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Sammandrag 

Syftet med studien är att genom textanalys undersöka om svenska kommersiella företag använder 

riktlinjer för klarspråk i sina hållbarhetsrapporter. Vidare undersöks om riktlinjerna, som är 

utvecklade för myndighetsspråk, även är lämpliga att tillämpa på hållbarhetsrapporter. 

Analysmodellen för textanalysen består av Språkrådets klarspråkstest. Hållbarhetsrapporter är ett 

sätt för företag att visa att och hur de arbetar med Corporate social responsibility/ansvarsfullt 

företagande, och de slumpmässigt utvalda företagen blev Atrium Ljungberg, Getinge och NCC.  

Genom textanalysen drogs slutsatserna att svenska, stora företag i hög grad arbetar med klarspråk 

och att det vore lämpligt med ett speciellt klarspråkstest för hållbarhetsrapporter. 

 

 

Nyckelord: Klarspråk, textanalys, Språkrådets klarspråkstest, företag, CSR, hållbarhetsrapporter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehåll 

Sammandrag......................................................................................................................................... 1 

Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte............................................................................................................................................ 4 

1.2 Disposition.................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 5 

2.1 Klarspråkets framväxt ................................................................................................................ 5 

2.2 Corporate social responsibility/ansvarsfullt företagande ........................................................... 6 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................ 6 

3.1 Klarspråksforskningens fokus .................................................................................................... 7 

3.2 Effekter av riktlinjer för klarspråk i miljöpolitiska dokument ................................................... 7 

3.3 Klarspråkstestet .......................................................................................................................... 8 

3.4 Avslutande ord om tidigare forskning ........................................................................................ 8 

4. Metod och material .......................................................................................................................... 8 

4.1 Metod.......................................................................................................................................... 8 

4.2 Material .................................................................................................................................... 16 

5. Resultat........................................................................................................................................... 17 

5.1 Atrium Ljungberg ..................................................................................................................... 17 

5.2 Getinge ......................................................................................................................................... 21 

5.3 NCC ............................................................................................................................................. 26 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 31 

7. Slutsats ........................................................................................................................................... 34 

7.1 Förslag på fortsatt forskning..................................................................................................... 34 

Litteratur............................................................................................................................................. 36 



4 

 

Inledning 

Klarspråk är ett klart och tydligt språk som är anpassat efter den tänkta mottagaren. Tidigare har ett 

komplicerat och byråkratiskt språk ofta präglat myndighetstexter, det klarspråksarbete som vuxit 

fram kan ses som en reaktion på detta. (Hedlund 2013:7). Klarspråk motiveras bland annat av 

demokratiska skäl: alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig informationen i de texter som 

myndigheterna skriver. Vidare motiveras klarspråksarbetet av att det är tids- och kostnadseffektivt, 

ökar förtroendet till myndigheter och gör kommunikationen tydlig (Hedlund 2013:10). 

Med tanke på att klarspråk främst riktats mot myndigheter och deras texter vore det intressant att 

titta på om även svenska kommersiella företag använder sig av klarspråk. På det viset fångades mitt 

intresse att undersöka hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapporter behandlar ett mer och mer 

uppmärksammat ämne: socialt och miljömässigt företagande. Att det är ett så pass aktuellt ämne gör 

att det är många företag som vill visa att de arbetar med det vilket tar sig i uttryck i bland annat 

hållbarhetsrapportering (Borglund m.fl. 2012:11 f). Det är av största vikt för företag att deras 

hållbarhetsarbete är förståeligt då människor har blivit allt mer kritiska och medvetna om 

miljömässiga förhållanden (Borglund m.fl. 2012:270). För att det ska vara möjligt att göra 

rapporterna begripliga bör klarspråk vara intressant och även det faktum att klarspråk är tids- och 

kostnadseffektivt bör tilltala kommersiella företag. 

Studier om huruvida specifika myndigheter använder klarspråk finns det ett flertal av men såvitt 

jag vet finns inga studier om företag använder sig av klarspråk, och på så sätt skulle uppsatsen 

kunna fylla en lucka, eller åtminstone uppmärksamma ämnet vilket skulle kunna leda till vidare 

forskning. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida svenska kommersiella företag använder sig av 

riktlinjerna i Språkrådets klarspråkstest i utformningen av sina hållbarhetsrapporter. 

Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 

 Arbetar svenska kommersiella företag med klarspråk i sina hållbarhetsrapporter? 

 Är riktlinjerna kring myndighetsspråk lämpliga att applicera på företags 

hållbarhetsrapporter? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom ett stickprov på tre slumpmässigt utvalda företags 

rapporter. Studien är avgränsad till hållbarhetsrapporter för svenska, stora företag, listade på 
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Stockholmsbörsens Large Cap-lista. På listan finns de svenska företag som omsätter över en miljard 

euro per år. (Nasdaq OMX 2011:8.) 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad som sådan att kapitel två fokuserar på begreppet klarspråk och dess 

framväxt i Sverige. Kapitel tre innehåller tidigare forskning om klarspråk, begriplighet och 

hållbarhetsrapporter. I kapitel fyra redovisas metod och material, där finns information om 

genomförandet av textanalysen och information kring urval av material. Kapitel fem innehåller 

studiens resultat, vilket följs av en diskussion i kapitel sex och slutsatser samt förslag på fortsatt 

forskning i kapitel sju. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för framväxten av begreppet klarspråk och även för begreppet corporate 

social responsibility/ansvarsfullt företagande. 

 

2.1 Klarspråkets framväxt 

I Sverige finns det en lång tradition av att arbeta med klarspråk (Hedlund 2013:71 ff.). På 1970-talet 

hamnade myndigheternas byråkratiska språk i fokus och en utveckling mot ett mer 

medborgarvänligt språk blev aktuell, en utveckling som myndigheterna själva var med och drev. 

Trots det dröjde det innan den nya kommunikationsstilen fick ett brett genomslag (Rahm & Ohlsson 

2009:25). Nedan följer en kort historisk överblick om klarspråkets framväxt. 

De första riktlinjerna angående lagspråk och språk i andra författningar gavs ut 1967 av 

Statsrådsberedningen. Ytterligare material som publicerades var ”Att skriva bättre svenska”, av 

Svenska språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd (1977) och ”Myndigheternas 

skrivregler” från Statsrådsberedningen (1991) (Hedlund 2013:71 ff.). 

2006 bildades Språkrådet som fick ansvar för klarspråksarbetet. Vidare fick Sverige 2009 en ny 

språklag där det i den elfte paragrafen fastlås att: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 

enkelt och begripligt.” Vad som inte är helt klart i lagen är hur mottagaranpassning ska tolkas och 

inte heller vilka slags texter som lagen innefattar. Däremot menas att: ”I Språkrådets kommentarer 

till de olika paragraferna framgår att språklagen ger vissa riktlinjer för vilka språkliga drag som 

avses med klart språk.” (Nyström Höög m.fl. 2012:20 f.) 

Språkrådets klarspråksarbete består av många olika aktiviteter. Bland annat ger de ut en tidning, 

”Klarspråk – bulletin från Språkrådet” samt anordnar exempelvis seminarier och föreläsningar om 
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klarspråk. De delar även ut priset Klarspråkskristallen till en myndighet, kommun eller ett landsting 

som utmärkt sig i sitt klarspråksarbete (Språkrådet 2015a). 

Sveriges klarspråksarbete är framgångsrikt och influerar andra länder till att arbeta med 

klarpsråk (Rahm & Ohlsson 2009:26). Vidare är utmaningarna för klarspråksarbetet många: 

engelskans inflytande, det mångspråkiga samhället vi lever i och faktum att stor del av den nutida 

kommunikationen sker på webben är några av dem (Nyström Höög 2009:12). 

 

2.2 Corporate social responsibility/ansvarsfullt företagande 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) eller som det kan kallas på svenska, ansvarfullt 

företagande är mycket aktuellt. Kort och gott kan CSR definieras som det ansvar ett företag tar för 

miljömässiga och sociala aspekter, även om det inte är lagstiftat (Borglund m.fl. 2012:22).  

Det immateriella värdet utgör sådan stor del som 75 % av ett företags värde. Det är på så sätt CSR 

kommer in i bilden, eftersom CSR påverkar företagets rykte som i sin tur är viktigt för det 

immateriella värdet (Borglund m.fl. 2012:270). 

 Företag har intressenter och de kan prioriteras i olika ordning. Intressenter kan beskrivas som 

aktörer vilka berörs av eller kan påverka företaget. I den klassiska intressentmodellen ingår: 

anställda, leverantörer, kunder, investerare, ägare, konkurrenter, allmänheten och media. Vilka som 

räknas till intressenter kan variera, exempelvis kan miljö och kommande generationer inkluderas 

(Borglund m.fl. 2012:34 f.). 

Det immateriella värdet gör det viktigt för företag att människor sympatiserar med deras 

hållbarhetsarbete. Detta har blivit mer aktuellt i och med att människan blivit mer individualistisk 

och ser val av varumärke som någonting starkt kopplat till sig själv, sin egen stil och sina egna 

åsikter (Borglund m.fl.2012:268). För att få acceptans av konsumenterna krävs att hållbarhetsarbetet 

når ut väl och att företaget bildar en relation med intressenterna. Relationen ska bidra till att 

intressenterna ska kunna bedöma om företaget faktiskt arbetar med hållbarhet. Ytterligare ska den 

bidra till att konsumenten ska vara benägen att bekräfta att kommunikationen är adekvat genom att 

företagets rapporterade syn på hållbarhetsarbete verkligen finns i företaget (Borglund m.fl. 

212:271). 

 

3. Tidigare forskning 

Kapitlet innehåller tidigare forskning om klarspråk och om begriplighet i miljödokument. Sedan 

presenteras forskning om klarspråkstestet, som är det test som använts i uppsatsen för att undersöka 

användningen av klarspråk. Kapitlet avslutas med en sammanfattande bild av klarspråksforskning. 
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3.1 Klarspråksforskningens fokus 

Klarspråksforskningen har varit inriktad på olika perspektiv i texten under olika tidsperioder. För att 

kunna forska om och analysera klarspråk behövs teori och metod från språkvetenskapen. 

Följaktligen påverkar språkvetenskapen med sin teori och metod, vad som kan undersökas inom 

klarspråk vilket förklarar att olika angreppssätt dominerat under olika tider (Nyström Höög 2009:9). 

På 1970-talet var den stilistisk-grammatiska metoden i fokus för klarspråksarbetet, den riktar in 

sig på ord och meningar. Riktlinjerna kring klarspråk handlade därför mycket om vilken 

meningslängd som var optimal för läsbarheten (Josephson 2005) (Nyström Höög 2009:9). De 

brister som fanns i att enbart använda den stilistisk-grammatiska metoden, lade grund för det text-

lingvistiska perspektivet som användes flitigt under 1980-talet. Det textlingvistiska perspektivet 

beskrivs enligt följande: ”Då handlar det om sambandsled, sambandsmarkörer, 

dispositionsprinciper och styckeorganisation” (Nyström Höög 2009:9). 

Nästkommande steg blev det kognitiva och pragmatiska perspektivet, där mottagar- och 

genreanpassning är nyckelord. Under 1990-talet dominerade det etnografiska perspektivet. Det var 

då läsaren kom in i bilden, eftersom skillnaden mellan autentisk läsning och textanalys 

uppmärksammades. Bland annat fokusgrupper användes för att få läsarens perspektiv på läsbarheten 

i olika texter (Josephson 2005) (Nyström Höög 2009:9 f.). 

Klarspråkstestet som utvecklades 2001 fokuserade mest på det textlingvistiska och det 

grammatiskt-stilistiska perspektivet vilket är befogat då det är komplicerat att mottagaranpassa 

myndighetstexter. Mottagaren kan vara så pass många olika människor och det är svårt att väga in 

allas behov (Nyström Höög 2009:10). 

 

3.2 Effekter av riktlinjer för klarspråk i miljöpolitiska dokument 

Vidare har det forskats om begriplighet i myndigheters miljöpolitiska dokument i USA. Vissa 

myndigheter där efterfrågar riktlinjer för klarspråk vilket beror på att dokumenten ofta är 

svårbegripliga vilket gör att människor inte litar på rapportens utgivare (Jones m.fl. 2012:331 f.). 

Resultatet för undersökningen visade att användningen av pronomen i rapporten påverkade 

läsarens förståelse, men att det varierade med läsarens utbildningsnivå. Huruvida rapportens 

rubriker var utryckta i frågeform hade inverkan på uppfattningen av om dokumentet kändes bekant 

och även för tillförlitligheten för dokumentet. Utöver det fastslogs att designen på dokumentet hade 

inverkan på läsarens förståelse och attityd gentemot de som skrivit dokumentet. Dock understryks 

att det behövs fler studier om riktlinjerna för pronomen och frågetecken i rubriker, då studien hade 

brister och utvecklingsmöjligheter (Jones m.fl. 2012:331). Slutligen nämns att en studie om hur 
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miljödokument fungerar på webben vore intressant, då den gruppen kunnat prestera annorlunda än 

de som läser dokumentet på papper (Jones m.fl. 2012:365). 

 

3.3 Klarspråkstestet 

För att ta reda på vilka språkliga drag som bidrar till begriplighet i myndighetstexter fick en grupp 

språkvårdare uppdraget att läsa några texter för att sedan svara på frågor om begripligheten i dem. 

En kontrollgrupp som bestod av språkexperter läste även texterna. Materialet bestod av nio olika 

texter i tre olika genrer (Nyström Höög 2009:7). 

När detta vara gjort rankades texterna utifrån begriplighet. Sedan sammanställdes vilka språkliga 

drag som ökade respektive sänkte textens begriplighet, vilket ledde till att det allra första 

klarspråkstestet kom 2001. Slutligen sammanställdes rapport om undersökningen som heter ”På väg 

mot ett myndighetsspråk” (Nyström Höög 2009:7 f). 

 

3.4 Avslutande ord om tidigare forskning 

Fler forskare är överens om att det finns ett behov av vidare forskning inom klarspråk och att det 

speciellt saknas internationell forskning inom området (Ohlsson & Rahm 2009:27) (Josephson 

2009:101). Det saknas även forskning om klarspråksriktlinjernas faktiska genomslag i texten och: 

 

Med tanke på att klarspråksidéerna haft en framträdande plats i svensk språkvård sedan 1970-talet är 

forskningsluckan påfallande eftersom ingen samlad beskrivning och diskussion om klarspråksarbetets bakgrund, 

praktiska betydelse och idémässiga förankring än så länge existerar. (Ohlsson & Rahm 2009:28) 

 

Den tidigare forskningen som presenterats bör ge en tydlig bild av delar av den forskning som 

bedrivits inom framför allt klarspråk men också om begripligheten i miljöpolitiska dokument. 

 

4. Metod och material 

I metodkapitlet presenteras information om hur jag gått tillväga när jag analyserat de valda 

hållbarhetsrapporterna. Jag presenterar de olika språkliga drag som analyserats och beskriver även 

vad en textanalys innebär. Slutligen presenteras materialet och hur urvalet av det skett. 

4.1 Metod 

Metoden för undersökningen är en kvalitativ textanalys. Textanalysen tillämpas för att komma åt 

information om huruvida de språkliga drag som ska leda till högre begriplighet i texter, återfinns i 

rapporterna. Jag drar slutsatsen att hållbarhetsrapporter räknas som brukstexter, då brukstexter 
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innefattar rapporter. I brukstexter kan det vara relevant att granska ”vad texterna egentligen säger 

och hur de säger det” (Hellspong & Ledin: 1997:11). 

Ett av de många motiv som finns till att tillämpa textanalys på brukstexter är möjligheten att 

tränga in i texten. Tränger vi längre in i texten kan vi hämta mer från den och förstå innehållet 

bättre. Analysen är hermeneutisk eller tolkande. Det räcker således inte att ögna igenom en text för 

att förstå den, då texten ofta är mångbottnad och har budskap dolda under ytan. Dessa framkommer 

vid en tolkning av texten (Hellspong & Ledin: 1997:12). 

Brukstexter delas upp på fler olika sätt, bland annat i genrer. Med genre avses en speciell typ av 

text, som ”är en socialt förankrad textsort, som fått sitt namn av sina användare och som är rotad i 

en viss verksamhet” (Hellspong & Ledin: 1997:24). En genre är utöver deskriptiv även preskriptiv, 

på så vis att den reglerar vad som får tas med i just den genren. Hur pass strikt normen är kan 

variera (Hellspong & Ledin: 1997:24). En viss kompetens, genrekompetens krävs för att läsaren ska 

kunna tillgodogöra sig informationen i texten. Förkunskap och läsvanor är exempel på 

genrekompetens (Hellspong & Ledin: 1997:28). För hållbarhetsrapporter krävs således en viss 

genrekompetens från läsarens sida. 

Hållbarhetsrapporterna analyseras genom att jag tittar på om de följer de riktlinjer som finns i 

Språkrådets klarspråkstest. Testet innehåller frågor som skribenten besvarar utifrån egen tolkning. 

Ett kompletterande test innehåller kommentarer samt exempel på hur skribenten kan gå tillväga för 

att undersöka om riktlinjerna följs. Klarspråkstestet fungerar att använda på egna texter såväl som 

på andras, och har som mål att rapporten i fråga ska bli mer begriplig (Språkrådet 2015a). Eftersom 

det är just klarspråk i någon annans rapport som jag undersöker passar testet väl. Språkrådet är som 

tidigare nämnt, de som har ansvar för klarspråksarbetet i Sverige idag och därför anser jag att testet 

de utformat bör ge en rättvisande bild av vilka faktorer som påverkar begripligheten i rapporter. 

Nedan presenteras en sammanfattning av klarspråkstestet (Språkrådet 2015b 

http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/fragor2.pdf) (Språkrådet 2015c 

http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/kommentarer2.pdf). 

 I det första stycket under varje rubrik presenteras vad klarspråkstestet rekommenderar för att 

öka begripligheten och i det andra stycket presenteras hur jag gått tillväga för att studera om 

texterna följer rekommendationerna. 

 

Målgrupp och syfte  

Klarspråkstestet beskriver vikten av att ha målgrupp och syfte i åtanke under textanalysen. 

Exempelvis bör ordval och tonläge anpassas efter mottagare och syfte. Skribenten rekommenderas 

även att skriva ut syfte och mottagare i rapporten. Det mest centrala i rapporten kan med fördel 

skrivas ut, exempelvis i ett inledande avsnitt. Dessa drag ska öka begripligheten i texten, då olika 

http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/resources/fragor2.pdf
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mottagare har olika behov. Om skribenten skriver för en ung målgrupp eller en äldre påverkar 

exempelvis användningen av vissa ord. 

För att undersöka ovanstående tittade jag på om syfte och mottagare var utskrivet i inledningen 

eller i någon annan del av rapporten. Jag tittade även på om det mest centrala i texten var utskrivet.  

 

Dispositionen  

Det finns olika sätt att disponera en text på och dispositionen bör vara anpassad efter läsarens 

behov. Enligt klarspråkstestet behöver dispositionsprinciperna för det mesta kombineras i en och 

samma text. Vidare ger testet exempel på olika dispositionsprinciper: emfatisk, vilket betyder att det 

viktigaste i texten placeras först. En emfatisk disposition går att använda båda allmänt i rapporten 

men även i de olika avsnitten. Tematisk disposition passar väl när olika delämnen presenteras i 

rapporten. Kontrastiv uppställning är bra i exempelvis argumenterade delar medan Kronologisk 

disposition passar i bland annat instruktioner. Annan valfri disposition som är systematisk fungerar 

även, exempelvis som orsak före verkan. Dispositionen är viktig för att kunna läsaren ska kunna få 

en tydlig bild av texten. 

Mottagarskaran för rapporterna är bred, därför studerade jag vilka typer av disposition som 

användes och om den passade den generella läsaren. 

 

Perspektivet och tonen 

Perspektivet i rapporten kan vara exempelvis läsarens eller skribentens. Perspektivet som väljs 

påverkar texten, exempelvis genom vilka ordval skribenten bör göra. Mål och syfte med rapporten 

är de faktorer som används för att välja perspektiv. Klarspråkstestet redovisar även här vikten av att 

använda ett så kallat befolkat språk. Med det menas att det tydligt ska framgå för läsaren vem som 

är aktör. Till sist handlar perspektiv och ton om huruvida företaget använder sig av personliga 

pronomen som vi. Testet rekommenderar att personliga pronomen blandas med namn för att ge en 

ledigare ton som passar bättre för läsaren. Perspektivet i rapporten påverkar begripligheten eftersom 

det som det låter, blir lättare för läsaren att förstå texten om den är skriven utifrån det egna 

perspektivet. 

För att undersöka perspektivet granskades om det förekom mycket information som inte var 

relevant eller nödvändig för den generella läsaren. Exempelvis bör information om vem det är som 

givit uppdraget att skriva rapporten inte presenteras om texten ska utgå från läsarens perspektiv, 

därför undersökte jag om sådan information förekom. För att studera om det framgick vem som var 

aktör i texten, tittade jag helt enkelt på om aktören oftast var utskriven. Sedan söktes rapporten 

igenom efter det personliga pronomenet vi. 
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Överskådlighet  

Att texten är överskådlig är viktigt då alla läsare inte nödvändigtvis är intresserade av att läsa hela 

rapporten. För att texten ska bli överskådlig bör huvudbudskapet framhävas tidigt, det kan 

genomföras genom att textens innehåll sammanfattas i början och att rapporten får en adekvat titel. 

Innehållsförteckningen bör även ge en god överblick och inte innehålla vaga rubriker såsom 

bakgrund eller undersökning. Underrubrikerna får gärna innehålla verb då läsaren förstår vad som 

sägs eller görs. Rapporten bör för överskådlighetens skull ha en sammanfattning där det mest 

centrala finns med. Sammanfattningen bör stå först, vara kort och även kunna läsas fristående. Det 

bör även finnas sammanfattningar i varje kapitel. Till sist rekommenderar testet punktuppställningar 

och faktarutor på ställen där mycket information radas upp. 

För att undersöka om huvudbudskapet tydligt framgick prövade jag att läsa första sidan för att 

sedan fundera över om jag förstod huvudbudskapet. Problemet med det var att jag inte riktigt visste 

vad huvudbudskapet var eftersom det inte är jag själv som skrivit texten, därför utgick jag från det 

uppfattade huvudbudskapet. Vidare undersöktes om rubrikerna var talande för innehållet under 

dem. Rubrikernas precision granskades också, där letade jag efter om rubriker innehöll verb och 

även om de innehöll typiskt vaga ord som bakgrund. Avslutningsvis tittade jag på om det fanns 

sammanfattningar och om det fanns punktuppställningar samt faktarutor för viktig information eller 

när information radades upp. 

 

Tabeller och diagram  

För att göra texter med komplicerade siffror i tydliga kan diagram och tabeller användas. De 

tabeller och diagram som förekommer bör vara lättolkade, vilket de blir genom rubrik och 

numrering såsom exempelvis Tabell 1. Tabeller/diagram bör kommenteras i den löpande texten och 

vara placerade vid texten de behandlar. De bör även visa på relevant information och förenkla 

information som finns i rapporten. 

För att studera tabeller/diagram gick jag igenom samtliga av dem i rapporten och tittade efter de 

språkliga drag som beskrevs ovan för att sedan sammanfatta informationen jag fick fram.  

 

Styckeindelning 

Testet rekommenderar en huvudidé för varje stycke och även att nytt stycke genomgående markeras 

på samma sätt. För att markera nytt stycke rekommenderas blanksteg eller indrag. För rapporter 

som är tryckta bör indrag väljas. Årsredovisningarna finns både i pappersformat och som PDF. 

För att undersöka styckeindelning tittade jag på om en idé representerade ett stycke generellt sett i 

texten. Kontinuitet i val av blanksteg och indrag studerades även, dock lades ingen värdering i 
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vilken av dessa som valdes då båda är acceptabla eftersom rapporten finns både som PDF och i 

pappersformat. 

 

Rubrikerna 

Klarspråkstestet rekommenderar att de rubriker som finns i rapporten ska vara informativa. Vaga 

rubriker som bakgrund och inledning avråds skribenten att använda. Huvudrubrikerna kan vara 

övergripande medan underrubrikerna i texten bör vara mer specifika och gärna innehålla verb då 

läsaren förstår vad som händer. Två eller tre rubriknivåer rekommenderas och dessa ska enkelt gå 

att särskilja. Slutligen bör rubrikerna i innehållsförteckningen vara symmetriska. 

Punkten om symmetri valdes bort då innehållsförteckningen rör hela årsredovisningen och således 

är väldigt lång samt innehåller information från årsredovisningen vilket inte är relevant. Däremot 

undersökte jag om rubrikerna var relevanta för texten under dem och att det fanns lagom många 

rubriknivåer som enkelt gick att särskilja genom exempelvis färgsättning. Rubrikernas precision och 

om de stämde överens med innehållet i texten studerades även. 

 

Sambanden i texten 

Sambanden i texten är viktiga,  resonemangen bör vara lätta att hänga med i och det ska inte saknas 

information för läsaren som förhindrar detta. För att skapa ett flyt i texten används textbindning. 

Det finns olika typer av textbindning och här undersöks referensbindning. Referensbindning har i 

sin tur tre olika underkategorier: identisk upprepning, modifierad och pronominalisering. Identiskt 

och modifierad upprepning är precis som det låter, medan pronominalisering betyder att pronomen 

används istället för exempelvis ett namn (Hellspong & Ledin 1997:80 ff.). Ord som binder ihop, så 

kallade konnektiver är även fördelaktiga för att visa samband. (Hellspong & Ledin 1997:88 f.). 

Sambanden i texten granskades genom att jag undersökte förekomsten av pronomen. Sedan söktes 

texten igenom efter konnektiver. Det gick till så att de tre första orden som står listade efter varje 

typ av konnektiv i klarspråkstestet användes för ett stickprov. Dock togs bara huvudtyperna av 

konnektiver med, men några exempel på underkategorier är även listade nedan: 
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 Additiv/tillägg: och, också och såväl. 

 Temporal/tidsaspekt: först, nu och då. 

 Adversativ/motsats: men, däremot och även om. 

 Kausal/orsak: därför, eftersom och på grund av. 

 

Följande tre listas även i klarspråkstestet men är endast underkategorier till kausala: 

 Konditional/villkor: om, ifall 

 Konsekutiv/följd eller slutsats: så att, alltså, följaktligen 

 Final/avsikt: för att, i syfte att 

 

Beroende på vilken kategori av konnektiver som dominerar kan slutsatser om texttyp dras. 

Exempelvis används additiva som sammanbindare till påståenden i beskrivningar, temporala mest i 

berättelser, adversativa för argumenterande texter och kausala för utredningar. Dessa är de fyra 

huvudtyperna som finns (Hellspong & Ledin 1997:88 f.). 

 

Meningarna 

I genomsnitt ska en mening innehålla 15-20 ord, men både längre och kortare meningar bör finnas 

för att ge texten en önskvärd rytm, annars riskerar texten att bli antingen hackig eller tung för 

läsaren. Klarspråkstestet rekommenderar skribenten att: ”låt ord och satsdelar som hör ihop stå 

ihop” (Språkrådet 2015c:27), därför granskades om meningarna hade naturlig ordföljd. Inskott i 

texten bör inte förekomma, det vill säga satser som infogas mellan andra ord/satser som hör ihop. 

Klarspråkstestet rekommenderar även användning av högertunga meningar.  I vänstertunga 

meningar är det finita verbet i huvudsatsen långt till höger i meningen, vilket leder till att 

fundamentet blir långt. Detta försvårar för läsaren jämfört med om verbet kommer i början och 

meningen är högertung. 

För att ta reda på hur många ord per mening som förekom slumpades en sida ut, jag ansåg att det 

borde vara ett tillräckligt stort stickprov för att få fram meningslängden. När den slumpmässiga 

sidan genererats, räknades antal ord/mening på sidan för att få fram ett genomsnitt. Även för att titta 

på naturlig ordföljd och vänstertunga meningar slumpades en sida i rapporten ut för att ge en bild av 

meningarna. Definitionen av vänsterunga meningar som användes var att vänstertunga meningar har 

de flesta orden i fundamentet (Hellspong & Ledin 1997:77). 
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Orden och fraserna 

Aktiva verb istället för passiva bidrar till att texten blir mindre stel och att det tydligt framgår vem 

som är aktör, det vill säga vem som gör någonting. Långa ord göra texten tung att läsa, därför 

avråds skribenten från att haka på betydelselösa ord. Vad som räknas till ett långt ord är 

svårdefinierat, men jag utgick från en definition som menar att ett ord på 7 bokstäver eller mer är 

långt. Sedan finns även överlånga ord, vilka är minst 14 bokstäver långa (Hellspong & Ledin 

1997:71). 

Substantiveringar, att verb görs till substantiv, är ett annat språkligt drag som testet avråder från 

då flera substantiveringar i rad gör texten oklar, tung och opersonlig. Sedan rekommenderas korta 

prepositioner i texten då det skapar ett bättre flyt än vad långa gör. Fackord, engelska ord och 

förkortningar är någonting som skribenten bör tänka en extra gång kring innan användning. 

Förkortningar får användas, men bör förklaras om de inte är allmänt vedertagna såsom FN. Fackord 

bör förklaras direkt efter användning och kan som komplement infogas i en definitionslista. 

Engelska ord ska om möjligt bli utbytta ut mot svenska. Testet avråder även skribenten från att 

använda mode- och jargongord, abstrakta samt ålderdomliga ord. Detta då de gör texten mindre 

begriplig. 

För att undersöka om aktiva verb används i rapporten granskade jag verben. Sedan granskade jag 

om ord var förlängda utan något syfte och hur många långa och överlånga ord det förekom på en 

slumpad sida. De första 68 orden i andra stycket på den utslumpade sidan blev undersökta. 

Substantiveringar studerades även genom att jag sökte på vanliga ändelser en substantivering har, 

vilka står listade i klarspråkstestets exempel: -ande, -ende, -ing, -ning, -else. 

Sedan sökte jag igenom texten efter prepositioner som avseende, rörande, angående, beträffande 

och gällande för att få fram hur pass frekventa dessa var. Även de korta prepositioner som 

rekommenderas som om, på, för och till blev eftersökta.  

 Rapporten genomsöktes även efter fackord och förkortningar. Engelska ord letades upp och 

Språkrådets lista över engelska ord med svensk motsvarighet användes för att ge förslag på svenska 

alternativ (Språkrådet 2015d). Sökmetoden användes även för att hitta ålderdomliga ord, men här 

användes exemplen i klarspråkstestet då jag ansåg det svårt att definiera ett ålderdomligt ord: 
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 anföra, uttala, påtala, avse att, påkalla  

 är erforderlig 

 de nu ifrågavarande, föreliggande  

 föreligga 

 erhålla 

 i förevarande fall 

 efterkomma 

 åligga 

 

För att undersöka mode- och jargongord användes även exemplen från klarspråkstestet: 

 Agenda 

 Aktör 

 Arena 

 Fokusera 

 

Abstrakta ord var väldigt diffust att undersöka. Det bästa sättet att granska förekomsten av sådana 

ord ansåg jag vara att läsa igenom texten och fundera på om det fanns ord som kunnat 

konkretiseras. 

 

Stavfel och språkriktighetsfel  

Den sista punkten som jag studerade var språket i rapporterna. Det säger nog sig självt att texten är 

mer begriplig om den inte innehåller språkliga fel som exempelvis stavfel. Här gick jag inte in på en 

djupare analys utan gjorde en översikt av uppenbara språkliga missar. 

Riktlinjerna presenterade ovan ska tillsammans göra en text så begriplig som möjligt. Vissa 

riktlinjer var dock inte möjliga att undersöka och dessa redogörs för nedan: 

 

Innehållet 

Den här punkten valdes bort, den handlar om att rapporten ska ha ”rätt” innehåll för läsaren 

beroende på vad denne ska kunna göra. Jag har dessvärre ingen insyn i vad företaget vill att läsaren 

ska kunna göra efter att ha läst texten. 
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Rapportens olika delar 

Att allt som ska finnas med i rapporten finns med undersöktes inte då det väldigt svårt för mig att 

veta hur företagen tänkt innehållsmässigt. Här uppmanas även skribenten att använda mallar och 

regler som finns hos företaget, vilket jag inte heller har någon insyn i. 

 

Läsanvisningar under rubriken överskådlighet 

Läsanvisningar syftar till att visa hur texten är disponerad, exempelvis kan skribenten berätta vad 

läsaren kan förvänta sig av nästa stycke. Sådana förekom inte i någon av texterna och analyseras 

därför inte texten. 

Trots de bortvalda språkliga dragen finner jag att tillräcklig många analyseras för att kunna ge en 

rättvis bild av texten. 

 

Hänvisningar till andra delar av texten under rubriken sambanden i texten 

Det bör även finnas tydliga hänvisningar till andra delar av texten vid behov. Utryck som mot 

bakgrund av detta bör inte användas utan hellre ska någonting som redan står i rapporten upprepas. 

Detta granskas dock inte då inga sådana hänvisningar förekommer i texterna. 

 

4.2 Material 

Materialet för undersökningen utgörs av 2014 års hållbarhetsrapporter från tre stora, svenska 

företag: Atrium Ljungberg, Getinge och NCC. Rapporterna är ett sätt för företag att visa att de 

arbetar med CSR, som kan översättas till företagens samhällsansvar eller företagens sociala ansvar 

(Borglund m.fl. 2012:22). Dock är ansvarfullt företagande ett mångbottnat begrepp, då det har 

många olika definitioner, bland annat beroende på att människor i olika delar av världen fokuserar 

på olika delar av CSR som exempelvis välgörenhet (Borglund m.fl. 2012:18 f). 

Mitt urval av hållbarhetsrapporter har gjorts bland företag som finns på Stockholmsbörsens 

Large Cap-lista (Affärsvärlden 2015). Att just stora företag valdes beror på att det mestadels är 

större företag som arbetar med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrapporter. Det är även dessa företag 

som har de mest komplicerade strategierna vilket bör göra kommunikationen svårförståelig 

(Borglund m.fl. 2012:271 f). 

Ibland återfanns flera aktier från samma företag på aktielistan (benämnda som A-B eller C-

aktier) och om så var fallet, exkluderade jag de aktier som inte var A-aktier. Denna exkludering 

möjliggör att samtliga företag har samma sannolikhet att bli valda, då alla företag med flera aktier 

listade har en A-aktie. Dessutom exkluderade jag de företag vars hållbarhetsrapporter var skrivna på 

engelska. Därefter utfördes ett slumpmässigt urval om tre företag med hjälp av en 
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nummerslumpgenerator där varje nummer representerar ett företag, dessa blev Atrium Ljungberg, 

Getinge och NCC. Samtliga har sin hållbarhetsrapport i sin årsredovisning. 

Att urvalet skedde slumpmässigt berodde på risken för ett snedvridet resultat, vilket hade kunnat 

bli utfallet om jag själv valt då jag troligtvis valt företag jag själv kände igen, och de företag kunnat 

ha en gemensam nämnare som påverkat språket i rapporten. 

Metoden kan kritiseras för sin subjektivitet, då den kräver tolkning. Textanalysen hade 

exempelvis kunnat kompletteras med intervjuer för att få företagens perspektiv. Endast intervjuer 

hade dock varit ofördelaktig då det finns incitament för företagen till att inte hålla sig till sanningen.  

 

5. Resultat 

I kapitlet redogörs för resultatet av textanalysen. Presentationen sker företag för företag och är 

sorterad under rubriker för överskådlighetens skull. Innan resultatet för varje företag presenteras 

kort information om deras verksamhet. 

5.1 Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som har 26 miljarder i fastighetstillgånger uppdelat på 49 

olika fastigheter (Atrium Ljungberg 2014). Deras hållbarhetsapport är tio sidor lång. 

 

Målgrupp och syfte 

Det finns ingen uttrycklig information i rapporten om dess mottagare. Att döma av innehållet 

vänder den sig till investerare såväl som till medarbetare och konsumenter, då informationen är 

generell om de olika delarna. Rapportens syfte är inte utskrivet, men texten är uppbyggd på så sätt 

att läsaren snabbt förstår vad syftet är, att rapportera om företagets hållbarhetsarbete. Exempelvis 

står det högst upp till vänster på sidan: Ansvarsfullt företagande och rubriken är Med omsorg om 

människor och miljö. Faktum att rapporten ingår i företagets årsredovisning visar även att det är 

någonting som ska redovisas. Det viktigaste finns i ett inledande avsnitt, vilket är att företaget 

arbetar med hållbarhet. 

 

Dispositionen 

Disponeringen av texten är emfatisk. För att få ytterligare kunskap om deras miljöarbete bör läsaren 

fortsätta läsa. Rapporten är också tematiskt disponerad, exempelvis finns rubriker såsom Hållbar 

stadsutveckling, Hållbar resursanvändning och Hållbara medarbetare vilka behandlar olika teman. 

I slutet av texten finns en rubrik som heter Styrning av vårt hållbarhetsarbete, där beskriver 

företaget vem som ansvarar för att det arbetet blir gjort. Det finns även en inledning till varje kapitel 

där delämnet i sin helhet tas upp för att sedan följas av underrubriker. 
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Perspektivet och tonen 

Perspektivet är anpassat efter läsaren genom att det inte beskrivs utförligt hur all information är 

framtagen. Dessutom finns ett komplement till rapporten där mer siffror och dylikt presenteras, 

troligtvis för att göra denna text mer begriplig för någon med mer grundläggande intresse för 

företagets arbete. 

Vidare används aktiva verb över lag i rapporten, ofta finns pronomenet vi framför vilket gör att 

läsaren förstår vem det är som är aktör. Atrium Ljungbergs namn används även på vissa ställen 

även om vi dominerar. Nedan följer ett stycke där vi används: 

 

Vi rapporterar våra koldioxidutsläpp enligt Carbon Disclosoure Projekt (CDP). Från 2013 till 2014 har 

koldioxidutsläppen ökat med 3 kWh/kvm. Ökningen förklaras av uppvärmningsformen i en projektfastighet som vi 

köpt i avsikt att utveckla. (s. 24) 

 

Överskådlighet 

Rapporten börjar som tidigare nämnt med en översikt av hållbarhetsarbetet som företaget bedriver. I 

själva årsredovisningen finns en innehållsförteckning, där de underrubriker som finns med i själva 

texten återfinns. Detta gör det enkelt att direkt hoppa till exempelvis information om hur de 

behandlar sina medarbetare om man som läsare är intresserad av just det. 

Huvudbudskapet i texten blir snabbt synligt, de vill visa att de arbetar med hållbarhet. Det syns 

inte bara genom texten utan även genom rubriker som tydligt säger vad varje del ska handla om. I 

början finns en sammanfattning, men den redogör inte för vad de kommer fram till riktigt utan man 

behöver läsa hela texten för att se exakt vad de gör. Varje avsnitts sammanfattning är just den i 

början av avsnittet. Det är viktigt att ha i åtanke att hållbarhetsrapporten är en del av 

årsredovisningen och inte fysiskt en separat rapport. Till sist, finns punktlistor och faktarutor samt 

rubriker så att läsaren inte tappar bort sig. 

 

Tabeller och diagram 

I rapporten förekommer först tre tabeller och sedan finns ännu fler på en separat sida. Tabell 1, (s. 

20) kommenteras inte i texten och har ingen huvudrubrik, utan har endast rubriker inom tabellen. 

Tabellen är enkel att förstå, förutom att svårförståeliga begrepp som exempelvis gröna hyresavtal 

och BREEAM finns med men inte förklaras. Några sidor senare presenteras BREEAM mer utförligt 

genom en annan tabell. Tabell 2 har en rubrik, men nämns inte i texten. Sammanfattningsvis är 

tabellen enkel att förstå. Nästkommande tabell, nummer 3, har en rubrik och är även den enkel att 

förstå men tabellen kommenteras inte heller i texten. På s. 28 återfinns många tabeller, de har alla 

rubriker, men nämns inte heller alls i texten utan infogas helt plötsligt. Över lag dras slutsatsen att 
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tabellerna i rapporten är förståeliga och tydliga, ofta i färg. Rubriksättning är blandad och tabellerna 

beskrivs inte i texten, vilket kan göra det svårt att koppla ihop dem med innehållet. Att tabellerna 

inte heller är numrerade vilket gör det svårt att hänvisa till en viss tabell. 

 

Styckeindelning 

I huvudsak används ett stycke för en tankegång och styckena markeras genomgående med indrag, 

de är relativt korta vilket gör texten lättöverskådlig. 

 

 Rubrikerna 

Det finns tre nivåer av rubriker: titeln, huvudnivån och sedan undernivåer. Huvudrubrikerna är 

relativt vaga och uppsamlande, såsom Hållbar stadsutveckling medan underrubrikerna är precisa 

och ibland innehåller verb, exempelvis Vi investerar för sociala strukturer. Rubriker som bara 

berättar om dispositionen och heter t.ex. resultat eller beskrivning finns inte. Även om många 

rubriker inte innehåller verb är de tydliga, som rubriken: Tillgänglighet och säkerhet. 

Sammanfattningsvis speglar rubrikerna innehållet väl.  

 

Sambanden i texten 

Textbindning förekommer frekvent i texten, vilket gör det lätt att följa tankegångarna. Ett exempel 

är ”I praktiken innebär detta” vilket syftar tillbaka på vad som skrevs i föregående mening. I 

nästkommande mening finns även uttryck som ”Det i sin tur”, vilket gör sambandet mellan de tre 

meningarna tydligt. Vid flera tillfällen används anaforer t.ex. vi, (s. 23) vilket underlättar för läsaren 

då det blir uppräknande och enkelt att hitta i texten. Anaforer används även på fler ställen genom 

dialoger (s. 23) och målet (s. 24). Detta är en så kallad retorisk bindning (Hellspong & Ledin 

1997:94).  

Det finns flera olika kategorier av konnektiver i rapporten. Additiva konnektiver förekommer 

ofta, exempel på det är också, såväl samt och. Kausala är även vanliga, uttrycket för att förekommer 

till exempel 23 gånger. Temporala och adversativa konnektiver används knappt. Resultatet tyder på 

att texten är utredande och berättande, vilket stämmer väl överens med att det är en rapport. 

 

Meningarna 

En slumpmässig sida valdes för att undersöka meningslängd, sida 23 blev utvald. Meningarna där 

bestod av 7-32 ord, och meningslängden är därför varierad. Genomsnittet räknades till 17,4 

ord/mening. Sedan blev sida 25 blev slumpad och frekvensen av högertunga meningar är där 

mycket hög. Ett exempel är följande mening:  
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Idag finns återvinning på samtliga våra fastigheter. Vi utvecklar kontinuerligt avfallshanteringen i samarbete med 

hyresgästerna och utifrån deras önskemål. (s. 25)  

 

Ytterligare granskades frekvensen av naturliga meningar också på s. 25 och även de hade en hög 

frekvens. 

 

Orden och fraserna 

I texten förekommer i hög grad aktiva verb, istället för passiva. Texten domineras av korta ord, 20 

av de 68 orden var långa, och inga överlånga ord fanns (s. 22). Inte heller substantiveringar var 

vanligt förekommande. Korta prepositioner som om, på, för och till används frekvent istället för 

längre. 

Fackord hittades på flera ställen i texten, och exempel på sådana är följande: 

hållbarhetsprestanda, affärsprocesser, gröna hyresavtal, kundnytta, stadsväven, intressentdialog, 

produktionsmix och näringsidkare. Av kontexten kanske läsaren förstår dessa termer, men de 

förklaras inte. Vidare finns en lista med definitioner i årsredovisningen, men inga av de nämnda 

orden återfinns där. På ett fåtal ställen förklaras begrepp såsom här: 

 

Hur omfattande den samlade miljöpåverkan och våra utsläpp av koldioxid blir, är delvis beroende av våra  

energileverantörers produktionsmix, det vill säga vilka råvaror som används för produktionen av fjärrvärme, kyla 

och el. (s. 24) 

 

Förkortningar som BREEAM och GRI-komplement förklaras inte i samband med användning. Vissa 

enheter för mätningar förklaras inte heller, för den som inte är insatt i teknik. Andra förkortningar 

står första gången i parentes till det hela ordet. Exempel: ”Vi rapporterar våra koldioxidutsläpp 

enligt Carbon Disclosure Projekt (CDP)” (s. 24). I allmänhet finns dock inte många förkortningar, 

Vd och FN finns men bör anses som allmänt vedertagna. 

Främmande ord, modeord- och jargongord har även de en roll i textens begriplighet. En stor del 

av de engelska orden som förekommer är namn på projekt, mätningar eller dylikt och går inte att 

översätta, exempelvis: BREEAM och dess olika skalor, Great Place to work® och Start Up 

Stockholm. De engelska ord som kunnat bytas ut listas nedan, med ett eller flera svenska ord som 

förslag från Språkrådets lista över engelska ord med svenska motsvarigheter.  
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 access - tillgång, tillträde, åtkomst. 

 workshop - arbetsseminarium, verkstad. 

 second hand - andrahands-, begagnat. 

 feedback - återkoppling, gensvar, svar, reaktion, respons. 

 traineetjänst - elev, aspirant, lärling, praktikant. 

 policy - riktlinjer, principer, strategi, politik. 

 

För att undersöka jargong- och modeord utgick jag från listan med exempel på sådana ord som finns 

i klarspråkstestet och endast ett fåtal mode- och jargongord som exempelvis aktör används. 

Abstrakta ord återfinns inte heller i någon betydande grad i texten. Språket är modernt då inga äldre 

byråkratiska ord från listan med exempel finns med.  

 

Språk 

Texten är välskriven och inga tydliga språkliga oklarheter hittades. 

 

5.2 Getinge 

Getinge omsätter 27 miljarder kronor årligen och är en leverantör av produkter såväl som tjänster 

till bland annat sjukhus (Getinge 2014:2). Deras hållbarhetsrapport är åtta sidor lång. 

 

Målgrupp och syfte 

Rapportens rubrik lyder Globalt ansvar, vilket säger en del om vad texten kommer att handla om. 

Den inleds även med:  

 

Getinge tar ett stort ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl vad gäller minskad miljöpåverkan 

från produktion och färdiga produkter som ett socialt ansvar på de marknader där bolaget är verksamt. (s.22) 

 

Stycket visar vilket syfte rapporten har, att bevisa att Getinge gör ett bra arbete inom miljö. Längre 

fram i rapporten står det att hållbarhetsarbetet i sin helhet har som syfte att behålla och locka 

anställda samt kunder, och att rapporteringen är till för intressenter. Slutligen finns det viktigaste i 

rapporten i början. 

 

Dispositionen 

Dispositionen är emfatisk, då första sidan fungerar som en introduktion till resten av rapporten, här 

får läsaren en bild av vad som komma skall. Vill läsaren veta mer bör den dock läsa vidare för att 
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hitta mer specifika frågor som lyfts. Sedan övergår dispositionen till en tematisk sådan, då olika 

rubriker i texten visar på vilket område som beskrivs. Inom varje område finns en ingress, där deras 

arbete inom området kort presenteras, där är dispositionen emfatisk igen. 

 

Perspektivet och tonen 

Rapporten är skriven ur ett intressant perspektiv för läsaren, ingen information om att skribenten av 

rapporten exempelvis fått i uppdrag att skriva en hållbarhetsrapport av chefen finns, utan det som 

finns med vill och behöver intressenterna troligtvis veta om de är intresserade av företagets 

hållbarhetsarbete. 

Om rapporten innehåller befolkat språk kan diskuteras. På första sidan (s. 22) används Getinge 

och Gentingekoncernen frekvent, medan det på nästkommande sida ibland är svårt att veta vem som 

är aktör vilket gjorde texten svårare att läsa och hänga med i. Ibland när språket är befolkat i 

rapporten var aktören oklara grupper som inte förklaras såsom samtliga tillverkande enheter. I en 

faktaruta på samma sida används dock Getinge och vi i princip i varje mening igen. Det är således 

ett väldigt blandat resultat. Ett exempel är följande två meningar, i den första är det oklart vem som 

är aktör medan det i den andra meningen är tydligt. 

 

Mål och åtgärder ska också inriktas mot det som utgör varje anläggnings mest betydande miljöpåverkan. 

Regelbundna externa och interna revisioner medverkar till att ledningssystemen ständigt utvecklas och bidrar till ett 

effektivt miljöarbete. (s. 23) 

 

Getinges hållbarhetsarbete syftar också till att säkerställa koncernens långsiktiga intjäningsförmåga och stärka 

företagets konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet har positivt genomslag på koncernens förmåga att attrahera och 

behålla såväl kunder som anställda, vilket är centralt för den fortsatta utvecklingen av Getinge. (s. 22) 

 

Texten domineras ändå av befolkat språk. Personliga pronomen i form av vi förekom enbart två 

gånger, vilket kan göra att det blir väldigt upprepande med användningen av Getinge. 

 

Överskådlighet 

Rapportens huvudbudskap framgår tydligt genom rubriken Globalt ansvar samt genom att 

rapporten har både ingress och en introducerande sida som beskriver företagets hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen ingår i Getinges årsredovisning och har därför samma 

innehållsförteckning som den. Rubriken i innehållsförteckningen lyder: Hållbarhetsredovisning, 

men där står inte de olika kapitlen som hållbarhetsredovisningen innehåller med. På första sidan av 

rapporten finns en figur och där framgår det vilka fyra områden som Getinge arbetar inom och 
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kapitlen som följer är just de fyra. Dock utrycks det inte explicit att det är de områden som kommer 

att finnas med i rapporten. 

Sammanfattningen som finns i början av rapporten är relativt kort och även fristående från resten 

av texten. Genom texten och figuren över vad deras hållbarhetsrapport innehåller, där det finns 

underrubriker så förstår läsaren vad som kommer beskrivas. Det är ett slags sammanfattande 

introduktion. 

 I ingressen till varje delkapitel finns information om vad som skall komma i kapitlet, och de kan 

ses som nyckelmeningar. De faktarutor och punktuppställningar som finns bidrar till att texten blir 

mer överskådlig. På sida 22 finns en väldigt tydlig och informativ faktaruta, den visar vilka delar av 

hållbarhet som företaget arbetar med. På nästkommande sida finns en informativ ruta med allmän 

information. Det finns även fler faktarutor i texten, i princip på varje sida återfinns antingen 

tabeller/diagram eller en faktaruta, vilket gör rapporten lättöverskådlig. Faktarutorna innehåller ofta 

speciella teman såsom Eco design och uppförandekod. Någon enstaka punktuppställning 

förekommen även. Fler faktarutor och uppställningar hade inte behövts, dels hade det blivit väldigt 

många, dels är informationen redan lättöverskådlig.  

 

Tabeller och diagram  

Sammanlagt finns 13 diagram i rapporten, inget förutom ett omnämns i texten på samma sida. Det 

är svårt att förstå till vilken text diagrammen tillhör, då de genomgående är separerade från texten 

genom en streckad linje. Därmed är de placerade i något slags ingenmansland längst ned på sidan. 

Även om diagrammen inte nämns i texten behandlas samma ämne i texten ovanför. Diagrammen är 

på så sätt placerade under rätt slags underrubrik, exempelvis finns diagram om olyckor under 

avsnittet om medarbetare. 

 På så sätt är samtliga diagram väsentliga för sammanhanget då de handlar om miljö (t.ex. avfall) 

och även för att de ger en klar bild av utvecklingen av Getinges hållbarhetsarbete då läsaren enkelt 

kan jämföra tidigare års resultat genom staplar i flera av diagrammen. Samtliga diagram har 

rubriker men är inte numrerade vilket gör det svårare att referera till ett specifikt diagram. Texten 

under diagrammen som ska förklara vad exempelvis de olika färgerna står för är även väldigt liten 

vilket gör diagrammen något otydliga. 

 

Styckeindelning 

Styckena är enhetligt markerade genom blankrad. Skribenten har använt stycken på ett adekvat sätt 

genom att ha en viktig idé i varje stycke.  
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Rubrikerna 

Rubrikerna i rapporten är tydliga. Initialt finns den övergripande huvudrubriken Globalt ansvar som 

berättar om det övergripande temat. Den första underrubriken lyder Minskad miljöpåverkan från 

tillverkning och produkter, andra exempel på underrubriker är Fokus på medarbetare och 

värderingar, Värdeskapande för intressenterna och Integritet och samhällsansvar. De är alla 

relativt generella men ringar ändå in de olika områdena. Dessa har i sin tur gröna underrubriker. 

Några exempel lyder: energi och klimat samt avfall och återvinning, vilka är mer inringande. På 

några ställen i rapporten finns ännu en rubriknivå, markerad med svart text, ett exempel på en sådan 

rubrik är Transporter och energieffektiviseringar, här blir det således ännu snävare. Sammanlagt 

finns fyra olika rubriknivåer. Med detta sagt dras slutsatsen att rubrikerna är informativa. 

Rubrikerna på nivå tre och fyra är grafiskt avskilda, då rubrik tre står i gröna versaler medan 

rubrik fyra står i svarta gemener samt har en punkt efter sig. De andra två rubrikerna är i helt andra 

storlekar så dessa särskiljs tydligt. Slutligen stämmer rubrikerna bra med innehållet i rapporten. 

 

Sambanden i texten 

Övergripande är sambandet mellan stycken och meningar tydligt vilket skapar ett bra flyt. På flera 

ställen förekommer upprepningar av ord från föregående stycke och även ord som detta som är en 

pronominalisering. Retorisk bindning används och nedan följer ett exempel på det:  

 

Det säkerställer ett strukturerat miljöarbete genom krav på uppföljning av den egna miljöpåverkan och att mål, 

åtgärder och utarbetande av rutiner sker inom väsentliga områden. Mål och åtgärder ska också inriktas mot det som 

utgör varje anläggnings mest betydande miljöpåverkan. (s.23) 

 

Additiva konnektiver används frekvent i texten, exempelvis och, också och såväl. Även kausala 

som t.ex. om, och för att används. Temporala och adversativa konnektiver används knappt. 

Resultatet stämmer väl överens med vilka konnektiver som bör användas i en beskrivande och 

utredande text som denna. 

 

Meningarna  

Även för denna rapport valdes en slumpmässig sida ut för att undersöka meningslängd. Meningarna  

innehöll 6-28 ord, vilket är en varierande längd (s.26). Medellängden räknades till 16,9 ord/mening. 

Sedan slumpades s. 27 ut för att undersöka om meningarna var höger- eller vänstertunga. Många 

meningar visade sig vara högertunga, såsom:  

 

Getingekoncernen strävar efter att etablera en verksamhet med stor samlad kompetens och bred erfarenhet för att 

skapa en dynamiska organisation som kan fortsätta att utveckla företaget i linje med de strategiska målen. (s. 27) 
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Men även vänstertunga meningar påträffades: 

 

Genom att skapa en organisation som kan attrahera de bästa och mest innovativa kvinnorna och männen över hela 

världen stärker Getinge sin redan mycket resultatinriktade kultur ytterligare. (s. 27) 

 

Naturliga meningar undersöktes även på s. 26. Sidan dominerades av naturliga meningar som: 

 

Stor vikt läggs på de anställdas välbefinnande och företaget ska tillhandahålla säkra och sunda arbetsmiljöer i nivå 

med bästa praxis. (s. 26) 

 

Orden och fraserna 

Huruvida aktiva verb främst används i texten är svårt att avgöra. Vissa delar domineras av aktiva 

verb medan andra domineras av passiva, ett exempel är detta stycke som bara innehåller passiva 

verb: 

 

Under året har ett antal initiativ inletts för att ytterligare förstärka tillgången på lämpliga ledare i framtiden. Bland 

annat har en koncerngemensam process införts för att identifiera talanger i ett tidigare skede i deras karriär. Utbytet 

mellan affärsområdena har också strukturerats och utökats för att etablera en koncerngemensam talangpool. 

Utvecklingsplaner har också strukturerats ytterligare för att säkerställa att rätt kompetens byggs upp i koncernen. (s. 

26) 

 

Samtidigt finns det stycken som endast innehåller aktiva verb: 

 

En utmaning för Getingekoncernen är att bolagets produktionsanläggningar i flera fall ligger i länder där det är 

svårare att hitta lämpliga elleverantörer. Tillväxtmarknaderna har traditionellt höga utsläpp från elproduktion, vilket 

gör att utsläppen här ökar vid en växande tillverkningsvolym. (s. 24) 

 

Orden i rapporten är relativt långa, 31 av de 68 ord som granskades definieras som långa, varav 5 av 

dem som överlånga (s. 24). Substantiviseringar förekommer till en viss grad i texten, men oftast inte 

som långa kedjor. Här är ett exempel på en mening med en substantivering i sig: 

 

För några anläggningar har utrustning för en effektivare uppvärmning installerats, bland annat genom 

värmeåtervinning och användning av värmepumpar, vilket minskat energiförbrukningen vid dessa enheter. (s. 24) 

 

Prepositioner som avseende, rörande, beträffande, gällande och angående påträffades knappt 

medan korta såsom om, på, för och till förekom otaliga gånger.  
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Ett fåtal svåra ord och begrepp som inte förklaras finns i texten: Intjäningsförmåga, ISO 14001, 

ledningssystem och produktionsmix. I listan med definitioner som finns i årsredovisningen är dessa 

ord inte med. Här är ett exempel på ett ord som faktiskt förklaras: 

 

Flyktiga organiska ämnen: utsläppen härrör i allt väsentligt från lackering av vissa produkter som kommer att fasas 

ut. (s.25) 

 

Förkortningar används sparsamt, exemplen LED-belysning och HR-arbete bör anses som 

vedertagna. Andra begrepp som förkortas förklaras, som exempelvis Carbon Disclosure Project 

(CDP). I en faktaruta förekommer dock väldigt många förkortningar, till exempel ILO och OECD 

som inte är allmänt kända förkortningar.  

 

I rapporten finns ett fåtal engelska ord som skulle kunna bytas ut mot ett svenska ord och dessa är: 

 

 policy- riktlinjer, principer, strategi, politik. 

 HR-arbete- personaladministration; personal(avdelning), humankapital, mänskliga resurser. 

 whistle blowing-system - avslöjare, larmare (starkare), tipsare (svagare) eller 

uppgiftslämnare (mer övergripande). 

 

Mode- och jargonord finns bara ett fåtal av, som exempelvis aktör. Det finns inte heller många 

abstrakta eller ålderdomliga ord i texten. 

 

Stavfel och språkriktighetsfel 

Inga språkliga fel hittades. 

 

5.3 NCC 

Det sista företaget att analyseras var NCC. De omsätter 38,5 miljarder kronor (NCC 2014:31) och 

är ett av Nordens största byggbolag (NCC 2014:2). Deras hållbarhetsrapport är tio sidor lång. 

 

Målgrupp och syfte 

Det finns ett inledande övergripande kapitel i redovisningen om NCC:s arbete. Där beskriver de sitt 

arbete och även styrningen av arbetet. NCC beskriver även att: 

 

Regelbundna avstämningar med NCC:s intressenter kommer att utföras för att säkerställa att NCC:s prioriteringar är 

relevanta för marknaden, samhället och NCC. (s. 44)  
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Informationen handlar visserligen om NCC:s hållbarhetsarbete men hållbarhetsredovisningen är en 

del av det och därför dras slutsatsen att de rapporterar för sina intressenter. Vidare framkommer 

rapportens syfte tidigt då det i ingressen på första sidan står att de ska visa upp sitt arbete, dock 

uttrycks det inte explicit. Huvudrubriken är inte speciellt talande för innehållet då den lyder: De 

bästa hållbara lösningarna.  Högst upp till vänster på sidan står endast hållbarhet och inget om 

rapport, redovisning eller liknande. 

 

Dispositionen 

Texten är disponerad på så vis att det finns några inledande sidor där det viktigaste står, därför är 

dispositionen emfatisk. Sedan disponeras texten tematiskt då det finns olika delkapitel med egna 

rubriker, under dessa rubriker finns en ingress där det viktigaste i kapitlet står och där är 

dispositionen återigen emfatisk. 

 

Perspektivet och tonen 

Perspektivet utgår från läsaren då det inte förekommer irrelevant information som inte handlar om 

deras miljöarbete. Ingen information om exempelvis hur materialet tagits fram finns, vilket bidrar 

till ett bra perspektiv för läsaren. Språket i rapporten är ofta befolkat, det framgår att det är NCC 

som gör någonting, som exempelvis i följande meningar: 

 

NCC utvecklar bland annat koncept som främjar social hållbarhet vid renovering och förnyelse av befintliga 

bostadsområden. I detta arbete spelar NCC:s koncept hållbar renovering en viktig roll. (s. 42) 

 

NCC går även ofta under benämningen bolaget eller koncernen, medan det personliga pronomenet 

vi knappt används förutom i en faktaruta där vi börjar nästan samtliga meningar, vilket kallas för 

anafor (s. 43). 

 

Överskådlighet 

Titeln på rapporten är intresseväckande men abstrakt, och är: De bästa hållbara lösningarna. För 

överskådlighetens skull finns en sammanfattning i början av rapporten, då de på de två första 

sidorna beskriver sitt arbete generellt. Sedan är det svårt att säga om sammattningen innehåller alla 

delar, men man får anta att det som NCC tycker är viktigast har lagts där. Det finns exempelvis en 

faktaruta där de olika delarna av NCC:s hållbarhetsarbete presenteras, och detta ger en bild av vad 

som kommer att tas upp i rapporten. Huvudbudskapet framkommer tydligt: de arbetar med 

hållbarhet och vill rapportera om det. 
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I årsredovisningens början finns en innehållsförteckning. Dock är rubrikerna i 

innehållsförteckningen inte samma som i rapporten. De rubriker som står i innehållsförteckningen 

står högst upp till vänster på varje sida, vilket skapar en förvirring om vilken som är den faktiska 

rubriken. 

I början av rapporten finns en sammanfattning i form av en ingress som är väldigt generell. Det 

går även att se hela de tre första sidorna som en sammanfattning eller introduktion till rapporten. 

Där står det viktigaste, dock är tre sidor lite väl långt. Sammanfattningen är informativ och kan 

läsas fristående. Den innehåller inte bara information om deras arbete inom olika områden utan 

även information om bland annat hur arbetet styrs. Figurer som förtydligar hur NCC arbetar med 

hållbarhet finns också. Sammanfattningen innehåller gott om information som kan vara till hjälp för 

att bedöma NCC:s hållbarhetsarbete. Ytterligare sammanfattningar finns även i början till varje 

kapitel i ingressen, vilket är bra då läsaren kan bestämma om kapitlets innehåll är intressant.  

Punktuppställningar finns endast på ett ställe och det ger en klarare bild av företagets arbete 

genom att NCC: s fyra huvudvärderingar punktas upp för att sedan visa på underliggande kategorier 

till värderingarna. Figurer med principen punktuppställning används också, exempelvis i form av 

boxar med pilar som bildar en kedja, vilket tydligt visar samband på samma sätt som en punktlista. 

Faktarutor med teman förekommer även, exempelvis finns en ruta som beskriver deras bok Tysta 

boken.  

 

Tabeller om diagram 

Det finns två tabeller och ett diagram i rapporten. Alla tre visar väsentlig information och 

förtydligar vad som presenteras i kapitlet som handlar om energianvändning. Diagrammen finns i 

en egen ruta i anslutning till texten som de behandlar. De lyfter fram det centrala i kapitlet: NCC: s 

energianvändning. Diagrammen sammanfattar väl, då sifforna annars varit svåröverskådliga och 

mer komplicerade att förstå. Färgsättningen i diagrammet är dock bristfällig då fälten för gas, 

bensin och övrigt är extremt lika färgmässigt, vilket påverkar överskådligheten.  

Tabellerna i rapporten är tydliga då kolumnerna har vag men olik färgsättning vilket gör det lätt 

att jämföra mellan åren. Dock påträffades ord som MWh som bör förklaras ytterligare. Begreppet 

Scope, vilket är komplicerat förekom också men förklarades med en not. Tabellerna är inte 

numrerade, men det finns bara två stycken vilket gör att det inte spelar så stor roll. Samtliga tabeller 

och diagram har rubrik och två av dem ytterligare en förklaring under sig, dock är texten väldigt 

liten. Diagrammen hänger även ihop med innehållet men kommenteras inte i texten som sig bör. 

Bortsett från detta är diagrammen och tabellerna tydliga, bland annat avgränsas de från varandra 

med streckade linjer. 
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Styckeindelning 

Styckena markeras enhetligt med indrag och ett nytt stycke används för en ny idé. 

 

Rubrikerna 

Rubrikerna har oftast inte generella namn som bakgrund t.ex., dock är huvudrubriken: De bästa 

hållbara lösningarna ett undantag eftersom den är väldigt vag och ett mindre bra namn på en 

hållbarhetsrapport. Det är oklart vad som menas med lösningar.  Vidare finns svarta underrubriker 

och underrubrikerna till dem är gråa. Således finns tre olika rubriknivåer och de två sista särskiljs 

genom färgsättning. 

Högst upp på sidan till vänster finns det minirubriker som är mer konkreta och det är dessa 

rubriker som står i innehållsförteckningen. Kapitelrubrikerna är relativt långa och informativa som 

exempelvis: ”Effektivare processer ger minskad miljöpåverkan” (s. 48). Högst upp till vänster står 

det i grönt bygg- och anläggningsprocessen och det är oklart vad detta är för slags minirubrik och 

om det ens är en rubrik. Underrubrikerna på samma sida lyder Mot cirkulära flöden, Minskade 

utsläpp och förnyelsebara källor, Skadliga ämnen fasas ut och Ekosystemtjänster i stadsutveckling. 

Den förstnämnda rubriken är väldigt vag samtidigt som exempelvis den näst sista är väldigt tydlig 

och innehåller ett verb. Generellt sett är rubrikerna tydliga, även om det finns vissa rubriker som 

kunnat specificeras mer. Slutligen stämmer rubrikerna mycket väl överens med innehållet under 

dem. 

 

Sambanden i texten 

Resonemangen i texten är fullständiga, inga tydliga luckor hittades. Pronominalisering som de 

används. I vissa fall upprepas även ord från föregående mening i modifierad eller ursprunglig form, 

vilket bidrar till att göra resonemangen fullständiga. I följande mening används detta: 

 

Genom att säga ifrån när något inte är tillräckligt säkert bidrar man till en tryggare arbetsmiljö. NCC:s Time out-

system innebär just detta, att reagera och agera när någon befinner sig i en riskfylld situation, så att problemet kan 

rättas till och arbetet kan fortsätta på ett säkert sätt. (s. 46) 

 

Additiva och kausala konnektiver förekom väldigt ofta i texten medan temporala och adversativa 

sällan användes. Detta stämmer väl överens med vad för bindeord som bör användas i en 

beskrivande och utredande text. 
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Meningarna 

Med syfte att ta reda på meningarnas längd slumpades en sida ut, vilken blev sida 42. Meningarna 

var 11-36 ord långa och genomsnittslängden för en mening var 19,9 ord. Det är även en varierad 

meningslängd. Meningarna undersöktes ytterligare genom att jag tittade på om de hade en naturlig 

ordföljd, vilket oftast var fallet. Förekomsten av högertunga respektive vänstertunga meningar 

undersöktes också och resultatet blev blandat. Ett exempel på en blandning som påträffades är: ”I 

arbetet med miljöcertifiering av projekt har loggbok utvecklats där valda produkter beskrivs” (s.49). 

I meningen är det finita verbet exakt i mitten och meningen blir varken höger- eller vänstertung. 

Slutligen undersöktes om meningarna var naturliga på och det var dem (s. 51). Exempelvis 

förekommer denna naturliga mening: ”NCC har under 2014 ställt om tolv av sina asfaltverk i 

Sverige och Norge till att använda träpellets” (s. 51). 

 

Orden och fraserna 

Språket domineras av aktiva verb, ibland används passiva verb men inte i den grad att det försämrar 

förståelsen på ett betydande sätt. Att texten innehåller många aktiva verb hör ihop med att texten 

domineras av befolkat språk, då verben när språket är befolkat ofta är aktiva. Vad det gäller 

ordlängd, var 23 av de 68 undersökta orden i rapporten långa varav två av dem var överlånga. 

Följande mening förekommer:  

 

Utbildningen sker online och är baserad på verkliga fall och frågeställningar. (s. 43) 

 

 I det fallet hade fråga kunnat användas istället för frågeställning. Substantiveringar påträffades, 

men de påverkade inte begripligheten särskilt mycket då de inte stod i kedjor. Ett exempel är 

följande mening där genomförandet är en substantivering:  

 

För genomförandet ansvarar hållbarhetschefen, som till sin hjälp har en stab som dagligen arbetar med 

hållbarhetsfrågor. (s. 43) 

 

Korta prepositioner används frekvent i texten, istället för längre som bara förekom någon enstaka 

gång medan om, på, för och till användes frekvent. Facktermer som används i texten är 

branschindex, deponi, bruttolista och konsumentprisindex. De beskrivs inte i texten vilket hade 

varit bra för den som inte är så insatt. Ekosystemtjänster är ett komplicerat begrepp som nämns, 

men det förklaras också. Längre bak i årsredovisningen finns en lista över definitioner, men inget av 

begreppen som nämndes finns med där. Några engelska ord förekommer i texten såsom: 
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 HR-funktion - personaladministration; personal(avdelning), humankapital, mänskliga 

resurser 

 Whistleblower -funktion - avslöjare, larmare (starkare), tipsare (svagare) eller 

uppgiftslämnare (mer övergripande); 

 workshop- arbetsseminarium, verkstad 

 benchmark- riktmärkning, jämförelse 

 

Det finns många engelska ord i texten men de flesta är namn på exempelvis projekt, appar eller 

produkter som företaget utvecklat som till exempel NCC Green Asphalt. 

Angående förkortningar, så förklaras de flesta på följande vis: World Economic Forum 

Partnering Against Corruption (PACI) och Global Reporting Initiative (GRI). Dock finns det 

förkortningar som inte är allmänt vedertagna och inte heller förklaras såsom: BASTA, DGNB och 

BREEAM. Resultatet är således blandat.  

Mode- och jargongord förekom endast några enstaka gånger, som exempelvis agenda och aktör. 

Inga av de exemplen på gamla byråkratiska ord som finns i klarspråkstestet återfinns i rapporten. 

Särpräglat ålderdomliga ord och abstrakta ord förekommer inte heller i någon betydande 

utsträckning. 

 

Stavfel och språkriktighet 

Texten är genomarbetad och språkligt korrekt. 

 

6. Diskussion 

I kapitlet diskuterar och analyserar jag resultatet som presenterades i föregående avsnitt. Resultatet 

kopplas ihop med tidigare forskning för att leda till en diskussion. 

Samtliga av de tre företagen som undersöktes, Atrium Ljungberg, Getinge och NCC hade 

liknande resultat. Gemensamt var bland annat användningen av engelska ord och fackord. 

Ytterligare likheter var att tabeller och diagram inte nämndes i texten nästan någon gång och att de 

inte heller var numrerade. Samma typer av konnektiver användes även, additiva och kausala, vilket 

kan förklaras med att det är samma typ av texter som analyserats och dessa konnektiver passar 

bättre för just utredande och beskrivande rapporter. I texterna användes även aktiva verb över lag 

och rubrikerna var tydliga. Dock förekom naturligtvis skillnader, exempelvis var det endast Atrium 

Ljungberg som använde vi frekvent. 

Gemensamt för företagens rapporter var även att frekvensen av vissa språkliga drag som 

undersöktes varierade kraftigt genom rapporten. Med det menas att skribenten bitvis använde 
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någonting, exempelvis aktiva verb, men inte genomgående i texten. Även substantiveringar och 

vänstertunga meningar varierade mycket i en och samma text. Variationen gör slutsatser svåra att 

dra om huruvida företagen arbetar med exempelvis aktiva verb och sin tur hur de arbetar med 

klarspråk. Betyder det exempelvis att vissa rapporter inte är skrivna med klarspråk i åtanke bara för 

att de innehåller några engelska ord eller varierar mellan befolkat språk och obefolkat? I 

klarspråkstestet framgår ingen information om exempelvis hur många aktiva verb som bör finnas i 

texten för att den frågan ska kunna besvaras med ett ja. En exakt nivå kan vara svår att sätta men 

jag anser att någon slags riktlinje borde kunna fastslås och förmedlas. 

Vad som även påverkar resultatet är vem eller vilka som är den tänkta mottagaren. Intressenterna 

ansågs vara mottagaren till hållbarhetsrapporterna men en intressent kan vara otroligt många 

personer med olika intressen. Precis som Nyström Höög (2009) beskriver är problemet med 

myndighetstexter ofta att de har en sådan omfattande mottagarskara att det är omöjligt att anpassa 

språket till samtliga. Detta bör därför också vara ett problem för de undersökta företagens 

kommunikation. Det är även viktigt att tänka på att olika företag prioriterar dessa intressenter olika, 

precis som Borglund m.fl. (2012) påpekar, och det är svårt att veta exakt vilka intressenter just de 

företagen jag undersökt prioriterar. Exempelvis bör språket vara annorlunda om företaget prioriterar 

investerare framför konsumenter. Det blir således en brokig skara att ta hänsyn till, vilket troligen 

försvårar företagets kommunikation och val av språkliga drag som bör användas för att uppnå 

klarspråk. Därför kan det vara svårt för skribenten att bestämma en rimlig genrekompetens. 

Resultaten i studien visar alltså att problematiken med en omfattande mottagarskara vid klarspråk 

för myndighetsrapporter som Nyström Höög (2009) tar upp, även återfinns i fallet med börsbolag.                               

Ett exempel på när mottagargruppen hade behövt specificeras är vid analysen av engelska ord, 

eftersom olika mottagargrupper har olika goda kunskaper i engelska. Klarspråkstestet avråder från 

engelska ord om de har en svensk motsvarighet, men detta är inte helt oproblematiskt. De engelska 

orden kan exempelvis vara mer lättförståeliga och etablerade än den svenska motsvarigheten som 

föreslås. Jämför exempelvis workshop med det svenska arbetsseminarium, där det svenska ordet 

fungerar väl men fler troligtvis känner igen och använder workshop. 

Jones m.fl. (2012) kom i sin studie fram till att designen av miljöpolitiska dokument påverkar 

uppfattningen av dokumentet och attityden till de som skrivit det. Med tanke på det resultatet hade 

aspekter kring design varit väldigt intressant att undersöka, några sådana frågor innehåller inte 

klarspråkstestet. 

Att använda klarspråkstestet, som är till för myndighetsrapporter, kan även det vara 

problematiskt, då myndigheternas rapportering inte behöver vara ekvivalent med företags 

hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapporter kan exempelvis vara mer informella än 

myndighetsrapporter. Precis som Borglund m.fl. (2012) beskriver är det viktigt för företag att göra 
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sin hållbarhetsstrategi begriplig för att få stöd av allmänheten för sitt hållbarhetsarbete så att de ska 

kunna vinstmaximera. Om begripligheten är så pass viktig för företaget som Borglund m.fl. (2012) 

nämner vore riktlinjer för hållbarhetsrapporter troligtvis gynnsamt. Även Jones m.fl. (2012) 

beskriver att flera myndigheter i USA vill implementera riktlinjer för klarspråk i sina rapporter.  

I undersökningen av Atrium Ljungberg, Getinge och NCC upptäcktes att många av de språkliga 

dragen som analyserades antingen förekom i samtliga företags rapporter eller inte alls, vilket kan 

indikera att det finns en gemensam syn på vilka språkliga drag som innebär klarspråk hos stora 

företag. Det blir således tal om en modifikation av riktlinjerna för klarspråk hos myndigheterna, för 

att få dem att passa in bättre i företagsverksamheten. Ovanstående resonemang ger ett klart intryck 

att ett klarspråkstest för hållbarhetsrapporter vore intressant. Trots detta fungerar även 

klarspråkstestet för myndighetsrapporter att applicera på de hållbarhetsrapporter som jag analyserat. 

Likheterna mellan en myndighetsrapport och en hållbarhetsrapport bör vara tillräckliga för att en 

slutsats om huruvida klarspråk används ska kunna dras. Båda är rapporter och begripligheten bör 

påverkas liknande av klarspråkstestets rekommendationer även om rekommendationerna skulle 

kunna ha skiljt sig något åt om det hade funnits riktlinjer för både myndighetstexter och 

hållbarhetsrapporter. Under analysen märkte jag tydligt att de flesta riktlinjer för myndighetsspråk 

var applicerbara på företags hållbarhetsrapporter. 

Klarspråkstestet var inte helt enkelt att tillämpa och det är troligtvis särskilt komplicerat för 

människor utan djupare kunskaper om språk. Att exempelvis undersöka vänstertyngd beskrivs i 

klarspråkstestet som ” Kommer det viktiga tidigt i meningen?” (Språkrådet 2015b:10), vilket är en 

väldigt vag fråga. För den som vill läsa mer blir det nästan ännu svårare att förstå i kommentarerna 

och exemplen, där begrepp som tidsböjda verb och huvudsatser dras in. Dessa är kanske inte 

allmänt bekanta för en person som skriver i arbetet nu och då. Dessutom är det svårt att räkna på 

huruvida alla meningar i rapporten är vänstertunga, för det behövs tid och inte minst ytterligare 

kunskaper om exempelvis metoder. 

Klarspråkstestet innehåller inte alltid etablerade definitioner. En fråga handlar exempelvis om 

förekomsten av långa ord i texten, men ingen definition för långa ord finns med i instruktionen. 

Andra frågor har klara definitioner, som att det exempelvis genomsnittligen bör vara 15-20 ord i en 

mening och att meningslängden bör variera. Men då uppstår ett nytt problem, testet ger inga 

instruktioner för hur mycket det bör variera. På de ställen där ingen vidare definition finns försvåras 

situationen betydligt då en annan källa för definition behövs. I fallet med definitionen av ett långt 

ord, uppstår ytterligare ett problem när definitionen är hittad: hur många långa ord bör finnas i 

texten? Atrium Ljungberg hade 20 av 68 ord som var långa, men det är väldigt svårt för mig att veta 

huruvida det är ett bra resultat eller inte. 
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Det kan således vara svårt och tidskrävande att göra en klarspråksanalys, men det behöver inte 

vara negativt. Tar skribenten sig tiden som behövs, är faktum att texten blir mer begriplig även om 

vissa språkliga drag som engelska ord kan problematiseras. Klarspråkstestet bör inte ses om en 

exakt guide till klarspråk utan mer som en sammanfattning värd att reflektera över innan och efter 

en text där begriplighet är viktig skrivs. Att det är svårt att få ner instruktionerna till att orden ska 

vara ett exakt antal bokstäver långa är förståeligt, det har troligtvis inte heller en avgörande roll för 

begripligheten. Enklare bör vara att läsa texten och fråga sig om den blir begriplig med exempelvis 

den längden på orden som använts istället för att fundera över exakta siffror. 

 

7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som går att dra efter resultat och analys. Kapitlet avslutas 

med förslag på fortsatt forskning inom området. 

Undersökningen hade som syfte att ta reda på huruvida svenska kommersiella företag använde 

sig av klarspråk i sin hållbarhetsrapportering. Svaren på klarspråkstestets frågor var bitvis 

svårbedömda dels då vissa resultat av vissa språkliga drag varierade genom rapporterna, dels då det 

ibland inte går att kvantifiera vad som är en bra nivå av ett visst språkliga drags förekomst. Dock 

anser jag att en exakt bild av ett visst drags förekomst inte alltid är relevant utan det viktiga är att 

texten är begriplig och dragen är endast ett hjälpmedel för att underlätta begriplighet och bör ses 

mer generellt. Vidare var urvalet för uppsatsen relativt litet, då endast tre företag undersöktes. 

Genom att urvalet var slumpat tycker jag ändå att en slutsats kan dras då slutsatsen inte gäller alla 

svenska företag, utan endast företag med aktier listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 

Därför drar jag slutsatsen att Atrium Ljungberg, Getinge och NCC i hög grad arbetar med klarspråk 

i sina hållbarhetsrapporter. Någonting som styrks genom att företagen uppfyller de flesta av 

klarspråkstestets riktlinjer för klarspråk. En ytterligare slutsats som kan dras är klarspråkstestet, som 

främst är till för myndighetsrapporter kunde appliceras på företags hållbarhetsrapporter även om 

företag skulle gynnas av egna riktlinjer för att utveckla och precisera sitt språk ytterligare.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka en större mängd olika företag för att få en klarare bild av hur 

mycket klarspråk generellt används av svenska kommersiella företag. Det hade även varit intressant 

att intervjua representanter från de olika företagen och ta reda på vilken den tänkta mottagaren för 

rapporten är och även fråga om huruvida de använt riktlinjerna för klarspråk när de skrivit och om 
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det i sådana fall var komplicerat. Slutligen hade det även varit intressant att undersöka om privat 

sektor använder klarspråk i sina dokument utöver hållbarhetsrapporter. 
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