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Sammandrag 

Många myndigheter arbetar med att uppfylla språklagens krav på att skriva ”vårdat, 

enkelt och begripligt”, vilket bland annat anses uppnås om man följer de skrivråd som 

förknippas med klarspråk. Men förutsättningarna för att tillämpa klarspråksråden kan 

variera från organisation till organisation. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

organisationsspecifika förutsättningar för tillämpning av klarspråkets skrivråd på 

Försäkringskassan genom att utgå från hur myndighetens verksamhet beskrivs av de 

handläggare som i praktiken ska använda klarspråksråden. Forskningsfrågorna fokuserar 

på att identifiera Försäkringskassans förutsättningar för och mål med skrivande, samt hur 

anpassad myndighetens interna klarspråksutbildning är till skrivförutsättningarna. 

Materialet utgörs av två delar. Huvudmaterialet består av två intervjuer med hand-

läggare på Försäkringskassan. Det andra materialet består av Försäkringskassans interna 

klarspråksutbildning, som är uppdelad i en webbutbildning och ett lärarlett kurstillfälle. 

Materialet från kurstillfället är insamlat genom etnografiska fältobservationer. Analys-

metoden är baserad på aktivitetsteori. 

Analysen av intervjuerna visar att handläggarnas verksamhet inrymmer två olika 

normuppsättningar kring skrivande. Den ena uppsättningen främjar framför allt juridisk 

korrekthet i texterna. Den andra uppsättningen främjar framför allt så begripliga texter 

som möjligt. Handläggarna prioriterar dessa normuppsättningar olika högt i sin dagliga 

verksamhet, där den normuppsättning som främjar juridisk korrekthet oftare ges högre 

prioritet. Analysen av utbildningen visar att webbutbildningen förmedlar klarspråksråden 

utan att anpassa dem till lokala skrivförutsättningar, men att kursledaren vid det lärar-

ledda tillfället kan anpassa råden genom att bland annat förhandla om expertroller samt 

visa diskursrespekt. 

Resultaten visar dels att praktikernas övergripande mål är att undvika omprövningar, 

dels att myndighetens övergripande mål med klarspråksutbildningen är att medborgarna 

begriper. På grund av hur olika målen är, och på grund av att handläggarna har ansvaret 

för sina texter, får klarspråksutbildningen begränsade effekter på handläggarnas slut-

giltiga skrivande. 

 

Nyckelord: klarspråk, myndighetsspråk, praktiker, skrivnormer, aktivitetsteori  
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Förord 

Jag fick uppslaget till denna studie genom att en enhetschef på Försäkringskassans avdel-

ning för gemensamma kundfrågor kontaktade mig och frågade om jag ville hjälpa dem att 

utvärdera effekterna av deras interna klarspråksutbildning. Min undersökning är alltså till 

viss del ett led i att hjälpa Försäkringskassans verksamhetsutvecklare och klarspråks-

ansvariga att utvärdera klarspråkets effekter inom myndigheten. För den här uppsatsens 

räkning är dock det enda syftet det som anges i avsnitt 1.1. Uppsatsen är alltså språk-

vetenskapligt inriktad, men resultaten från min undersökning ska presenteras internt på 

Försäkringskassan i en utvärderande form. 

Försäkringskassans förfrågan till mig grundade sig i att de ville ha hjälp med att 

”bevisa effekten av klarspråksarbetet” (citat ur personlig kommunikation med min kon-

taktperson på Försäkringskassan). De frågade alltså om jag kunde hjälpa dem att ta fram 

mätmetoder för en sådan bevisning. Då jag ur vetenskaplig synvinkel främst är intress-

erad av sociolingvistiska perspektiv på praktiskt inriktat eller professionellt språkbruk 

framstod detta som en bra grund för en undersökning på masternivå.  
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1 Inledning 

Om en text är begriplig är den lätt att ta till sig. Ett krångligt språk försämrar förståelsen 

av innehållet. Detta kan verka självklart, men i komplicerade texttyper kan det vara svårt 

att åstadkomma ett begripligt språk. I Sverige har man genom organiserad språkvård för-

sökt lösa problemet med begriplighet i krångliga texter i åtminstone ett halvt decennium. 

Inom språkvården använder man bland annat en uppsättning skrivråd i syfte att hjälpa 

skribenter att uttrycka sig begripligt även när ämnet är krångligt. I denna uppsats utgår 

jag från att det är dessa skrivråd som kallas för klarspråk. Det är viktigt att forska om 

klarspråk, vilket man till exempel kan motivera på tre sätt. 

För det första behöver man kunna belägga varför de skrivråd som utgör klarspråk 

leder till ett mer begripligt språk. Klarspråk ska syfta till att främja bland annat effektiv 

kommunikation och demokrati (Hedlund 2006:9). Då är det avgörande att råden utformas 

så träffsäkert som möjligt. Forskning kan hjälpa till med att garantera denna träffsäkerhet. 

Dessutom blir det lättare för språkvårdare att övertyga om klarspråkets nytta om det finns 

aktuell forskning som bevisar den. 

För det andra är språket ombytligt. Allt eftersom samhället förändras, förnyas även 

samhällsspråket. Det forskas hela tiden om nya språkformer, och för att klarspråksråden 

ska behålla sin relevans behöver deras framtida utformning kopplas till rönen från denna 

forskning. Kommittén för svenska språket, som utredde behovet av en språklag, skrev att 

”[behovet] av språkvård inom den offentliga administrationen har ökat, bl.a. till följd av 

internationaliseringen och datoriseringen” (Kommittén för svenska språket 2002:250). Då 

såg man alltså ökad internationalisering och datorernas intåg som tecken på att förutsätt-

ningarna för begripligt språkbruk hade förändrats. Begriplighet för medborgare med olika 

bakgrunder samt i IT-miljöer är alltså ett par exempel på forskningsområden som är 

högaktuella och mycket relevanta för klarspråksrådens utveckling. 

För det tredje behöver de befintliga skrivråden anpassas till de olika förutsättningar 

för skrivande som kan råda på olika arbetsplatser. Många myndigheter, kommuner samt 

andra offentliga organisationer försöker idag att anpassa sin kommunikation efter skriv-

råden. Men en kommunikatör på en kommun kan ha helt olika förutsättningar för att 

skriva begripligt än en handläggare på Försäkringskassan. Huruvida det finns en organis-

ationsspecifik anpassning av skrivråden är i praktiken upp till varje enskild organisation. 

Här kan språkvetenskaplig forskning hjälpa till. Sådan forskning kan förslagsvis studera 

olika organisationstyper, beskriva vilka förutsättningar för klarspråk som finns där, och 

utvärdera hur skrivråden passar in i de olika verksamheterna. Den här uppsatsen är tänkt 

att vara en sådan studie. 

I denna studie utgår jag ifrån ett praktikerperspektiv. Med praktiker avser jag 

myndighetsanställda yrkespersoner vars verksamhet bland annat handlar om att kom-

municera med medborgare enligt förutbestämda direktiv. Studiens huvudmaterial är alltså 

intervjuer med försäkringshandläggare, där de beskriver sin verksamhet med fokus på 

vilken roll texter spelar för verksamheten
1
. Min utgångspunkt är att klarspråk är ett av 

                                                 
1
 Hela materialet beskrivs i kapitel 3. 
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flera direktiv som praktikerna måste förhålla sig till i sitt skrivande. Mitt antagande är att 

skrivdirektiven kan komma från olika håll och att de ofta är svåra att förena. Till exempel 

vill man från ett håll främja juridisk korrekthet och från ett annat håll vill man främja 

begriplighet. De juridiska direktiven kan komma från lagar och bestämmelser för hur man 

ska hantera ärenden korrekt och vad deras beslutstexter behöver förmedla. Direktiven 

kring begriplighet kan komma från organisationens ledning samt språklagen som kräver 

att man skriver ”vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 2009:600 § 11). Direktiven kring 

korrekthet ingår i handläggarnas yrkeskunnande och står bland annat skrivna i olika 

lagtexter som till exempel förvaltningslagen (SFS 1986:223). Direktiven kring begriplig-

het förmedlas på Försäkringskassan till praktikerna bland annat genom en internutbild-

ning i klarspråk. 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationsspecifika förutsättningar för till-

lämpning av klarspråkets skrivråd genom att belysa dem ur ett praktikerperspektiv. 

Analysen utgår från följande frågeställningar, som motsvarar var sitt analyskapitel 

(kapitel 4 och 5): 

 Vilka är målen med och förutsättningarna för skrivande inom Försäkringskassans 

verksamhet enligt de deltagande praktikerna? 

 Vilka är målen med Försäkringskassans interna klarspråksutbildning och hur an-

passad är utbildningens bild av klarspråk till verksamhetens förutsättningar för 

skrivande? 

1.2 Bakgrund 

I 1.2.1 presenterar jag klarspråk, hur jag avgränsar det, hur Försäkringskassans klar-

språksarbete ser ut, samt hur jag avser att praktikerperspektivet i min studie ska belysa 

klarspråket. I 1.2.2 refererar jag tidigare forskning som bland annat belyser normer i de 

verksamheter som tillämpar klarspråk. 

1.2.1 Klarspråk 

Klarspråk är en benämning på en uppsättning skrivråd som används främst inom offent-

lig förvaltning för att uppnå klar och tydlig kommunikation i komplicerade texter. 

Svenska myndigheter är genom olika lagar tvungna att utöva klarspråk, bland annat enligt 

förvaltningslagen (SFS 1986:223, § 7) och språklagen (SFS 2009:600, § 11). 

Språkrådet, en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen, bedriver ett 

samordnande arbete i syfte att ”främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, 

universitet, organisationer och företag” (Språkrådet 2015a). Språkrådet tillhandahåller till 

exempel övergripande information med råd om hur en organisation kan påbörja ett klar-
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språksarbete, sammanställningar av vilka hjälpresurser som finns till hands och en webb-

utbildning där enskilda kan lära sig klarspråkets språkliga kännetecken. Dessutom till-

handahåller de ett test som kan hjälpa skribenter på myndigheter att avgöra ifall deras 

texter följer klarspråksråden
2
. För att avgränsa denna studie definierar jag klarspråk 

utifrån detta test, eftersom dess skrivråd lägger grunden för sådana utbildningar som den 

som studeras i denna undersökning. 

Testet, och det klarspråksbegrepp som det bygger på, har praktiserats i den tillämp-

ade myndighetsspråkvården i sin nuvarande form åtminstone sedan publiceringen av 

rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Statskontoret 2001). Där presenterades 

för första gången det diagnosinstrument som ligger till grund för det nuvarande klar-

språkstestet. 

1.2.1.1 Definitionen av klarspråk utifrån Språkrådets klarspråkstest 

Språkrådets klarspråkstest är i stort sett utformat som en checklista där användaren utgår 

från den text hen vill testa och manuellt besvarar 31 frågor om texten. Det är från dessa 

frågor jag hämtar definitionen av klarspråksbegreppet för min studie. Frågorna är uppdel-

ade på 8 övergripande språkliga teman. Till testet hör ett dokument med kommentarer 

och exempel för varje fråga som syftar till att pedagogiskt vägleda användaren till att dels 

förbättra sin text, dels förstå varför förändringarna gör texten bättre. Man kan göra testet 

online, och då presenteras kommentarerna och exemplen tillsammans med frågorna. Den 

åttadelade tematiska uppdelningen av klarspråkstestets frågor kan sägas utgöra en 

sammanfattning av de delar av texten som klarspråksråden berör. Temana är tonen i 

texten, innehållet, dispositionen, rubrikerna, textens olika delar, styckena och sam-

banden, meningarna samt orden och fraserna. Nedan sammanfattar jag vilka specifika 

former av språkbruk som enligt testet är klarspråk i vart och ett av temana. 

 Tonen i texten.  

Klarspråk innebär ett du- eller ni-tilltal av läsaren eller läsarna, ett omtal 

som tydligt demonstrerar vem avsändaren är, samt ett bruk av aktiva verb 

för att se till att så många möjliga tilltal och omtal som möjligt synliggörs 

i texten. 

 Innehållet. 

En text inte bara ska vara lätt att ta till sig, utan även vara uttömmande på 

ett sätt som gör vidare kommunikation överflödig. 

 Dispositionen. 

Det som läsaren främst vill ha svar på ska placeras tidigt i texten. Av 

exemplen framgår att en beslutstext ska inledas med vilket beslut som har 

fattats och vilka effekter det har, därefter beskriva ärendets hantering och 

                                                 
2
 Testet är tillgängligt på Språkrådets webbplats: 

http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/test/loadTestIfNotLoaded.do?id=1&ts=1138465320 

(2015-04-05) 
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avsluta med skälen till beslutet samt signatur. Här innebär alltså klarspråk 

att skribenten måste utgå ifrån läsarens behov och tillmötesgå dem i mesta 

möjliga mån. 

 Rubrikerna. 

Textens rubriker ska sammanfatta och representera innehållet så att läs-

aren snabbt och träffsäkert ska kunna orientera sig i texten utifrån dem. 

 Textens olika delar. 

Skribenter måste ha sina läsare för ögonen och anpassa språket efter deras 

behov. Innehållet i textens olika delar har olika förutsättningar för klar-

språk och för dispositionen och språkvalen i enskilda avsnitt gäller det att 

hela tiden fråga sig vad läsaren först och främst behöver veta. 

 Styckena och sambanden. 

Textens logiska samband ska signaleras med språket för att hjälpa läsaren 

att förstå innehållet. Detta uppnås med hjälp av bland annat textbindning. 

 Meningarna. 

Textens meningsbyggnad vägleder läsaren genom innehållet genom att 

följa begriplighetsforskningens rekommendationer. Till exempel bör man 

undvika långa fundament och nominaltunga satser. 

 Orden och fraserna. 

Textens ordval är så kärnfulla och störningsfria som möjligt. Texten är 

dessutom korrekt skriven utifrån ren språkriktighet vad gäller exempelvis 

stavning och interpunktion. 

1.2.1.2 Försäkringskassans klarspråksarbete 

Trots att språklagen kräver ett offentligt språk som är ”vårdat, enkelt och begripligt” (SFS 

2009:600 § 11) är den praktiska tillämpningen och dess utformning upp till varje enskild 

myndighet. Försäkringskassan har försökt genomföra tillämpningen genom ett antal klar-

språksarbeten. I deras arbete ingår bland annat att många texttyper alltid blir granskade av 

de interna språkvårdarna innan de skickas ut eller kommer i bruk. Sådana texter innefattar 

till exempel massutskick, blanketter och interna vägledningar och riktlinjer (Språkrådet 

2015b). Deras arbetsmodell har visat sig vara intressant för andra organisationer, och har 

föredragits för bland annat norska myndigheter (ibid.)
3
 

År 2008 tilldelades Försäkringskassan priset Klarspråkskristallen för sitt klarspråks-

arbete. Det arbetet hade inneburit att ta fram en klarspråklig beslutsmodell och skrivrikt-

linjer samt att påbörja processen med att utbilda handläggare i att skriva beslut. I det 

arbetet utvecklades fyra interna handledningstexter för skrivande med titlarna Riktlinjer 

                                                 
3
 Bildspelet från detta tillfälle finns tillgängligt på det norska Språkrådets webbplats: 

http://www.sprakradet.no/upload/Klarspr%C3%A5k/Dokumenter/Agneta%20H%C3%A4ggstr%C3%B6m

%2012.6.2014.pdf (2015-04-01) 
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för Försäkringskassans begreppskatalog, Riktlinjer för språket i Försäkringskassan, 

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan samt Att skriva beslut i 

Försäkringskassan (Språkrådet 2015a). Handledningarna finns tillgängliga på 

Språkrådets webbplats
4
. De är i aktivt bruk och i denna studie framkommer de i de inter-

vjuer som analyseras i kapitel 4. En av Försäkringskassans verksamhetsutvecklare be-

skriver i Språkrådets nyhetsbrev Klarspråk nr 2 2008 hur arbetet har fokuserat på att 

sammanföra kompetenserna hos både jurister och språkvårdare för att framställa riktlinjer 

och modeller som tillfredsställer både juridiken och klarspråket. I det arbetet användes 

även kompetenser från olika specialister för att se till att enskilda passager i beslutsmallar 

för specifika ärendeslag uppfyller kraven från båda hållen. Verksamhetsutvecklaren 

noterar att ”[i] en organisation där jurister ofta får sista ordet var det framgångsrikt att 

jurister och språkvårdare förde ut budskapet tillsammans” (Swahn 2008:2). 

Försäkringskassan utbildar löpande sina handläggare i att skriva klarspråk genom en 

egen utbildning. Den är uppdelad i två delar. Den första delen är en webbutbildning som 

tar cirka en timme att ta till sig. Webbutbildningen är ett förkunskapskrav för den andra 

delen, som är ett lärarlett kurstillfälle som täcker en eftermiddag. Internutbildningens 

samlade innehåll representerar den form av klarspråk som Försäkringskassan vill att deras 

handläggare ska använda i den dagliga verksamheten. 

1.2.1.3 Klarspråksbegreppet, språkvården och forskningen 

Klarspråksråden är grundade i språkvetenskapliga rön (se till exempel Statskontoret 

2001:17, 20). Josephson (2009) menar dock att det råder bristande kontakt mellan klar-

språksforskning och språkvården, och varken den praktiska klarspråkstillämpningen eller 

den vetenskapliga klarspråkssynen har uppdaterats på ganska länge. Josephson 

(2009:100ff) ger emellertid exempel på hur delar av klarspråksforskningen på senare år 

har tagit fasta på språkvetenskapens pragmatiska idéer och försöker vidga klarspråks-

begreppet, som under lång tid har dominerats av 70- och 80-talens stilistiska och 

syntaktiska fokus. Men intresset för att forska kring klarspråk är, enligt Josephson, främst 

begränsat till behov som till synes bara gäller inom Sverige, och i och med att språkforsk-

are allt mer pressas till att eftersträva internationellt gångbara resultat har forskningen 

kring den inhemska myndighetsspråkvården fått svår konkurrens. I sin artikel presenterar 

Josephson fyra forskningsområden där klarspråksforskningen har möjlighet att stå sig i 

konkurrensen. Dessa är begriplighet och läsbarhet, textetnografi, kritisk textanalys samt 

språkval, språkideologi och språkattityder (Josephson 2009:102). 

I den här studien utgår jag ifrån en kombination av de frågeställningar som 

Josephson efterfrågar från forskningsområdena kritisk textanalys och textetnografi. 

Kritisk textanalys kan belysa hur myndighetens perspektiv kommer till tals i verksam-

heten (Josephson 2009:104). Jag använder inte den kritiska textanalysens metoder, men 

undersöker samma studieobjekt genom att jag diskuterar myndighetsperspektivets roll i 

verksamheten för de yrkespraktiker som utövar klarspråk. Därmed närmar jag mig även 

                                                 
4
 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-klarsprak/goda-exempel/ 

forsakringskassan.html (2015-04-01) 
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det som Josephson efterfrågar från forskningsområdet textetnografi (Josephson 

2009:103–104). 

Josephson varnar för att inom etnografisk klarspråksforskning nöja sig med okritiska 

kartläggningar som inte bäddar för insikter kring textnormer (2009:103). För att undvika 

detta fokuserar jag på Försäkringskassans interna normer kring skrivande och vilken 

grund de lägger för framställandet av texter. Yrkespraktikernas (handläggarnas) perspekt-

iv kontrasteras mot de direktiv som framkommer i myndighetens interna klarspråksut-

bildning. Mitt material omfattar dock alltså inte de texter som praktikerna skriver. 

I stället tar jag i materialinsamlingen ett etnografiskt perspektiv, dels genom inter-

vjuer av handläggare för huvudmaterialet, dels genom observation av ett internt utbild-

ningstillfälle för sekundärmaterialet. Syftet med att fokusera på handläggare och intern-

utbildningen är att nå en diskussion om hur bra det går att tillämpa klarspråksråden, vilket 

lättare synliggörs genom etnografiska och kontextinriktade metoder än genom exempel-

vis textanalys. 

Jag studerar ett autentiskt fall där klarspråksråden tillämpas i en myndighets verksam-

het. Bendegard (2014:220) påpekar att det finns fördelar med att de som ska följa klar-

språksråden i sin yrkesvardag får vara med och påverka hur råden tillämpas. Hon 

framställer institutionsspecifika skrivtraditioner som viktiga faktorer för vilka skrivråd 

som ska vara klarspråk i praktiken. För att kunna belysa klarspråk ur ett praktikerper-

spektiv fokuserar jag därför på vad myndighetshandläggare på Försäkringskassan anser 

utmärka tydliga texter och hur de förhåller sig till klarspråksråden i sin yrkesroll. På så 

vis avser jag att diskutera klarspråkets styrkor och svagheter som redskap för tydliga 

yrkestexter utifrån lokala och institutionsspecifika förutsättningar. 

Klarspråkråden passar alltså olika bra in på olika verksamheter beroende på hur verk-

samhetens praktiker ser på sitt skrivande. Därför är det intressant att studera praktikernas 

attityder och förhållningssätt till klarspråksbegreppet. Eftersom lagen kräver att klarspråk 

används i offentlig förvaltning arrangerar många myndigheter internutbildningar i klar-

språk åt sina handläggare, och många sådana utbildningar är anpassade efter den aktuella 

myndighetens verksamhet och behov. 

För kursledarna på Försäkringskassan, som är internt anställda språkvårdare, är 

klarspråk antagligen ett centralt, självklart och nyttigt hjälpmedel för mottagarvänligt 

skrivande. Men hur framstår det för handläggarna? Förhåller de sig i sin dagliga verksam-

het till klarspråk som ett av många nyttiga redskap, eller ser de på det som något som 

försvårar arbetet? En studie av interna klarspråksutbildningar på Skatteverket visar hur 

klarspråk på myndigheter i praktiken ses som ett förhållningssätt om mottagartillvänd-

ning, snarare än en uppsättning skrivregler (Christenson 2011:20). Det kommer alltså 

främst till uttryck i handläggarnas syn på sitt arbete. Därför är alltså Försäkringskassans 

institutionsspecifika skrivtraditioner och deras handläggares syn på klarspråk centrala för 

en anknytning av den praktiska språkvården till forskningen om klarspråk. 
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1.2.2 Tidigare forskning 

Andra forskare som har studerat klarspråk noterar att tillämpningen av klarspråk i en 

verksamhet kan kräva vissa förhandlingar. Förhandlingarna blir nödvändiga eftersom 

språkvårdande verksamhet verkar innebära ett möte mellan olika perspektiv på samma 

verksamhet. Mellan dessa perspektiv kan det uppstå konflikter, som behöver mildras 

genom diverse sociala strategier. 

Nord (2011) studerar vilka möjligheter frilansande språkkonsulter har att påverka 

skrivandet på myndigheter. Undersökningen analyserar en inspelning av ett möte mellan 

en utbildad språkkonsult och en myndighetsanställd skribent, där de samtalar om ett text-

utkast som skribenten har gjort och språkkonsulten har språkgranskat. Under samtalet 

synliggör deltagarnas yttranden att de utgår från var sin uppsättning normer, som enligt 

Nord utgörs av de värderingar och institutionsspecifika konventioner som bildar ramverk 

för hur texter skapas och används i olika sociala sammanhang (Nord 2011:223). Konvent-

ionerna är även förknippade med var sin expertroll för deltagarna. De institutionsspec-

ifika konventioner som relevantgörs i samtalet är för språkkonsultens del språkvårdens 

och klarspråkets normer samt språkkonsultens expertroll som språkkunnig, medan för 

skribentens del relevantgörs myndighetens normer och skribentens expertroll som sak-

kunnig. För att samarbeta kring textutkastet måste deltagarna förhandla utifrån expert-

rollerna, ibland genom att gardera sin egen expertroll, ibland genom att antingen ifråga-

sätta eller uppvärdera den andres expertroll.  

Christensson (2011) studerar hur några av Skatteverkets anställda påverkas av en 

klarspråksutbildning. Även i denna undersökning noteras att utbildningsledaren och del-

tagarna representerar och aktualiserar olika uppsättningar normer, vilket till exempel 

framgår av deltagarnas reaktion på en klarspråksgranskad exempeltext som ”tunn och, i 

bästa fall, ett sammandrag av originaltexten” (Christensson 2011:15). Undersökningen 

utgår delvis ifrån vilka förväntningar deltagarna har på kursinnehållet och hur utbild-

ningen uppfyller dessa förväntningar. En av dessa förväntningar är att utbildningsledaren 

inte är ”någon som tar rollen att ”med pekpinne” säga till någon hur de ska skriva” 

(Christensson 2011:17). Istället förväntas utbildningsledaren visa ”diskursrespekt – 

respekt för [deltagarnas] sätt att använda språket, framför allt i skrift” (ibid.). Diskurs-

respekten ger deltagarna ett positivt intryck av utbildningen. Det kan medföra att deltag-

arna blir mer positivt inställda till klarspråk, och därmed mer benägna att ta till sig klar-

språket som professionellt redskap. Att som utbildningsledare visa diskursrespekt är alltså 

ett sätt att åtminstone delvis sammanföra de olika normuppsättningarna. 

Lind Palicki & Nord (2012) visar hur innehållet i en klarspråksutbildning för skrib-

enter på en kommunal förvaltning legitimeras. Legitimeringsbegreppet utgår från van 

Leeuwens definition: “an answer to the spoken or unspoken ‘why’ question – ‘Why 

should we do this?’ or ‘Why should we do this in this way?’” (van Leeuwen 2007:94, 

refererad i Lind Palicki & Nord 2012:39). De noterar hur ledaren i utbildningen legitim-

erar klarspråket utifrån argument som går att relatera till en politisk diskurs kring klar-

språk (Lind Palicki & Nord 2012:45). En aspekt som framlyfts som central i denna 

diskurs är demokratitanken, och argumentet att ett ”vårdat, enkelt och begripligt” språk är 

bra för demokratin. Detta argument är en grundförutsättning för legitimering av klarspråk 
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som de flesta verkar vara överens om på ett övergripande politiskt plan (ibid.), men när 

klarspråket ska tillämpas i en lokal praktik ökar behovet av mer komplexa legitimeringar 

eftersom praktikerna ser klarspråkets nytta främst genom ”tips och råd” (Lind Palicki & 

Nord 2012:46). De praktiska förutsättningarna i lokala verksamheter påverkar alltså 

möjligheterna till att införa klarspråk i verksamheten. 

2 Teori och metod 

I detta kapitel beskriver jag de teorier som ligger bakom analysen i denna studie. I avsnitt 

2.1 beskriver jag min huvudteori, först utifrån en presentation av teorin i 2.1.1, därefter 

utifrån ett par tidigare studier som har använt samma teori i 2.1.2. Sist klarlägger hur jag 

tillämpar den i denna studie i 2.1.3. 

I 2.2 refererar jag några tidigare studier av myndighetsspråk och institutionsspecifik 

kommunikation som använder etnografisk metod i 2.2.1, varefter jag i 2.2.2 beskriver 

vilka metoder jag tillämpar i min fältobservation. 

2.1 Aktivitetsteori 

Att analysera texter är inte på egen hand tillräckligt för att ge bild av en verksamhet som 

synliggör normer och förutsättningar för skrivande. På Försäkringskassan varierar de 

exakta arbetsuppgifterna beroende på vilket ärendeslag som den tillfrågade avdelningen 

behandlar. Ett perspektiv på verksamhetens normer för skrivande kräver att forskningen 

tar hänsyn till kontexten i vilken texterna framställs, och att textproduktionen framställs 

som ett av verksamhetens många mål. Att verksamheten har flera olika mål är ett grund-

antagande i denna studie. Ett normperspektiv kräver även att man inkluderar hur lokala 

förutsättningar styr verksamheten. Exempelvis kan de juridiskt motiverade normerna för 

skrivna beslut komma i konflikt med klarspråkets normer. Då kan man också tänka sig att 

det finns olika regler för olika texter, samt olika redskap för att uppnå de olika målen. Det 

praktikerinriktade perspektiv på klarspråk och förutsättningarna för skrivande på myndig-

heter som jag eftersträvar, och som belyser vilka mål, regler och redskap som ingår i 

verksamheten, uppnår jag genom att använda aktivitetsteori som analysmodell. 

2.1.1 Beskrivning av teorin  

Teorin är först formulerad av Wertsch (1988) och är vidareutvecklad av bland andra 

Engeström, Miettinen & Punamäki (1999). Den är grundad i Lev Vygotskijs sociokultur-

ella teorier om lärande. Ett centralt begrepp inom teorin är mediering, som syftar på lär-

ande som sker genom att kunskap om världen förmedlas, eller medieras, genom sociala 

redskap. I denna studie förhåller jag mig inte till lärande, utan fokuserar snarare på hur 

aktivitetens komponenter medierar, eller förmedlar, innehållet i myndighetens kommuni-



14 

 

kation så att praktikerna kan närma sig aktivitetsmålet. Aktiviteter framställs inom teorin 

som holistiska system av många komponenter som alla är relaterade till varandra, och där 

inga handlingar är individuella eller isolerade. De komponenter som ingår är (enligt 

Karlsson & Nikolaidou 2012:36–37, se även figur 1): 

 mål 

 kulturella redskap 

 praktikgemenskapen 

 deltagarna 

 arbetsfördelningen 

 regler 

Figur 1 visar en ”tom” aktivitetstriangel, där rubrikerna för varje komponent finns med 

men inte är beskrivna. Triangelns olika streck visar hur komponenterna är relaterade till 

de andra. Strecken syftar till att demonstrera vilka komponenters samspel som medieras 

av en annan komponent. Till exempel medieras redskap och regler av komponenten 

deltagare, medan redskapen är tydligare relaterade till hur aktivitetens mål ska uppnås. 

I aktivitetsanalysen fylls var och en av komponenterna med information om verk-

samheten, vilket efter hand bildar aktivitetssystem. En verksamhet kan innehålla flera 

aktivitetssystem, som motsvarar de olika normuppsättningar som ingår i verksamheten. I 

resten av uppsatsen använder jag termen aktivitetssystem för att omtala de olika norm-

systemen ur en generell synpunkt. 

Försäkringskassans ledning strävar efter att genom en klarspråksutbildning introdu-

cera klarspråk som ett nyttigt aktivitetsredskap för skrivverksamheten. Genom aktivitets-

teorin undersöker jag alltså huruvida Försäkringskassans klarspråksutbildning stämmer 

överens med handläggarnas befintliga repertoar av redskap för bra texter. Aktivitetsteorin 

lämpar sig för en sådan undersökning, eftersom jag genom den till exempel kan klarlägga 

ifall handläggarna anser att klarspråk utgör ett redskap för bra yrkestexter eller en 

krånglig uppsättning regler som försvårar verksamheten. Aktivitetsteori kan nämligen 

användas för att ”undersöka och tolka de förändringar som sker [i en verksamhet] genom 

Figur 1. Aktivitetstriangeln, efter Karlsson & Nikolaidou (2012:37) 
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att identifiera målen i de aktiviteter som framkommer i [studien]” (Karlsson & 

Nikolaidou 2012:36). 

2.1.1.1 Komponenterna 

Nedan beskriver jag var och en av komponenterna, huvudsakligen efter Karlsson & 

Nikolaidous sammanfattning (2012:36). 

Komponenten mål är den mest centrala i analysen. Alla handlingar i aktiviteten är 

orienterade mot denna komponent, och därför bör analysen av de andra komponenterna 

utgå från målet. Om en verksamhet innehåller olika mål kan dessa representera olika 

perspektiv på aktiviteten (Karlsson & Nikolaidou 2012:37). Dessa perspektiv represent-

eras i denna studie av aktivitetssystemen. Förhållandet mellan målen och systemen ska 

förstås som att systemen styr hela aktiviteten utifrån vad deltagarna med sin målformuler-

ing framlyfter som mest centralt i verksamheten. Varje system motsvarar alltså en egen 

aktivitetstriangel med egna redskap, regler och så vidare. 

Komponenten redskap är central eftersom den möjliggör aktivitetens handlingar och 

uppfyllandet av målet. Hållsten definierar redskap som ”något man måste kunna hantera 

för att delta i en viss praktik eller verksamhet” (2008:47).  

Komponenten regler utgörs av sådant som begränsar aktiviteten. Karlsson & 

Nikolaidou beskriver reglerna som ”begränsande ramar, konventioner och normer” 

(2012:36). Reglerna är tillsammans med redskapen de två näst mest centrala delarna i 

analysen eftersom förhållandena mellan dessa komponenter kan ses som att redskapen är 

tillåtande medan reglerna är förbjudande. 

Komponenten praktikgemenskap utgör den sociala grunden för alla handlingar. 

Komponenten fokuserar på samspelet mellan aktivitetens deltagare, och i analysen 

belyser den vilken påverkan verksamheten har på deltagarna som social grupp. Att 

analysera praktikgemenskaper ur aktivitetsteoretisk synvinkel är att undersöka samspelet 

mellan aktivitetens deltagare och vilken påverkan verksamheten har på deltagarna som 

social grupp. 

Komponenten deltagare representerar de individer som utför alla handlingar i verk-

samheten. För att nå målet tar de på sig olika uppgifter och roller. 

Komponenten arbetsfördelning utgår dels från hur deltagarna tar på sig uppgifter och 

roller, dels vilka uppgifter och roller det rör sig om. Deltagare och arbetsfördelning är 

alltså tätt sammankopplade och därmed intressanta att analysera i kombination med 

varandra. 

2.1.2 Aktivitetsteori i tidigare forskning 

Här sammanfattar jag ett par tidigare studier (Hållsten 2008 och Karlsson & Nikolaidou 

2012) som har använt aktivitetsteori för att genom ett språkvetenskapligt praktiker-

perspektiv undersöka normkonflikter i organisationer. 

Hållsten (2008) studerar civilingenjörers skrivande och allmänna förhållningsätt till 

texter i deras utbildning och det följande arbetslivet. I studiens inledning noterar Hållsten 
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att hon ser skrivande som inbäddat i civilingenjörernas verksamhet, vilket innebär att hon 

måste förhålla sig till hela verksamheten för att kunna säga något om skrivandet 

(2008:16). Därför innehåller studien en detaljerad beskrivning av de verksamheter som 

ingår i de studerade individernas yrkesmässiga vardag med fokus på vilket skrivande som 

ingår i dessa verksamheter. Genom en aktivitetsteoretisk verksamhetsbeskrivning tydlig-

gör Hållsten ”vilka krav som finns för just dessa individer inom de olika verksamheterna 

de deltar i” (2008:17). Hållsten studerar även hur det går till för en ny ingenjör att lära sig 

den studerade verksamheten och träda in i dess praktikgemenskap. 

Karlsson & Nikolaidou (2012) studerar hur verksamheter inom äldrevården nyligen 

har förändrats och vilken roll texter spelar i dessa förändringar. Centralt i denna studie är 

att författarna genomför aktivitetsanalysen genom att identifiera vilka mål som formuler-

as inom verksamheten och utgå från dessa (Karlsson & Nikolaidou 2012:36). Karlsson 

och Nikolaidou intervjuar bland annat vårdpersonal som har skrivit en avvikelserapport. I 

den studerade verksamheten har ledningen infört avvikelserapporten som ett redskap för 

att uppfylla det övergripande målet att säkerställa god kvalitet i vården. Studien visar 

dock att personalen snarare menar att skrivaktiviteten tar tid från den huvudsakliga 

verksamheten och inte är till så stor nytta som organisationens ledning tycker (2012:39). 

Personalens och ledningens normsystem hamnar alltså i konflikt inom denna verksamhet 

eftersom de har olika sätt att eftersträva samma mål. 

Gemensamt för båda studierna är att de undersöker skrivande i organisationer där 

skrivandet inte är en huvudsaklig del av kärnverksamheten. Däremot visar de att 

aktivitetsteori lämpar sig som analys i vitt skilda skrivkontexter – en civilingenjörs skriv-

ande är förhållandevis annorlunda från vårdbiträdens. Min studie undersöker en verk-

samhet där skrivandet står närmare kärnverksamheten än i både Hållstens och Karlsson & 

Nikolaidous studier. 

2.1.3 Tillämpning i denna studie 

I denna studie tillämpar jag inte hela aktivitetsteorin. Jag utgår ifrån teorin eftersom dess 

komponenter synliggör de studieobjekt jag är intresserad av, nämligen de förfaranden 

som belyser förutsättningarna för och målen med skrivande. I sin helhet lämpar sig dock 

aktivitetsteorin främst för att studera hur en individ lär sig att bli en del av en aktivitet. 

Jag studerar snarare ”färdiglärda” individer som ingår i en aktivitet som håller på att 

utvecklas. Därmed är det motiverat att begränsa analysen till de aktivitetskomponenter 

som har mest relevans för den studerade aktiviteten. Jag begränsar analysen till kompon-

enterna mål, redskap, regler och praktikgemenskap. Komponenterna deltagare och 

arbetsfördelning stryks eftersom de görs överflödiga av hur praktikerperspektivet i denna 

studie är utformat. Deltagare stryks främst eftersom praktikerperspektivet representerar 

handläggarna som aktivitetsdeltagare, vilket gör att en ingående separat deltagaranalys 

blir överflödig. På samma sätt skulle en sådan analys av arbetsfördelningen bli överflödig 

eftersom den komponenten är så nära förbunden med deltagarkomponenten. Dessutom 

utgår praktikerna i sin verksamhetsbeskrivning från sina egna arbetsuppgifter, om inget 

annat skulle anges på ett väldigt framträdande sätt. 
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Hållsten varnar för en potentiell risk med aktivitetsteorin, nämligen att den kan leda 

till cirkelresonemang på grund av att forskaren ser aktiviteten som en statisk och självklar 

struktur (Hållsten 2008:39). För att undvika detta går jag in i Försäkringskassans organis-

ation utan vidare förkunskaper om hur dess verksamhet är utformad och utformar min 

beskrivning av dess verksamhet och klarspråkets förutsättningar där utifrån intervjuer och 

fältobservationer. I analysen fokuserar jag inledningsvis på handläggarnas formuleringar 

kring verksamhetens mål, och kategoriserar övriga komponenter därefter. 

Det är troligt att handläggarna aktualiserar flera olika målbeskrivningar, dels efter-

som aktivitetssystem på grund av sin sociala natur är dynamiska, föränderliga och öppna, 

dels på grund av att klarspråkssträvanden kan orsaka normkonflikter på myndigheter. 

Öppenheten innebär att systemen kan släppa in nya element, som ibland leder till 

problem som kan eskalera till konflikter. Konflikter gör att det blir nödvändigt med 

problemlösning eller leder till förändring av hela systemet (Karlsson & Nikolaidou 

2012:37). Genom att jämföra eventuella aktivitetssystem i materialets olika delar, med 

fokus på potentiella problem och konflikter, belyser jag ifall målen med klarspråksutbild-

ningen har uppnåtts, hur bra den i så fall fungerar och om den inte fungerar, identifiera 

och diskutera varför. 

Min analys utgår dels från praktikers egna verksamhetsbeskrivningar, dels från 

internutbildningens innehåll. Verksamhetsbeskrivningarna och utbildningen analyseras 

alltså var för sig. Genom att identifiera vilka olika verksamhetsmål handläggarna beskriv-

er belyser jag vilka olika system som de aktualiserar inom aktiviteten, och utifrån detta 

diskuterar jag relationerna mellan aktivitetskomponenterna mål, redskap, regler och 

praktikgemenskap. Utifrån komponentanalysen utreder jag om det finns några potentiella 

problem eller konflikter. Jag utgår också helt och hållet från handläggarnas egna form-

uleringar; om de framställer något ur klarspråksutbildningen som ett hinder, tolkar jag det 

som en regel. Handläggarnas formuleringar styr helt. Vilka komponenter som blir 

centrala för resultaten och diskussionen beror alltså helt på vilka komponenter som 

studiens deltagare lyfter fram. Resultaten av denna analys jämförs sedan med skrivråden i 

internutbildningen, som Försäkringskassans använder för att förbättra skrivandet i hand-

läggarnas verksamhet. 

2.2 Etnografisk fältobservation 

Försäkringskassans interna klarspråksutbildning innehåller två komponenter, en webb-

utbildning och ett uppföljande lärarlett kurstillfälle. För att beskriva ett kurstillfälle gör 

jag en deltagande etnografisk observation. Denna metod används för att studera inter-

aktioner och andra sociala situationer, och kännetecknas av att forskaren deltar i vid den 

situation som studeras. Forskarens deltagande kan ske i olika grad beroende på till 

exempel vilken typ av situation som studeras och vilka specifika interaktioner som är 

undersökningens studieobjekt.  
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2.2.1 Etnografisk metod i tidigare studier 

I tidigare studier av liknande karaktär har observationerna skett på lite olika sätt. Här 

refererar jag Göransson & Ledin (2009), Sundberg (2009) samt Rönn (2009). Dessa är tre 

ganska olika studier, men gemensamt för dem är att forskarna har utformat de etnograf-

iska momenten efter undersökningarnas specifika behov. En etnografisk studie som 

täcker alla tänkbara interaktioner är tidskrävande och svår att genomföra, och dessa 

studier är var sitt exempel på hur den etnografiska metoden kan avgränsas. 

Göransson & Ledin (2009) studerar hur en ny lärobok tas emot av de som arbetar på 

räddningstjänsten på en viss brandstation. Metoden består bland annat av 

kommunikationsetnografisk deltagande observation vid möten mellan räddningspersonal 

och bokens författare som syftar till att förtydliga bokens innehåll, vilket personalen 

tidigare har ansett vara obegripligt. De vill ge en så detaljerad bild av värdet av olika 

kommunikationsstrategier som möjligt, och därför används både inspelning och fotografi 

för att samla in data. 

Sundberg (2009) studerar vilka former av kommunikation som finns på svenska 

myndigheter i syfte att diskutera nyttan med etnografisk metod för sådana studier. Hon 

framlyfter att etnografisk metod är ”lämplig till exempel när man vill få syn på sådant 

som tycks självklart för de inblandade” (2009:89). Hennes material består av samman-

ställda kommunikationsetnografiska rapporter som studenter har gjort inom ett högskole-

program som förbereder utrikes födda medborgare för att arbeta på myndigheter. Student-

erna skriver sina rapporter som examensuppgift efter att ha gjort praktik på en myndighet. 

De ger därmed en grundläggande insyn i hur verksamheten är utformad som fortfarande 

är färgad av ett utifrånperspektiv, vilket Sundberg framlyfter som metodens främsta nytta. 

Rönn (2009) studerar olika kommunikationssituationer mellan lärare och studenter 

på en teaterhögskola. I hennes studie ligger den etnografiska delen i bakgrunden jämfört 

med övriga metod- och analysdelar. Hon utför deltagande observation med syfte att samla 

in ett material som möjliggör en heltäckande analys av vilka kommunikativa projekt som 

skolans olika verksamheter kan innehålla. Därför anpassar hon sin insamlingsmetod efter 

situationen (till exempel Rönn 2009:83). Urvalet av metoder innefattar bland annat över-

gripande anteckningar av större interaktioner som exempelvis lektioner, anteckningar av 

deltagares uttalanden, inspelningar samt deltagande tillägnande av den praxis som studer-

as. 

2.2.2 Etnografisk tillämpning i denna studie 

Beroende på vad man vill uppnå med sin observation kan man alltså välja förhållandevis 

fritt bland olika etnografiska metoder. Valet beror också på hur detaljrikt man vill att 

materialet ska vara och var på skalan mikro–makro den slutliga analysen ska utföras. Min 

observation syftar till att demonstrera hur den andra delen av internutbildningen för-

medlar Försäkringskassans klarspråkssyn. Det gör den genom att jag dels lyssnar efter 

vilka klarspråksråd som förmedlas och hur de förmedlas, dels att jag antecknar råden med 

fokus på hur de passar in i aktivitetsanalysen. Därför är det inte nödvändigt att gå in på 

mikrodetaljer som till exempel talturer eller specifika formuleringar vid kurstillfället. För 



19 

 

att kunna studera språket på en sådan mikronivå hade jag behövt spela in kurstillfället, 

antingen med bara ljud eller med video. Därmed använder jag inte inspelning eller foto-

grafi, utan antecknar bara. Mer om insamlingen av det etnografiska materialet i 3.3. 

En nytta med att inte använda inspelningar för att samla in etnografiskt material är att 

det underlättar hanteringen av materialet ur en forskningsetisk synvinkel. Forsknings-

etiken kräver till exempel att uppgifter om informanters identitet stryks eller behandlas 

konfidentiellt. Genom att som insamlingsmetod enbart föra anteckningar underlättas 

anonymiseringen av deltagarna vid kurstillfället, främst genom att jag själv aldrig får veta 

något om deras identitet och sannolikt inte kommer att minnas deras ansikten i efterhand. 

Dessutom kan man anta att materialets validitet gynnas av att interaktionerna inte spelas 

in, eftersom folk tenderar att bli mer medvetna om sitt agerande när de vet om att de blir 

inspelade. 

3 Material 

I det här kapitlet presenterar jag undersökningens material. I 3.1 beskriver jag de inter-

vjuer jag har hållit med två handläggare som har gått hela internutbildningen och som 

arbetar på ett annat kontor än det där min observation av kursen ägde rum. I 3.2 beskriver 

jag webbutbildningen och den bild av klarspråk som den förmedlar. I 3.3 beskriver jag 

mina fältanteckningar från ett lärarlett kurstillfälle internt på ett av Försäkringskassans 

kontor.  

Utifrån aktivitetsteorin kan Försäkringskassan sägas vilja att handläggarna ska till-

ägna sig och börja använda klarspråksråden som redskap för att uppnå aktivitetsmålen. 

För att uppnå detta låter de handläggarna gå en utbildning som är uppdelad i två delar: en 

webbutbildning som uppskattas ta cirka en timme att genomföra, och som är ett 

förkunskapskrav för en tre timmar lång lärarledd kurs. Därför utgörs materialet till denna 

studie av tre delar, nämligen 

 Intervjuer med två handläggare som har gått hela utbildningen. 

 En genomgång av webbutbildningen och hur den förmedlar klarspråksbegreppet. 

 Fältobservationer vid ett lärarlett kurstillfälle. 

Materialen är ganska olika och belyser frågan om klarspråkrådens effekter och möjlig-

heter till tillämpning i Försäkringskassans verksamhet från olika håll. Praktikerperspekt-

ivet framkommer främst i intervjuerna med klarspråksutbildade handläggare. De prakt-

iker som har genomgått hela utbildningen och som dessutom har hunnit försöka till-

lämpa dess innehåll i yrkesverksamheten utgör nyckeln till den praktikerbaserade 

diskussion om klarspråk som jag är ute efter. Därför är intervjumaterialet under-

sökningens huvudmaterial. Webbutbildningen är ett material där klarspråket förmedlas 

genom ett förhållandevis enkelriktat (men interaktivt) innehåll som Försäkringskassan 

vill att praktikerna ska ta till sig. Kurstillfället är en vidareutveckling av det innehållet, 
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där deltagarna får möjlighet till respons och dubbelriktad kommunikation mellan kurs-

ledaren och de handläggare som deltar. Det material som inhämtas från kurstillfället ger 

kunskap om hur klarspråk framställs, snarare än praktikernas attityder till det och deras 

förutsättningar att ta till sig det. Om materialet från utbildningen på något sätt belyser det 

eftersträvade praktikerperspektivet, är det främst en välkommen bonus. Materialet från 

webbutbildningen och kurstillfället representerar alltså Försäkringskassans klarspråkssyn.  

3.1 Intervjuer med handläggare 

Intervjuerna är alltså undersökningens huvudmaterial eftersom de bäst kan antas ge ut-

tryck för det eftersträvade praktikerperspektivet. Det är detta material som ska användas 

för att besvara frågan om vad som enligt de deltagande praktikerna kännetecknar tydliga 

och bra texter inom deras verksamhet. Dessutom används resultaten från denna analys till 

att besvara huvuddelen av frågan om det lokala praktikerperspektivet kan problematisera 

de vetenskapliga grunderna för klarspråksbegreppet. 

Intervjumaterialet utgörs av två intervjuer med handläggare på avdelningen för barn 

och familj, vars ärendeslag är inriktat mot föräldraförsäkringen. Intervjuerna är inspelade 

på ett av avdelningens kontor i Mälardalen, och är vardera drygt 34 respektive knappt 37 

minuter långa.  

3.1.1 Förfarande 

Rummet där jag håller intervjuerna är ett litet avskärmat utrymme som min kontakt på 

avdelningen kallar för ett ”tyst” rum. Innan intervjuerna börjar visar jag min telefon som 

jag använder för att spela in, förklarar att jag vill spela in samtalet och frågar om hand-

läggaren samtycker till att bli inspelad. Jag inväntar alltså samtycke till inspelning innan 

jag startar inspelningen och påbörjar intervjun. Under intervjun utgår jag inte från något 

strikt frågeschema, utan har ett dokument öppet på min dator där jag har antecknat några 

ungefärliga hållpunkter. Till exempel undviker jag att nämna klarspråk så länge som 

möjligt för att försöka komma åt handläggarnas egen formuleringar kring skrivande i sin 

verksamhet. Över lag anpassar jag mina frågor efter handläggarnas formuleringar och den 

verksamhetsbild som de själva ger. 

3.1.2 Sekretess och problematisering 

Handläggarna blev informerade om undersökningens syfte och vad som krävs av en 

deltagare genom ett informationsblad som jag bifogade med mina inledande förfrågning-

ar
5
. Informationsbladet beskriver också de etiska krav som jag förhåller mig till och hur 

jag på grund av dessa krav hanterar handläggarnas deltagande. Handläggarna får veta att 

de när som helst har rätt att avbryta deltagandet. Jag förklarar att intervjuerna kommer att 

transkriberas digitalt, men att identifierande personuppgifter som exempelvis namn, kön 

                                                 
5
 Informationsbladet återges i Bilaga 1. 
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eller bostadsort inte kommer att synas i transkriptionen. För att kunna ta kontakt för 

eventuell uppföljning kan vissa sådana uppgifter samlas in, men de sparas inte digitalt 

utan förvaras så att bara jag har tillgång till dem. När studien är avslutad förstör jag dessa 

uppgifter. Dessutom garanterar jag att handläggarnas anonymitet inte hotas inom 

Försäkringskassan genom att sköta kontakten med deltagarna utan mellanhänder. På så 

vis bör deltagarnas identitet inte kunna framgå av till exempel e-post med avdelnings-

chefer. 

Ett potentiellt problem som uppstår är att båda handläggarna på var sitt sätt verkar en 

aning defensiva, som om syftet med intervjun skulle vara att utvärdera deras individuella 

arbete. Den ena handläggaren har till exempel med sig utskrifter av några av 

Försäkringskassans interna skrivriktlinjer som hen gör gester mot under vissa resone-

mang om verksamhetens krav på deras skrivande. Båda handläggarna verkar noggranna 

med att påpeka att de tyckte att internutbildningen var bra, även när de i nästan samma 

yttrande uttrycker att de har svårt att tillämpa dess innehåll i verksamheten. Problemet 

kan vara ett resultat av att min undersökning är ett led i att hjälpa Försäkringskassans 

verksamhetsutvecklare och klarspråksansvariga att utvärdera klarspråksutbildningens 

effekter. Det är möjligt att handläggarna vet om detta och tolkar det som att jag ska 

utvärdera hur de själva har tagit till sig utbildningen. 

3.1.3 Transkription 

Tabell 1. Transkriptionsnyckel. 

Företeelse i intervju Markering i transkription 

kort paus, t.ex. för luft eller omformulering , 

längre paus; slut på taltur … 

tydlig frågeton ? 

emfas på avslutningen av ett yttrande . 

tonmässig emfas understrykning 

omedelbart föregående yttrande sägs med skratt skrattande yttrande [skrattröst] 

längre yttrande sägs med skratt [skrattröst börjar] längre skrattande yttrande [skrattröst 

slutar] 

spontant skratt [skratt] 

repliker utelämnas […] 

I transkriptionen av intervjuerna inleds varje uttalande med en anvisning om vem det är 

som talar. I dessa benämner jag de två handläggarna A och B och mig själv som inter-

vjuare som I. Eftersom den aktivitetsteoretiska analys jag använder inte kräver data på 

språkets mikronivå som till exempel exakta pauslängder, fonetiska variationer eller lik-

nande använder jag en förenklad transkriptionsmetod som i huvudsak ger en vag uppfatt-

ning om hur långa pauser är i förhållande till varandra. Transkriptionen är också tänkt att 

ge en uppfattning om ordflödet genom att spegla omstarter och omformuleringar. Trots 

att jag främst är intresserad av innehållet i intervjuerna snarare än formen, exkluderar jag 



22 

 

alltså inte pauser och några andra former av språkliga metadata, eftersom sådana data ofta 

kan vara rika på information om till exempel talarens attityd det som sägs. Sådana meta-

data innefattar till exempel tonmässig emfas eller skratt. Transkriptionen beskrivs i tabell 

1. 

3.2 Webbutbildning 

Materialet från webbutbildningen utgör den första delen av det sammanlagda material 

som syftar till att besvara frågan om målen med Försäkringskassans internutbildning. 

Webbdelen av klarspråksutbildningen är utformad vid avdelningen för verksamhetsstöd. 

Den har använts sedan 2011, och är på många sätt lik Språkrådets webbaserade klar-

språksutbildning Att skriva bättre – ett hjälpmedel för dig som skriver i jobbet. Likheten 

beror på att Språkrådets utbildning bygger på Försäkringskassans (Språkrådet 2015a). 

Materialet från denna del av utbildningen består av anteckningar från min egen genom-

gång av innehållet samt övergripande läsningar av utbildningens olika avsnitt där jag 

söker efter potentiella aktivitetskomponenter. 

3.3 Fältobservation vid kurstillfälle 

Fältobservationen utgör den andra delen av det material som ska användas till att besvara 

frågan om målen med Försäkringskassans klarspråksutbildning. För att omfatta den lärar-

ledda delen av klarspråksutbildningen närvarade jag i februari 2015 på ett kurstillfälle 

och antecknade etnografiska data. Jag var på förhand inställd på att göra mina observ-

ationer så förutsättningslöst som möjligt, i enlighet med min strävan att undvika faran för 

cirkelresonemang i aktivitetsanalysen
6
. Mina anteckningar innehåller följande huvuddrag: 

 kännetecken för klarspråk i utbildningsmaterialet, 

 aktivitetsteoretiska kännetecken, 

 typer av och särskilt intressanta interaktioner mellan kursledaren och handlägg-

arna. 

Kurstillfället ägde rum på Försäkringskassans lokaler i en mellanstor stad i norra Sverige. 

Närvarande var 12 anställda som arbetar med tandvårdsstödet. Personen som ledde ut-

bildningen är en examinerad språkkonsult som vid tillfället hade varit anställd som språk-

vårdare vid avdelningen för verksamhetsstöd i cirka ett år. Dessutom närvarade en utbild-

ningsansvarig person från avdelningen för verksamhetsstöd i syfte att observera hur 

kursen gick. Utifrån samtal med denna person förstod jag det som att hens närvaro och 

dessa observationer syftade till att på sikt bidra till en utvärdering av kursmaterialet. 

                                                 
6
 Jämför 2.1. 
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3.3.1 Problematisering 

Som med all socialvetenskap där forskaren närvarar vid den studerade interaktionen kan 

jag inte utesluta att min närvaro påverkade deltagarna. För att inte dra uppmärksamhet till 

mig och förhoppningsvis få handläggarna att åtminstone stundtals glömma bort mig satt 

jag längst bak i rummet, som var ett seminarierum med ett tiotal bänkrader. Anteckning-

arna reflekterar två tillfällen där min närvaro blir uppenbar i och med kursledaren ber mig 

om hjälp med att besvara handläggarnas språkliga frågor. Det rör sig dels om när kurs-

ledaren och handläggarna börjar diskutera de etymologiska skälen till stavningen av ordet 

omständlig, dels när det uppstår tveksamhet kring när det ska vara blanksteg kring tank-

streck. Interaktionerna leder till skratt, men visar att deltagarna åtminstone under de dis-

kussionerna blir medvetna om min närvaro. Jag kan inte heller utesluta att den utbild-

ningsansvariges närvaro, eller kombinationen av att vi båda var där samtidigt, utövade 

någon form av påverkan. I samtal efter att kurstillfället avslutades berättade kursledaren 

för mig att den här gruppen var en av de tystaste som hen har undervisat under sitt år på 

Försäkringskassan. 

4 Analys av praktikerperspektivet 

Analysen av intervjumaterialet syftar till att besvara uppsatsens första fråga, det vill säga 

vilka målen med och förutsättningarna för skrivande inom Försäkringskassans verksam-

het är enligt de deltagande praktikerna. I 4.1 analyseras först aktivitetskomponenten mål 

för att identifiera vilka aktivitetssystem som aktualiseras i intervjumaterialet. Därefter 

analyseras i 4.2 komponenterna redskap och regler, i 4.3 analyseras komponenten prakt-

ikgemenskapen, och analysernas resultat sammanfattas i 4.4. 

4.1 Mål 

Bilden av verksamhetens mål såsom handläggarna förmedlar den utgör grunden för den 

aktivitetsteoretiska analysen. Som noterat i 2.1.3 avgör praktikernas målbeskrivningar hur 

den följande analysen är utformad. Först diskuteras ärendets roll för förutsättningarna för 

skrivande i 4.1.1. Därefter analyseras intervjuernas formuleringar kring verksamhetens 

aktivitetsmål i 4.1.2, och målanalysen sammanfattas i 4.1.3. 

4.1.1 Ärendets roll 

Själva ärendet, det vill säga kunden, dess fall och fallets hantering, står i centrum för 

handläggarnas beskrivning av den dagliga verksamheten. Handläggare B ger uttryck för 

detta i exempel 1, i ett resonemang om hur Försäkringskassans begriplighetssträvanden 

påverkar hens vardagliga arbete.  
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[Exempel 1] 

I: Så de här eh… de där klarspråkstänket som… som de säkert pratas om… ehm, är, är de 

ett nyttigt redskap i den… i, i de ledet eller… 

B: Jaa, de tycker ja… de tycker ja, de tycker ja absolut… 

I: På va sätt? 

B: Ja de, de e ju… de hära vi måste tänka till… eeh… hur vi, formulerar oss å, å… kan vi 

göra de bättre, även om vi har ett mallbrev så, så e de kanske så att ja, kan formulera de på 

ett annat sätt… utifrån de ja har då i mitt ärende naturligtvis… och att de blir tydligare… 

om ja formulerar om de… 

Jag tolkar yttrandet ”kan formulera de på ett annat sätt… utifrån de ja har då i mitt ärende 

naturligtvis” i B:s andra replik som att specifika ärenden har specifika förutsättningar för 

handläggning, och att dessa förutsättningar avgör hur handläggaren kan formulera sina 

texter. För att hjälpa ärendet kan handläggarna alltså förhålla sig relativt fritt till vissa 

regler och direktiv. Ärendets förutsättningar avgör alltså hur handläggningen går till. 

Därmed borde man kunna formulera verksamhetens mål som att ärendets framgång är a 

och o. Andra mål blir då bara förutsättningar för att ärendet ska vara lyckat, särskilt om 

ärendets misslyckande framför allt kännetecknas av att kunden bestämmer sig för att 

ompröva det. Handläggare A yttrar sig om omprövning i exempel 2: 

[Exempel 2] 

I: Mm… men så… om du… om du kan komma ihåg nån gång som de blev… som de har 

blivit lite, riktigt tokigt, me, me en kund, på nåt sätt, å att, de kanske inte har tagit emot 

beslutet särskilt väl å sånt där, kan du beskriva hur de gick till å vad… 

A: Mm, de e svårt de å komma håg de nu, men eh… 

I: Näe, du kan, du kan ju beskriva generellt också… 

A: Jaa… asså, ja e… rädd för att i dom flesta beslut som vi skickar, så tror jag inte att 

kunderna ens tänker på va de står för lagtext… de tror ja inte… e väl, dom som begär en 

omprövning, av ett beslut, å när de då hamnar på omprövningsenheten […] 

Handläggare A verkar alltså se ett omprövat ärende som ett misslyckat ärende. För att 

beskriva ett misslyckat ärende berör hens resonemang beslutstexternas juridiska innehåll 

och landar med emfas i omprövning. Ett lyckat ärende kan då förstås som ett där besluts-

textens framställning av det juridiska innehållet är till nytta för hur beslutet tas emot. 

Även handläggare B verkar förhålla sig till sitt arbete som att handläggningsprocessens 

juridiska delar är centrala eftersom hen upprepade gånger understryker vikten av 

korrekthet i sitt skrivande och rättssäkerhet i besluten, vilket jag demonstrerar noggran-

nare i kommande avsnitt av analysen. 
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Ärendet har alltså en mycket framträdande och central roll i handläggarnas beskriv-

ningar av verksamheten. Som vi ser senare i analysen kan handläggningen av ett ärende 

medföra skrivande av andra texter än den slutgiltiga beslutstexten. Vi ser även hur dessa 

andra texter aktualiserar andra aktivitetskomponenter än vad uppgiften att skriva besluts-

texter gör. Processen fram till beslutet kan därmed också medföra förutsättningar för 

skrivande som påverkar handläggarnas upplevda möjligheter till val av aktivitetssystem. 

Aktivitetens mål ska dock fortfarande förstås som giltiga för alla texter som verksam-

heten kan inrymma, eftersom samtliga texter inom ett ärende eftersträvar samma slut-

resultat. För att spegla de olika texttyper som samverkar för att uppnå aktivitetens mål är 

mina sammanfattningar av handläggarnas målformuleringar nedan tvådelade; jag noterar 

dels hur deras beskrivningar fokuserar på ärendet, dels hur de fokuserar på vad de texter 

som produceras innebär för kunden.  

4.1.2 Aktivitetsmål i verksamheten 

Följande utdrag ur intervjun med A demonstrerar dels hur hen uppfattar målet med sin 

verksamhet inom Försäkringskassan, dels hur ärendet spelar en framträdande roll i 

beskrivningen av målet. 

[Exempel 3] 

I: Å va, va är de viktigaste… va skulle du säga målet me er verksamhet… är?... asså i 

förhållande kunden… 

A: En nöjd kund såklart, [skratt], eller hur… ja men asså att kunden ska få… ett beslut så 

fort som möjligt… och ska vi kommunicera skriftligt… ja men då tar de ju först… har vi ju 

sjutton dagar… i kommuniceringstid… å sen ere ju inte riktigt säkert att vi… prick efter 

sjutton dagar hinner fatta beslut i de här ärendet… så de bästa e än en gång att vi får tag på 

kunden per telefon, men… vi har… de förlänger ju handläggningstiden väldigt… om vi 

måste skriva om saker å ting… men eh… så visst vill, vi vill ju att kunden ska inte… vi vill 

ju inte att kunden ska tycka att vi e byråkratiska… vi har, vi måste ju hålla oss till 

reglerna… men å tala om de på ett sätt, vänligt sätt de kan ju va svårt ibland… 

Yttrandena från och med rad 4 i A:s replik är centrala för ett av de mål som hen aktualis-

erar. A konstaterar här att man vill göra allt för att se till att handläggningstiden inte för-

längs utöver de angivna 17 dagarna, och att de kommunikationssätt som hjälper en att 

undvika det även främjar kundens förståelse av ärendet. Dessa kommunikationssätt kallas 

inom Försäkringskassan för kommuniceringar
7
. I analysen ser jag dem som en egen text-

typ för ärendesfokuseringen, medan beslutstexten motsvarar kundfokuseringen. I 

exempel 3 är fokuseringarna på ärendet och kunden dock svåra att skilja åt, eftersom 

kundens intryck i formuleringen är direkt beroende av ärendeshanteringen. Målet kan 

sammanfattningsvis formuleras som att ärendet sköts så att kunden förstår beslutet och 

                                                 
7
 Kommunicering är en fackterm som båda handläggarna använder relativt ofta, och som betecknar all kom-

munikation med kunden under handläggningsprocessens gång. Den slutgiltiga beslutstexten är alltså inte en 

kommunicering, utan snarare resultatet av handläggningen och eventuella kommuniceringar, antingen 

skrivna eller muntliga. 
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inte får ett byråkratiskt intryck. Denna målformulering bygger på att kunden förstår och 

accepterar det slutgiltiga budskapet. 

Yttrandena i exempel 3 ligger dessutom till grund för en ärendesfokuserad målform-

ulering som bygger på att ärendet handläggs enligt alla juridiska bestämmelser och som 

alltså fokuserar på den inominstitutionella processen. Här beror kundens nöjdhet på att få 

svar inom de tidsramar som reglementet kräver, utifrån till exempel formuleringen kring 

kommuniceringstid på rad två till rad fyra i A:s replik i exempel 3. Målet kan samman-

fattas ärendet sköts tidseffektivt. Att på detta sätt motivera målformuleringen utifrån org-

anisationens regler gör att man kan urskilja en uppsättning styrande normer som skiljer 

sig från den tidigare målformuleringen, som motiveras av att kundens nöjdhet beror på 

texternas begriplighet. Inom denna inominstitutionella norm kan A:s målformulering ut-

ökas med en kundfokusering utifrån yttranden i exempel 4. 

[Exempel 4] 

I: Mm… men så… om du… om du kan komma ihåg nån gång som de blev… som de har 

blivit lite, riktigt tokigt, me, me en kund, på nåt sätt, å att, de kanske inte har tagit emot 

beslutet särskilt väl å sånt där, kan du beskriva hur de gick till å vad… 

[…] 

A: Jaa… asså, ja e… rädd för att i dom flesta beslut som vi skickar, så tror jag inte att 

kunderna ens tänker på va de står för lagtext… de tror ja inte… e väl, dom som begär en 

omprövning, av ett beslut, å när de då hamnar på omprövningsenheten, så ere väl dom som 

upptäcker, säkert att vi har tagi till fel lagtext till exempel, eller hänvisat till fel lagtext… 

Verksamhetens mål framställs i exempel 4 som att ärendet är lyckat om kunden inte 

begär omprövning. En sådan målbeskrivning kan sammanfattas kunden är nöjd i sak och 

vill inte ompröva beslutet, och utgår helt ifrån den juridiska processen omkring verksam-

heten. 

Även i intervjun med B uppstår denna skillnad mellan styrande normer som dels 

fokuserar på den juridiska processen, dels på kundens möjlighet att begripa texterna. Följ-

ande utdrag ur intervjun med B innehåller yttranden som demonstrerar ett aktivitetsmål 

med en ärendesfokusering som framlyfter det juridiska. 

[Exempel 5] 

I: Men så… när, när man skriver ett brev, återigen på generell nivå inom yrkesrollen, va 

e… målet me brevet… 

B: Målet me brevet de e att, att… att tillföra… om man skickar ett kommuniceringsbrev till 

exempel så äre ju, kanske att tillföra ärendet… mer… ett större underlag då så att, ett bättre 

underlag för beslut… kanske saknas till å me… uppgifter som behövs för att man ska 

kunna fatta beslut, ehm… så att… de be, de beror ju precis på så att säga vilket ärende ja 

har, eeh, de kan ju se så olika ut… ja… … men brevet e ju till för att, att, ja menar… 

kunden ska ju naturligtvis… känna att, att… vi gör allt vi kan, tycker ja, för att, de ska bli 

rätt å riktigt utifrån kundens… synvinkel så att säga… 
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Återigen handlar det i exempel 5 om kommuniceringar, vilka som tidigare nämnt utgör 

all kommunikation med kunden under handläggningsprocessen. Formuleringen ”de ska 

bli rätt å riktigt utifrån kundens… synvinkel så att säga” är därför en central ärendes-

fokusering som fokuserar på juridisk korrekthet eftersom kommuniceringarna ska se till 

att det blir rätt och riktigt. B formulerar ”rätt och riktigt” som en känsla hos kunden, men 

understryker tidigare att den känslan är ett resultat av beslutet fattas mot ett ”bättre” 

beslutsunderlag, det vill säga en regelmässig fråga som kommuniceringar är till för att 

hjälpa till med. Min sammanfattning av målformuleringen är ärendet sköts rätt och 

riktigt. 

B yttrar även mål som fokuserar på korrekthet i beslutsprocessen, vilket alltså är 

juridiskt inriktade kundfokuseringar. Exempel 6 innehåller ett yttrande som är centralt för 

detta mål. 

[Exempel 6] 

I: Å så när de då kommer till dom här kraven ni har på er att vara korrekt juridiska å men 

samtidigt skriva tydligt å, å enkelt, finn… kan de uppstå problem där? 

[…] 

B: Jaa… de, de tycker ja, att… de tycker ja. speciellt alltså när de är ett beslutsbrev, man 

vet att de måste vara… så juridiskt korrekt som de ska vara, så att säga… de e ju, de ju de 

kravet, de, de måste ju va… eh, de e ju rättssäkerhet också… för kunden… å att man… 

hänvisar till rätt lagparagraf, aa du vet, så…  ehm, så att… de tycker ja nog att, där kan de 

nog vara svårare, att vara… enkel å tydlig så att säga… 

Här framställs rättsäkerhet som ett resultat av att beslutstext är ”så juridiskt korrekt som 

de ska vara”. Jag sammanfattar målet som att beslutet är juridiskt korrekt och rättssäkert. 

Juridisk korrekthet är alltså enligt B mycket viktig när man skriver beslut, till den grad att 

korrektheten dessutom trumfar enkelhet och tydlighet, som ju kännetecknar den begrip-

lighetsfokuserade normuppsättningen som noterades i A:s verksamhetsbeskrivning. 

Trots att de alltså verkar övertrumfas av kraven på juridisk korrekthet, aktualiseras de 

normer som främjar begriplighet med både ärendes- och kundfokuseringar även i B:s 

verksamhetsbeskrivning. I exempel 7 berättar B om ett ärende inom ett annat ärendeslag 

som hen hade jobbat med tidigare, och som gick till omprövning. Omprövningen berodde 

på att kunden antingen inte hade förstått eller inte hade fått tillräckligt med information 

om beslutsprocessen. Nedan följer utdrag ur berättelsen, som är en enda lång replik. 

[Exempel 7] 

I: Men så om, om ett eh… om ett fall går lite tokigt liksom, att en, en kund… har… är 

väldigt missnöjd me sitt beslut, hur… kan du beskriva ett fall där de har hänt… om, om du 

vet de, liksom av å se, hur processen bakom de beslutet va å så där… 

B: Mm… eh, då får ja gå bakåt lite grann i tiden ja, ja har jobbat me, me… ett annat 

ärendeslag då för nåt år sen… ehm… 
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[…] 

aa, nämen de e såhär att, sjukpenninggrundande inkomst… kan vara väldigt enkelt att 

fastställa… då har du fast anställning du har en månadslön, å… allt e frid å fröjd, å du har 

haft den länge, då ere enkelt… sen kan du vara en egenföretagare… eeh, då e de mer 

utredning… de jobbade ja me då… eeh, en timanställd, som har kanske tre olika 

anställningar å jobbar timme på alla tre, då e de mer utredning… 

[…] 

å har man ett sånt ärende, då… krävs de ju väldigt… mycke… ehm, information ibland… 

eeh, ja måste ju beskriva hur ja har räknat fram… till exempel om de e en timanställd me 

många anställningar å så där… då måste ja ju tala om hur, hur har ja beräknat din 

årsinkomst å de… 

[…] 

då vet ja att vi hade omprövningar som, som… kom ur att, vi hade alltså en bristfällig 

[skrattröst]… kommunicering då… till kunden å, och eh… då, då vet ja att man, man… tog 

upp de där me oss å ville att vi skulle vara tydligare och… berätta… i, i… me flera ord så 

att säga, hur vi kom fram till, ja till exempel, nu tog ja bara de som ett exempel… så, så att 

eh… 

Lösningen på de problem som drev ärenden till omprövning var alltså att ”berätta me 

flera ord” hur man hade kommit fram till beslutet, det vill säga att aktiviteten i dessa fall 

misslyckades eftersom transparens inte verkar ha varit en del av målet. Därför samman-

fattar jag ärendet sköts med transparens som en målformulering med ärendesfokus. 

Berättelsen är ett exempel på hur det i vissa fall är oumbärligt att fokusera på begriplig-

het, eftersom berättelsen utgår från att felet inte låg i handläggarnas beräkningar utan 

snarare hur de redovisade dem. I dessa fall var det förmedlande systemet dessutom 

oumbärligt för inte bara ärendets hantering, utan även den slutliga beslutstexten. 

I exempel 7 kan man dessutom utläsa en kundfokusering som är inriktad på begrip-

lighet. Berättelsen utgår ifrån ärenden som gick till omprövning eftersom vare sig kom-

municeringar eller beslutstext innehöll tillräckligt med information för att kunden skulle 

kunna acceptera beslutet. Men i idealfallet behövs inga kommuniceringar, då handlägg-

arna helst undviker att använda dem eftersom handläggningstiden annars kan förlängas i 

onödan (jämför hur A framställer dem i exempel 3). I ett sådant läge bör beslutstexten 

innehålla all nödvändig information och därigenom begripliggöra även hur ärendet har 

hanterats. Beslutstexten bör alltså kunna innehålla allt som kunden behöver veta för att 

kunna acceptera beslutet och verksamheten ska vara lyckad. B:s kundfokuserade mål-

formulering inom begriplighetsnormen kan därför sammanfattas beslutet är informativt 

och därmed begripligt för kunden.  
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4.1.3 Sammanfattning av målen 

I 4.1.2 analyserar jag handläggarnas beskrivningar och formulerar aktivitetsmålet med 

deras verksamhet. Tabell 2 sammanfattar de övergripande mål som aktualiseras i hand-

läggarnas beskrivningar av verksamheten enligt analysen i 4.1.2. I tabell 2 är målen 

uppställda så att de speglar den skillnad mellan juridiska behov och begriplighetsbehov 

som noteras i analysen. De formuleringar som utgår från behovet av juridisk korrekthet 

står överst i varje rad och de formuleringar som utgår från behovet av att skriva begripligt 

står underst. 

Tabell 2. Sammanfattningar av aktivitetsmålen för verksamhetens olika skeden. 

Deltagare Fokus på ärendet (kommuniceringar) Fokus på kunden (beslutstexter) 

Handläggare A – Ärendet sköts tidseffektivt. 

– Ärendet sköts så att kunden förstår 

beslutet och inte får ett byråkratiskt 

intryck.  

– Kunden är nöjd i sak och vill inte 

ompröva beslutet. 

– Kunden förstår beslutet och får inte ett 

byråkratiskt intryck. 

Handläggare B – Ärendet sköts rätt och riktigt. 

– Ärendet sköts med transparens. 

– Beslutet är juridiskt korrekt och 

rättssäkert. 

– Beslutet är informativt och därmed 

begripligt för kunden. 

Målen är inte likvärdiga. I 4.1.2 framgår av exempel 7 bland annat hur målet att uppfylla 

de juridiska kraven prioriteras högre än målet att ge kunden ett positivt intryck av hur 

ärendet har hanterats. I detta fall beror prioriteringen delvis på att det är svårare för hand-

läggarna att ge kunden ett positivt intryck än att se till att texten innehåller det som lagen 

kräver. Om prioriteringar av detta slag sker konsekvent finns det anledning att tro att 

aktiviteten innehåller konflikter. 

4.2 Redskap och regler 

Redskap motsvaras i aktivitetsanalysen av sådant som möjliggör aktivitetens handlingar 

och att målet uppfylls. Regler motsvaras av begränsande ramar, konventioner och 

normer, och deras roll i aktiviteten är därför avgörande för vilket mål som kan efter-

strävas i olika situationer. För att svara på vad förutsättningarna för skrivande är på 

Försäkringskassan analyserar jag här hur handläggarna aktualiserar redskapen och 

reglerna, samt hur dessa komponenter samspelar utifrån de mål som sammanfattas i tabell 

2. 

4.2.1 Reglernas relation till redskapen 

Ett viktigt redskap som båda de intervjuade handläggarna lyfter fram är olika skrivmallar 

som de behöver förhålla sig till. Mallarna är en hjälp för att uppnå korrekthet i besluten, 
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och enligt handläggare A var de till särskilt stor hjälp när hen precis hade börjat arbeta på 

Försäkringskassan. De lägger grunden för hur texter ska vara utformade, men det blir inte 

bra om handläggarna utgår från mallarna helt utan att kritiskt nyansera deras språk. Mall-

arna passar nämligen inte alla varianter som i praktiken kan uppstå i olika ärenden. Dess-

utom innehåller de fackuttryck som ofta behöver omformuleras eller förklaras. B ger ut-

tryck för behovet av omformulering i exempel 8 där hänsyn till kundens förkunskaper 

framkommer som en regel som motiverar begriplighetsfrämjande ändringar i mallarna. 

[Exempel 8] 

B: […] vi har ju väldigt asså, de här, myndighetsspråk som… me, me fackuttryck å… 

eeh… ja vet själv när ja, när man pratar me en kund så e de väldigt lätt att, att tänka 

fackuttryck… å då måste man liksom [skrattröst börjar] omformulera sig va [skrattröst 

slutar] å försöka… å precis så e de ju naturligtvis när ja skriver ett brev… så, så måste ja ju 

tänka… att… de här, kan ja… men kunden… kanske hör de här för första gången, en 

nybliven mamma eller pappa som, som… inte har varit i kontakt me försäkringskassan 

tidigare… å vet kanske ingenting om föräldraförsäkringen eller sjukpenninggrundande 

inkomst… då, då måste ja ju… så de brukar ja titta, ja brukar titta, e de någon här nu som, 

som aldrig har varit i kontakt me oss… å de e ju väldigt ofta så, man får sitt första barn till 

exempel å… å vill ha föräldra… penning… då, då måste man ju tänka… så att man inte 

använder dom här konstiga uttrycken å, å… väldigt generellt sådär, utan kanske måste 

formulera sej på ett annat å förklara mera… 

Att formulera texterna efter kundens antagna förkunskaper kan ses som redskap för att 

uppnå B:s aktivitetsmål kring transparens (se tabell 2). Men det innebär inte att B kan 

utelämna sådant innehåll som hen bedömer vara svårbegripligt för kunden, utan hen kan 

bara förändra språkets form. Det innehåll som ska förmedlas är konstant eftersom lagen 

kräver att beslutet i B:s exempel berör ”föräldraförsäkringen eller sjukpenninggrundande 

inkomst” oavsett om kunden kan förstå vad dessa är eller inte. I alla situationer är det 

alltså en regel att i kommuniceringar och beslut uttrycka det som ärendets natur gör att 

lagen kräver. I vilken utsträckning denna regel påverkar valet av mål för aktiviteten 

verkar bero på situationen. I exempel 8 beskriver B med yttrandet ”de här, kan ja… men 

kunden… kanske hör de här för första gången” en situation där transparensmålet 

troligtvis får hög prioritet på grund av hänsynen till kundens förkunskaper. Samtidigt 

noterar jag utifrån exempel 7 i 4.1.2 en situation där redskap för korrekthet trumfar 

redskap för enkelhet och tydlighet eftersom rättssäkerheten annars skulle kunna stå på 

spel. Valet av vilka redskap som passar i vilken situation, och därmed vilka mål som 

eftersträvas, är alltså tydligt avgjorda av de regler som påverkar situationen. Just regeln 

att förmedla det som lagen kräver verkar vara särskilt viktig, eftersom den främjar de 

redskap som uppfyller rättsäkerhetsmålet. 

Ett annat redskap som aktualiseras är vänlig ton. Av de aktualiserade målen verkar 

det tydligast syfta till att uppfylla målet att undvika att kunden får ett byråkratiskt intryck. 

B anger att hen tog till sig vänlighetsredskapet från klarspråksutbildningen. Det fram-

kommer i ett sammanhang där B besvarar en fråga om hur en bra beslutstext ska vara 

utformad: 
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[Exempel 9] 

I: Så utifrån, utifrån de här perspektivet då å… i kombination med… hur… ja, hur kunden 

tar emot å hur de blir sen när ett beslut tas emot, hur… ser ett bra beslut ut… en bra, ett bra, 

en bra, en bra beslutstext, liksom utifrån de här… 

B: När vi gick den här kursen så, de ja tog me mej från den som jag tyckte va… en jättebra 

sak som, å tänka på… de va… att man försökte förmedla till oss… att vi skulle ha en ton 

som va… vänlig… å, och… de ska ju va naturligtvis korrekt, men, men… just de där me 

tonen, att man kan… man kan alltså… formulera sej på ett sånt sätt att, att… de blir ett, ett 

[skrattröst börjar] vänligare tilltal [skrattröst slutar] [skratt]… ehm… å de… de tycker ja, 

att… att ja tog me mej å, å… aa, tyckte att de va väldigt bra [skrattröst börjar] att de 

förmedlades [skrattröst slutar]… för de, de är, de e en sån där sak som, som… e lätt å tappa 

bort de bakom den där myndighets… skärmen eller va ja ska säga, som vi har lite grann, 

som vi har haft å… att vi kan faktiskt, vara… lite mänskligare å lite… liksom vänligare i 

tonen… 

I exempel 9 beskriver B nyttan med vänlighetsredskapet, men flikar in en gardering i 

form av ”de ska ju va naturligtvis korrekt, men”. Därmed finns det gränser för hur nyttigt 

det är med vänlighet i beslutstexter. Återigen utgörs gränsen av målet att skriva korrekt 

och rättssäkert, som alltså verkar ha högre grundläggande prioritet än målet att undvika 

att ge ett byråkratiskt intryck. Prioriteringen bygger på den bakomliggande regeln att låta 

texten uttrycka det som lagen kräver. Därför verkar B alltså anse att ett av de huvud-

sakliga budskap som hen tog med sig från utbildningen, en utbildning som hen uppger sig 

ha uppskattat över lag, är en potentiell risk för en central del av verksamheten. Man kan 

alltså se konflikter utifrån exempel 8 och 9. Redskapen vänlighet och omformulering 

begränsas av regeln förmedla det som lagen kräver, och därmed kan till exempel målen 

kring begriplighet och att undvika byråkratiska intryck ses som lägre prioriterade än 

målen kring att skriva korrekt och rättssäkert. Konflikten kan förstås utifrån att B ser 

rättssäkerhet som ett av aktivitetens viktigaste mål. De redskap och regler som främjar 

B:s uppfattning av rättssäkerheten trumfar alltså både enkelhet, vänlighet och tydlighet. 

4.2.2 Redskap och regler med olika prioritet 

I exempel 10 resonerar B om hur man gör för att undvika de fallgropar som krångliga 

uttryck och formuleringar utgör i kommuniceringar och beslutstexter.  

[Exempel 10] 

B: Ja e en sån där som läser igenom, de ja tycker de e jätteviktigt att jag läser igenom… de 

ja har skrivit… å de här ja har formulerat själv alltså, de, de… å tittar igenom de för de är 

ju väldigt lätt att de blir… fel… syftningsfel… rent liksom… att, att förstå, de att de blir för 

krångligt helt enkelt… att ja, man får kanske dela upp de lite grann å, ja… eller att så att de 

blir lättare å förstå… så de, de tror jag e de absolut viktigaste, i alla fall utifrån… min 

synvinkel så e de jätteviktigt att man läser igenom… ordentligt innan man [skrattröst 

börjar] levererar så att säga [skrattröst slutar]… 
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B framställer här möjligheten till att läsa genom sina texter, och korrigera eventuella 

krångligheter och fel, som ett redskap. Särskilt intressant är uttalandet ”utifrån… min 

synvinkel”, och emfasen på det personliga pronomenet. Detta rimmar med att B många 

gånger påpekar att det är varje handläggares personliga ansvar att se till att breven är bra 

utformade. I detta fall tolkar jag ansvaret som ett redskap för att kunna skriva bra texter 

som handläggarna förvärvar genom lång yrkeserfarenhet, eftersom redskap delvis defini-

eras som en kunskap eller färdighet man måste ha tillägnat sig för att kunna delta i en viss 

praktik eller verksamhet
8
. 

Formuleringsfriheten inför mallarna innebär att handläggarna har ett tvådelat person-

ligt ansvar för ändringarna: dels att se till att ändringarna inte strider mot lagar och regler, 

dels att de inte gör så att texten strider mot begriplighetsmålen. Handläggarna har visser-

ligen tillgång till specialister och andra vars uppgift delvis är att hjälpa till med enskilda 

bedömningar av ärenden, men har själva det yttersta ansvaret för alla texter som skrivs 

kring ett ärende. B:s beskrivning av möjligheten till frihet gentemot mallarna stämmer 

överens med den sakliga korrekthet i beslutstexterna som är en tydlig del av hens prior-

iterade aktivitetsmål kring rättssäkerhet: 

[Exempel 11] 

I: Å så när de då kommer till dom här kraven ni har på er att vara korrekt juridiska å men 

samtidigt skriva tydligt å, å enkelt, finn… kan de uppstå problem där? 

B: Jaa… ja, de tror ja, de tror ja… 

I: Å du, har du upplevt de… i nåt fall… 

B: Jaa… de, de tycker ja, att… de tycker ja. speciellt alltså när de är ett beslutsbrev, man 

vet att de måste vara… så juridiskt korrekt som de ska vara, så att säga… de e ju, de ju de 

kravet, de, de måste ju va… eh, de e ju rättssäkerhet också… för kunden… å att man… 

hänvisar till rätt lagparagraf, aa du vet, så…  ehm, så att… de tycker ja nog att, där kan de 

nog vara svårare, att vara… enkel å tydlig så att säga… 

I: Blir, är, riskerar du att det blir mindre rättssäkert då… 

B: De… de, asså risken eh, e ju ah om, om man… formulerar sej… friare så att säga, då 

kan de ju vara lite… lite risker me de också… de gäller att tänka till där å då, å… å 

verkligen tänka, blev de här rätt nu utifrån… va ja säger om beslutet, beslutet är si å så, å 

de e… enligt lagtexten si å så då… som man hänvisar till i slutet av brevet å så… å då 

måste ju motiveringen vara överensstämmande me de där… överensstämmande, [skrattröst 

börjar] de lät ju jättemyndi [skratt]… stämma överens med [skratt] ja [skrattröst slutar]… 

näe men du vet, så de, de… ja tror… vi har, eller ja har ju jobbat å många har ju jobbat 

länge, och eh… i början så vare ju mycke mer, sådär, myndighetsspråk, i alla… typer av 

skrivelser å brev… 

Utifrån målen i tabell 2, visar exempel 11 hur handläggarnas formuleringsfrihet gentemot 

mallarna är ett redskap och en förutsättning bland annat för målen ärendet sköts med 

                                                 
8
 Se definitionen av redskap i 2.1.1.1. 
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transparens och ärendet sköts så att kunden förstår beslutet och inte får ett byråkratiskt 

intryck. Men det framgår också att friheten samtidigt är ett potentiellt hot mot målen 

ärendet sköts rätt och riktigt samt beslutet är juridiskt korrekt och rättssäkert. Exempel 

11 visar hur B framställer att juridisk korrekthet är av regelmässig betydelse för besluts-

texternas rättssäkerhet, men också hur handläggarnas möjlighet till att för ärendets skull 

frångå mallarnas språkbruk och formulera så att det passar bättre kan vara ett hot mot 

denna rättssäkerhet. Att möjligheten till fri formulering är handläggarnas personliga 

ansvar beror alltså på att det finns vissa risker med att omformulera mallarnas språk. Ur 

aktivitetsteoretisk synvinkel får dessa risker tolkas som potentialer till brott mot vissa 

aktivitetsregler, som exempelvis att uttrycka det som lagen kräver. I exempel 11 betonar 

B vikten av att det som ligger till grund för beslutet reflekteras korrekt i beslutstextens 

innehåll, eller med B:s egen spontana formulering så att ”motiveringen är överens-

stämmande”. Den första radens yttrande kring ”risken” med friare formuleringar till-

sammans med hur hen framställer vikten av ”överensstämmande” motivering visar att B 

ser det som att begriplighetsfokuserade redskap riskerar att försämra korrektheten och i 

förlängningen alltså även rättssäkerheten. Hen formulerar detta synsätt ännu mer explicit 

i exempel 12. 

[Exempel 12] 

I: Mm… så allt som allt i den, praktiska verksamheten, när ni väl ska utöva liksom 

myndighetsskapet, å allt sånt där… är dom, dom här direktiven kring… enkelhet å 

tydlighet å ton å sånt där, är dom mer ett redskap eller mer ett hinder? 

B: Neej… absolut ett redskap, som jag ser det… definitivt… å att de får, hoppas ja, alla å 

tänka till… eeh… hur man… hur man uttrycker sej å hur man formulerar sej… jaa, 

absolut… 

I: Mm… de finns ingen motsättning mellan att vara juridiskt korrekt å sånt där? 

B: Neej, nej… de tycker ja absolut inte… bara man e medveten om… eeh… ja, va man gör 

så att säga, och att man… i ett beslutsbrev så får man kanske då… kontrollera lite mer… så 

att de blir… så att de inte, man tummar på rättssäkerheten där… annars så, så ser ja ingen 

motsättning i de där… 

Rättssäkerhet är alltså någonting som man inte får ”tumma på”, trots att B i det omedel-

bart föregående uttalandet resonerar kring vikten av att använda begriplighetsfrämjande 

redskap i beslutens formuleringar. I exempel 11 framstår dessa även som potentiella hot 

mot rättssäkerheten. Ett ”beslutsbrev” är alltså en text vars skrivförutsättningar i högre 

grad är beroende av alla föreliggande regler, kring både begriplighet och korrekthet, än 

andra texter. Målet att uppfylla de juridiska kraven har högst prioritet. Detta får tolkas 

som att begriplighet i vissa fall också är en viktig regel för det som främjar rättssäkerhet 

enligt B, men att korrekthet trumfar begriplighet om det skulle uppstå en konflikt. 

Exempel 13 visar hur B beskriver begriplighet som en regel i ett resonemang om det 

pågående arbetet med att göra beslutstexter mer begripliga och vilka begränsningar hen 

uppfattar att det har. 
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[Exempel 13] 

I: Så när du… när du gör en text, så kanske en kommunicering eller en, eller ett beslut om 

vi pratar liksom [ohörbart] generellt, vad, vad är en bra text, hur är den när den är lyckad? 

B: Jaa… ehm… de e ju så, vi, vi pratar ju ständigt om de här, å, å… vi håller ju på me ett, 

ett, liksom, förbättringsarbete, att… att vi, vi måste asså vara tydligare å enklare å klarare 

till kund… så att, för mej så ere så att, ja, ja [skrattröst börjar] försöker verkligen [skrattröst 

slutar], tänka på hur jag formulerar å, å att de ska vara… eh, ett bra… en, en bra 

formulering som e enkel å förstå, men ändå, man måste ju ändå ha me de som krävs så att 

säga de måste ju ändå vara juridiskt riktigt i ett beslut till exempel… de krävs ju mer av ett 

beslut, att de ska vara… mera formellt, mera… aa… man måste tänka… till lite extra i ett 

beslutsbrev naturligtvis… 

Formuleringarna i exempel 13 bekräftar att det är en regel att eftersträva begriplighet, då 

B uttalar ”måste” med emfas, men att faktorer som juridisk riktighet är ännu viktigare, då 

även ”krävs” uttalas med emfas.  

4.2.3 Innehåll som styr valet av redskap 

En av A:s beskrivningar av vilka utmaningar som medföljer bruket av de redskap som 

tillhör de begriplighetsfokuserade målen innehåller en hel del intressanta formuleringar. 

Mest intressant är det som hen framställer som ”springpunkten” i ett beslut, hur den 

måste uttryckas och vad den innebär för de redskap som främst främjar begriplighet. 

[Exempel 14]  

I: Hmm… … ehm, när vi pratar om den här vän… vänligheten, i de, ehm… hur… … med 

eh, vänligheten å liksom de här myndighets… ssskapet, i, i besluten… hur tycker du att 

de… har, har du, har du testat att, liksom använda dom här lite mjukare formuleringarna 

hur tycker du att de funkar… eller tror du att de kanske inte funkar… 

A: Jaa, asså ja tror att de funkar men… ja tycker de e svårt å veta… om ja gör de [skratt]… 

för att, man e så van med att skriva på ett visst sätt, men… eftersom man e… e ofta gör 

om… eh, mallarna… och får lägga till… lägga till massa rader, så… ofta blir de 

upprepning alltså, upprabb, man rabblar upp datum, de e mycke sånt… så de, dom 

styckena, tycker ja e väldigt tråkiga… du har ansökt för de å de å de å de datumet, den 

andre föräldern har ansökt för de å de å de datumet… de ganska tråkigt, men hur… gör ja 

om de?... ja måste ju tala om, hur dom har gjort sina ansökningar, å sen kommer man till… 

till springpunkten att, ni kan inte få samtidigt, eller för att ni ska få dubbeldagar måste ni 

söka för samma period… å, å de e inte så lätt å… vara vänlig här å stoppa in mjuka ord 

eller vareheter [skrattröst], de, man måste ju tala om… va som gäller… men de e väldigt 

tråkigt å rabbla upp dom här datumen, å de finns ingen… inge, ja kan ju inte, ja kan ju inte 

skriva från å med å till å med, va, därför att de är inte alla dagar i från å med å till å med, 

som dom har sökt… ja måste tala om den å den å den å den dagen… de kan ja uppleva som 

vilket tråkigt stycke de här blev… de skulle [skrattröst börjar] ja vilja lära mej å skriva lite 

bättre men de kanske inte finns nå… lösning på de… [skrattröst slutar] 
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A:s formulering ”springpunkten”, som yttras i mitten av A:s replik, verkar syfta på 

ärendets kärna, den information som beslutstexten först och främst är till för att förmedla. 

När man kommer dit finns det alltså kraftiga begränsningar på hur ”mjukt” man kan ut-

trycka sig, det vill säga hur användbar till exempel vänlighet är som redskap. Det blir 

alltså snarare regel än redskap att ange viss information, även om det är i ett format som 

är ”tråkigt å rabbla upp”. Sådan information utgörs till exempel av datum och hur de 

olika föräldrarna i ett ärende har sökt föräldrapenning tidigare. Och som exemplets sista 

rader visar, vill A gärna kunna uttrycka denna tråkiga information ”lite bättre” men tror 

egentligen inte att det går. Man kan ju tänka sig att vissa kunder blir nöjda om datumen 

står uppställda i en tabell, medan andra föredrar uppställning i brödtext, men oavsett vad 

de föredrar så dikterar de juridiska kraven att texten redovisar de relevanta datuminter-

vallerna. Det är alltså inte bara regelmässigt nödvändigt att inkludera denna information i 

beslutstexten, utan även dess uttrycksform tycks enligt A:s beskrivning på grund av 

informationens natur nästan omöjlig att förändra. 

För att uppfylla de juridiska kraven måste beslut alltså uttrycka viss byråkratisk 

information i språkliga former som utifrån praktikerperspektivet inte är förenliga med 

klarspråksråden. Men den informationen behöver inte utgöra innehållet i hela texten, då 

myndighetsbeslut ofta är komplexa sammansättningar av ett antal olika budskap. Därför 

kan det bli svårt för handläggarna att avgöra vilka delar av texten som kan uttryckas 

enligt en begriplighetsinriktad regeluppsättning. A beskriver sitt förhållande till textmall-

arna under sin första tid på Försäkringskassan som ett beroende där korrekthetsmässiga 

fel kunde uppstå. Därför ser hen det som en regel att korrigera sina texter ordentligt. 

[Exempel 15] 

A: […] för man blir lite styrd av en mall… även om man vet att man ska ändra i den här 

mallen och så, men… det blir lite fyrkantigt på nåt sätt med en mall… så att jobbar man till 

exempel med föräldrapenning så har man sina mallar och så får man veta… nu ska du, det 

där får du tänka på innan du skickar ut det här till kunden… så att inte det står fel och så 

och visst det gör man ju, men [skrattröst]… man man har svårt för att tänka själv… så att 

när jag började på kassan då så var man ju väldigt beroende av mallarna… och det blev 

säkert, det kunde säkert bli fel ibland… att man skickade iväg ett brev utan… att ha 

korrigerat det ordentligt, det tror jag. 

Resonemanget om vikten med noggrann korrekturläsning är kopplat till handläggarnas 

personliga ansvar, såsom B ger uttryck för det i exempel 10. Då är det intressant att 

notera att B där formulerar korrekturläsningen som ett förmedlande redskap, medan A 

snarare lägger fram den som en institutionell regel. Skillnaden ligger i de omkringligg-

ande formuleringarna. B:s resonemang i exempel 10 fokuserar på en ytlig nivå, på så vis 

att språket riskerar att bli onödigt tillkrånglat om hen inte är noggrann med att läsa genom 

sina texter. A:s resonemang i exempel 15 fokuserar snarare på en innehållsnivå, genom 

att framhålla hur viktigt det är att inte vara alltför bekväm i mallarnas formuleringar. 

Genom att inte ”tänka själv” riskerar man att bryta mot krav på och regler kring inne-

hållsmässig saklighet. Ett av A:s mål är ju att ärendet sköts tidseffektivt, vilket antagligen 

inte blir fallet om beslutet skrivs på ett oreflekterat sätt utifrån en ”fyrkantig” mall. 
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4.2.4 Konflikt mellan redskap och mål 

Ur ett långsiktigt perspektiv kan man se Försäkringskassans strävanden efter enklare och 

mer begriplig kommunikation som något relativt nytt. Båda de intervjuade handläggarna 

har lång erfarenhet av att arbeta på Försäkringskassan. Deras verksamhetsbeskrivningar 

vittnar om att mycket av det som fokuserar på begriplighet har dykt upp under de senare 

åren. A berättar i exempel 16 hur dessa nytillskott i vissa fall bara är något år gamla. 

[Exempel 16] 

I: Men om du, åå, om du jämför med för till exempel tie år sen i, i verksamheten, hur… 

skulle du… med… äre mer… är de mer ett påbud att skriva… vänt till, eh, kunden nu än, 

än ett direktiv… 

A: Ja-a, ja-a, absolut, asså de e… de e mera… nu, nu vill man verkligen att vi ska skriva… 

enkelt å… aa, lätt, lättsamt höll ja på å säga, men asså att kunden verkligen förstår, de har 

blivit väldigt påtagligt sista, kanske inte tie årena, kanske till å me bara sista årena, väldigt 

påtagligt att vi måste vara vänligare i våran ton å, skriva… kort å… ja, kortfattat men 

ändå… vänligt på nåt sätt… 

Denna beskrivning sammanfattar huvuddragen i A:s framställning av vad som är nytt i 

verksamheten. För att sammanfatta exempel 16 uppfattar A att de nya strävandena inne-

bär regelmässiga krav på att skriva med enkelhet, lätthet, vänlig ton och korthet. Dessa är 

alltså de huvudsakliga kännetecknen för de nyare direktiven. Men de nya redskap som 

ska uppfylla de begriplighetsrelaterade målen får som noterat i 4.1 begränsat utrymme i 

aktiviteten eftersom de ofta får ge vika för de korrekthetsrelaterade målen. Detta visar sig 

i A:s beskrivning av de nya regler kring vänlig ton som gäller för kommuniceringar. 

[Exempel 17] 

A: […] vi jobbar ändå på en myndighet va, å då har man lätt, i alla fall ja som har jobbat så 

länge, kanske helt annan sak med dom nyanställda lite yngre… killarna å tjejerna… men 

när man har jobbat många år så tror ja att man e lite, för mycke myndighetsperson på nåt 

sätt va… och att man… tycker, eh kan, kan man skriva hej... du vet när dom brevena kom, 

för vi har ju såna brev nu… där, som börjar med hej, asså när det gäller kommuniceringar, 

inte beslut förstås… men i kommuniceringar så… å då vare jättekonstigt mesamma, hej… 

kan vi skriva så?... men nu, nu känner man ju de, att jamen de ju, låter ju trevlit… å börja 

me hej… och de här me att man ska skriva så att… kunden, eh… känn, att använda som 

dom säger mjuka ord… att… skriva ungefär som nästan som man gör till en kompis. 

En av förändringarna innebär alltså en uppmaning om att inleda kommuniceringar med 

ett ”hej”, som är inskrivet i vissa mallar för sådan text. Men det fungerar bara så länge det 

inte strider mot sakinnehållet; ett vänligt ”hej” i en negativ kommunicering verkar inte 

underlätta förmedlingen av budskapet och då väljer A hellre att stryka det. 

[Exempel 18] 

A: […] man skriver ju… om till exempel att… dom… … inte kan få föräldrapenning enligt 

sin inkomst, till exempel… därför att dom inte uppfyller alla krav som finns [skrattröst] för 

att få föräldrapenning på sin sjukpenninggrundande inkomst… å då börjar de brevet med 
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hej… asså nu pratar jag fortfarande om kommuniceringsbrevet, inte beslutet då… de känns 

kanske lite konstit… liksom… hej, äe du komme inte å få föräldrapenning enligt din 

inkomst… [skratt] de känns ungefär så… me… ja… 

I: Så de, de… i negativa meddelanden så kanske de känns bättre… 

A: Aa… då tar ja nog bort hejet… mm. 

Uppmaningen om att använda ”hej” som den framkommer i vissa kommuniceringsmallar 

visar sig alltså ha förhållandevis låg prioritet. Man kan därmed bortse ifrån uppmaningen 

om man anser att ärendets förutsättningar inte kan tillåta ett ”hej”. Dessutom gäller upp-

maningen endast för kommuniceringar. I beslutstexterna som är mer kravfyllda kan man 

över huvud taget inte ta till så vänskapliga yttranden, utan där har korrekthet högre 

prioritet. 

[Exempel 19] 

 I: Jaa… men så… i ett… säg då att du skulle skriva ett negativt beslut… hur tänker du?... 

vad, vad är, vad är ett… bra, negativt, ett bra skrivet negativt beslut?... 

A: Mm… ja… jamen de e nog… att man förklarar vad de beror på… de e jätteviktigt, att vi 

har… eeh… fått in… asså… beslutet grundar sej på dom och dom uppgifterna… att dom 

förstår varför, de e ju jätteviktigt… annars så blir de ju ännu, tänk om man inte skulle 

skriva nånting, tänk om man bara skulle skriva, näe du får inte föräldrapenning enligt din 

inkomst… de ba e så… [skratt]… de skulle inte va så kul, utan tror att dom… dom förstår 

nog beslutet bättre och tar nog beslutet till sej bättre… om dom får veta va de beror på… 

men som sagt va, ett hej passar ju inte i beslut va, nej å de har vi ju inte heller vi har ju inga 

hej i beslutena… 

För att på bästa sätt skriva en avslående beslutstext prioriterar A enligt exempel 19 att 

förmedla skälen till avslaget, och vänlighet har då prioriterats bort. Ett ”hej” passar helt 

enkelt inte i beslut. Av enkelhet, lätthet, vänlig ton och korthet, det vill säga de nytill-

komna idealen, verkar enkelhet och korthet stå sig bäst i konkurrensen med de regler som 

garderar lagens krav på beslutstexterna. 

För B är tydlighet och begriplighet de främsta delarna av vad som är nytt i verksam-

heten på senare år. Gemensamt för alla former av text som B producerar är att de ska vara 

”bra formulerade” och ”enkla å förstå”. 

[Exempel 20] 

I: Mm… så, hur, hur går de till att, att fatta ett liksom, lyckat beslut å skriva dom texter 

som har me de å göra… 

B: Mm… eh… vi har ju inom försäkringskassan väldigt många mallbrev… som hjälper oss 

då i… eh, vårt arbete… de ska ju vara korrekt… utifrån juridiska aspekter å på alla sätt å 

vis liksom… korrekt, eh… uppställt å så vidare… å och, breven ska ju vara, bra 

formulerade å va enkla å förstå å så vidare, så att eh… därför finns de ju mycke mallbrev 

för oss eller många mallbrev, som, som vi har, till vårt förfogande… 
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Här verkar B likställa juridisk korrekthet med begriplighet, vilket leder mig till tolkning-

en att det i vissa fall inte finns någon väsentlig inneboende motsättning mellan dessa 

regeluppsättningar. Det talar emot att det skulle finnas en konflikt mellan det gamla och 

det nya. Men som jag påpekar i 4.1, är det innehållets natur och ärendets förutsättningar 

som avgör vilket system som har högst prioritet. B:s uttalanden om mallbreven i exempel 

20 framstår som en motsägelse emot uttalandena om behovet av att omformulera mall-

arnas språk för att förbättra begripligheten i 4.2.2. Därför är det viktigt att notera att 

beskrivningen av mallarna i exempel 20 fokuserar på att de hjälper till med den juridiska 

korrektheten. De övergripande motsättningarna mellan korrekthet och begriplighet mot-

sägs alltså inte av det här exemplet. 

4.2.5 Sammanfattning av redskapen och reglerna 

Analysen av redskapen, reglerna och relationerna mellan dem och aktivitetens mål 

bekräftar den uppdelning mellan juridiska behov och begriplighetsbehov som noteras i 

4.1. Tabell 3 sammanfattar de huvudsakliga redskap och regler som framkommer i ana-

lysen, samt vilket behov de främst förknippas med i intervjumaterialet. I de fall där något 

som aktualiseras kan förknippas med både juridiska behov och begriplighetsbehov bero-

ende på situationen står de i båda kolumnerna. Den vertikala ordningen i varje tabellcell 

motsvarar min uppskattning av komponenternas inbördes prioriteringsordning, med de 

högst prioriterade komponenterna högre upp. 

Tabell 3. Sammanfattning av redskap och regler. 

 Korrekthetsfrämjande Begriplighetsfrämjande 

Redskap textmallar 

personligt ansvar för texter 

frihet att ändra i textmallarna 

korrekturläsning 

vänlig ton 

Regler alltid uttrycka det som lagen kräver 

korrekturläsning 

byråkratisk formulering av innehåll som 

kräver det 

begriplighet (när den främjar 

rättssäkerhet eller tranparens) 

hänsyn till kundens förkunskaper vid 

behov 

vänlig ton i kommuniceringar 

alltid skriva enkelt, lätt, vänligt och 

kortfattat 

Liksom med målen visar sig det alltså finnas en prioriteringsordning mellan aktivitetens 

olika redskap och regler, och den ordningen verkar utgå från skillnaden mellan korrekthet 

och begriplighet. Om korrekthet och begriplighet skulle ställas mot varandra skulle 

korrektheten vinna, eftersom beslutsverksamheten kräver en hög grad av formalitet och 

att handläggaren tänker till lite extra, som B formulerar det. A:s formulering om 

”springpunkten” i exempel 14, där gränsen är nådd för var man kan använda ”mjuka” 

formuleringar, speglar också att sakinnehållet reglerar de språkliga redskapen. Olika mål 

har alltså olika hög prioritet, och genom hela verksamheten har korrekthet högsta 

prioritet. 
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4.3 Praktikgemenskap 

Aktivitetskomponenten praktikgemenskap belyser en viktig anledning till att handlägg-

arna tenderar att prioritera de mål som främjar juridiska behov. I 4.3.1 analyserar jag hur 

handläggaryrket på den berörda avdelningen ger upphov till en gemensam myndighets-

personlighet som påverkar skrivandet. Dessutom berör jag hur pass mycket förutsättning-

arna för skrivande varierar mellan Försäkringskassans olika avdelningar och hur det på-

verkar analysen. I 4.3.2 sammanfattas analysen av praktikgemenskapen. 

4.3.1 Sociala skäl till valet av språkbruk 

Både A och B ger uttryck för att handläggaryrket på sikt medför att man anammar ett 

språkbruk som kan anses vara typiskt för myndighetsspråk. A uttalar i exempel 21 att 

man kan genom att bli ”för mycke som en myndighetsperson” och därmed få svårt att 

”komma på att… hur ja ska skriva för att de ska låta bra” när man har arbetat länge på 

Försäkringskassan. I sammanhanget svarar A på en fråga om vilka skrivhjälpmedel hen 

brukar tillgripa för att ändra i textmallarna. 

[Exempel 21] 

I: Men, å när du gör om brevet så gott du kan… använder du dig av… skulle du säga att när 

du lä… ifall du läser i en sån där, skulle du då känna igen vissa av knepen du av dej själv… 

tar till?... 

A: Jaa, jaa, de tycker ja… jaa… och när man läser i, i… materialet som vi har så tycker 

ja… att man hör när de står ju oftast exempel i dom här materialena, skriv inte så utan skriv 

så, kan de ju stå, å då känner man när man läser de där, ja men de där låter ju faktiskt 

bättre… men de skulle ha kanske… de kan va svårt ibland för mej att komma på att… hur 

ja ska skriva för att de ska låta bra… å vet du vi ska ju vara så… de ska ju… klarspråk, ja 

de e ju liksom… de ska va lätt å läsa brevet, de ska va lätt å förstå brevet… och… vi e 

liksom inte så vana, me… de… vi jobbar ändå på en myndighet va, å då har man lätt, i alla 

fall ja som har jobbat så länge, kanske helt annan sak med dom nyanställda lite yngre… 

killarna å tjejerna… men när man har jobbat många år så tror ja att man e lite, för mycke 

myndighetsperson på nåt sätt va… och att man… tycker, eh kan, kan man skriva hej... 

För att förklara hur det går till att bli en ”myndighetsperson”, och vad det innebär för hur 

man kommunicerar, är yttrandet ”vi jobbar ändå på en myndighet va” särskilt intressant. 

Genom den verkar A uttrycka att det finns ett språkbruk som hör ihop med hand-

läggaryrket, och som verkar stå i potentiell konflikt med den omedelbart föregående 

beskrivningen av klarspråk, det vill säga ”de ska va lätt å läsa brevet, de ska va lätt å 

förstå brevet”. Att jobba på en myndighet innebär alltså enligt A att man inte är så van 

vid klarspråk, så som hen beskriver det. Även B yttrar att man som myndighetsanställd 

gärna uttrycker sig på vissa specifika sätt. Ett av kännetecknen för myndighetspersonlig-

hetens språkbruk beskrivs av B som en benägenhet att ”tänka fackuttryck”, i ett samman-

hang där hen beskriver vilka konkreta skrivhjälpmedel som internutbildningen hade till-

handahållit. 
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[Exempel 22] 

I: Å, va, va… va har ni för… har ni nåra konkreta redskap för att se till att de e tydligt å lätt 

å förstå… hur gör man de… 

B: Asså, de e ju naturligtvis så att… handläggaren har ju de personliga ansvaret att se till 

att, att brevet är bra… bra utformat… den här kursen vi, vi gick nu här… ganska nyligen, i 

februari… den va jättebra tycker ja… å de tyckte mina kollegor också… å de, ja tror att de 

e viktigt att vi liksom ständigt får… hjälp på de sättet som, som den kursen… gav oss så att 

säga, den hjälpen… att tänka till, å… precis, dom här, de finns ju fallgropar… vi har ju 

väldigt asså, de här, myndighetsspråk som… me, me fackuttryck å… eeh… ja vet själv när 

ja, när man pratar me en kund så e de väldigt lätt att, att tänka fackuttryck… å då måste 

man liksom [skrattröst börjar] omformulera sig va [skrattröst slutar] å försöka… å precis så 

e de ju naturligtvis när ja skriver ett brev… så, så måste ja ju tänka… att… de här, kan ja… 

men kunden… kanske hör de här för första gången, en nybliven mamma eller pappa som, 

som… inte har varit i kontakt me försäkringskassan tidigare… å vet kanske ingenting om 

föräldraförsäkringen eller sjukpenninggrundande inkomst… då, då måste ja ju… så de 

brukar ja titta, ja brukar titta, e de någon här nu som, som aldrig har varit i kontakt me 

oss… å de e ju väldigt ofta så, man får sitt första barn till exempel å… å vill ha föräldra… 

penning… då, då måste man ju tänka… så att man inte använder dom här konstiga 

uttrycken å, å… väldigt generellt sådär, utan kanske måste formulera sej på ett annat å 

förklara mera… 

Myndighetspersonlighetens benägenhet att ”tänka fackuttryck” kan utifrån exempel 22 

ibland behöva mildras, vilket B gör genom att tillgripa det begriplighetsfrämjande red-

skapet att omformulera texten (jämför även resonemang kring exempel 8 i 4.2.1). Annars 

riskerar texten att bli alldeles för komplicerad, även utifrån de korrekthetsfrämjande 

målen. 

Myndighetspersonligheten har olika effekter beroende på om den aktualiseras inom 

organisationen, Försäkringskassans medarbetare emellan, eller om den yttras utanför org-

anisationens praktikgemenskap. B visar detta i de yttranden som följer närmast inpå 

resonemanget i exempel 22. 

[Exempel 23] 

I: Har du nåt exempel på ett fackuttryck eller ett konstigt uttryck som behöver formuleras 

om å hur, hur gör du de i såa fall? 

B: Oh vi har jättemånga, asså såna uttryck som vi, så att säga [skrattröst börjar] svänger oss 

me här imellan oss [skrattröst slutar] så att säga… förkortningar till exempel, som, som vi 

använder… hela tiden, och… då [skrattröst börjar] gäller de å… SGI till exempel 

[skrattröst slutar] men de, de e sånt där uttryck som, som, som man blir nästan full me 

skratt när man hör, i vänkretsen så kan man höra [skrattröst börjar] nån säga så här 

[skrattröst slutar] att ja… SGI si å så å då förstår man att ojdå, de där har spritt sig [skratt], 

å, å eh, lite mera generellt kanske, men, men sjukpenninggrundande inkomst, e de å de e ju 

de som e liksom grunden för all ersättning å så vidare… 

När B hör myndighetspersonlighetens fackuttryck användas av personer i sin vänkrets, 

som inte ingår i praktikgemenskapen medarbetare på Försäkringskassan, blir effekten 

alltså att hen lockas till skratt. Den interna användningen av ”SGI” som förkortning av 
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”sjukpenninggrundande inkomst” är alltså inte ett uttryck som är tänkt att ”spridas” 

utanför kretsen av kollegor. Detta antyder att personligheten betingad av de sociala 

sammanhang som man blir en del av genom att vara anställd vid myndigheten. 

Orsaken till att myndighetspersonlighetens effekt för kommunikationen är så 

framträdande i intervjuerna är troligtvis verksamhetens fokus på juridisk korrekthet. 

Begriplighet som mål visar sig i ju mål-, redskaps- och regelanalyserna oftast ha lägre 

prioritet än de reglementsmässiga målen, vilket bekräftar antagandet att de juridiska 

aspekterna står i centrum för handläggarnas yrkesgemenskap. Men som noterat utifrån 

exempel 16 i avsnitt 4.2.4 har Försäkringskassans ledning under senare tid börjat försöka 

införa ett mer kundfokuserat skrivande än att bara eftersträva sakligt korrekt kommuni-

kation. Dessa nya strävanden kan delvis uppfattas som riktade mot att förändra myndig-

hetspersonligheten. I exempel 24 kan man se denna process i B:s beskrivning av hur 

skrivdirektiven har förändrats och hur de nya direktiven samspelar med vad hen kallar 

”myndighetsskärmen”. 

[Exempel 24] 

I: Så hur har, hur har de förändrats genom åren, om vi ser över en tieårsperiod till exempel, 

hur… ledningen vill att ni ska skriva… 

B: Aa, dom, dom vill ju naturligtvis att vi ska skriv, de, de här e ju jättefokus just nu, 

eftersom vi, vå, vi har ju… dom här… vi har ju en vision å verksamhetsidé å kundlöften å 

så vidare va, å de… de e ju just de här att vi måste vara… eh, enklare å tydligare eh, till 

kund… för dom tycker att vi e krångliga… å inte lätta å förstå å sådär, så att de… de 

budskapet försöker ju [skrattröst börjar] våra chefer [skrattröst slutar], förmedla hela tiden, 

till oss… å ledningen naturligtvis… 

I: Så utifrån, utifrån de här perspektivet då å… i kombination med… hur… ja, hur kunden 

tar emot å hur de blir sen när ett beslut tas emot, hur… ser ett bra beslut ut… en bra, ett bra, 

en bra, en bra beslutstext, liksom utifrån de här… 

B: Jaa… jaa… asså, när vi gick den här kursen så, de ja tog me mej från den som jag tyckte 

va… en jättebra sak som, å tänka på… de va… att man, man… försökte förmedla till oss… 

att vi skulle ha en ton som va… vänlig… å, och… de ska ju va naturligtvis korrekt, men, 

men… just de där me tonen, att man kan… man kan alltså… formulera sej på ett sånt sätt 

att, att… de blir ett, ett [skrattröst börjar] vänligare tilltal [skrattröst slutar] [skratt]… 

ehm… å de… de tycker ja, att… att ja tog me mej å, å… aa, tyckte att de va väldigt bra 

[skrattröst börjar] att de förmedlades [skrattröst slutar]… för de, de är, de e en sån där sak 

som, som… e lätt å tappa bort de bakom den där myndighets… skärmen eller va ja ska 

säga, som vi har lite grann, som vi har haft å… att vi kan faktiskt, vara… lite mänskligare å 

lite… liksom vänligare i tonen… 

Med emfas på ”vision” beskriver B i den första repliken hur organisationens ledning och 

chefer har infört ”vision å verksamhetsidé å kundlöften” för att motverka att kunderna ska 

få ett krångligt intryck av Försäkringskassans verksamhet. I exempel 24 figurerar många 

formuleringar som talar för klarspråksråden. Genom olika satsningar, där den interna 

klarspråksutbildningen ingår, verkar alltså Försäkringskassans ledning vilja mildra mynd-

ighetspersonlighetens effekter. Att handläggare B nämner utbildningen i detta samman-
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hang antyder att hen uppfattar att organisationen använder den som mer än bara en upp-

sättning tips om hur man skriver begripligt, utan även som en del av en större förändr-

ingsstrategi (som utgör ”jättefokus just nu”). Möjligtvis innebär detta att B erkänner en 

förändring av myndighetspersonligheten som ett möjligt sätt att släppa ”myndighets-

skärmen” och därmed kunna kommunicera ”mänskligare” och ”vänligare”. I exempel 25 

kan man se A:s beskrivning av hur hen tror att internutbildningen kan hjälpa till med 

förändringen av personligheten. 

[Exempel 25] 

I: Hmm… men hur, hur… du, du har ju nu gått en eh, en klarspråksutbildning, som var ett 

eh… 

A: Ja, just de… 

I: Och, den, där fokuseras de ju ganska mycke på just beslutstexterna… eh… märker du av 

att de har… att de blir lite skillnad där… kände du att de va nånting du kunde använda? 

A: Ja… för… där tycker ja man blev lite varse att… man får använda mjuka ord… man 

behöver inte va så byråkratisk… liksom… så ja tycker att, de va en väldit bra utbildning, 

för att man kände de att… ja, jahaa… kan man verkligen skriva så?... I [skrattröst] ett, 

beslut… å de va ju inte precis hej, de e inte så ja mena, men asså man, att man… använder 

dom här mjuka ordena som gör att… de kanske e lättare för… för… kunden som vi säger 

då, att… läsa de här beslutet… men de e ju också… de e ju också en konst å få ett… ett 

negativt beslut att låta positivt [skrattröst på de två sista orden]… 

Emfasen i ”man får använda mjuka ord” samt användningen av det generiska pronomenet 

”man” antyder att A i detta uttalande har ett brett och övergripande perspektiv på verk-

samheten för blicken. Yttrandet på de sista raderna, att ”de e ju också en konst å få ett 

negativt beslut att låta positivt”, berör svårigheterna kring att skriva ”hej” i negativa kom-

municeringar utifrån exempel 18 i 4.2.4. Den förmedlande regeln att skriva ”hej” passar 

inte i kommuniceringar med negativa budskap, och för att formulera sådana texter faller 

A hellre tillbaka till myndighetspersonligheten. Personligheten är alltså en viktig faktor 

för vilka skrivmål som prioriteras i många situationer. 

Hittills i detta avsnitt har jag diskuterat handläggarnas praktikgemenskap på över-

gripande nivå. Det är dock värt att komma ihåg att mitt intervjumaterial utgår från två 

handläggare som arbetar på samma kontor med samma ärendeslag. De förutsättningar för 

skrivande som beskrivs här är inte nödvändigtvis uniforma för alla Försäkringskassans 

avdelningar. I exempel 26 bekräftar B detta i samband med en tankegång kring andra 

interna skrivutbildningar som hen har gått förutom den som granskas i denna studie. 

[Exempel 26] 

B: […] vi har ju haft andra skrivkurser tidigare… 

I: Som var inriktade hur? 
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B: De va, eh, de va nåt år sen så, men de va ju väldigt… speciellt därför att de va ju såhär 

att… ja gick tillsammans med andra enheter… åå… då du kommer å få se om du, du ska ju 

träffa andra från andra enheter så kommer de å va helt annorlunda… så är de… för inom 

sjukförsäkring till exempel så e de ju helt annorlunda… naturligtvis, dels utifrån de 

ärendeslaget som… aa… ja, du kommer å få se, du förstår ju de naturligtvis… å, å de e helt 

andra skrivelser me helt andra krav… än va vi har här på, på vår enhet de, så är de… å ja 

gick tillsammans me… väldigt många då som va från sjukförsäkringsområdet, så att ja… 

kände att ja… asså, de, de va ju så naturligtvis att, de va ju allmängiltigt mycke, men… de 

va väldigt, inriktat mot… så de e ju en sak som, som… men de tror ja att man, tänker på för 

nu va ju… den här kursen vi gick nu, den va ju då… de va ju bara vår enhet som va, 

kursdeltagare… å de tror ja e väldigt viktigt att man tar enhet för enhet så att, för de… man 

kan inte… man kan inte asså ta, en enhet som vår, tillsammans me… dom här som 

skriver… långa brev å svåra brev å… har ett svårt område… 

I: Mm… För texterna har helt olika… 

B: Jaa, karaktär… å, å dom måste… jaa… nu, nu har ja inte jobbat inom de området så ja 

vet ju så lite, men de ja vet de e ju att de är, andra krav, naturligtvis…  

B berättar här om en skrivutbildning som hölls gemensamt för avdelningar som hand-

lägger föräldraförsäkringsärenden och sjukförsäkringsärenden. Utbildningsmaterialet var 

mer inriktat mot sjukförsäkringen än föräldraförsäkringen vilket gjorde att B upplevde att 

delar av utbildningen inte var anpassad för den egna verksamheten, eftersom hen själv 

arbetar med föräldraförsäkringen. B förhåller sig till mitt ofullständiga yttrande om 

texterna, och noterar att de har alltför olika karaktär för att en skrivutbildning som är 

tänkt att täcka båda ärendeslagen ska kunna vara effektiv. Här kan man alltså notera 

konflikter mellan en utbildnings verksamhetsbild, sjukförsäkringshandläggarnas verk-

samhetsbild, samt föräldraförsäkringshandläggarnas verksamhetsbild. Eftersom B inte går 

in på specifika orsaker till varför utbildningen kändes dåligt anpassad mot föräldra-

försäkringsärenden kan jag inte spekulera vidare kring vilka specifika faktorer som 

orsakar konflikterna. Men åsikten att det vore bättre att i ett förbättringsarbete ”ta enhet 

för enhet”, som B uttrycker det, är noterbar och intressant eftersom den påvisar att B 

upplever att skillnaderna i lokal organisationskultur påtagligt påverkar förutsättningarna 

för textproduktion. 

4.3.2 Sammanfattning av praktikgemenskapen 

Analysen i 4.3.1 visar att det enligt handläggarna finns sociala faktorer som är förknipp-

ade till myndighetsanställningen, och som påverkar hur man kommunicerar i yrket. 

Personlighetens effekter inkluderar en benägenhet att skriva texter som kan bli onödigt 

byråkratiska och komplicerade.  Handläggarna verkar se personligheten som ett naturligt 

resultat av att ha arbetat länge på Försäkringskassan, och organisationens strävanden efter 

ett begripligare språk verkar delvis vara inriktade mot att mildra personlighetens effekter. 

Dessutom beskrivs en skrivutbildning som var ett led i att uppnå ett begripligare 

myndighetsspråk, men som handläggare B inte upplevde som helt lyckad eftersom den 

var anpassad till ett annat ärendesslag. Detta antyder att verksamheten på olika avdelning-
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ar medför olika förutsättningar för skrivande vilket begränsar nyttan med utbildningar 

som inte är anpassade efter specifika avdelningar. 

4.4 Intervjuanalysens resultat: Olika aktivitetssystem 

Analysen i kapitel 4 syftar till att besvara frågan om vilka målen med och förutsättning-

arna för skrivande inom Försäkringskassans verksamhet är enligt de deltagande praktiker-

na. Här sammanfattar jag resultaten av analysen i delavsnitten 4.4.1–4.4.2 

4.4.1 Institutionellt och förmedlande aktivitetssystem 

I 4.1 analyserar jag vilka övergripande mål för hela verksamheten som aktualiseras i 

intervjumaterialet. Redan utifrån målformuleringarna kan man notera att det finns två 

olika normuppsättningar i A:s och B:s verksamhetsbeskrivningar som ibland samspelar, 

ibland kommer i konflikt med varandra. 

Den ena uppsättningen fokuserar på att följa de regler som gäller för verksamheten 

och att se till att organisationen utför den juridiska kärnan av sitt uppdrag. I samman-

ställningen av aktivitetsanalysen kan dessa normer benämnas det institutionella aktivitets-

systemet. Systemet utgår från Försäkringskassans perspektiv som enhetlig institution där 

fokus ligger på att allt ska gå rätt till i processen och att beslutet ska uppfylla lagens krav. 

Ofta kan ett ärende stå och falla med att det institutionella systemets krav tillfredsställs, 

vilket demonstreras av A:s målformuleringar ärendet sköts tidseffektivt och kunden är 

nöjd i sak och vill inte ompröva beslutet.
9
 B:s målformuleringar ärendet sköts rätt och 

riktigt och beslutet är juridiskt korrekt och rättssäkert
10

 fokuserar även de på lagens krav 

och tillhör därmed också det institutionella systemet. Genom hela intervjun med B 

relevantgörs rättsäkerhet på ett mer genomgripande sätt än de flesta andra målformuler-

ingar, vilket signalerar att B:s syn på verksamheten utgår ifrån att det som främjar rätts-

säkerhet har högsta prioritet. 

Den andra uppsättningen fokuserar på att främja begriplighet och att därigenom se 

till att kunden är nöjd efter att ärendet har avslutats. Jag kallar denna normuppsättning för 

det förmedlande aktivitetssystemet. Systemet utgår från hur information förmedlas till och 

inhämtas från en kund samt främjande av att kunden förstår och därför blir nöjd. A:s mål-

formulering ärendet sköts så att kunden förstår beslutet och inte får ett byråkratiskt 

intryck
11

 ligger nära kärnan i det förmedlande systemet. Formuleringen demonstrerar hur 

kunden utgör systemets främsta fokus. Den demonstrerar även att praktikerna ser på detta 

system som att det tillåter kompromisser med den juridiska korrektheten för att undvika 

att kunden får ett byråkratiskt intryck. Det synsättet kan förklara varför handläggarna i 

intervjumaterialet ofta verkar tveksamma till nyttan med det förmedlande systemet. Men 

det finns också yttranden som markerar att handläggarna i vissa fall ser det förmedlande 

                                                 
9
 Se 4.1.2, exempel 4 och 5. 

10
 Se 4.1.2, exempel 6 och 7. 

11
 Se 4.1.2, exempel 4. 
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systemet som oumbärligt för ett lyckat ärende. Detta framgår av B:s målformuleringar 

ärendet sköts med transparens och beslutet är informativt och därmed begripligt för 

kunden
12

, som är formulerade utifrån en beskrivning av ett ärende där högre begriplighet 

hade kunnat göra en avgörande skillnad. 

Tabell 4 visar mina sammanfattningar av handläggarnas olika målformuleringar och 

hur de passar in i respektive system. Formuleringarna kan delvis ses som svaret på fråge-

delen om vad målet med skrivande inom Försäkringskassan är enligt de deltagande prakt-

ikerna. 

Tabell 4. Mål i aktivitetssystemen. 

Deltagare Institutionellt system Förmedlande system 

Handläggare A Ärendet sköts tidseffektivt. Kunden är 

nöjd i sak och vill inte ompröva 

beslutet. 

Ärendet sköts så att kunden förstår beslutet 

och inte får ett byråkratiskt intryck. 

Handläggare B Ärendet sköts rätt och riktigt. Beslutet 

är juridiskt korrekt och rättssäkert. 

Ärendet sköts med transparens. Beslutet är 

informativt och därmed begripligt för 

kunden. 

Analysen visar att de förmedlande målen ofta får ge vika för de institutionella. Eftersom 

det verkar ske systematiskt kan man dra slutsatsen att det finns konflikter mellan de olika 

aktivitetssystemen. Men förutom dessa mål ska man också notera att handläggarna utgår 

från det övergripande målet att undvika att kunden omprövar ärendet, vilket beskrivs i 

4.1.1. Målen i tabell 4 och de olika aktivitetssystemen är alltså olika sätt att undvika det 

resultatet. 

4.4.2 Redskap, regler och praktikgemenskap i aktivitetssystemen 

Analysen av redskapen, reglerna och praktikgemenskapen i avsnitt 4.1–4.3 besvarar 

frågedelen om vilka förutsättningarna med skrivande är inom Försäkringskassans verk-

samhet. I tabell 3 sammanfattas redskapen och reglerna utifrån den uppdelning i korrekt-

hetsfrämjande och begriplighetsfrämjande normuppsättningar som noteras i 4.1. Den upp-

delningen är direkt korrelerad till aktivitetssystemen. Tabell 5 visar vilka redskap och 

regler som tillhör vilket system. 
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 Se 4.1.2, exempel 7. 
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Tabell 5. Redskap och regler i aktivitetssystemen. 

 Institutionellt system Förmedlande system 

Redskap textmallar 

personligt ansvar för texter 

frihet att ändra i textmallarna 

korrekturläsning 

vänlig ton 

Regler alltid uttrycka det som lagen kräver 

korrekturläsning 

byråkratisk formulering av innehåll som 

kräver det 

begriplighet (när den främjar 

rättssäkerhet eller tranparens) 

hänsyn till kundens förkunskaper vid 

behov 

vänlig ton i kommuniceringar 

alltid skriva enkelt, lätt, vänligt och 

kortfattat 

 

Särskilt intressant för att utreda orsakerna till konflikten mellan systemen är det förmedl-

ande redskapet frihet att ändra i textmallarna. Friheten är förknippad med det institution-

ella redskapet personligt ansvar för texter, vilket är särskilt intressant eftersom det illustr-

erar hur samspelet mellan systemen generellt sett verkar gå till. Det förmedlande systemet 

tillåter kundfokuserade redskap såsom hänsyn till kundens förkunskaper vid behov, men 

för att verksamheten inte ska riskera att bli mindre rättssäker måste handläggarna dess-

utom använda redskapet personligt ansvar för texter för att genom det institutionella 

aktivitetssystemet balansera fram rättssäkerheten. Det förmedlande systemet kan alltså 

endast prioriteras om det inte inkräktar på de institutionella aktivitetsmålen. 

I 4.2.3 noterar jag att aktivitetens regler avgör vilka redskap som är nyttiga för verk-

samheten, och därmed även vilket mål och system som är aktuellt. Den regel som tydlig-

ast dominerar valet av system är alltid uttrycka det som lagen kräver. Det institutionella 

systemets dominans beror bland annat på att sådant innehåll kan vara av en natur som inte 

alltid går att uttrycka enligt det förmedlande systemet, vilket gör att regeln byråkratisk 

formulering av innehåll som kräver det ofta är orsaken till att det institutionella systemet 

får högre prioritet. Innehållet och valet av aktivitetsmål har ett slags cirkulärt förhållande, 

där avgörandet av vilka regler som gäller utgår från det aktivitetsmål som innehållet 

aktualiserar. Samtidigt aktiverar reglerna den process som via redskapen visar vilket mål 

och därmed vilket aktivitetssystem som prioriteras, även om det inte står uttalat i 

innehållet. Utfallet av varje prioritering verkar alltså bero på vilket innehåll en specifik 

text ska uttrycka. Processen bakom prioriteringarna illustreras av figur 2. 

Av de förmedlande regler som aktualiseras, och dessutom beskrivs som nytillkomna i 

verksamheten, verkar delarna enkelt och kortfattat från regeln alltid skriva enkelt, lätt, 

vänligt och kortfattat ha bäst förutsättningar att integreras med de äldre institutionella 

Figur 2. Aktivitetskomponenternas samspel i prioriteringsprocessen. 
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reglerna kring lagens krav och strikta formella krav på vissa typer av innehåll. Rätts-

säkerhet som aktivitetsmål står högst i prioritet i nästan alla lägen. 

Enligt praktikerperspektivet avgör alltså textens situationsspecifika innehåll vilket 

system som prioriteras. Till exempel uppnås rättssäkerhetsmålet om innehållet förmedlas 

på det sätt som lagen kräver. Det institutionella systemet garanterar oftast denna korrekt-

het, och på grund av hur central rättssäkerheten verkar vara i verksamheten prioriteras 

därför det institutionella aktivitetssystemet ofta högre än det förmedlande
13

. Förutsätt-

ningarna för att kunna garantera det som handläggarna uppfattar som rättssäkerhet är 

alltså mycket centrala för skrivandet enligt praktikerperspektivet, och de utgörs av aktiv-

itetskomponenterna i det institutionella aktivitetssystemet. 

I 4.3.1 visar analysen att det bland handläggare, kanske i synnerhet handläggare med 

lång yrkeserfarenhet, finns en benägenhet att välja det institutionella systemet utifrån 

sociala grunder. De sociala grunderna verkar bestå av de sammanhang man ingår i som 

anställd på myndigheten, till exempel kretsen av kollegor som arbetar på samma kontor. 

Benägenheten bland dessa grupper att välja det institutionella systemet är ett resultat av 

vad jag utifrån handläggare A:s beskrivning i exempel 21 kallar myndighetspersonlig-

heten, och som motsvarar samma fenomen som B benämner myndighetsskärmen i 

exempel 24. Personligheten kan alltså påverka valet mellan de olika aktivitetssystemen, 

och är därmed en viktig förutsättning för skrivande. Eftersom personligheten verkar utgå 

från verksamhetens juridiska kärna blir effekten ofta att det institutionella systemet prior-

iteras. För att effektivt minska på det byråkratiska i texternas framställning verkar det 

därför lämpligt att delvis fokusera på att förändra handläggarnas yrkesmässiga självbild, 

och inte bara ge råd kring texternas språkliga utformning. Analysen av praktikgemen-

skapen visar också att förutsättningarna för skrivande kan vara lokala för enskilda avdel-

ningar och ärendesslag. För att kunna förändra myndighetspersonligheten behöver utbild-

ningar och andra strävanden alltså vara anpassade efter varje avdelning. 

5 Analys av internutbildningen 

Analysen av internutbildningen syftar till att besvara uppsatsens andra fråga, det vill säga 

vilka målen är med Försäkringskassans interna klarspråksutbildning och hur anpassad till 

verksamhetens förutsättningar för skrivande utbildningens bild av klarspråk är. Förutsätt-

ningarna för skrivande framgår av analysen av intervjumaterialet, vars resultat samman-

fattas i 4.4. 

Analysen av internutbildningen berör två olika material. Det första materialet är den 

webbutbildning som är det första kursmomentet, och den analyseras i 5.1. Det andra 

materialet är det lärarledda kurstillfälle som är tänkt att vara en uppföljning av webbut-

bildningen, och som i 5.2 analyseras utifrån mina etnografiska fältanteckningar. 

                                                 
13

 I särskilda fall kan rättssäkerheten enligt praktikerperspektivet också vara ett resultat av det förmedlande 

systemet. Se exempel 7 i 4.1.2. 
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5.1 Webbutbildningen 

Webbutbildningen är det första steget i klarspråksutbildningen. Man kommer åt den via 

en webblänk och den uppges ta ungefär en timme att genomföra. Webbutbildningen 

öppnas i ett webbläsarfönster och är indelad i åtta avsnitt som vardera har mellan tre och 

sjutton enskilda bildrutor. Figur 3 visar den första bildrutan efter titelrutan. 

Avsnitten utgör ett slags kapitelindelning av innehållet, och har rubrikerna Introduktion, 

Språket i Försäkringskassan, Att skriva e-brev, Att skriva på webben, Bildspel, Att skriva 

beslut, Att dokumentera samt Avslutning. Man kan navigera mellan avsnitten och bild-

rutorna antingen genom gardinmenyer högst upp på skärmen eller genom att klicka på 

framåt- och bakåtpilar längst ner till höger på skärmen. Bredvid pilarna finns även en 

knapp som aktiverar en uppläsarröst som är påslagen som standard när man öppnar 

utbildningen. Bildrutorna innehåller vanligtvis en punktuppställd eller kraftigt stycke-

indelad informationstext tillsammans med en bildillustration, eller interaktiva grafiker 

med beskrivningstext och instruktioner. 

5.1.1 Mål 

Utbildningen inleds med en ruta som visar utbildningens titel, ”Att skriva på 

Försäkringskassan”. På den första bildrutan efter titelrutan, samma ruta som visas i figur 

3, finns fyra textstycken. Det första stycket anger att utbildningen är till för ”dig som 

skriver på Försäkringskassan - oavsett om du skriver vägledningar, webbtexter, yttranden 

till JO eller beslut och anteckningar i ett försäkringsärende”. Det andra stycket motiverar 

behovet av utbildningen. Det tredje stycket beskriver utbildningens disposition och upp-

Figur 3. Webbutbildningens första bildruta efter titelrutan. 
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ger att det tar en timme att gå den. Det fjärde och sista stycket beskriver i fem punkter 

vad utbildningen har som mål att förmedla. Denna målformulering lyder: 

[Exempel 27] 

Målet är att du efter utbildningen: 

 ska kunna skriva på det sätt som vi ska göra i Försäkringskassan 

 ska ha kännedom om och veta var man hittar skrivregler, styr- och stöddokument 

med mera 

 ska ha verktyg för att skriva korrekta, välmotiverade, tydliga och mottagar-

anpassade beslut för den försäkrade. Besluten ska samtidigt uppfylla de juridiska 

kraven 

 ska kunna dokumentera enhetligt och tydligt utifrån förvaltningslagens krav 

 ska kunna kommunicera effektivt internt 

Stycket i exempel 27 är rikt på information om hur de som har utformat utbildningen ser 

på klarspråkets roll i Försäkringskassans verksamhet, då man förutom några explicita 

målformuleringar även kan utläsa hur komponenterna regler, redskap och praktikgemen-

skap ingår under målen. Mer om dessa i 5.1.2 och 5.1.3. Huvuddelen av aktivitetsmålet 

uttrycks i den tredje punkten i form av att utbildningen ska göra skribenternas texter 

”korrekta, välmotiverade, tydliga och mottagartillvända”. ”Korrekta” kan relateras till 

målet i den fjärde punkten, då förvaltningslagens krav innebär sådan juridisk saklighet 

som handläggarna i mitt intervjumaterial framställer som det centrala kännetecknet för 

”korrekta” texter. Att texterna ska vara ”mottagartillvända” betecknar att de bör skrivas 

med kundens behov för ögonen, vilket passar in i båda handläggarnas förmedlande 

system. De två sista punkterna, att ”kunna dokumentera enhetligt och tydligt utifrån 

förvaltningslagens krav” och att ”kunna kommunicera effektivt internt”, lägger ytterligare 

en dimension till aktivitetsmålet som inte aktualiseras i handläggarintervjuerna, nämligen 

att texterna ska vara lika lättanvända internt på Försäkringskassan som de ska vara 

begripliga för mottagarna. Utbildningens aktivitetsmål, det vill säga det mål som repre-

senterar grunden för Försäkringskassans bild av klarspråk, är alltså tvådelat och samman-

fattas i tabell 6. 

Tabell 6. Webbutbildningens mål för skrivande. 

 Externa mottagare Intern dokumentation 

Mål för texter Korrekta, tydliga och 

mottagaranpassade. 

Enhetliga, tydliga och 

effektiva. 

Att inleda klarspråksutbildningen med dessa formuleringar gör att målet blir ett slags 

framsida av den bild av klarspråk som myndigheten strävar efter att dess medarbetare ska 

ta till sig. 
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5.1.2 Redskap och regler 

I exempel 27 kan man inte bara utläsa utbildningens aktivitetsmål, utan även ett par av de 

redskap och regler som hör till samma aktivitet. Med målformuleringen som utgångs-

punkt framstår den andra punktens formulering ”veta var man hittar skrivregler, styr- och 

stöddokument med mera” som en uppräkning av aktivitetsredskap. Kunskapen om var 

man hittar gällande skrivregler och kompetensen som låter en använda dem är redskap för 

både intern och extern effektivitet, tydlighet samt en hjälp med mottagartillvändningen. 

Samtidigt innehåller både den tredje och den fjärde punkten begränsningar av vad text-

erna får innehålla, i form av ”de juridiska kraven” och ”förvaltningslagens krav”. Det 

sistnämnda handlar om dokumentation, och gäller alltså fokuseringen mot interna mot-

tagare. Båda formuleringarna utgör aktivitetsregler, där den första sätter gränser för att 

garantera korrekthet och tydlighet i beslutstexter till externa mottagare och den andra 

sätter gränser för att garantera effektivitet i den interna dokumentationen. 

De första konkreta redskapen för hur målet ska uppnås presenteras under rubriken 

Försäkringskassans riktlinjer för språket i avsnittet Språket i Försäkringskassan. Red-

skapen utgörs av fem skrivråd som är: skriv rakt; skriv aktivt, inte passivt; skriv kort och 

konkret; använd inte verb som är omgjorda till substantiv; undvik syftningsfel. Bildrutan 

är en interaktiv grafik där man kan klicka på vart och ett av skrivåden för att se dem 

konkretiseras genom två varianter av samma textstycke som uppvisar vilken skillnad det 

blir om handläggarna följer vart och ett av råden. Skillnaden markeras i texterna genom 

att man klickar på respektive råd. 

Nästa bildruta tar upp Svarta listan tillsammans med en interaktiv övning i att känna igen 

onödigt byråkratiska ord. Rutan återges i figur 4 efter att jag har fyllt i de rätta svaren. 

Figur 4. Övning i att använda utbildningens redskap utifrån Svarta listan. 
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Därefter kommer ett test på om man kan skriva ”modernt, enkelt och lättläst”, vilket man 

visar genom att dra föreslagna ord till en text som innehåller luckor. Orden man har att 

välja på är ordpar där det ena är tillkrånglat och det andra är förenklat, men de är angivna 

i slumpvis ordning. Orden är till exempel erhålla och få eller Du och du. Gör man fel, det 

vill säga väljer det tillkrånglade alternativet, uppmanas man att försöka igen med motiv-

eringen ”vi ska skriva så enkelt och lättläst som möjligt”. Här kan man se en antydan till 

att klarspråk inte bara framställs som ett redskap, utan dessutom som en regel eftersom 

det är tänkbart att skrivråden är väldigt främmande för enskilda handläggare och blir 

därmed hinder snarare än verktyg. Skrivråden är de konkreta redskap som erbjuds, medan 

de motiverande formuleringarna om att skriva ”modernt, enkelt och lättläst” samt att ”vi 

ska skriva så enkelt och lättläst som möjligt” är de regler som ska förmå handläggarna att 

använda de erbjudna klarspråksredskapen. 

De avsnitt som följer handlar om skrivande i mer specifika kontexter som alla ryms 

inom Försäkringskassans samlade verksamhet, det vill säga e-brev, webbtexter, bildspel, 

beslut och dokumentation. De redskap och regler som tas upp här förankras i konkreta 

exempelproblem och innefattar inte bara språkliga direktiv och konkreta skrivråd, utan 

även andra regler som Försäkringskassans medarbetare måste förhålla sig till. Det gäller 

till exempel vilka uppgifter som får skickas via e-post och vilka lagar och specifika 

bestämmelser som reglerar detta. Avsnittet om bildspel inleds med en retorisk översikt 

och instruktioner om hur man får åhörare att komma ihåg ens budskap, och fortsätter med 

en genomgång av vilka funktioner ett bildspel kan fylla. För beslut inleds avsnittet med 

en genomgång av vilka punkter beslutstextmallarna innehåller och när vissa punkter 

måste vara med: vem beslutet gäller, vad som har beslutats, varför det har beslutats, och 

vem som har beslutat och när. 

Genom utbildningen används alltså grafik både demonstrativt och interaktivt för att 

lära ut redskapen för aktivitetsmålet på ett sätt som lockar till reflektion och verkar vara 

tänkt att demonstrera varför redskapen fungerar. Vidare förankras redskapen i konkreta 

problem, som till exempel hur man ska skriva datumintervaller, hur man kan tänka kring 

avstavning, hur man förtydligar disposition genom styckeindelning och så vidare. Det är 

därför svårt att skriva ihop en uttömmande sammanfattning av de aktivitetsredskap som 

webbutbildningen förmedlar, men utbildningens avslutning fungerar som en lämplig 

sammanfattning. Den avslutas nämligen med information om vilka interna resurser som 

finns till hands för hjälp med skrivandet samt en checklista som jag återger i exempel 27, 

och som handläggare kan följa som redskap för att skriva bättre texter. Dessa råd 

stämmer väl överens med de skrivråd som utgör klarspråk i Språkrådets klarspråkstest
14

. 

[Exempel 28] 

 

 Finns det en informativ rubrik och informativa mellanrubriker? 

 Har jag använt punktlistor och mellanrubriker där det behövs? 

 Har jag börjat med det viktigaste? 

 Finns det svåra ord som ska bytas ut eller förklaras? 

 Har jag undvikit skrytfenor? 
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 För en sammanfattning av skrivråden i Klarspråkstestet, se 1.2.1.1. 
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 Har jag använt aktiv form i stället för passiv? 

 Har jag undvikit att substantivera verb? 

 Är texten konkret och har tydliga exempel? 

 Har jag tilltalat läsaren med ”du”? 

 Finns det några förkortningar som ska skrivas ut? 

 Har jag låtit någon annan läsa igenom texten? 

De regler som uttrycks i exempel 27 i 5.1.1 speglar samma tvådelning i internt och ex-

ternt som den i aktivitetsmålet. Sammanfattningsvis är skillnaden att de externa texterna, 

det vill säga beslutstexter, regleras av allmänna juridiska krav, medan de interna texterna 

regleras av krav från en specifik lag, det vill säga förvaltningslagen. I en senare bildruta 

presenteras även publikationen Myndigheternas skrivregler med formuleringen ”ibland 

finns det flera sätt att skriva som är rätt”. Den innehåller regler om exempelvis stavning, 

böjning, ordbildning, förkortningar och så vidare. Den presenteras tillsammans med nog-

grannare beskrivningar av språklagen och förvaltningslagen, och får därmed del av dessas 

auktoritet. Detta tillfogar språkriktighet till de aktivitetsregler som webbutbildningen 

förmedlar. 

5.1.3 Praktikgemenskap 

Utbildningen gör vissa ansatser till att påverka den sociala miljön bakom beslutsskriv-

andet. I exempel 27 i 5.1.1 kan man se en antydan i den första punktens något vaga form-

ulering ”skriva på det sätt som vi ska göra i Försäkringskassan” om att utbildningen är ett 

led i att likrikta Försäkringskassans kommunikation så att dess texter i mesta möjliga mån 

är skrivna på samma sätt. Som en jämförelse med den myndighetspersonlighet som hand-

läggarna i mina intervjuer aktualiserar
15

 kan man kalla detta för en gemensam kom-

munikativ personlighet som Försäkringskassan vill att handläggare och skribenter på alla 

avdelningar ska vara en del av. På ytnivå kan man se strävan efter den gemensamma 

personligheten genom bruket av vi i både denna formulering och i regeln ”vi ska skriva 

så enkelt och lättläst som möjligt” i den övning i att känna igen onödigt byråkratiska ord 

som beskrivs i 5.1.2. 

Vilka är då dessa vi, som webbutbildningen främst är till för? På första bildrutan efter 

titelrutan
16

 presenteras de referenter som berörs. Formuleringen är ”oavsett om du skriver 

vägledningar, webbtexter, yttranden till JO eller beslut och anteckningar i ett försäkrings-

ärende”. Formuleringen beskriver vilka verksamheter som utbildningen berör, och 

därmed även vilka av Försäkringskassans medarbetare som ingår. Till exempel berörs 

förmodligen inte en tekniker på IT-avdelningen eftersom formuleringen är avgränsad till 

de medarbetare som skriver texter om myndighetens kärnverksamhet. Utbildningen är 

alltså främst till för medarbetare vars arbetsuppgift åtminstone delvis innebär att fram-

ställa kärnverksamheten i skrift. På olika ställen i webbutbildningen ges konkreta 

exempel på vilka skrivande medarbetare som berörs. På titelrutan till avsnittet Att skriva 

beslut står det att avsnittet ”är i första hand för dig som deltar i handläggningen av 

                                                 
15

 Se avsnitt 4.3.1. 
16

 Se figur 3. 
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försäkringsärenden” men också att ”även du som arbetar på huvudkontoret med att ta 

fram maskinella beslut eller mallar för manuella beslut har nytta av det”. Utbildningens 

målgrupp är alltså förhållandevis bred. 

5.1.4 Sammanfattning av webbutbildningen 

Målen med klarspråksutbildningen framgår av webbutbildningens inledande ruta. I tabell 

6 sammanfattas målen som uppdelade i fokus på externa och interna mottagare. Texter 

för externa mottagare ska vara korrekta, tydliga och mottagaranpassade. Texter för 

interna mottagare ska vara enhetliga, tydliga och effektiva. Klarspråk är alltså enligt 

webbutbildningen till nytta både för myndighetens interna processer och för processernas 

resultat när myndigheten kommunicerar med sina kunder. 

Tabell 7 sammanfattar de redskap och regler som framkommer i analysen av webb-

utbildningen enligt uppdelningen i externt och internt. Utifrån sammanställningen i 

tabellen kan man utläsa att webbutbildningens klarspråksbild fokuserar på redskap för 

externa texter. Man ser också att de regler som ska leda till att handläggarna använder 

dessa redskap fokuserar dels på allmänna juridiska krav, dels på beskrivningar om hur 

språket i Försäkringskassan ska vara, där ”enkelt och lättläst” har en framträdande roll. 

Tabell 7. Sammanfattning av redskap och regler i webbutbildningen. 

 Externt Internt 

Redskap kunskap om var man hittar gällande 

skrivregler 

kompetens att använda hjälpresurser 

kring skrivregler 

skrivråd: skriv rakt; skriv aktivt, inte 

passivt; skriv kort och konkret; använd 

inte verb som är omgjorda till sub-

stantiv; undvik syftningsfel 

checklistan i exempel 28 

kunskap om var man hittar gällande 

skrivregler 

kompetens att använda hjälpresurser 

kring skrivregler 

Regler de juridiska kraven 

skriva modernt, enkelt och lättläst 

”vi ska skriva så enkelt och lättläst som 

möjligt” 

förvaltningslagens krav 

Redskapen skrivråd och checklistan i tabell 7 kan förstås som de redskap som ska aktiv-

eras av reglerna skriva modernt, enkelt och lättläst och ”vi ska skriva så enkelt och lätt-

läst som möjligt”. Ett modernt, enkelt och lättläst språk förutsätter alltså enligt webbut-

bildningen bland annat att handläggarna undviker syftningsfel och skriver aktivt, inte 

passivt, och i slutänden ska dessa regler och redskap garantera uppfyllandet av målet att 

externa texter ska vara korrekta, tydliga och mottagaranpassade. 
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5.2 Den lärarledda kursen 

Här beskriver jag internutbildningen utifrån det kurstillfälle där jag samlade in mina fält-

observationer. Anteckningarna av observationerna fokuserar på interaktionen mellan en 

internt anställd språkvårdare i utbildarroll och en grupp försäkringshandläggare vid ett 

utbildningsseminarium inom Försäkringskassans interna klarspråksutbildning. Min metod 

för att föra representativa anteckningar beskrivs i 3.3. 

Jag inleder analysen med att beskriva situationen utifrån närvarande deltagare, 

händelseförlopp samt en övergripande bild av kursinnehållet. Därefter analyserar jag 

aktivitetskomponenterna i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 utifrån kursens innehåll och hur det pre-

senterades. Sist analyserar jag i avsnitt 5.2.3 hur kursledaren anpassar kursinnehållet samt 

motiverar sin expertis som språkvårdare genom förhandlingar kring sin egen och de del-

tagande handläggarnas expertroller. 

Kurstillfället inleds med att kursledaren, den utbildningsansvarige observatören samt 

jag presenterar oss själva. Under min presentation beskriver jag mitt projekt och frågar 

deltagarna om de som grupp samtycker till att jag använder mina fältanteckningar som 

material. Gruppen ger ett gemensamt muntligt samtycke, och kursledarens samtycke hade 

jag inhämtat via telefon på förhand. Efter presentationerna frågar kursledaren gruppen om 

de har gått andra skrivutbildningar tidigare och är bekanta med begriplighetsfrämjande 

skrivhjälpmedel. Gruppen svarar att de har gått skrivutbildningar, men inte med något 

uttalat klarspråksfokus – inte ens webbutbildningen, trots att den är avsedd att vara ett 

förkunskapskrav för den lärarledda kursen
17

. Angående skrivhjälpmedel är några av 

handläggarna ytligt bekanta med Språkrådets skrivregler, och de deltagare som tar ordet 

är bekanta med Svarta listan. Innan själva undervisningen börjar frågar kursledaren 

dessutom vad handläggarna förväntar sig att få ut av kursen. En förväntan som nämns är 

att få hjälp att skriva enkla och tydliga beslut. Gruppen skrattar när en deltagare nämner 

att de ju redan kan det, men att de minsann bli ska ännu bättre nu. Man kan spekulera i att 

skämtet är lyckat eftersom handläggarna som lokal praktikgemenskap är medvetna om 

och kanske lite skeptiskt inställda till att organisationen strävar efter att förbättra deras 

skrivande. 

I undervisningen ingår diskussion kring textexempel som är tänkta att vara så nära 

autentiska beslutstexter som möjligt. Kursledaren har fått in texter som deltagarna har 

skrivit, men de exempel som tas upp i utbildningen (i bildspelet) har manipulerats så att 

det inte är någon närvarandes text som analyseras rakt av. När kursledaren uppmanar till 

diskussion eller ställer frågor är hen noggrann med att påpeka att det inte finns något 

facit, och när hen ger exempel på hur man inte ska göra påpekar hen att deltagarnas texter 

inte uppvisar dessa felaktiga drag. 

Kursledaren förmedlar hela tiden diverse konkreta skrivråd, som i bildspelet 

formuleras som bildrubriker under vilka innehållet struktureras. I slutet av kursens andra 

timme får deltagarna en gruppövning i styckeindelning, informativa rubriker och disposit-
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 I samtal med den utbildningsansvarige och kursledaren efter kursen får jag reda på att dessa förkunskaper 

varierar kraftigt från grupp till grupp. Enligt det samtalet verkar de som handlägger sjukförsäkringsärenden 

vara mest benägna att ha gått webbutbildningen innan den lärarledda kursen. 
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ion att titta på medan de tar kaffepaus. I diskussionen efteråt tar deltagarna upp exempel 

på vad de har kommit fram till, och kursledaren återkopplar till skrivråden från den 

tidigare genomgången. Utbildningen avslutas med tips om vilka språkvårdsresurser som 

finns internt tillgängliga. Bland annat nämner kursledaren att deltagarna har möjlighet till 

personlig språkcoachning av en språkvårdare. Allra sist lämnar kursledaren ut en bok som 

heter ”Att skriva bättre i jobbet” och informerar om att det också finns en del 2-utbildning 

med övningsuppgifter som finns tillgänglig på intranätet. Kursledaren berättar att 

uppgifterna i del 2-utbildningen är anpassade efter sjukpenningsärenden, men uppmanar 

ändå deltagarna att tillgodogöra sig även den utbildningen. 

Under undervisningen ger kursledaren gruppen många möjligheter till interaktion 

genom frågor och öppna påståenden. Gruppen visar inledningsvis svalt engagemang med 

undantag från en person som ofta tar ansvaret för att ”fånga upp” undervisarens inbjudan 

till interaktion. Denna deltagare tar även egna interaktionsinitiativ redan tidigt. Efter hand 

tar fler deltagare mer utrymme, men antalet talare är under hela tillfället begränsat till ett 

fåtal deltagare. Alla deltar dock i de övnings- och diskussionsmoment där gruppen delas 

in i par eller uppmanas till diskussion sinsemellan. Interaktionen är också livligare under 

vissa moment, till exempel under genomgången av de textexempel som utgår från deltag-

arnas egna texter. 

5.2.1 Mål 

När själva undervisningen kommer igång utgår kursledaren inledningsvis från vad som 

framställs som autentiska kundbehov. En bild i bildspelet visar ett ordmoln med negativa 

bedömningsord om beslut som visar hur man inte vill framstå. Några av de mest fram-

trädande orden i molnet är otryggt, komplicerat, byråkratiskt och förvirrande. Bilden 

används för att explicitgöra att utbildningens innehåll är till för att hjälpa handläggarna att 

undvika sådana omdömen. Undvikandet kan ses som en nyansering av webbutbildning-

ens övergripande aktivitetsmål för externa texter, det vill säga att skriva texter som är 

korrekta, tydliga och mottagaranpassade. Skrivande för internt bruk tas inte upp vid 

kurstillfället. Resten av kurstillfället går därmed ut på att instruera handläggarna i hur de 

kan uppnå målet med hjälp av skrivråd. Mellan målbeskrivningen och undervisningens 

början beskriver kursledaren paragraf 11 i språklagen och använder den beskrivningen 

som en legitimering av utbildningen. 

5.2.2 Redskap, regler och praktikgemenskap 

Som noterat i 5.2 är innehållet disponerat efter konkreta skrivråd som formuleras som 

avsnittsrubriker. Genom att lägga samman dem får man en överblick på kurstillfällets 

innehåll. Sammanställningen kan dessutom ses som en lista på de mest grundläggande 

beståndsdelarna av kurstillfällets aktivitetsredskap, och sammanfattas nedan (med viss 

omformulering eftersom jag inte skrev av de exakta formuleringarna): 
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Dessa punkter kan alltså ses som konkretiseringar av hur Försäkringskassan vill att hand-

läggarna ska skriva efter utbildningen. Om man jämför med vilka skrivråd som tas upp i 

webbutbildningen märks det att det lärarledda tillfället med sitt bredare omfång och högre 

noggrannhet är tänkt att vara en vidareutveckling av det materialet. Men eftersom kurs-

tillfällets råd har ett så stort ämnesmässigt omfång och detaljmässigt djup lider inte själva 

innehållet nämnvärt av att handläggare har missat webbutbildningen. De går snarare 

miste om de individuella insikter som webbutbildningens interaktiva delar verkar vara 

utformade för att erbjuda. 

Även vissa aktivitetsregler kan utläsas av sammanställningen ovan. Förklara fackut-

tryck antyder att det finns budskap som skulle kunna förmedlas på ett komplicerat sätt 

men det som är bäst att omformulera. I samspelet mellan kursledaren och handläggarna 

kring detta ämne uppstår samstämmighet om att det ibland är nödvändigt att skriva fack-

uttrycken, och att man i de fallen också behöver skriva ut en förklaring. Fackuttrycken är 

alltså en begränsning av den begriplighetsfrämjande aktiviteten, och därmed är det en 

aktivitetsregel att behöva skriva ut och förklara dem. En annan regel som framkommer på 

ett likande sätt är att det enklare språket inte får gå så långt som att likna vad deltagarna 

kallar för talspråk. Samstämmighet kring detta uppnås när deltagarna diskuterar språk-

riktighet och att de inte ska stava pronomenet de som dom, vilket de har börjat notera i 

det skrivna allmänspråket. Denna språkförändring benämns alltså som talspråklig, och 

platsar som sådan inte bland de legitima förändringar som syftar till ökad begriplighet. 

Därför framstår det som en aktivitetsregel att undvika talspråklighet. 

Praktikgemenskapen, och myndighetspersonligheten, berörs främst när en deltagare 

reagerar mot rådet ”undvik långa prepositioner”. Rådet är formulerat som att prepos-

itionerna över och om är mer begripliga än avseende och rörande. Deltagaren menar att 

de längre alternativen är nödvändiga för att kommunikationen inte ska låta ”som att 

snacka med en polare på puben”, som hen uttrycker det. Kursledaren bemöter invänd-

ningen med att det förstås kan finnas situationer där de längre prepositionerna kan passa, 

men hen understryker i slutänden att de i regel försvårar begripligheten. Jag tolkar inter-

aktionen som att deltagaren argumenterar för nyttan i att kunna uttrycka sig enligt den 

myndighetspersonlighet som handläggarna aktualiserar i mina intervjuer
18

. Deras uttal-

anden speglar å ena sidan att personligheten främst har negativa effekter för extern kom-

munikation, men att den å andra sidan ändå utgör en viss trygghet när ett budskap be-
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 Se 4.3.1. 

 Tilltala direkt 

 Skriv för mottagaren 

 Skriv kort men inte för kort 

 Skriv det viktigaste tidigt 

 Dela in texten i tydliga stycken 

 Rätt information i rätt stycke 

 Använd punktlistor 

 Använd nyckelord i rubriken 

 Skriv informativa rubriker 

 Variera meningslängden 

 En tanke – en mening 

 Förklara fackuttryck 

 Tydliggör sambanden 

 Berätta vem som gör vad 

 Undvik långa prepositioner 

 Dålig korrektur försämrar förtroende 
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höver formuleras enligt det institutionella aktivitetssystemet
19

. Jag tolkar deltagarens in-

vändning vid kurstillfället som ett försvar av denna trygghet, eftersom de ofta juridiskt 

tunga budskap som en myndighet förmedlar förstås inte ska kommuniceras som man gör i 

ett så pass vänskapligt samtal som med ”en polare på puben”. Kursledarens motstånd mot 

invändningen i egenskap av representant för utbildningens klarspråksfrämjande aktiv-

itetssystem är ett exempel på att utbildningen gör en ansats för att mildra myndighets-

personlighetens effekter. 

5.2.3 Anpassning av utbildningen vid kurstillfället 

I detta avsnitt frångår jag delvis aktivitetsanalysen för att belysa en viktig faktor för 

klarspråksutbildningens anpassning till de lokala förutsättningarna för skrivande. Kurs-

ledaren ägnar nämligen en hel del tid åt sin självpresentation och inleder med att beskriva 

sin erfarenhet som språkvårdare på olika myndigheter. Denna presentation använder hen 

som ett ”bevis” för sin expertis inom området. När expertisen på detta vis har ”bevisats” 

använder kursledaren den auktoritet som hör till expertrollen för att påpeka att även 

deltagarna har expertis som är valid i sammanhanget. Genom att kombinera dessa 

enkelriktade rollförhandlingar med att låta utbildningen utgå från deltagarnas egna texter 

anpassar kursledaren i viss mån utbildningen efter de lokala förutsättningarna. Den här 

strategin gör att analysen i detta avsnitt är mycket relevant för att besvara frågan om hur 

anpassad till verksamhetens förutsättningar för skrivande utbildningens bild av klarspråk 

är. I genomgången av kursledarens rollförhandlingar jämför jag med Nord (2011), som 

studerar vilka möjligheter språkvårdare har att påverka skrivandet på myndigheter och 

noterar att rollförhandlingar är ett sätt att åstadkomma sådan påverkan. 

Nords artikel studerar samtal mellan en myndighetsskribent och en frilansande språk-

konsult. Kursledaren i min undersökning är internt anställd på Försäkringskassan, vilket 

skulle kunna leda till ett antal skillnader mellan Nords studie och den här analysen. En 

internt anställd språkvårdare har till exempel större möjlighet till att vara en del av 

organisationens praktikgemenskap och därmed ha lättare tillgång till flera av de praktiker 

som råder på arbetsplatsen, både socialt och professionellt. Till exempel är det tänkbart 

att hen är bekant med den myndighetspersonlighet som har noterats på flera håll i min 

analys. Men studien av hur språkkonsultens samtal med myndighetsskribenten hanterar 

roll-, norm- och perspektivrelaterade skillnader i de olika deltagarnas verksamheter (Nord 

2011:222) är relevant även för min undersökning. Detta på grund av att de norm-

skillnader som Nord noterar liknar de olika aktivitetssystem som beskrivs i 4.4.1 

En av de tydligaste beröringspunkterna är samspelet mellan vad man kan kalla sak-

kunniga och språkkunniga. De sakkunniga är praktikerna, som i Nords fall är skribenten 

på den anonyma myndigheten och i mitt fall är deltagarna vid kurstillfället. De språk-

kunniga är hos Nord den frilansande språkkonsulten och i mitt material den internt an-

ställda språkvårdaren som är kursledare vid internutbildningen. Man kan jämföra sam-

spelet mellan dessa deltagare i mitt och Nords material eftersom båda belyser hur red-

skapen, och även i viss mån målets utformning, förhandlas fram utifrån deltagarnas 
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 Se avsnitt 4.4.1 samt de relaterade analysavsnitten. 
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yrkesroller som kunniga eller experter inom var sitt område. Nord (2011:223) beskriver 

hur båda deltagarna tilldelas var sin expertroll i granskningsarbetet och hur rollerna dels 

är verksamhetsanknutna, dels orienterade mot skilda textnormer. Begreppet textnorm 

utgörs hos Nord av de värderingar och institutionsspecifika konventioner som bildar 

ramverk för hur texter skapas och används i olika sociala sammanhang. Detta begrepp 

kan motsvara det aktivitetsteoretiska systembegrepp som jag använder. Att deltagarna i 

Nords studie kommer från skilda sociala sammanhang och måste samarbeta mot ett 

gemensamt mål gör att deltagarna riskerar att behöva kompromissa med värderingar som 

är grundläggande inom deras egen textnorm. Kursledaren och deltagarna som närvarade 

vid det kurstillfälle som jag har studerat utgör en liknande situation, där olika normer 

inom en stor myndighetsorganisation ska samverka för att uppnå ett gemensamt mål som 

organisationens ledning har uttalat. I grova drag motsvaras normerna alltså av aktivitets-

systemen, där det institutionella systemet främst företräds av de sakkunniga och det 

förmedlande systemet främst företräds av de språkkunniga. 

Under den eftermiddag som utbildningen ägde rum förhandlade kursledaren vid 

upprepade tillfällen med deltagarna om deras respektive expertroller och hur de kan vara 

aktuella för utbildningsverksamhetens mål. Det uttalade verksamhetsmålet vid utbild-

ningstillfället var att få handläggarna att skriva tydliga och enkla beslutstexter, i enlighet 

med målen för det förmedlande aktivitetssystemet. För att involvera handläggarna i detta 

syfte, konkretisera utbildningens innehåll och förankra utbildningen i autentisk text hade 

de på förhand fått skicka in textexempel, som kursledaren därefter hade bearbetat och 

anonymiserat så att de kunde användas som övningstexter. Anonymiseringen fyller en 

ansiktsbevarande funktion, vilket skapar ett tillåtande diskussionsklimat där ingen deltag-

are riskerar att pekas ut. 

Kursledaren inleder seminariet med att presentera sig och sin bakgrund som utbildad 

språkkonsult med tidigare erfarenhet av språkvård från flera olika myndigheter. Härmed 

etablerar och motiverar hen alltså sin expertroll inför deltagarna, som för egen del både 

befinner sig på geografisk hemmaplan (kursledaren hade flugits dit) samt är trygga i sin 

roll som experter på de sakfrågor som övningstexterna behandlar. Deltagarnas expertroll 

förhandlas alltså inte på något explicit sätt, vilket till skillnad från Nords situation kan 

bero på de närvarandes tydliga roller som lärare och studenter i den tillfälliga verksam-

heten. Men man kan på grund av vanliga negativa attityder kring språkvård, till exempel 

sådana som uppvisas i Hedlund (2006:13), utgå från att kursledaren inleder seminariet på 

detta sätt för att gardera sig mot eventuella ifrågasättanden om hens expertis. Utifrån den 

aktivitetsteoretiska analysen kan detta formuleras som att kursledaren förutsätter en 

möjlig konflikt mellan de olika system som ska sammanföras under kurstillfället. Genom 

garderingen ämnar kursledaren att förebygga denna konflikt. 

Nord beskriver hur språkkonsulten och skribenten i hans undersökning tidigt måste 

förhandla om sina roller på ett sätt som får språkvårdaren att understryka skribentens 

expertroll bland annat med uttalandet ”de e du som e experten på va de e du vill säja” 

(2011:226). Uttalandet sker mot bakgrund av att skribenten motsätter sig språkkonsultens 

ändringsförslag, och motsättningen sker genom formuleringar där skribenten ifrågasätter 

hur valida språkkonsultens textnormer, eller det förmedlande systemet, är för samman-
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hanget. I både mitt och Nords material förekommer alltså åtminstone potentiella ifråga-

sättanden av den språkkunniges expertis, men på olika sätt på grund av hur situationerna 

skiljer sig åt. I Nords material sker ifrågasättandet genom att den sakkunniges expertis 

explicitgörs, medan det i mitt material sker genom att den språkkunnige självmant gard-

erar sin expertis med både inledande och sporadiska understrykningar av den. De själv-

initierade och frivilliga garderingarna i mitt material kan tänkas bero på kursledarens 

kunskaper om Försäkringskassans interna praktikgemenskap i egenskap av anställd. Där-

med kan hen till exempel känna till hur handläggare tenderar att prioritera det förmedl-

ande systemet lägre än det institutionella. Senare under interaktionen i Nords studie 

explicitgör dock den sakkunnige den språkkunniges expertis i uttalanden som till exempel 

”de kan finnas tankar bakom som man (.) som ja kanske inte förstår” (Nord 2011:226, 

Nords transkriptionsmarkör). Uttalandet markerar att skribenten inte helt avfärdar språk-

konsultens expertis kring ett specifikt ändringsförslag i textutkastet. 

Denna interaktion är antagligen ett resultat av hur dialogisk situationen i Nords 

material är. Vid internutbildningen i mitt material ger de deltagande sakkunniga inga 

sådana erkännanden till kursledaren, vilket kan antas bero på att förhållandet mellan del-

tagarna liknar förhållandet lärare – student. I det förhållandet förväntas läraren sätta 

agendan med sina uttalanden. Nords situation är betydligt mer dialogisk, och de olika 

systemen blir ständigt satta mot varandra på ett explicit sätt som aldrig aktualiseras i 

internutbildningen. Men kursledarens explicitgöranden av sin egen expertis antyder att 

den slutgiltiga makten över de texter som deltagarna skriver efter utbildningen i slutänden 

ligger i deras egna händer, vilket kan jämföras med det institutionella redskapet 

personligt ansvar för texter som framkommer i min analys av praktikerperspektivet i 4.2. 

Kursledaren verkar uppleva ett behov av att förtydliga att hens system kan utgöra ett 

redskapsmässigt komplement till deltagarnas system i deras slutliga verksamhet, på ett 

sätt som också helt undviker ansiktshot mot endera parten. Hens förhandlingar syftar 

alltså inte bara till att gardera den egna expertisen, utan även till att legitimera utbildning-

ens innehåll. 

Under genomgången av övningstexterna frågar kursledaren ofta handläggarna hur de 

skulle uttrycka sakinnehållet, medan hen behåller rätten att säga sista ordet i frågor om 

språkliga detaljer ifall det uppstår någon konflikt om sådant. Att som språkkunnig i denna 

situation göra såhär är för det första att ytterligare gardera de sakkunnigas expertis genom 

att visa det som Christensson kallar diskursrespekt (2011:17). Diskursrespekt medför att 

de sakkunniga har lättare att ta till sig klarspråket som professionellt redskap. För det 

andra innebär kursledarens agerande att utbildningsverksamheten tydligare arbetar mot 

att uppfylla Försäkringskassans övergripande institutionella mål, som på ett generellt plan 

kan formuleras som handläggning av försäkringsärenden på ett sätt som gör att de 

försäkrade blir nöjda. Enligt mina sammanlagda observationer av utbildningsmaterialets 

formuleringar och kursledarens förhandlingsstrategier är det målet uppfyllt om sak-

innehållet i besluten är korrekt samtidigt som språkdräkten är tydlig, enkel och mottagar-

anpassad. Att uppfylla det målet kräver alltså att det förmedlande systemet sammanförs 

med det institutionella. Nord noterar att de inledande förhandlingarna om deltagarnas 

olika expertroller senare under samtalet blir ett redskap för att nå verksamhetens mål 



60 

 

(2011:226). På samma sätt fungerar kursledarens legitimerande självpresentation som en 

kuliss bakom de senare diskussionerna kring övningstexterna, där båda deltagargrupp-

ernas expertis explicitgörs och bekräftas. I dessa diskussioner används den ömsesidiga 

förståelsen av varandras expertis som ett redskap för att nå målet att hjälpa handläggarna 

att skriva texter som gör att Försäkringskassans kunder blir nöjda och inte omprövar 

besluten.  

5.3 Utbildningsanalysens resultat 

Analysen i kapitel 5 syftar till att besvara frågan om vilka målen med Försäkringskassans 

interna klarspråksutbildning är och hur anpassad till verksamhetens förutsättningar för 

skrivande utbildningens bild av klarspråk är. I 5.3.1 sammanfattar jag vilka aktivitetsmål 

som uppstår i analysen av utbildningen samt diskuterar vilket av målen som är mest över-

gripande. I 5.3.2 jämför jag utbildningens klarspråksbild med den som framstår av 

Språkrådets klarspråkstest, och i 5.3.3 diskuterar jag hur anpassad den bilden är till prakt-

ikernas beskrivning av verksamheten. 

5.3.1 Utbildningens mål 

Den sammanfattade målformuleringen i webbutbildningen är dels att beslut som skickas 

till kunder ska vara korrekta, tydliga och mottagartillvända, dels att texter ska vara 

effektivt anpassade för myndighetens interna dokumentation. Det är lag på att myndighet-

er ska skriva enkelt, och därför ska de ha ett enkelt skriftspråk. Det enkla skriftspråket är 

ett redskap för att uppnå det begripliga myndighetsspråk som lagen är till för att införa. I 

slutänden ska resultatet bli att medborgarna har lättare att begripa vad myndigheten 

skriver, och när myndighetens interna skrivande uppnår den begripligheten kan även den 

externa begripligheten tänkas ha nått lagens mål. Figur 5 illustrerar detta resonemang om 

hur lagens påverkan på myndighetens arbete framställs i internutbildningen, och hur det 

arbetet är tänkt att komma till uttryck i form av interna och externa förbättringar av 

språkbruket. 

Figur 5. Lagens effekter på klarspråksarbetet utifrån webbutbildningen. 
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Rutan ”Lagens krav” i figur 5 står för det samspel mellan språklagen och förvaltningslag-

en som synliggörs av webbutbildningens uppdelning i olika mål för externa och interna 

texter. Förvaltningslagen ställer regelmässiga krav på det interna språkbruket, språklagen 

gör detsamma för det externa språkbruket, och i praktiken samverkar de för att i 

slutänden uppnå ett myndighetsspråk som är begripligt för medborgarna. Rutan 

”Myndighetens arbete” står alltså både för Försäkringskassans centrala fallverksamhet 

och för dess klarspråksarbete. De övergripande målen med Försäkringskassans klar-

språksutbildning kan därmed sammanfattas med rutorna ”Begripligare språk internt” och 

”Medborgarna begriper”, där ”Medborgarna begriper” är det huvudsakliga slutmålet. 

5.3.2 Utbildningens klarspråksbild 

Då jag i denna uppsats utgår från att klarspråk definieras av dess skrivråd, är de redskap 

som utgörs av skrivråd mest representativa för utbildningens klarspråksbild. De skrivråd 

som definierar det övergripande klarspråket beskrivs i 1.2.1.1. utifrån Språkrådets klar-

språkstest. Aktivitetsredskapen i webbutbildningen utgörs av två uppsättningar skrivråd. 

Den ena uppsättningen framgår av en ruta med rubriken Försäkringskassans riktlinjer för 

språket. Råden är skriv rakt; skriv aktivt, inte passivt; skriv kort och konkret; använd inte 

verb som är omgjorda till substantiv samt undvik syftningsfel. Om man jämför redskapen 

från webbutbildningen med sammanställningen av klarspråkstestets skrivråd framgår det 

att redskapen är inriktade mot en språklig nivå som bäst motsvarar temat orden och 

fraserna i testet. Webbutbildningens andra uppsättning redskap som utgörs av skrivråd 

framgår av checklistan i exempel 28. Punkterna i checklistan motsvarar flera olika teman 

i klarspråkstestet. Till exempel motsvarar punkten Har jag tilltalat läsaren med du? temat 

tonen i texten, punkten Har jag börjat med det viktigaste? temat dispositionen, och 

punkten Är texten konkret och har tydliga exempel? temat innehållet. Den sammanlagda 

bredden i webbutbildningens skrivråd korrelerar alltså ganska väl med klarspråkets skriv-

råd. Även kurstillfällets redskap tål en direkt jämförelse med skrivråden i klarspråkstestet 

och bidrar till bredden av utbildningens klarspråksbild. Till exempel motsvarar redskapet 

tilltala direkt testets tema tonen i texten, redskapet skriv det viktigaste tidigt råden under 

temat dispositionen i testet, och redskapen använd nyckelord i rubriken och skriv 

informativa rubriker motsvarar temat rubrikerna. Utbildningens klarspråksbild stämmer 

alltså väl överens med det övergripande klarspråksbegrepp som representeras i klar-

språkstestet. 

5.3.3 Utbildningens anpassning av klarspråk 

I 5.1.3 sammanfattar jag vilka praktikgemenskaper utbildningen är riktad till. Den är 

främst till för medarbetare vars arbetsuppgift åtminstone delvis innebär att framställa 

kärnverksamheten i skrift, men riktas även till vissa medarbetare som inte är direkt 

kopplade till att handlägga ärenden. Därmed är webbutbildningen alltså inte anpassad 

efter de förutsättningar för skrivande på olika avdelningar som blir efterlyst ur praktiker-

perspektivet i 4.3. Däremot har utbildningens uppföljande lärarledda del möjlighet att 
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åtgärda detta. Vid det kurstillfälle som jag besökte noterade jag hur kursledaren ägnade 

mycket tid åt att visa diskursrespekt genom att ägna mycket tid åt att bedriva sociala för-

handlingar kring de närvarandes expertroller samt ägnade mycket tid åt diskussioner som 

utgick från deltagarnas expertis. Dessa strategier kan ses som ett sätt att vid kurstillfällena 

anpassa innehållet ”enhet för enhet”, som handläggare B uttrycker det i exempel 26. 

Webbutbildningen gör vissa ansatser till att påverka de sociala faktorer som i 4.3 

visas kunna påverka vilka aktivitetssystem praktikerna väljer. Den personlighet som upp-

står på grund av dessa faktorer i praktikernas beskrivningar verkar vara ett av de största 

hindren för klarspråk i verksamheten. I det lärarledda kurstillfället relevantgörs denna 

aspekt av praktikgemenskapen endast när den aktualiseras av en av deltagarna, men kurs-

ledarens förhandlingsstrategier som beskrivs i 5.2.3 påvisar vissa strävanden att mildra 

personlighetens effekter. Att visa diskursrespekt kan också ses som ett sådant strävande. 

Diskursrespekten framhäver vilka förmedlande egenskaper handläggarrollen har att till-

föra aktiviteten, och kan därmed ses som en form av positiv förstärkning av sådan social 

praktik som främjar det förmedlande systemet. Kursledarens rollförhandlingar är alltså 

mycket viktiga för hur anpassad utbildningen är till praktikernas skrivförutsättningar, 

både när det kommer till anpassning efter enskilda enheters behov och efter behovet att 

mildra myndighetspersonlighetens effekter. 

Om man jämför de olika aktivitetssystemen i intervjuanalysen med utbildningens 

aktivitetssystem kan man notera att utbildningen stämmer mer överens med det förmedl-

ande systemet än det institutionella. Formuleringen att besluten ska vara välmotiverade i 

webbutbildningens mål i 5.1.1 stämmer överens med handläggare B:s förmedlande mål, 

det vill säga att besluten ska vara transparenta
20

. Webbutbildningens mål att externa 

texter ska vara mottagaranpassade stämmer överens med den förmedlande kundfokuser-

ingen Beslutet är informativt och därmed begripligt för kunden, eftersom mottagar-

anpassning kan förstås som ett resultat av att kunden får den information hen behöver för 

att bli nöjd. Utbildningens redskap syftar till att göra handläggarnas skrivande tydligare 

och mer begriplighetsfokuserat. Det syftet kan kopplas till det förmedlande redskapet 

frihet att ändra i textmallarna eftersom den friheten i kombination med en klarspråklig 

skrivkompetens skulle motsvara ett ansenligt uppfyllande av utbildningens övergripande 

mål Medborgarna begriper. När det kommer till mål och regler korrelerar alltså utbild-

ningen med praktikerperspektivet sett till dess förmedlande system, men inte i samma 

utsträckning till det institutionella systemet. Eftersom praktikerna ofta prioriterar det 

institutionella systemet högre än det förmedlande kan man därför notera att utbildnings-

materialet i sin utgångspunkt inte är anpassat efter praktikerperspektivet. 

Webbutbildningens skrivråd framställs som redskap för att uppnå aktivitetsmålet för 

externa texter. De konkreta regelformuleringarna som ska motivera bruket av dessa red-

skap i utbildningen är skriva modernt, enkelt och lättläst och ”vi ska skriva så enkelt och 

lättläst som möjligt”. Om utbildningen ska kunna lyckas med att förändra handläggarnas 

skrivande kan dessa reglers utformning vara ett hinder. Som noterat i 4.4.2 kan det 

förmedlande aktivitetssystemet enligt praktikerperspektivet bara prioriteras om det inte 

inkräktar på det institutionella. Utbildningens regler påminner om den förmedlande 

                                                 
20

 Se tabell 2. 
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regeln alltid skriva enkelt, lätt, vänligt och kortfattat, där jag i 4.4.2 noterar att enkelt och 

kortfattat är de komponenter som har bäst möjlighet till att integreras i handläggarnas 

uppfattning av det institutionella systemet. Genom att i utbildningen presentera reglerna 

skriva modernt, enkelt och lättläst och ”vi ska skriva så enkelt och lättläst som möjligt” 

verkar Försäkringskassan vilja tillägga klarspråksfokuserade formuleringar till det som 

garanterar en rättssäker verksamhet, vilket enligt praktikerperspektivet nästan uteslutande 

garanteras av det institutionella systemet. Som figur 2 i 4.4.2 demonstrerar, avgörs valet 

av redskap av vilka regler som handläggaren bedömer som högst prioriterade för situat-

ionen. På grund av att klarspråkets skrivråd inte verkar vara en del av handläggarnas bild 

av vilka redskap som leder till rättssäkerhet, kan man alltså anta att det blir svårt att 

integrera utbildningens regler i praktikernas verksamhetsbild. 

6 Sammanfattning och diskussion 

Denna studie undersöker organisationsspecifika förutsättningar för klarspråk. Den utgår 

dels från en aktivitetsanalys av handläggares beskrivningar av sin verksamhet på 

Försäkringskassan, dels från en jämförelse av dessa beskrivningar med aktivitetssystem i 

Försäkringskassans interna klarspråksutbildning. Analysen har utgått ifrån två frågor: 

 Vilka är målen med och förutsättningarna för skrivande inom Försäkringskassans 

verksamhet enligt de deltagande praktikerna? 

 Vilka är målen med Försäkringskassans interna klarspråksutbildning och hur an-

passad till verksamhetens förutsättningar för skrivande är utbildningens bild av 

klarspråk? 

I 6.1 sammanfattar och diskuterar jag resultaten av analyserna i kapitel 4 och 5 med 

utgångspunkt i analysfrågorna. Därefter diskuterar jag i 6.2 resultaten med utgångspunkt i 

de forskningsintressen och antaganden som jag framlyfter i uppsatsens inledning. Avslut-

ningsvis ger jag i 6.3 förslag på vidare forskning. 

6.1 Analysresultaten 

Analysen i kapitel 4 visar att verksamheten innehåller två huvudsakliga uppsättningar 

normer för skrivande, där den ena uppsättningen främjar korrekthet och den andra främjar 

begriplighet. I aktivitetsanalysens termer framstår dessa uppsättningar som separata 

aktivitetssystem, där det korrekthetsfrämjande benämns det institutionella systemet och 

det begriplighetsfrämjande benämns det förmedlande systemet. Handläggarna verkar 

föredra det institutionella systemet, och tycks se det som mer centralt för verksamheten 

än det förmedlade. Detta framgår av att det förmedlande systemets komponenter på olika 

sätt omnämns med tveksamhet; i vissa fall är det en risk för rättssäkerheten att följa det 

förmedlande systemets normer, och i vissa fall skulle handläggarna vilja kunna prioritera 
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det förmedlande systemet men hindras av att det institutionella systemets regler omöjlig-

gör ett begriplighetsfrämjande språkbruk. 

I de flesta fall gör handläggarnas prioritering av det institutionella systemet att det 

förmedlande systemets mål skulle kunna avslutas med tillägget ”om det inte strider mot 

det institutionella systemet”. Intervjuerna innehåller dock undantag från denna prioriter-

ingsordning, mest noterbart i exempel 7 i 4.1.2, där det förmedlande aktivitetsmålet 

transparens framstår som oumbärligt för att verksamheten inte ska ”misslyckas”. Att 

verksamheten misslyckas beskrivs i 4.1.1 som att ärendet går till omprövning, vilket var 

fallet i exempel 7. Man kan alltså tala om att det finns ett övergripande mål som är mer 

implicit än målen i tabell 5, och det är just att ärendet inte ska misslyckas genom ompröv-

ning. Genom att ge ärendets hantering en framträdande roll i både de institutionella och 

förmedlande målformuleringarna verkar handläggarna fokusera beskrivningarna av skriv-

förutsättningarna på det implicita målet att undvika omprövning. 

Hur bra passar då internutbildningens klarspråksråd in i en myndighetsverksamhet 

vars praktiker har det övergripande målet att undvika omprövning av ärenden? Kan man 

till exempel se att utbildningen har haft några effekter i handläggarnas verksamhets-

beskrivningar? Utbildningens redskap för externa texter omfattar ungefär samma skrivråd 

som Språkrådets klarspråkstest. Båda handläggarna i mina intervjuer har gått klarspråks-

utbildningens båda delar, alltså webbutbildningen och ett lärarlett kurstillfälle, och 

därmed skulle man kunna förvänta sig att deras förmedlande aktivitetssystem till viss 

utsträckning kan påminna om klarspråksråden. Utbildningen verkar dock ha haft en 

begränsad sådan effekt på deras verksamhetsbeskrivning, utifrån aktivitetsanalysens 

resultat. Utbildningens övergripande mål, det vill säga att medborgarna begriper, är relat-

ivt parallellt med handläggarnas olika förmedlande mål men inte nödvändigtvis med det 

implicita målet att undvika omprövning. Ökad begriplighet i beslutstexterna kan ju tänkas 

leda till att medborgare omprövar eftersom de förstår beslutet, men inte accepterar det.  

De redskap och regler som handläggarna aktualiserar inom det förmedlande systemet 

är inte heller helt parallella med utbildningens redskap och regler. Utbildningens redskap 

är som sagt mest parallella med klarspråksråden, och utgörs därmed huvudsakligen av 

konkreta uppmaningar kring vilka språkval som leder till klarspråk. Handläggarnas för-

medlande redskap berör snarare dels aktiviteter som är specifika för just deras verksam-

het i form av frihet att ändra i textmallarna respektive korrekturläsning, dels vilken 

övergripande framtoning som det förmedlande aktivitetssystemets språkval ska leda till i 

form av vänlig ton. Samtliga av dessa redskap har en närmare relation till målet att 

undvika omprövning än att skriva mer begripliga texter, och i den mån som begripligare 

texter är det prioriterade målet så tjänar även det i slutänden till att undvika omprövning. 

Detsamma gäller för reglerna, där de förmedlande reglerna att skriva enkelt, lätt, vänligt 

och kortfattat är mest lika utbildningens regler, som ju enligt beskrivningen av förhåll-

andet mellan aktivitetskomponenterna i figur 2 ska leda till att handläggarna använder 

klarspråksråden som redskap. Om utbildningen har haft några effekter på handläggarnas 

uppfattning av verksamheten så syns de alltså inte särskilt tydligt i aktivitetsanalysens 

resultat, eftersom handläggarna inte verkar anse att klarspråksråden spelar någon avgör-

ande roll för om ärendet går till omprövning eller inte. 
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Utbildningen innehåller dock på vissa håll tydliga strävanden efter anpassning till de 

lokala skrivförutsättningarna. På en övergripande nivå utgår utbildningen från ett likriktat 

underlag som är avsett för hela myndigheten. Det framgår av webbutbildningen, som ju 

är samma för alla som klickar på länken till den. Webbutbildningen innehåller vissa an-

satser till att göra begripligt språkbruk till en av de sociala bevekelsegrunderna för val av 

aktivitetssystem bland handläggare, men bara i begränsad utsträckning. Den främsta 

delen av utbildningens anpassning till lokala förhållanden sker vid kurstillfället, och 

består av kursledarens autentiska men ansiktsbevarande textexempel, rollförhandlingar 

och diskursrespekt. Genom att vara internt anställd har kursledaren möjlig tillgång till och 

kännedom om Försäkringskassans olika praktikgemenskaper, och genom att dessutom ha 

erfarenhet av att ge samma utbildning på olika avdelningar blir kursledaren den viktigaste 

faktorn för hur anpassad utbildningen kan bli. På grund av att handläggarna främst strävar 

efter att undvika omprövningar, ett mål som skiljer sig från utbildningens, är utbildningen 

alltså främst anpassad efter handläggarnas behov genom kursledarens kompetens. 

6.2 Avslutande diskussion 

I uppsatsens inledning motiverar jag klarspråksforskning utifrån (1) behovet av att bevisa 

klarspråksrådens effektivitet, (2) behovet av att kontinuerligt modernisera klarspråks-

råden, samt (3) behovet av att anpassa klarspråksråden till lokala skrivförutsättningar på 

olika arbetsplatser. Denna uppsats berör främst det tredje av dessa behov, och det behovet 

bemöts av hela uppsatsens analys och diskussionen i 6.1, men studiens resultat kan ha 

relevans även för de andra behoven. Här diskuterar jag därför vad resultaten kan innebära 

för de första två behoven. 

Klarspråksrådens effektivitet står inte i fokus i denna analys på grund av deras roll 

som redskap i aktivitetsanalysen. Analysens aktivitetsteoretiska fokus gör det dock rele-

vant att fråga ifall klarspråksråden effektivt kan läras ut som aktivitetsredskap för att 

uppnå utbildningsmålet medborgarna begriper. Diskussionen i 6.1 visar att redan utbild-

ningens målformulering står i konflikt med handläggarnas målformulering, och att utbild-

ningen därför har haft en begränsad inverkan på handläggarnas bild av verksamheten. 

Därför spelar även klarspråksrådens effektivitet för att uppnå begriplighet sannolikt en 

liten roll för utbildningens anpassning. Om utbildningens mål däremot justeras så att de 

stämmer överens med praktikernas mål, kan utbildningens klarspråksråd tydligare 

kopplas till verksamheten. 

Utifrån behovet att kontinuerligt modernisera klarspråksråden så att de fungerar i nya 

kontexter som exempelvis IT-miljöer eller så att utrikes födda medborgare lättare förstår, 

framstår uppsatsens resultat som relativt heltäckande för de flesta myndigheters klar-

språksarbete. Huruvida klarspråksråden verkligen är uppdaterade berörs inte av analysen, 

men eftersom webbutbildningens uttalade målgrupp omfattar såväl handläggare som 

webbskribenter kan man anta att de utbildningsansvariga ser klarspråksråden som lämp-

ade för traditionella beslutstexter på papper lika väl som informationstexter på internet. I 

resultatdiskussionerna i 5.3.3 och 6.1 noterar jag att den breda målgruppen är en nackdel 

när det kommer till hur anpassad utbildningen är efter kärnverksamhetens skrivförutsätt-



66 

 

ningar. Men om klarspråksråden faktiskt är allmängiltiga så finns det en poäng med att 

införa dem på bred front genom hela organisationen, eftersom en lika begriplig kommun-

ikation från myndighetens alla avdelningar och kontaktytor är ett sätt att uppnå utbild-

ningsmålet medborgarna begriper. 

Förutom att motivera klarspråksforskning tar jag i uppsatsens inledning dessutom 

upp ett antagande om att verksamheten innehåller olika uppsättningar direktiv för skriv-

ande. Detta bekräftas av praktikerperspektivets två aktivitetssystem. Direktiven om hur 

man ska hantera ärenden korrekt motsvarar ärendesfokuseringarna i det institutionella 

systemet, och kundfokuseringarna i samma system motsvarar direktiven om vad besluts-

texterna behöver förmedla. Direktiven om att skriva på ett begripligt sätt motsvarar både 

ärendes- och kundfokuseringarna i det förmedlande systemet, både när de kommer från 

myndighetens ledning som ett problemlösande grepp (som i fallet ur exempel 7) och när 

de utgår från klarspråkets skrivråd kring att hålla läsarens behov för ögonen. Analysen av 

aktivitetens mål bekräftar alltså antagandet om vilka normkonflikter som kan dominera 

vardagen för klarspråksutövande yrkespraktiker. Eftersom antagandet visar sig stämma 

kan man anta att de normkonflikter som beskrivs i denna studie i viss mån är represent-

ativa för de utmaningar som möter myndigheters strävanden efter att med klarspråk för-

ändra sina anställdas skrivande. Denna studie visar ett autentiskt exempel på hur 

konflikter mellan juridiska normer och klarspråksrådens normer gör att de myndighets-

anställda skribenterna är tveksamma till klarspråksrådens nytta för sin verksamhet, och 

att klarspråkssträvande myndigheter behöver paketera klarspråk så att de bemöter prakt-

ikernas tveksamhet. Men det ska understrykas att denna studie inte har kunnat påvisa 

några brister i själva klarspråksråden.  

6.3 Vidare forskning 

Resultaten i denna studie pekar på att det finns ett behov av att rätta en klarspråks-

utbildnings mål efter praktikernas mål, samt att utvärdera klarspråksråden utifrån lokal 

praxis. Att utgå från ett praktikerperspektiv, där de som ska följa klarspråksråden är 

undersökningens främsta studieobjekt, är viktigt för alla klarspråksstudier som avser 

bidra till klarspråksrådens tillämpning, underhåll och utveckling. Studier som avser 

belägga klarspråkets effektivitet eller införa nya rön för att utveckla framtida skrivråd kan 

också utgå från praktikers beskrivningar av vilka skrivråd som är effektiva för deras 

verksamhet. Studier med sådana avsikter kan även tjäna på att anlägga ett medborgar-

perspektiv, där mottagares attityder till myndigheters kommunikation i olika kontexter 

ingår i undersökningarnas fokus. 

Specifikt sett skulle en framtida studie av hur myndigheter anpassar klarspråksråden 

efter lokala förutsättningar för skrivande kunna analysera innehållet i myndighetens 

beslutsmallar. I min studie visar sig ju mallarna vara en resurs som är viktig både i hand-

läggarnas verksamhetsbeskrivningar och i utbildningens framställning där ett helt avsnitt 

av webbutbildningen är tillägnat mallarnas innehåll
21

. Eftersom handläggarnas skrivande 
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 Avsnittet Att skriva beslut, se 5.1. 
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i många fall utgår från mallarna skulle noggrant klarspråksanpassade mallar kunna vara 

ett sätt att hjälpa handläggarna att uppfylla myndighetens begriplighetsmål för skrivande. 

Försäkringskassan har redan genomfört ett sådant arbete, men en språkvetenskaplig 

studie skulle kunna ge djupare insikter om mallarnas effekt i praktiken. Genom att utifrån 

organisationens skrivförutsättningar studera språket i de befintliga mallarna kan man syn-

liggöra vilka anpassningar som är möjliga, och på så sätt underlätta den lokala tillämp-

ningen av klarspråksråden. Till exempel skulle man utifrån ett intervjumaterial som det i 

denna studie kunna fokusera på handläggarnas omnämnanden av beslutsmallarna för att 

identifiera hur de används i praktiken. Detta kan sedan dels studeras utifrån organisation-

ens mål för klarspråksråden vilket synliggör hur organisationens perspektiv stämmer 

överens med praktikernas, dels ligga till grund för en jämförelse mellan mallarnas språk 

och språket i autentiska beslutstexter vilket synliggör vilket resultat förhållandet mellan 

organisationens och praktikernas perspektiv får. 

En annan potentiell studie av anpassning av klarspråksråden kan bestå av en sådan 

legitimeringsanalys av en klarspråksutbildning som Lind Palicki & Nord (2012) gör 

enligt van Leeuwens modell för sådan analys
22

. Legitimeringsanalys kan användas för att 

besvara frågan om hur anpassad utbildningen är eftersom man genom den till exempel 

kan synliggöra vilka delar av klarspråket som framställs som ”sunt förnuft” (som ex-

empelvis den implicita rationella legitimering som beskrivs i Lind Palicki & Nord 

2012:41). Det som kan antas komma i konflikt med de befintliga skrivförutsättningarna 

lär antagligen legitimeras mer ingående än så. En sådan undersökning skulle behöva ett 

inspelat material som analyseras på mikronivå. I den begränsade mån som jag i 5.2.3 har 

berört legitimeringar i denna uppsats, utgår analysen från ett makroperspektiv på språket. 

Ett mikroperspektiv skulle kunna ge fördjupade kunskaper om hur rollförhandlingar går 

till när deltagarna har rollerna lärare – studenter till skillnad från de i Nords studie, och 

den språkkunnige i min föreslagna studie dessutom är internt anställd av samma organ-

isation som de sakkunniga och till viss grad därmed ingår i samma praktikgemenskap. 
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kallad masteruppsats (E-uppsats, avancerad nivå). Sådana arbeten omfattar 20 veckors 
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bidra till förståelsen av vad klarspråk är och hur det utövas. 

Hur går studien till? 
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kassans arbetsplatskultur och vilken syn handläggare har på begreppet klarspråk. En 
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