gäller 

ordens längd visar samtliga undersökningar att orden var som längst 1994. Ser man istället till 

meningarnas längd är de som kortast 1989 och 1994. Det syns därmed en tydlig tendens att 

det syntaktiska förhållande Teleman (2003) skriver om verkar finnas även i dessa broschyrer: 

När meningarna blir kortare, blir orden längre.  

För att undersöka om några andra samband kan skönjas i broschyrerna har jag letat 

korrelationer mellan 14 av de 15 de språkliga aspekter jag undersökt. Ordens medianlängd har 

lämnats utanför, då den inte förändrats alls under den undersökta tiden. Med anledning av 

detta har den inte ansetts intressant för ytterligare undersökningar.  
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Mellan de 14 aspekterna har 10 statistiskt säkerställda korrelationer hittats. De redovisas 

här i tabell 2. För tydlighetens skull har lexikala aspekter markerats med fetstil och 

syntaktiska aspekter kursiverats. 

 

Tabell 2: Korrelationer 

 Aspekt X Aspekt Y r-värde p-värde 

1 Medel ordlängd Andel långa ord 0,953 0,000 

2 Medel ordlängd Lix-värde 0,697 0,037 

3 Andel långa ord Lix-värde 0,770 0,015 

4 Andel överlånga ord Längsta ord -0,702 0,035 

5 Nominalkvot Längsta fundament -0,869 0,002 

6 Medel meningslängd Median meningslängd 0,961 0,000 

7 Medel meningslängd Andel långa meningar 0,940 0,000 

8 Median meningslängd Andel långa meningar 0,973 0,000 

9 Medel fundamentlängd Andel långa fundament 0,715 0,030 

10 Andel långa fundament Längsta fundament 0,757 0,018 

 

Som resultaten visar finns det aspekter i undersökningen som korrelerar. De flesta av dem är 

förväntade och naturliga, till exempel korrelation nummer 1. Att ordens genomsnittliga längd 

korrelerar med andelen långa ord är inte förvånande, eftersom den höga andelen långa ord 

ofrånkomligen ökar den genomsnittliga ordlängden. Även korrelation 3 är logisk, eftersom 

andelen långa ord är en del av uträkningen av lix-värdet. Där är det snarare förvånande att den 

genomsnittliga meningslängden – den andra aspekten vid uträkning av lix – inte korrelerar 

med lix-värdet.  

Det finns ingen statistiskt säkerställd korrelation mellan förändringarna av ordens längder 

och meningarnas längder över hela den undersökta tidsperioden. Som nämnts ovan syns dock 

tydliga tendenser att ordens längder och meningarnas längder har haft motsatta 

utvecklingskurvor och att det framkommer extra tydligt om man studerar reultaten från 1994.  

Varför undersökningens resultat ser ut som de gör diskuteras i kapitel 7.1. Nu går 

uppsatsen över till att redovisa resultaten av tilltals-undersökningen. 

6.2 Broschyrernas tilltal 

I detta avsnitt redovisas resultaten av undersökningen av vilka tilltal som förekommer i de 

utvalda broschyrerna. Resultaten presenteras i figurer och kapitlet avslutas med en 

sammanfattande kommentar. 

6.2.1 Resultat av tilltals-undersökningen 

 I figur 15 visas fördelningen av direkta tilltal och omtal under den undersökta tidsperioden.  
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Figur 15: Omtal och direkta tilltal över tid 

Resultaten visar att de omtalen har minskat, medan de direkta tilltalen har ökat. Förändringen 

tycks ha varit relativt konstant under tidperiodens första halva, fram till 1994. Efter 1994 

vänder utvecklingen och omtalen ökar och de direkta tilltalen minskar i de två nästkommande 

broschyrerna. I 2004 års broschyr är tilltalen jämnast fördelade, då 5,4 procentenheter skiljer. 

Därefter sjunker åter andelen omtal medan de direkta tilltalen åter ökar. 

År 1974 var andelen omtal var 93,2 % och år 2014 var den 30,1 %. Den har alltså minskat 

med 63,1 procentenheter. Andelen direkta tilltal var därmed det motsatta. År 1974 var den 6,8 

% och år 2014 var den 69,9 % och hade alltså ökat med 63,1 procentenheter. Texten från 

1989 var den första där andelen direkta tilltal var i majoritet. 

För att ge en djupare förståelse av hur tilltalen förändrats över tid presenteras här vardera 

undersökt kategori tilltal för sig. I figur 16 presenteras fördelningen av tilltal år för år och i 

figur 17 tilltalens utveckling över tid.  

 

Figur 16: De olika tilltalens andel för vardera årtal 
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Figur 17: De olika tilltalens andel över tid 

De två variablerna som förändrats mest är användandet av andra- respektive 

tredjepersonspronomen. I broschyren från 1974 är 79,6 % av tilltalen tredjepersonspronomen, 

medan endast 3,9 % är andrapersonspronomen. I broschyren från 2014 är samma siffror 21,1 

% respektive 57,7 %. 

I faktiska tal är antalet förekomster av tredjepersonspronomen 82 stycken år 1974, medan 

förekomsterna av andrapersonspronomen är 4. Anledningen till den stora andelen 

tredjepersonspronomen är att broschyren förklarar hur man deklarerar genom att låta en fiktiv 

deklarant fylla i sin deklaration. Deklaranten heter Ture Larson och många meningar inleds 

”Han fyller i […]”. ”Han räknar ut […]” eller ”Han tar upp […]”. Samma upplägg används 

till viss del i broschyren 1979, då med deklaranterna Sven och Irma, vilket ger 40 % 

tredjepersonspronomen. Även när andelen tredjepersonspronomen stiger till 1994 års 

broschyr beror det på användandet av exempelpersoner som det refereras till med 

tredjepersonspronomen. 

6.2.2 Tilltal: Sammanfattning 

Broschyrernas tilltal kan sägas ha blivit enklare ifall andelen direkta tilltal ökat och andelen 

omtal minskat. Resultaten visar att det har skett och utifrån den aspekten kan man alltså säga 

att språket blivit enklare. Undersökningen kan dock kritiseras för att vara för mekanisk och 

inte studera i vilka kontexter tilltalen används. De texter som har många exempel straffas hårt, 

vilket möjligtvis är oförtjänt, då exemplen gör instruktionerna konkretare och tydligare 

(Sundin 2007:113). 

Ett problem som uppstått vid uträkningen av tilltalen är som nämnts i metoddelen att det i 

flera fall varit svårt att avgöra vilken aktör som försvunnit när passivsatser använts. Detta är 

problematiskt för undersökningen, då resultatet kan bli missvisande. Det är dock ännu mer 
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problematiskt för broschyrens mottagare. Om jag, som har som enda syfte med läsningen att 

avgöra vem som åsyftas, har problem med att avgöra vem som ska avräkna skatten, hur har 

det då gått för deklaranterna? Broschyrens målgrupp är väldigt bred och innefattar personer i 

olika ålder, olika utbildningsgrad och med olika stor erfarenhet av och kunskaper i svenska 

språket. Jag misstänker att passivsatserna kan leda till (har lett till) förvirring och 

missförstånd.  

7 Diskussion 
Undersökningen som ligger till grund för den här uppsatsen visar att både broschyrernas 

lexikon och syntax har förändrats över tid, om än på olika sätt. Vad gäller ordlängder har 

orden blivit längre under den undersökta tidsperiodens första halva, för att sedan bli kortare 

igen. Meningslängderna har tvärtom blivit kortare för att sedan bli längre igen. I de övriga 

undersökningarna är det svårt att se några generella trender över tid: Kurvorna rör sig upp och 

ned utan något speciellt mönster över tid. 

Strategierna som används för att tilltala mottagarna har förändrats. Mer direkta, 

närhetsskapande tilltal har ökat medan distanserande omtal har minskat.  

7.1 Hur ska undersökningens resultat förstås? 
Min hypotes om att språket skulle blivit enklare stämde alltså rörande broschyrernas tilltal, 

men inte rörande broschyrernas språk. Frågan är då varför den inte stämde angående språket. 

Som nämnts i bakgrundskapitlet har den svenska språkvården i ungefär femtio år arbetat för 

en enklare offentlig svenska. Varför syns inte det i myndighetsbroschyrerna i denna 

undersökning?  

En möjlig förklaring är att när arbetet för ett enklare myndighetsspråk startade lades fokus 

på texters ytspråk, något som bland annat Gunnarsson (2009) påpekar. De första åtgärder som 

genomfördes under 60- och 70-talet för att förenkla språket rörde just texternas ord och 

meningar. Arbetet med att mottagaranpassa texterna utifrån läsarnas förkunskaper och mål 

med läsningen och på så sätt göra dem mer begripliga kom senare. Detta ger en förklaring 

både till varför broschyrernas språk inte har förändrats särskilt mycket och till att 

broschyrernas tilltal har förändrats mycket.  

Utifrån det kan man säga att anledningen till att broschyrernas språk inte blivit enklare är 

att det var relativt enkelt redan 1974. Jonsson (2002) gör samma tolkning i sin jämförelse av 

Dags att deklarera från 1972 och från 2002. Första broschyren i min undersökning är från 

1974. Det är inte den allra första upplagan av Dags att deklarera – den gavs ut två år tidigare 

– men den är snarlik den första. De är till exempel uppbyggda på samma sätt, har samma 
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grafiska framställning, och ett liknande språk. När den första upplagan framställdes skulle den 

förklara något helt nytt. Den nya självdeklarationen skulle fyllas i på en helt ny 

deklarationsblankett och enkla och tydliga instruktioner var nödvändiga för att undvika en 

situation där de fyra miljoner medborgare som skulle använda den fick en broschyr som inte 

gick att förstå.  

Ifall broschyren varit obegriplig hade det fått en rad negativa konsekvenser. Det hade 

skadat Riksskatteverket ekonomiskt, då mycket tid och resurser hade behövts för att svara på 

frågor, rätta misstag och bemöta kritik. Det hade även skadat Riksskatteverket och möjligtvis 

hela statsapparaten anseende- och förtroendemässigt. Det är inte orimligt att tänka att en 

obegriplig broschyr hade väckt stor irritation. På grund av detta lades rimligtvis mycket tid 

och stor möda på att utforma en begriplig broschyr och på att formulera instruktionerna med 

ett enkelt språk.  

När 2014 års upplaga av Dags att deklarera skulle tas fram var omständigheterna 

annorlunda. Efter fyrtio år var både självdeklarationen och broschyren en bekant företeelse för 

de flesta svenskar. Broschyrens roll har också förändrats, något som Jonsson (2002) också tar 

upp. Till skillnad från 1974, när deklaranten själv behövde räkna ut och fylla i sina uppgifter, 

fanns samtliga uppgifter förtryckta år 2014. Ifall alla uppgifter stämde hade deklaranten inget 

behov av instruktionsbroschyren, utan behövde endast godkänna de förtryckta uppgifterna. 

Många postutskick med deklarationsblankett och Dags att deklarera låg nog till och med 

oöppnade i lådor hemma hos mottagaren, då deklarationen nu även finns på Skatteverkets 

hemsida.  

Att medborgarna vant sig vid deklarationsförfarandet och att det nu finns möjligheter att 

godkänna deklarationen via internet, telefon eller sms har rimligtvis lett till att antalet läsare 

av Dags att deklarera har minskat drastiskt. Kanske har detta gjort att Skatteverket inte lägger 

lika mycket energi på att göra broschyren och dess språk lika enkelt och begripligt nu som de 

gjorde i mitten av 70-talet.  

7.2 Framtida forskning 
Denna uppsats undersöker bara några få aspekter av dessa broschyrer och under arbetets gång 

har flera idéer om ytterligare undersökningar dykt upp. Bland annat vore en undersökning av 

broschyrernas lexikon med ordval i fokus intressant . Ett exempel där jag reagerat på 

angående språkets förändring är i stycken om fastigheters värdeår (en fastighets värdeår är 

oftast det år fastigheten var färdigbyggd och påverkar under vissa deklarationsår hur mycket 

fastighetsskatt som ska betalas). I de första fyra broschyrerna i min undersökning åsätts 
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värdeår, medan det senare bestäms, fås eller fastställs. Ett annat exempel är valet mellan ska 

eller skall. I de broschyrer jag undersökt används formen skall endast i den andra, från 1979.  

En annan intressant undersökning vore att se på annat informationsmaterial från samma 

myndighet under samma tid. Framtagandet av Dags att deklarera var en del i en stor 

informationskampanj och mycket tid och möda lades på den. Hur var det med annat material? 

I en b-uppsats i professionell svenska (vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala 

universitet) som jag skrev tillsammans med Sofia Öström och Jonna Mattson under 

vårterminen 2014 undersökte vi språket och kompositionen på röstkort från 1979, 1994 och 

2010. När de två tidigaste producerades var det Riksskatteverket som ansvarade för 

valmaterialet i Sverige, alltså samma myndighet som ansvarade för stora delar av mitt 

undersökta material. Resultaten av den undersökningen visade att språket förändrats markant 

(till det enklare), något som inte kan sägas om resultatet av undersökningen i denna uppsats.  

Slutligen vore det intressant att undersöka det som denna uppsats missar – nämligen om 

broschyrerna blivit mer eller mindre begripliga . Jonsson (2002) applicerar Klarspråkstestet 

på två upplagor av Dags att deklarera, men framför också viss kritik mot testet. Jag skulle 

gärna vilja veta vilka resultat som skulle visas ifall man justerade testet utifrån hennes förslag 

och sedan applicerade det på fler upplagor av broschyren. Med en sådan undersökning skulle 

man både kunna svara på om broschyrerna blivit mer begripliga med tiden och se när 

klarspråksanpassningen gått in i olika faser. Denna undersökning visar att ytspråket 

omarbetats tidigt och tilltalen senare. Vilka andra anpassningar skulle kunna skönjas och när 

har de genomförts? 

8 Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt förändringar i Skatteverkets broschyr Dags att deklarera, från 

1974 till 2014. Undersökningen har behandlat några aspekter av broschyrernas språk och samt 

broschyrernas tilltal. Detta har ansetts intressant att undersöka då svensk språkvård länge 

arbetat för ett enklare och mer begripligt myndighetsspråk. Har detta arbete påverkat de 

utvalda aspekterna i de undersökta broschyrerna? 

Uppsatsens frågeställning var huruvida språket och tilltalen har förändrats, om olika 

förändringar korrelerar med varandra samt om språket kan sägas ha blivit enklare. Hypotesen 

var att språket blivit enklare med tiden.  

De språkliga aspekterna har förändrats över tid, men de har inte blivit linjärt enklare eller 

svårare. Förändringen har vänt någon gång under den undersökta tidsperioden och resultaten 

visar att en majoritet av de uppmätta värdena ligger på ungefär samma nivå år 1974 som 



41 
 

2014. Vissa aspekters förändringar korrelerar, men det finns ingen korrelation mellan å ena 

sidan ordens längd och å andra sidan meningarnas och fundamentens längd. Tilltalen har 

genomgående blivit mer direkta och närhetsskapande. 

Hypotesen kan därigenom sägas stämma för undersökningen av broschyrernas tilltal, men 

inte för broschyrernas språk. Anledningen till att språket inte blivit enklare kan bero på att 

språket var väl genomtänkt och enkelt redan 1974. Detta härleds i sin tur till att broschyren 

1974 var skapad enligt samma mall som den första upplagan av broschyren, från 1972. Den 

broschyren togs fram för att förklara hur deklaranter skulle fylla i en helt ny blankett för 

allmän självdeklaration. Då broschyren skulle förklara något nytt och skickas till ett stort antal 

medborgare lades mycket energi på att göra den enkel och lättbegriplig. Anledningen till att 

språket inte blivit enklare till 2014 kan alltså vara att det var enkelt redan 1974.  
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