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Sammandrag 

 
I denna uppsats undersöks tre olika informationstexter från CSN, Försäkringskassan och 

Diskrimineringsombudsmannen ur ett klarspråksperspektiv. CSN:s och Försäkringskassans 

texter är utformade som informationsblad medan DO:s text är en artikel på myndighetens 

hemsida. För att analysera texterna används Klarspråkstestet, vilket är en kvalitativ 

textanalysmetod som kan användas för att klarspråksanpassa myndighetstexter. 

Resultatet visar att alla tre texterna för det mesta följer riktlinjerna för klarspråksarbetet. 

CSN:s text visar någon brist när det gäller styckeindelning. Försäkringskassan visar brister i 

rubricering, omtal och till viss del stavning. DO:s text visar brister i tilltal, omtal och till viss 

del rubricering. Resultatet visar vidare att skillnaderna mellan texterna är relativt små, vilket 

tyder på att klarspråksarbetet har fått en effekt på hur myndighetstexter skrivs. 

 

Nyckelord: klarspråk, myndighetsspråk, språkvård 
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1. Inledning 

I dagens samhälle bombarderas vi konstant med information från alla möjliga håll, och en stor 

del av denna information är i textform. För att kunna sovra och ta till oss denna information 

behöver den vara så enkel som möjligt att förstå. Från myndigheternas håll har man under 

många år utvecklat texter som ska vara så lättförståeliga som möjligt. De flesta vuxna 

människor har någon gång varit i kontakt med en myndighet, antingen i direkt kontakt med 

myndigheten eller indirekt, exempelvis när de har läst en text som är skriven av en myndighet. 

Eftersom många myndigheter måste använda ett språk som ska vara så tillgängligt som 

möjligt för så många som möjligt ställs höga krav på deras språkbruk.  

 

Den 1 juli 2009 trädde Språklagen i kraft, en ramlag som utformades efter rapporten Mål i 

mun – förslag för handlingsprogram för svenska språket. Denna lag specificerar bland annat 

svenskans roll i samhället, vilka Sveriges officiella minoritetsspråk är samt individens tillgång 

till språk i Sverige. I den elfte paragrafen av denna lag står det att språket i offentlig 

verksamhet ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” (SFS, 2009); denna lag kallas också för 

klarspråkslagen. Detta innebär alltså att offentliga enheter, till exempel myndigheter, ska 

använda ett språk som inte har svårbegripliga ord, och som har en enkel grammatisk 

uppbyggnad (Institutet för språk och folkminnen, 2015). 

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det är nu knappt åtta år sedan Språklagen trädde i kraft, och då svenskan i offentliga 

sammanhang intresserar mig vill jag undersöka om myndigheterna följer lagen.  Syftet med 

denna uppsats är därför att göra en textanalys ur ett klarspråksperspektiv av olika 

myndighetstexter. Till analysen har jag valt tre texter som är skrivna av tre olika myndigheter, 

ett informationsblad av CSN, ett informationsblad av Försäkringskassan samt en webbtext av 

Diskrimineringsombudsmannen.  

 

Klarspråksanalysen i denna uppsats syftar alltså till att undersöka hur myndighetstexter ser ut 

och hur klarspråksanpassade de är. Jag vill även undersöka vilka drag som skiljer sig åt 

mellan de tre texterna. Min frågeställning är: Hur ser en myndighetstext ut ur ett 

klarspråksperspektiv? Min hypotes är att texterna som jag har valt är relativt välanpassade och 
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lätta att förstå, men att det finns aspekter i de tre texterna som kan förbättras i enlighet med 

klarspråksidealen. Utöver detta tror jag att texterna uppvisar både likheter och skillnader, men 

att skillnaderna inte är särskilt stora. 

 

2. Bakgrund 

Forskningen om myndigheternas skriftspråk började ta form redan under sena 60-talet med 

Riktlinjer för lagspråk (Hedlund, 2006:28).  Utgivningen var de första riktlinjerna för hur 

språket skulle se i bland annat lagtexter som gavs ut av Statsrådsberedningen. Sedan dess har 

en rad initiativ tillkommit för att förse myndighetsanställda med riktlinjer för skrivprocessen 

samt olika språkpolitiska initiativ. Bland dessa finns Att skriva bättre offentlig svenska från 

1977 vilket är ett studiematerial om den offentliga svenskan, utgiven av Svenska 

språknämnden och Statens personalutbildningsnämnd. År 1993 tillsatte Regeringen den s.k. 

Klarspråksgruppen vars uppgift var att främja språkvårdsaktiviteter hos myndigheterna. År 

2002 lade Kommittén för svenska språket fram sitt betänkande Mål i mun vilket innehåller ett 

80-tal förslag om svenskans ställning och användning samt förslag om att stödet till 

myndighetsspråkvården ska utökas.  

 

År 2005 överlämnade Regeringen en proposition till Riksdagen om en nationell språkpolitik 

som heter Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Hedlund, 2006:30). Det skulle dröja 

till år 2009 tills proposition blev lag - Språklagen. I den står det bland annat vilken status 

svenskan samt andra språk har i samhället. I den elfte paragrafen står det att: ”Språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt (SFS, 2009:600). Det är denna lag 

som är grunden till det aktiva klarspråksarbetet (Institutet för språk och folkminnen, 2013). 

 

I dag har Språkrådet ansvar för främjandet av klarspråksarbetet på myndigheter, kommuner, 

landsting, universitet, organisationer och företag (Institutet för språk och folkminnen, 2017).  

 

2.1 Klarspråksarbetet 

Nyckelordet för klarspråksarbetet är mottagaranpassning, alltså att språket som 

myndigheterna använder ska vara begripligt och mottagligt för mottagarna i fråga.  I 

rapporten Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga 
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myndigheter (Hedlund, 2006) finns det rekommendationer om hur man skriver enligt 

klarspråksprinciperna. Följande är några av rekommendationerna som tas upp i Hedlunds 

rapport: 

• Skriv det viktigaste först 

• Skriv kort 

• Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord 

• Förklara svåra men nödvändiga termer 

• Sammanfatta längre texter 

• Använd ett aktivt språk 

• Tänk på textens utseende 

 

Hedlund tar upp en del argument till varför man ska skriva enligt klarspråksarbetets riktlinjer: 

• Klarspråk är en kvalitetsfråga 

• Klarspråk ger bättre kommunikation 

• Klarspråk är bra för demokratin 

• Klarspråk ökar medborgarnas förtroende 

 

Argumenten i Hedlunds rapport handlar alltså inte bara om att göra en text begriplig, utan det 

finns enligt Hedlund också en ideologisk och ekonomisk aspekt av klarspråksarbetet. Det är 

alltså en del av det demokratiska samhället för alla att kunna förstå en myndighetstext och 

kunna ta del av samhällsinformation. Samtidigt sparar myndigheterna pengar genom att skriva 

enligt klarspråksarbetets riktlinjer: de behöver inte svara på frågor om texternas innehåll, 

komplettera beslutsunderlag eller reda ut missförstånd beroende på att texten är krångligt 

skriven. 

 

2.2 Kritik mot klarspråksarbetet 

Nord (2011) tar upp några vanliga argument mot klarspråksarbetet. Exempelvis är kritiken 

mot bortrensning av fackterminologi återkommande. Fackterminologin kan vara svår att 

förstå för dem som inte har någon kunskap om området. Kritikerna anser dock att om 

facktermer tas bort ur en text blir den mindre precis, då facktermer ofta har en väldigt specifik 

betydelse. Nord framhäver att språkvårdarna snarare försöker förklara dessa facktermer 

istället för att ersätta dem med ”någon allmänspråklig ungefärlig motsvarighet” (Nord, 

2011:22) 
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Ett annat problem med att försöka mottagaranpassa alla myndighetstexter är att de ofta har 

heterogena mottagargrupper, och att försöka rikta sig till för många mottagare samtidigt kan 

tvärtom göra texten sämre mottagaranpassad, vilket en undersökning av Rahm och Ohlsson 

(2009) visat.  

 

Syftet med den här uppsatsen är dock inte att utvärdera om klarspråksarbetet faktiskt gör en 

text mer begriplig eller mottagarvänlig, utan snarare om texterna i fråga följer riktlinjerna för 

att skriva på klarspråk. 

 

3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras forskning som har gjorts om myndighetsspråk och klarspråksarbete 

vid myndigheterna. Eftersom klarspråksarbetet började redan under sena 60-talet finns ett 

antal rapporter om myndighetsspråk. Nedan presenteras ett urval av forskning som har gjorts 

sedan 2001. 

 

En av de större utvärderingarna av myndighetstexter är Catharina Nyström Höögs rapport På 

väg mot ett bättre myndighetsspråk från år 2001, som gjordes på uppdrag av Statskontoret. I 

rapporten framkommer det att det finns problem i myndighetstexterna. I två av texterna var 

det på grund av ”typiska myndighetsspråkliga drag […] och i viss mån bruk av svåra ord och 

fraser” och i en text är ”grundproblemet ett oklart etablerande av syfte och mottagare i 

texten”. Ett gemensamt problem för alla nio texter som analyserades var att de hade problem 

med mottagaranpassningen. Nyström Höög kunde därför utifrån sitt resultat inte entydigt säga 

att dåtidens myndighetstexter var begripliga. (Nyström Höög, 2001:8). Analysmetoderna av 

texterna som Nyström Höög använde vid sin utvärdering av myndighetstexternas begriplighet 

anpassades tillsammans med Klarspråksgruppen till webben och lanserades under namnet 

Klarspråkstestet (Nyström Höög, 2009:7).  

 

En undersökning av Appelgren (2002) är ett tidigt exempel på användningen av 

Klarspråkstestet vid analys av myndighetstexter, och om de kan förbättra en text. I 

undersökningen har en stilkaraktäristik gjorts av sex förvaltningsbeslut skrivna av 

Migrationsverket, Försäkringskassan och Livsmedelsverket. I kombination med detta har en 
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fokusgrupp bedömt texterna ur ett mottagarperspektiv. Resultatet visar att Klarspråkstestet har 

gjort texterna mer mottagarvänliga, men att skribenterna har haft svårigheter att arbeta med 

Klarspråkstestet. En handläggare på Försäkringskassan tyckte att frågorna var ”välvilligt 

ställda, något som verkar ha stöttat hennes uppfattning att det hon skrivit ’var bra’ ” och 

uppfyllde kraven på begriplighet och mottagaranpassning”. (Appelgren, 2002:34) Appelgren 

tror att detta kan bero på att användningen av malltexter var vanlig, och att det inte finns 

någon vilja att ändra på dessa. Därför anser Appelgren att initiativ uppifrån kan behövas för 

att öka motivationen att skriva enligt klarspråksarbetets riktlinjer. 

 

Henrik Rahm och Claes Ohlsson (2009) gjorde en undersökning av klarspråksarbetet hos 

äldreomsorgen i Malmö kommun. En broschyr som heter Livet varar hela livet – 

Äldreomsorgen i Malmö analyserades. Deras studie visade att broschyren lyckas informera 

mottagarna utan att använda krångliga ord eller allt för svår meningsbyggnad men att 

mottagaranpassningen inte var lika lyckad. Detta kan enligt Rahm och Ohlsson bero på att 

mottagargruppen är så stor och heterogen att mottagaranpassning medför stora svårigheter.  

 

Lena Lind Palicki (2010) har i sin avhandling analyserat broschyrer skrivna av 

Försäkringskassan mellan åren 1974 och 2007, och myndighetens föreställningar om blivande 

och nyblivna föräldrar genom att använda en feministisk diskursanalys. Lind Palicki 

argumenterar att mottagaranpassningen (det vill säga klarspråksanpassningen) i broschyren 

som finns i de nyare broschyrerna genom till exempel du-tilltal har skapat en hierarkisk 

struktur i texterna. Det är främst mammorna blir tilltalade som du som mamma medan man 

inte har använt du för att tilltala andra mottagargrupper. Därför framstår det som att 

mammorna i första hand är de primära mottagarna, medan andra potentiella mottagare såsom 

pappor, lesbiska mammor, homosexuella pappor blir marginaliserade. Lind Palicki anser 

därför att denna exkludering genom ett du-tilltal kan vara en fara då det gynnar en grupp 

medan andra framställs som avvikande.  

 

Ann Blückert (2010) har i sin avhandling analyserat texter skrivna av studenter på 

Juristprogrammet i Uppsala. Blückert menar att studenterna använder en speciell stil som hon 

kallar för ”juridiska”. Blückert tar bland annat upp att studenterna får lära sig att de inte ska 

skriva med en ”ojuridisk ton”, mer specifikt med fokus på ordval och uttryck (Blückert, 

2010:207). Hon menar att denna typ av skriftspråk som juriststudenterna lär sig att använda 

kan få vidare konsekvenser när de som blir framtidens lagtextskribenter ska lära sig att 
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mottagaranpassa texterna (Blückert, 2010).  

 

Andreas Nord (2011) har genomfört en fallstudie där han har undersökt två språkvårdares 

granskning och revidering av en myndighetsrapport. Enligt Nord bedömde språkvårdarna att 

det inte fanns något större behov av att göra ändringar på en högre textnivå såsom disposition 

och rubricering. Rapporten följer alltså enligt granskarna ”klarspråksriktlinjernas 

rekommendationer om den övergripande strukturen” (Nord, 2011:164), men det fanns vissa 

drag som språkvårdarna inte ändrade på som tillhör grundprinciperna inom klarspråksidealen, 

till exempel görs inga genomgripande ändringar i textens uttryck, mer specifikt strävan mot 

ett ledigt och informellt språk. 

 

Två nyare exempel på användning av Klarspråkstestet vid analys av myndighetstexter är 

undersökningar utförda av Charlotta Nord (2012) och Julia Paavola (2016). Nord har 

analyserat 18 medborgarvända beslutstexter skrivna av Uppsala kommun. Nords 

undersökning visar att beslutstexterna kunde ”stå sig bättre i förhållande till klarspråksnormen 

än vad de gör i dag”. Paavola har analyserat och jämfört en broschyr skriven av 

polismyndigheten i Sverige och en finlandssvensk broschyr skriven av polismyndigheten i 

Finland. I undersökningen har Paavola förutom Klarspråkstestet även använt Läsbarhetsindex 

(LIX). Undersökningen visar att den sverigesvenska broschyren följde riktlinjerna bättre 

samtidigt som den har bättre LIX-värd. Likt den finlandssvenska broschyren har den 

sverigesvenska broschyren brister i till exempel direkt tilltal och med substantiveringar. 

 

4. Material 

Materialet i denna studie utgörs av tre olika texter av tre olika myndigheter: Studiemedel 

(2017) av CSN, Diskriminering och missgynnande i arbetslivet (2017) av 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) samt Sjukpenning (2016) av Försäkringskassan. CSN:s 

och Försäkringskassans texter är utformade som informationsblad1 medan DO:s text är en 

artikel på myndighetens hemsida.  Med tanke på att myndigheterna skriver väldigt många 

texter av varierande typ och storlek var det relativt svårt att göra ett urval av texter som är 

                                                 
1 Försäkringskassans text finns i skrivande stund (maj 2017) inte kvar på Försäkringskassans hemsida.  
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lämpligt för denna uppsats, men som jag samtidigt tror kan ge ett intressant resultat för 

analysen. Se bilagorna 1, 2, 3. 

 

Det de tre texterna har i gemensamt är just att de är myndighetstexter, med de förutsättningar 

som det innebär. Förutom att texterna ska vara klarspråksanpassade så omfattas de av 

offentlighetsprincipen, vilket betyder att alla ska ha tillgång till texterna.  Texterna har dock 

olika syften, och därmed olika potentiella mottagargrupper. Det är till exempel mest 

nuvarande och framtida studenter som söker sig till CSN och de som har blivit utsatta för 

diskriminering som söker sig till DO. Försäkringskassan å andra sidan riktar sig till en mycket 

bredare grupp människor. Mitt materialurval ger mig därför en text som riktar sig till många 

människor (Försäkringskassan) men också två texter som är lite mer ”nischade” i sin 

mottagargrupp (CSN och DO). Riktlinjerna för klarspråksarbetet syftar till att texter ska vara 

utformade så att i princip alla, oavsett utbildningsnivå eller tidigare kunskaper, ska kunna 

förstå myndighetstexterna. Med detta i åtanke avser jag i analysen undersöka om texterna är 

anpassade till sin respektive mottagargrupp. Utöver detta är texterna ungefär lika långa, vilket 

jag bedömer ger mer jämförbar analys. 

 

5. Metod 

I det här avsnittet beskrivs min metod för textanalys. För textanalysen har jag använt mig av 

Klarspråkstestet som skapades Catharina Nyström Höög och Klarspråksgruppen (se avsnitt 3). 

Testet finns på Språkrådets hemsida och finns som interaktivt test samt som nedladdningsbart 

frågeformulär (Språkrådet, 20022). Till min analys har jag följt det nedladdningsbara 

frågeformuläret.  

 

5.1 Klarspråkstestet 

Klarspråkstestet är en textanalysmetod som är specifikt utvecklad för myndighetstexter. Testet 

finns i två versioner, en version för beslut och en version för rapporter. Det finns inget 

Klarspråkstest som är specifikt utvecklad för informationstexter av det slag som jag har 

                                                 
2 Enligt uppgifter från Språkrådet, 18 maj 2017 
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använt till denna studie, men Klarspråkstestet som används för beslut passar ändå för att 

analysera texter av detta slag. 

 

Klarspråkstestet för beslut är indelat i 9 avsnitt och har sammanlagt 31 frågor. I början finns 

ett avsnitt där skribenten ska svara på frågor gällande mottagaren; vad hens förkunskaper är, 

hur intresserad hen är, men också hur van hen är att läsa myndighetstexter. Efter det kommer 

en del där skribenten ska svara på vad mottagaren ska kunna efter att ha läst texten; om 

mottagaren förstår att det är ett negativt/positivt besked, varför beskedet är negativt/positivt 

samt motiveringarna till beslutet.  

 

Resten av testet är utformat som ett frågeformulär där skribenten i fråga ska kunna svara 

ja/nej/tveksamt/ej för frågor och delar om olika delar aspekter av sin text, och anpassa texten 

därefter. Följande är ett utdrag ur Klarspråkstestet: 

 

1. Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren?  

Ja | Tveksamt | Nej  

Ej relevant för min text  

Kryssa i "Ej relevant för min text" om direkt tilltal inte är möjligt, t.ex. när beslutet rör flera personer 

som var och en måste omnämnas. 

 

Svarar skribenten ”nej” på denna fråga kan det betyda att skribenten behöver se över texten så 

att texten har ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren, då detta är en av riktlinjerna 

för klarspråksarbetet. I min analys har jag inte endast svarat ”ja”, ”nej”, ”tveksamt” eller ”ej 

relevant för min text”, utan jag har gjort en mer djupgående analys med exempel ur texterna. 

 

Då denna version av Klarspråkstestet främst gäller beslut så finns några delar i 

Klarspråkstestet som inte ingår i min analys. Detta gäller fråga 4: ”Innehåller texten det som 

läsarna behöver veta och det som krävs enligt lag?”. Anledningen till att jag inte tar med fråga 

4 är att jag inte besitter den juridiska kunskap som krävs för att kunna svara på den frågan. 

Detta gäller även fråga 6 samt frågorna 9–14 i testet som bland annat handlar om beslutet är 

klart och tydligt formulerat och om utredningen redogörs i ärendet. Eftersom texterna som jag 

har analyserat är informationstexter och inte beslut är det inte relevant att ha med de frågorna.  

 

För fråga 20 handlar som handlar om meningslängd har jag använt mig av Läsbarhetsindex 

(LIX, u.å.) för att räkna ut data som antal meningar och genomsnittlig meningslängd. 
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Analysen innehåller sammanfattningsvis 25 frågor, där jag går igenom de tre texterna under 

varje fråga. Mer om detta i avsnitt 5.3. Tillvägagångssätt.  

 

5.2 Kritik mot Klarspråkstestet 

Klarspråkstestet är utformat för att vara rekommendationer vid textproduktion vid 

myndigheter, och inte någon vetenskaplig metod för att på något sätt ”mäta” om en text är 

klarspråksanpassad eller inte. Därför får man givetvis ta hänsyn till att vissa delar av testet blir 

bedömningsfrågor. Jag tar fråga 19 som exempel: ”Är hänvisningarna inom texten logiska?”. 

Detta blir helt klart en bedömningsfråga, vad som kan verka logiskt för mig är möjligtvis inte 

logiskt för någon annan, och vice versa.  

 

Med detta sagt anser jag ändå att Klarspråkstestet är en pålitlig analysmetod för att se om en 

text följer klarspråksarbetets riktlinjer, då den just innehåller frågor som bygger på 

klarspråksarbetets riktlinjer.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

I analysen har jag valt att analysera texterna enligt Klarspråkstestets frågeformulär. Jag har 

gått enligt frågeformulärets avsnitt Tonen i texten, Dispositionen, Rubrikerna, Styckena och 

sambanden, Meningarna och Orden och fraserna. Avsnittet Textens olika delar (fråga 9–14) 

har jag valt att inte ha med i min i analys, som jag nämner i avsnitt 5.1. Under varje avsnitt 

har jag sedan analyserat texterna en efter en enligt ordningen CSN, Försäkringskassan, DO.  
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6. Resultat 

Nedan presenteras analysen av CSN:s, Försäkringskassans och DO:s text som jag har gjort 

genom att använda mig av Klarspråkstestet. 

 

6.1 Tonen i texten 

1. Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

 

CSN:s text har ett konsekvent direkt tilltal till läsaren genom pronomenet du. Tilltalet används 

i princip genom hela texten, både i rubriker såsom: ”Har du rätt till studiemedel?” och ”Hur 

länge kan du få studiemedel?” men även i löpande text: ”Från och med det år du fyller 25 kan 

du även ansöka om tilläggslån. Du ska ha haft en viss lägsta inkomst det senaste kalenderåret 

innan du började studera." 

 

Även Försäkringskassans text har ett konsekvent direkt tilltal till läsaren genom pronomenet 

du: ”Du som är anställd kan få sjukpenning när du inte längre får sjuklön från arbetsgivaren, 

det vill säga om du är sjuk längre tid än 14 dagar.” 

 

DO:s text har inget direkt tilltal till läsaren över huvud taget. Texten är skriven i tredje person, 

med en ytterst neutral ton: 

 

Det kan i vissa fall vara tillåtet för arbetsgivare att särbehandla personer på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Enligt diskrimineringslagen kan det vara tillåtet att under vissa förutsättningar tillämpa positiv särbehandling i 

arbetslivet, men endast med hänsyn till kön. 

  

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

 

Av de tre texterna är det endast CSN som utnyttjar möjligheten att tala om avsändaren som vi. 

Det omtalet förekommer dock endast två gånger i hela texten: 

När du ansöker om studiemedel prövar vi automatisktom du har rätt till det högre bidraget.  
 

Varje år kommer du att betala på ditt lån i form av ett årsbelopp. Årsbeloppet beräknar vi med hänsyn till 

storleken på din skuld… 
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Förutom dessa två förekomster talar CSN om sig själv genom att använda myndighetens 

namn, om än relativt sällan: ”Om du haft studiemedel tidigare prövar CSN dina studieresultat 

när du söker studiemedel igen”.  

 

Försäkringskassan talar även om sig själv genom att använda myndighetens namn. Till 

exempel i meningen: ”Får du inte sjuklön från din arbetsgivare kan du ha rätt till sjukpenning 

från Försäkringskassan från början av sjukperioden.” och ”Innehåller inte läkarintyget 

tillräckligt med information kan Försäkringskassan begära att läkaren kompletterar det.”  

 

I DO:s text använder man sig som sagt inte av något personligt pronomen, och det finns ingen 

förekomst av vi i texten. DO refererar inte heller till sig själv vid namn, varken genom att 

använda ”DO” eller ”Diskrimineringsombudsmannen”. 

 

På denna fråga är det endast CSN som följer klarspråksanvisningarna och blir godkänd, om än 

med liten med marginal, med två förekomster av vi. Försäkringskassan gör det inte, men de 

skulle lika gärna kunna använda vi i texten. Anledningen till att DO inte använder vi i texten 

kan vara att den inte informerar om DO:s verksamhet, utan den beskriver vad 

Diskrimineringslagen säger om just diskriminering i arbetslivet, därför är det möjligt att de 

inte har känt behovet av att använda vi. Det kan dock vara problematiskt om detta påverkar 

begripligheten, det vill säga att det är svårt att förstå vem det är som gör vad. Mer om detta i 

nästa fråga. 

 

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

 

Med ett ”befolkat språk” menar man främst att det ska framgå vem det är som gör vad, men 

man uppmuntrar också användningen av aktiva verb, istället för passiva verb. Utöver 

användningen av aktiva verb gäller frågan också valet av verbtyp, att skribenten ska välja verb 

som beskriver handlingar eller händelser över verb som beskriver tillstånd (Nord, 2011, s. 56). 

Det är vanligen omöjligt att använda genomgående passiva verb, men om passiva verb ska 

användas ska det framgå vem som gör vad. 

 

I CSN:s text framgår det tydligt vem som gör vad, man kan alltså säga att texten är befolkad. 

Eftersom CSN refererar till sig själv relativt sällan i texten blir det snarare inte en beskrivning 
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av vad CSN gör, utan snarare vad mottagaren kan eller ska göra. Detta blir tydligt i 

kombination med det genomgående du-tilltalet:  

 

Du kan själv se hur ditt fribelopp blir med hjälp av tjänsten ”Räkna ut hur mycket du kan få” på www.csn.se. 

Du ska minska inkomsten i varje inkomstslag med de avdrag du får göra enligt skattelagstiftningen exempelvis 

reseavdrag. 

 

Det förekommer även en imperativsats i CSN-texten: ”Skaffa gärna ett mobilt bank-id eller en 

annan e-legitimation, då blir det enklare att ansöka och du får ditt beslut snabbare” där det är 

tveksamt om meningen är befolkad eller inte, men det är knappast svårt att förstå att det är en 

uppmaning till läsaren och vad hen ska göra. Det finns heller inga förekomster av passivering 

utan agent. 

 

Även Försäkringskassan har ett språk som överlag skulle kunna beskrivas som befolkat:  

 

 
På läkarintyget ska läkaren beskriva hur sjukdomen påverkar din arbetsförmåga och ange hur länge du behöver  

vara sjukskriven.  

I vissa fall kan du få reseersättning i stället för sjukpenning. Det gäller om arbetsgivaren eller Försäkringskassan 

bedömer att du kan arbeta, men inte ta dig till arbetet på vanligt sätt. 

 

Det förekommer dock passiveringar utan agent:  

 

Det gäller dock inte om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till 

ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din 

arbetsgivare även efter dag 180. Det gäller inte heller om det anses oskäligt att pröva din arbetsförmåga mot 

arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. 

 

Här syftar man på att det är Försäkringskassan som bedömer vederbörandes arbetsförmåga, 

men referenten ”Försäkringskassan” kommer två meningar innan, därför kan det vara läge för 

Försäkringskassan att nämna sig själv igen. Stycket nedanför detta gör man också detta: 

 

Om du är egen företagare bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga 

arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga i förhållande till 

arbetsmarknaden. 
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Här använder man också ett aktivt verb ”bedömer”, vilket jämfört med att använda ”anses 

oskäligt” ger en mindre stel ton till texten. Passivering utan agent är alltså ovanligt i 

Försäkringskassans text, därför bedömer jag att texten är befolkad. 

 

DO:s text bedömer jag är befolkad. DO tilltalar förvisso varken läsaren eller sig själva, men 

det framgår tydligt vem som ska göra vad: 

 

Det är en domstol som avgör om diskriminering har skett och som beslutar om diskrimineringsersättning. 

Det är arbetsgivaren som ytterst har ansvar för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Arbetsgivare är den som 

sluter anställningsavtal med någon. 

 

6.2 Dispositionen 

5. Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? 

 

I CSN:s text kan man säga att det som läsaren vill eller i varje fall troligen behöver ha svar på 

inledningsvis kommer tidigt i texten. Den första delen i det första stycket i den löpande texten 

lyder: 

 

Har du rätt till studiemedel? 

Du kan få studiemedel för att studera på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vissa andra eftergymnasiala 

utbildningar.  

 

Söker man efter information gällande studiemedel så är det en stor chans att just detta kan 

sammanfatta informationen som läsaren söker efter. Om man inte har rätt till studiemedel 

försvinner antagligen behovet att hämta ytterligare information från denna text. Efter den 

meningen följer villkoren för att söka studiemedel och andra upplysningar, vilket läsaren i 

fråga kan leta efter informationen som gäller hen. Vissa av kraven för att få studiemedel är 

rätt specifika, till exempel gällande inkomst eller studietakt, därför kan det vara svårt att ha 

med allt i början av texten. 

 

Fastän denna information är en väsentlig del av det viktigaste i texten så framkommer det rätt 

sent att det endast är svenska medborgare den här informationen gäller, vilket kan vara 

problematiskt. Är läsaren i fråga en utländsk medborgare så får hen söka sig till det näst sista 

stycket i texten, vilket är rätt sent för att informera att texten endast gäller svenska 
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medborgare. Den informationen skulle ha kunnat komma i början av informationsbladet som 

någon form av metatext. Förutom detta bedömer jag att det viktigaste av innehållet kommer i 

början av texten. 

 

Även i Försäkringskassans text kan man säga att det viktigaste kommer först. Under textens 

huvudrubrik finns följande ingress: 

 

Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få 

sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan tiden förlängas. 

 

Den delen av texten blir en sammanfattande del av vad texten handlar om; att man har rätt till 

sjukpenning om man är sjuk och hur länge man kan få det. På så sätt kan vissa av frågorna 

besvaras redan av ingressen. Även i denna text finns det en del specifika krav som behöver 

uppfyllas för att få sjukpenning, på så sätt är det svårt att skriva samtliga delar i början av 

texten. Därför bedömer jag att det viktigaste kommer i början av texten. 

 

Också text har DO:s text en sammanfattande ingress i början av texten, precis efter textens 

huvudrubrik: 

 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att 

bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och 

inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

 

Även här bedömer jag att den viktigaste delen av textens innehåll kommer tidigt i texten. 

 

6.3 Rubrikerna 

7. Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? 

  

Huvudrubrikerna i CSN:s texter är i frågeform. Frågorna är vanliga frågor som kan komma 

från mottagaren. Exempel på dessa frågor är: ”Har du rätt till studiemedel?”, ”Hur länge kan 

du få studiemedel?” och ”Hur mycket pengar kan du få?”. Efter rubriken kommer ett svar 

direkt: ”Du kan få studiemedel för att studera på högskola, universitet, yrkeshögskola eller 

vissa andra eftergymnasiala utbildningar.”, ” Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor 

på varje studienivå.”, ” Studiemedel består av bidrag och lån. I tabellen ser du hur mycket 
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bidrag, lån och tilläggslån du kan få om du studerar på heltid.”. Utifrån dessa kärnmeningar 

anser jag att rubrikerna i högsta grad svarar mot innehållet. 

 

Försäkringskassans text har rubriker som motsvarar innehållet väl. Vissa av rubriker är 

utformade som frågor: ”Hur länge kan jag få sjukpenning?”, ”Hur mycket får man i 

sjukpenning?” men de flesta rubriker är utformade på andra sätt: ”Om du är anställd”, 

”Reseersättning istället för sjukpenning”, eller med endast ett ord ”Karensdag”, ”Arbetslös”, 

”Avtalsförsäkringar”. Medan rubrikerna för det mesta är relevanta för innehållet, så framstår 

vissa av rubrikerna som vaga; i synnerhet rubrikerna som endast består av ett ord. Till 

exempel under rubriken ”Arbetslös” informerar Försäkringskassan vilka regler för 

sjukpenning om den sökande är arbetslös. Att endast använda termen ”Arbetslös” när man har 

en rubrik ”Om du är anställd” tidigare i texten gör att den förstnämnda rubriken framstår som 

mycket vagare i jämförelse. 

 

Rubrikerna i DO:s text är även de relevanta till innehållet. Alla rubriker är utformade som 

hela meningar, till exempel: ”Missgynnande av föräldralediga är förbjudet” och 

”Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier”. Vissa av rubrikerna i texten kan 

upplevas som relativt vaga. I början av texten finns rubriken: ”Arbetsgivarens ansvar”, där 

man talar om att det just är arbetsgivarens ansvar att förhindra och utreda diskriminering på 

arbetsplatsen, men man framhåller inte i rubriken vilket ansvar det är arbetsgivaren har. 

Senare finns en liknande rubrik med liknande innehåll: ”Arbetsgivaren ska utreda och 

förhindra trakasserier”. Den rubriken är betydligt utförligare och mer konkret gällande vilka 

skyldigheter arbetsgivaren har i ärendet. 

 

8. Finns det informativa underrubriker i texten? 

 

Klarspråkstestets kommentardel rekommenderar att skribenten ska använda informativa 

nyckelord och gärna verb i underrubrikerna. Nyckelorden preciserar innehållet och verben 

bygger upp förståelsen hos läsaren. 

 

CSN:s text är relativt generös med underrubriker sett till textens längd. Underrubrikerna har 

inga verb, utan de består till största delen av nyckelord såsom ”Komvux”, ”Högre bidrag”, 

och ”Tilläggslån”. Det förekommer också några längre underrubriker som ”Utbildning på 

grundskolenivå”, ”Ytterligare veckor till äldre studerande”. Med tanke på att textstyckena inte 
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är särskilt långa bedömer jag att underrubrikerna är tillräckligt informativa. Hade texten varit 

längre och innehållit mer information hade rubrikerna eventuellt behövt utvecklas.  

 

Försäkringskassans text har underrubriker vid längre stycken, och dessa är mestadels 

formulerade med nyckelord, såsom ”Allmänt högriskskydd”, ”Sjukersättning”, ”Sjukpenning 

i särskilda fall”. Det finns även några underrubriker som innehåller både nyckelord och verb: 

”Allmänt högriskskydd om du har företag”, ”Karensdagen gäller inte alltid”. Min bedömning 

är att de är informativa, då underrubrikernas funktion är att dela upp textstycken där det finns 

mycket information, till exempel under rubriken ”Karensdag” och ”Hur lång tid kan jag få 

sjukpenning?”. Det finns inga underrubriker i avsnittet ”Bedömning av arbetsförmågan – 

rehabiliteringskedjan”, där man bland annat tar upp olika villkor beroende på om personen till 

exempel är egen företagare eller arbetslös. För att precisera stycket kan det vara lämpligt att 

ha med underrubriker där. Förutom detta bedömer jag att underrubrikerna är informativa. 

 

DO:s text har inga underrubriker alls. Fastän texten inte är speciellt lång så kan det ändå vara 

lämpligt att ha med underrubriker med tanke på att vissa stycken har flera olika tankegångar. 

Exempelvis under avsnittet ”Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier” informerar 

DO först vad trakasserier är, sedan att det är arbetsgivarens ansvar att utreda och förhindra 

dem, när arbetsgivaren ska påbörja utredningen och till sist hur utredningen ska gå till. Medan 

allt detta förvisso givetvis är relaterat till huvudrubriken anser jag det vara lämpligt att ha 

underrubriker i detta avsnitt för att precisera informationen. 

 

6.4 Styckena och sambanden 

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

 

Enligt Klarspråkstestet bör varje nytt stycke markeras med blankrad, detta för att övergången 

till nytt stycke (och därmed ny tankegång) ska vara så tydlig som möjligt för läsaren. 

Skribenten ska alltså undvika s.k. ”halvrader”. Denna styckeindelning ska också vara 

konsekvent. Klarspråkstestet rekommenderar att använda blankrad för att markera nytt stycke, 

men Svenska skrivregler (2000) rekommenderar att indrag ska användas i tryckt text (Svenska 

språknämnden, 2000:21). 
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CSN:s text markerar inte styckeindelning med blankrad, istället har de valt att använda indrag 

för att markera nytt stycke. Enligt Klarspråkstestet kan detta leda till att läsaren har svårt att 

följa med övergången till ny tankegång. 

 

I Försäkringskassans text markeras nytt stycke med blankrad, denna styckeindelning är 

konsekvent. 

 

Även i DO:s text markeras nytt stycke med blankrad. Styckeindelningen är konsekvent 

förutom på ett ställe. I avsnittet ”Vem har ansvar för att förhindra diskriminering?” finns 

ingen blankrad mellan ”Arbetsgivare är den som anställer någon” och ”Om en anställd har en 

befattning…”. Där finns istället en ”halvrad”, som enligt Klarspråkstestet bör undvikas. 

Förutom detta bedömer jag att styckeindelningen är konsekvent. 

 

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

 

CSN:s följer principen för en tankegång per stycke. Styckena är samtidigt relativt korta, och 

underrubriker används i relativt stor utsträckning genom hela texten.  

 

I Försäkringskassans text är styckeindelning för det mesta logiskt genomförd. Två undantag är 

avsnittet om rehabiliteringskedjan där det står om villkoren för anställda, egna företagare samt 

arbetslösa i ett och samma stycke. Det stycket skulle kunna delas upp så att tankegången och 

de olika gruppernas villkor är lättare att följa. 

 

För DO:s text gör jag bedömningen att styckeindelningen är logisk, och att den är konsekvent.  

 

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

exempel pronomen eller bestämd form av substantivet i stället för att upprepa samma ord? 

 

Detta samband som Klarspråkstestet nämner kallas också för referensbindning. Genom 

referensbindning kan man som läsare dra koppla ihop de olika företeelserna – och genom en 

tydlig referensbindning blir texten mer begriplig (Hellspong & Ledin, 1997, s. 81). 

 

CSN:s text har en tydlig referensbindning, främst eftersom de olika referenterna relativt ofta 

blir upprepade i kommande meningar eller satser. Till exempel i dessa stycken: 
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Du kan få studiemedel för ett visst antalveckor på varje studienivå. Om du tidigare har fått studiemedel, särskilt 

vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, ska även den tiden räknas med. Bara om du har 

synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. 

 

Det högre bidraget beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning ansökningarna om studiemedel 

kommer in till CSN. Du kan läsa om vilka regler som gällerför det högre bidraget på www.csn.se. När du 

ansöker om studiemedel prövar vi automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte 

ansöka om det högre bidraget. 

 

Även i Försäkringskassans text har man för det mesta en upprepande referensbindning: 

 

Sjukpenningen beräknas i regel per kalenderdag. Det innebär att du får sjukpenning för alla dagar i veckan. 

Det finns dock vissa undantag. Du som är anställd utan att ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren får din 

sjukpenning beräknad per dag eller timme de första 14 dagarna du är sjuk. Om du studerar och arbetar vid sidan 

av studierna kan du också i vissa fall få sjukpenningen beräknad per dag eller timme. 

 

I vissa fall kan referensbindningen vara något oklar: 

 

Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få fler än 364 dagar med sjukpenning på normalnivå. 

Ersättningen är densamma som under de första 364 dagarna. Även du som haft tidsbegränsad sjukersättning 

eller aktivitetsersättning kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå. 

 

Här är referenterna sjukpenning-ersättningen-sjukpenning. Ersättning refererar alltså tillbaka 

till sjukpenning, men eftersom man utöver det nämner tidsbegränsad sjukersättning samt 

aktivitetsersättning kan det uppstå problem då läsaren inte har en klar bild av vad ersättning 

syftar till. 

 

I DO:s text är referensbindningen för det mesta klar, och man använder sig av upprepning av 

referenten relativt ofta i texten; arbetsgivare-arbetgivaren, skyddet-skyddet, diskriminering-

diskriminering. 

 

Klarspråkstestet säger emot sig självt i den här frågan, å ena sidan uppmuntrar man till en 

tydlig referensbindning, å andra sidan anser testet inte att en upprepande referensbindning är 

klar. Ur en stilistisk synpunkt kan den här typen av referensbindning uppfattas som 

upprepande, men en begriplighetssynpunkt kan det dock vara en fördel om referenten 



22 

 

upprepas, på så sätt bör ingen förvirring uppstå om vilken referent som tas upp i texten. 

Därför gör jag bedömningen att en upprepande referensbindning är tydlig. 

 

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

eftersom, men, därför att, trots att, nämligen?  

 

CSN:s text är sparsam med bindeord, förutom någon enstaka förekomst av till exempel också 

och dessutom. Fastän styckena för det mesta inte är långa eller komplexa kan det ändå vara 

lämpligt att ha fler bindeord i texten.  

 

Försäkringskassans text har inte heller någon utmärkande hög användning av bindeord, fastän 

styckena tenderar att vara längre. Det finns två förekomster av därför och en förekomst av 

eftersom. Med tanke på att vissa av styckena kan vara rätt långa och informationstäta kan det 

vara lämpligt att ha med fler bindeord. 

 

DO:s text har en relativt hög bindeordsfrekvens, till exempel för att förekommer rätt ofta i 

texten. Det kan bero på textens innehåll, att den i stor utsträckning beskriver resultatet av en 

viss händelse: ”Det kan till exempel vara att: En intresseorganisation vill anställa någon som 

är homo- eller bisexuell för att hen ska ge råd till personer som har frågor om homo- och 

bisexualitet”.  

 

CSN:s och Försäkringskassans texter har gemensamt att användningen av sambandsord är låg, 

vilket å ena sidan egentligen bryter mot klarspråksarbetets riktlinjer, å andra sidan är 

referensbindningen stark i texterna, därför påverkar den låga förekomster av sambandsord 

kanske inte förståelsen av texterna i någon större utsträckning. 

 

19. Är hänvisningarna inom texten tydliga? 

 

Klarspråkstestet rekommenderar att man inte använder uttryck som till exempel ”med 

hänvisning till ovanstående” då det kan bli svårt för läsaren att förstå sambanden mellan olika 

resonemang. Inga av texterna använder det uttrycket eller något liknande, hänvisningarna 

inom texten är tydliga.  
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6.5 Meningarna  

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

är längre (upp till ungefär 25 ord)? 

 

Klarspråkstestet rekommenderar att meningslängden ska varieras, på så sätt blir det lättare för 

läsaren att läsa texten. Det rekommenderas även att meningarna ska hålla sig till ”en mening-  

en tanke”-principen. I tabell 1 presenterar jag hur många meningar texten har, vilken den 

genomsnittliga meningslängden är samt vilket längdspann meningarna har. Rubriker, 

punktlistor eller tabeller finns inte med i uträkningen. Jag har även valt att inte ha med 

ordlistan som finns i Försäkringskassans text. DO:s text har många punktuppställningar, detta 

kan inverka på resultatet. Till uträkningen har Läsbarhetsindex (LIX, u.å.) använts. 

 

Tabell 1. Antal ord, antal meningar, genomsnittlig meningslängd, kortaste och längsta 

meningarna i texten 

 Antal ord Antal 

meningar 

Genomsnittlig 

meningslängd 

(i ord) 

Kortaste 

meningen 

(i ord) 

Längsta 

meningen 

(i ord) 

CSN 1269 94 13,5 4 28 

Försäkringskassan 1801 120 15,01 4 21 

DO 1667 101 16,5 6 34 

 

 

Som man kan se är spannet mellan det kortaste och längsta meningen rätt stort i alla tre 

texterna. Den genomsnittliga meningslängden för texterna är ungefär densamma, men DO:s 

text har den längsta genomsnittliga meningslängden. Här får man givetvis ta hänsyn till att 

punktuppställningarna inte har tagits med i uträkningen. Utifrån detta resultat kan man 

konstatera att texterna varierar meningslängden i rätt stor utsträckning.  

 

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

ordföljd? 

 

Med enkelt byggda meningar menar Klarspråkstestet att meningsbyggnaden ska hållas så 

enkelt som möjligt, det vill säga att en mening inte ska innehålla sådant som långa inskott, 

flera bisatser, vara vänstertunga eller överhuvudtaget ha en komplicerad meningsbyggnad. 
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Meningarna i CSN:s text har en naturlig ordföljd och meningsbyggnad. Med tanke på textens 

generellt sett korta meningslängd (se tabell 1, fråga 20) så är det rimligt att 

meningsbyggnaden är relativt enkel.  

 

Även i Försäkringskassans text är meningarna generellt sett enkelt byggda, utan inskott 

mellan subjekt och predikat, men det finns vissa meningar som kan upplevas som 

informationstunga: 

 

Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn-och 

hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder. 

 

Meningen är informationstung då den räknar upp flera olika exempel på medicinsk 

behandling och rehabilitering. 

 

Meningarna i DO:s text är generellt rätt informationstäta, då de till exempel förklarar olika 

begrepp och många situationer som uppstår i samband med diskriminering eller 

missgynnande i arbetslivet. Trots detta upplever jag att meningarna är enkelt byggda. För att 

räkna upp exemplen använder man sig av punktuppställningar som inte gör texten lika tung. 

Det förekommer en del långa bestämningar, men dessa kommer efter huvudordet i frasen: 

 

Arbetsgivaren har även ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier som har 

samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

 

22. Kommer det viktiga tidigt i meningen? 

  

I CSN:s text kommer nyckelmeningen i princip alltid efter direkt efter styckets rubrik. Det 

viktigaste kommer alltså tidigt: 

 

NÄR BÖRJAR DU BETALA TILLBAKA LÅNET? 

Du börjar betala tillbaka ditt lån vid det årsskifte som kommer tidigast sex månader från det att du senast fick 

studiestöd från CSN. Återbetalningstiden är som längst 25 år. 

SÅ ANSÖKER DU 

 

När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se. 
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Detta stämmer även mestadels för Försäkringskassans text, med ett undantag, I avsnittet 

”Bedömning av arbetsförmågan – rehabiliteringskedjan” kommer huvudtemat 

rehabiliteringskedjan först i det styckets andra del. 

 

Det viktiga kommer oftast tidigt i meningen även i DO:s text. Ett undantag är avsnittet 

”Förbudet diskriminering i arbetslivet”, där meningen ”Skyddet mot diskriminering gäller i 

alla situationer som har samband med arbetet.” kommer relativt sent i avsnittet. 

 

23. Använder du punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? 

 

I CSN:s text finns det en punktuppställning under avsnittet ”Högre bidraget”. För att göra 

informationen mer överskådlig skulle man ha kunnat använda fler punktuppställningar eller 

tabeller, speciellt i avsnitten där man informerar om studietakt. Den informationen kan bli 

svår att avläsa i löpande text jämfört om man skulle använda en punktuppställning, till 

exempel. 

 

I Försäkringskassans text finns det också punktuppställningar för vissa delar som räknar upp 

olika grupper eller olika villkor för att få sjukpenning. Dessa punktuppställningar har en 

likartad språklig utformning. 

 

Till DO:s text har man använt sig flitigt av punktuppställningar, vilket också är lämpligt då 

man räknar upp många olika exempel på till exempel olika diskrimineringsformer som kan 

göra texten tung. I texten har man dock blandat språkliga former i en och samma 

punktuppställning, vilket Klarspråkstester avråder från att göra. Detta är en punktuppställning 

under avsnittet ”Missgynnande av föräldralediga är förbjudet”.  

 

Det är effekten eller resultatet som avgör om det är ett missgynnande. Exempel på missgynnande är att: 

• gå miste om en anställning eller befordran 

• bli förflyttad eller omplacerad till sämre arbetsuppgifter eller arbetsvillkor 

• halka efter i lön 

• en provanställning avbryts eller inte övergår i tillsvidareanställning 

• bli utsatt för mobbning eller andra trakasserier från arbetsgivaren som orsakar obehag och lidande. 

 

Här bryter den fjärde punkten av i form, och skulle därför kunna redigeras. 
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6.6 Orden och fraserna 

24. Är texten fri från substantiveringar som tynger texten? 

 

Klarspråkstestet rekommenderar att skribenten undviker den så kallade ”substantivsjukan”, 

vilket innebär att ett verb i satsen (till exempel undersöker) görs om till ett substantiv 

undersökning och kombineras med ett relativt betydelsetomt verb (till exempel görs). Detta 

kan göra texten tyngre och byråkratisk. ”Substantivsjukan” är något som enligt 

Klarspråkstestet är typiskt för myndighetstexter. Utöver detta ska texten inte innehålla för 

många substantiv som slutar på -ande, -ende¸ -ing, -ning, -else. Dessa substantiv kan då 

behöva göras om till aktiva verb istället. Substantiv som slutar på -het kan behöva göras om 

till adjektiv eller adverb. 

 

CSN:s text är fri från användning av överdriven användning av substantiveringar, istället 

använder texten sig i rätt stor utsträckning av aktiva verb, vilket gör texten mer lättläst:  

 

Du börjar betala tillbaka ditt lån vid det årsskifte som kommer tidigast sex månader från det att du senast fick studiestöd från 

CSN. 

 

När du ansöker om studiemedel prövar vi automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. 

 

 

Försäkringskassans text är i princip helt fri från den typ av substantiveringar som kan tynga 

texten likaså, förutom meningen ”Gör sjukanmälan till Försäkringskassan den första dagen 

som du är sjuk.” istället för till exempel ”Sjukanmäl dig till Försäkringskassan…”. Då detta 

bara är ett exempel på en substantivering som förekommer i texten gör jag bedömningen att 

den följer riktlinjerna för klarspråksarbetet. 

 

DO:s text är i princip fri från den typ substantiveringar som Klarspråkstestet rekommenderar 

ska undvikas. Texten har dock en hög frekvens av ord som slutar på exempelvis -het 

(verksamhet, tillhörighet, ledighet, rättighet, värdighet), -ande (arbetssökande, agerande, 

uppträdande) och -ning (utformning, utredning, anställning, läggning).   
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25. Är texten fri från ord som har förlängts i onödan? 

 

Klarspråkstestet rekommenderar att texten ska vara fri från så kallade ”skrytfenor” som kan 

tynga texten. 

 

Inga av texterna har ord som jag skulle bedöma vara ”skrytfenor”. Det förekommer dock vissa 

ord som kan uppfattas som tunga, till exempel kriminalvårdsanstalt, arbetsmarknadsskäl i 

CSN:s text; sjukpenninggrundande (inkomst), självbetjäningstjänster i Försäkringskassans 

text; tillgänglighetsåtgärder, arbetsmarknadsutbildningar i DO:s text. 

 

De tyngre orden är ofta facktermer, och det kan därför vara svårt att hitta lämpliga 

ersättningar för dessa tyngre ord som inte samtidigt blir till långa nominalfraser, till exempel 

”åtgärder för tillgängligheten på arbetsplatsen” istället för tillgänglighetsåtgärder eller 

”inkomst som är grund för sjukpenning” istället för sjukpenninggrundande eller liknande. 

Finns det ord som kan uppfattas som tunga eller svåra är det istället lämpligt att förklara dem i 

texten. Mer om detta på fråga 29. 

 

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

gällande, rörande? 

 

I ingen av texterna har man inte använt sig av de vaga prepositioner som nämns i testets fråga. 

 

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

 

Klarspråkstestet rekommenderar att man använder sig av Svarta listan (2011), en handbok där 

det finns alternativ till ord som kan uppfattas som ålderdomliga, stela eller byråkratiska, till 

exempel begära istället för påkalla; ha/få istället för uppbära. 

 

I varken CSN:s eller Försäkringskassans text finns det ord som kan upplevas som 

ålderdomliga eller byråkratiska. I DO:s text förekommer dock ord som repressalier och 

praxis. Dessa är ovanligare ord och facktermer, därför kan det kan vara svårt att hitta en mer 

vardaglig motsvarighet, men de kan få texten att upplevas som stelare och mer byråkratisk. 

 

 



28 

 

28. Använder du konkreta ord? 

 

Klarspråkstestet rekommenderar att orden som används i texten ska vara så konkreta som 

möjligt, till exempel träd istället för vegetationselement. Orden som används i texterna 

bedömer jag som konkreta, åtminstone i den grad som Klarspråkstestet rekommenderar. 

 

Fastän orden som används i texterna är konkreta, så kan innehållet i texterna uppfattas som 

abstrakt. Detta gäller synnerhet DO:s text som handlar om diskriminering, en företeelse som 

kan upplevas som abstrakt. För konkretisera innehållet använder man sig av konkreta exempel 

på vad diskriminering kan vara: 

 

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet: 

• En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. 

• En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och kallar därför inte 

hen till intervju. 

• En anställd söker en högre tjänst i företaget men får inte tjänsten och det har samband med att hen 

använder rullstol. 

 

Genom att använda exempel på vad som är diskriminering går man runt problemet att 

innehållet kan uppfattas som abstrakt. 

 

29. Förklarar du fackord och förkortningar som du måste ha med i beslutet? 

 

I CSN:s text förklarar man de flesta fackord som förekommer. Till exempel förklaras ordet 

fribelopp i texten: ” Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel 

minskas. Detta belopp kallas fribelopp.”  

 

Försäkringskassan har en ordlista sist i texten som förklarar vissa av fackorden som finns i 

texten. Dessa ord är sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, sjukperiod och karensdag. 

Begreppet rehabiliteringskedjan finns inte i ordlistan, men begreppet förklaras i texten 

istället.  

 

DO:s text förklarar många av fackorden och begreppen som finns i texten. Bland annat 

förklaras repressalier i texten: ”Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en 

arbetsgivare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot 
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trakasserier) är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier”, 

trakasserier: ”Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet”, och aktiva 

åtgärder: ”Diskrimineringslagen beskriver även hur arbetsgivare ska arbeta för att främja lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, så kallade aktiva åtgärder”. DO:s text har en 

ganska hög frekvens av fackord och begrepp som kan behöva förklaras, därför kunde en 

ordlista vara lämpligt att ha. 

 

30. Undviker du modeord, svengelska och främmande ord? 

 

Inga av texterna använder modeord, svengelska eller främmande ord. 

 

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

 

I CSN:s och DO:s text finns det inga felstavade ord eller språkfel. I Försäkringskassans text 

förekommer däremot ett par felstavningar; ”högriskkyd” istället för högriskskydd och 

”prisutveckingen” istället för prisutvecklingen.  

 

6.7 Sammanfattning av resultatet 

I denna undersökning har jag analyserat tre texter genom att använda Klarspråkstestet, en 

analysmetod skapad av Språkrådet för att bedöma om en text är anpassad efter 

Klarspråksarbetets riktlinjer. Texterna som jag har analyserat är Studiemedel av CSN (2017), 

Sjukpenning av Försäkringskassan (2016) samt Diskriminering och missgynnande i arbetslivet 

av Diskrimineringsombudsmannen (2017). Klarspråkstestet är ett frågeformulär där man 

svarar ja, nej eller tveksamt på frågorna.  

 

CSN:s text var den enda texten som utnyttjar möjligheten att tala om avsändaren som vi, 

samtidigt som den har ett direkt du-tilltal till läsaren. Ett direkt du-tilltal finns det dessutom i 

Försäkringskassans text, förutom att myndigheten talar om sig själv genom att använda 

namnet, och inte genom pronomenet vi. I DO:s text finns inget tilltal eller omtal över huvud 

taget, och följer därmed inte Klarspråkstestets rekommendationer. 

 

CSN och Försäkringskassans texter uppfyller kraven för rubricering, då båda texter använder 

informativa huvud- och underrubriker. Vissa avsnitt i Försäkringskassans text skulle dock 
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kunna ha underrubriker för att dela upp informationen. DO:s text använder informativa 

huvudrubriker, men texten har inga underrubriker, vilket kunde vara lämpligt att använda då 

vissa avsnitt i texten är informationstäta. I det fallet uppfyller inte texten av DO 

klarspråksriktlinjerna. 

 

De tre texterna följer generellt riktlinjerna framför allt när det gäller meningsbyggnad och 

ordval, vilket är en viktig del av att göra en text lättläst och begriplig. Orden som förekommer 

texterna är inte överdrivet stela, byråkratiska eller ålderdomliga, och det förekommer inte 

tyngande inskott. 

 

Gällande stycken och samband är texterna generellt logiska i styckesindelningen. CSN 

använder inte blankrad för att markera nytt stycke. I den texten har man använt sig av indrag, 

vilket inte är tydligt nog enligt Klarspråkstestet. Förekomsten av sambandsord är lågt i alla 

texterna förutom DO:s text där förekomsten av sambandsord var relativt hög. Även om 

förekomsten av sambandsord är låg så är referensbindningen stark, därför bör det inte orsaka 

problem i begripligheten av texterna. 

 

Gällande orden och fraserna följer alla texterna riktlinjerna för klarspråksarbetet. Med tanke 

på de olika myndigheternas olika verksamheter så är det naturligt att en del facktermer 

förekommer i texterna, men texterna förklarar många av facktermerna. Det var dock endast 

Försäkringskassans text som hade en ordlista för vissa av facktermerna som förekommer i 

myndighetens text. 

 

Trots att texterna till utformningen är rätt olika varandra, så visar resultatet inte några större 

skillnader mellan de tre texterna. Utifrån Klarspråkstestet drar jag slutsatsen att CSN:s text är 

den som är mest klarspråksanpassad, då den i princip uppfyller alla krav förutom att den inte 

använder blankrad vid nytt stycke. Försäkringskassans text är även den klarspråksanpassad, 

men rubriceringen samt stavfelen kunde ses över. Å ena sidan följer DO:s text riktlinjerna till 

stor del men å andra sidan fallerar den på vissa punkter, som till exempel avsaknaden av 

direkt tilltal, avsaknaden av omtal, avsaknaden av underrubriker i texten samt inkonsekvent 

användning av språkliga former i punktuppställningar. Utifrån detta bedömer jag att DO:s text 

är minst klarspråksanpassad. 
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7. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka myndighetstexter ur ett 

klarspråksperspektiv, för att på så sätt skapa en uppfattning om de följer riktlinjerna för 

klarspråksarbetet. Med tanke på att det är lag på att den offentliga svenskan som till exempel 

myndighetstexter ska vara begriplig för alla har resultatet visat att det finns vissa aspekter av 

texterna som i högsta grad skulle kunna påverka förståelsen av texterna. Min hypotes var att 

texterna skulle följa klarspråksarbetets riktlinjer, men att det finns vissa aspekter av texterna 

som skulle kunna förbättras. Utifrån vad undersökningen har visat bekräftas också min 

hypotes.   

 

Kan det då finnas en specifik anledning till varför en text är bättre anpassad till 

klarspråkslinjerna än den andra? Att ge en specifik anledning till att till exempel CSN:s text är 

”bättre” än Försäkringskassans och DO:s text är svårt, det kan ses ur olika faktorer. Som jag 

har nämnt i resultatdelen har DO:s text problem när det gäller tilltal, där det inte finns något 

direkt tilltal över huvud taget. För att återknyta till Lind Palickis undersökning (2010) av 

Försäkringskassans texter så kan ett direkt du-tilltal skapa en hierarki i en text. I och med att 

DO:s text tar upp många olika grupper av människor kan det uppfattas som att en grupp 

kommer i skymundan, eller möjligtvis att de inte kan relatera till innehållet i texten, om man 

har ett direkt tilltal i texten. I Lind Palickis undersökning gällde detta direkt tilltal till 

mammor: du som mamma. Hade DO gjort detsamma i sin text, det vill säga om man hade 

tilltalat mottagaren direkt, till exempel: du som homosexuell eller du som blir utsatt för 

sexuella närmanden så får texten omedelbart en annorlunda ton. Det är alltså möjligt att det 

handlar om en form av gardering från DO:s sida just med tanke på textens innehåll som 

handlar om diskriminering och missgynnande i arbetslivet. 

 

En andra faktor man bör ha i åtanke när man gör en bedömning av texten, och som inte är en 

del i Klarspråkstestet, är hur texten har fått sin spridning. CSN:s och Försäkringskassans 

texter är informationsblad, därmed behöver de ha en helt annan layout än en informationstext 

som finns på internet – vilket är fallet med DO:s text. Klarspråkstestet lanserades år 2002, och 

med tanke på att myndigheterna idag bedriver en större del av sin verksamhet på internet än 

vad de gjorde för 15 år sedan, till exempel via olika självbetjäningstjänster så kan det vara 

lämpligt att ta fram en version som är mer anpassad till texter som publiceras på 
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myndigheternas hemsida. I resultatdelen nämner jag att DO:s text inte har några 

underrubriker, men med tanke på att sidan har en interaktiv innehållsförteckning samtidigt 

som att alla moderna webbläsare har en sökfunktion är inte underrubriker lika viktigt som i 

CSN:s och Försäkringskassans texter.  

 

En tredje faktor är texternas potentiella mottagargrupper. Förutom texternas bakgrund som 

myndighetstexter (det vill säga att de ingår i offentlighetsprincipen, till exempel) så borde alla 

tre texter ha en relativt stor spridning. Men ska man generalisera mottagargrupperna för dessa 

texter så skulle CSN:s och DO:s texter ha en mindre mottagargrupp än vad Försäkringskassan 

har, då det är en större myndighet och som riktar sig fler människor. Försäkringskassan har en 

mycket mer heterogen mottagargrupp jämfört med de två tidigare nämnda myndigheterna, 

framför allt CSN. Bara att identifiera mottagargruppen för Försäkringskassan kan visa sig 

vara en svår uppgift. Även om alla myndighetstexter i regel ska vara klarspråksanpassade 

oavsett myndighet och mottagargrupp kan man ställa sig frågan om kraven borde vara högre 

på myndigheter med en mer heterogen mottagargrupp, för att så många som möjligt ska kunna 

ta till sig innehållet. På frågan finns inget exakt svar, men i en undersökning av Rahm & 

Ohlsson (2009) av en broschyr som är skriven av äldreomsorgen i Malmö så blev broschyren 

inte bättre klarspråksanpassad endast för att en riktade sig till samtliga i sin mottagargrupp, 

mottagaranpassningen i broschyren gjorde broschyren tvärtom mer otydlig. Det problemet 

talar om något för att klarspråksarbetet ska vara lika för alla myndigheter som möjligt, för att 

på så sätt få en mer jämn kvalitet i mottagaranpassningen. 

 

En fjärde faktor man bör ta hänsyn till är vilket originalmaterial myndigheterna har för den 

här typen av texter. Alla tre texter förklarar hur lagen gäller för studiemedel, sjukpenning och 

diskriminering och missgynnande i arbetslivet, respektive. Å ena sidan jobbar jurister på 

Regeringskansliet och språkexperter förvisso tillsammans för att göra lagtexter mer begripliga 

(Regeringskansliet, 2009), å andra sidan blir juriststudenterna enligt Blückert (2010) tillsagda 

att inte använda ett ”ojuridiskt” språk. För att förenkla klarspråksarbetet för skribenterna som 

arbetar på myndigheterna idag kan det vara lämpligt att se tillbaka till originalmaterialet vilket 

dessa tre texter baseras på. 

 

Den femte och sista faktorn har inte nödvändigtvis något att göra med texten eller testet i sig, 

utan snarare personen som utför testet och hens syn på texten. Klarspråkstestet är menat att 

vara riktlinjer för hur en text ska se ut enligt klarspråksidealen, men om texten i fråga 
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uppfyller ett visst villkor för en av riktlinjerna är i högsta grad subjektivt. I undersökningen av 

Nord (2012) av beslutstexter från Uppsala kommun har hon bedömt att två förekomster av 

onödiga substantiveringar (fråga 24) som för många. Paavola (2016) använder 

Klarspråkstestet för att analysera en svensk broschyr av Polisen och en svenskfinländsk 

broschyr av Närpolisen. Enligt Paavola finns det substantiveringar i den texten, och att de kan 

göra texten tyngre. Hon har alltså inte fastställt ett specifikt antal för vad som är för mycket 

eller för lite av något. Utifrån detta kan bedömningarna av olika texter bli olika beroende på 

hur hård i bedömningen analytikern i fråga är.  

 

Med detta sagt så har jag, i jämförelse med Nords kriterier för vad som uppfyller kriterierna 

för klarspråksriktlinjerna, varit mer generös i min analys. Även om så är fallet bör man ta 

hänsyn till kontexten; det vill säga vem som har skrivit texten, för vilka texten är skriven, 

samt vilken typ av text det är. Då Nord analyserar beslutstexter blir automatiskt mottagaren 

och texttypen annorlunda jämfört med informationstexterna som jag har analyserat. Som Nord 

också nämner är det svårt för en skribent att ta ställning till vissa av formuleringarna som 

Klarspråkstestet använder, till exempel ”onödigt långt”, ”byråkratiskt”, ”stelt” och så vidare. 

 

7.1. Avslutande kommentar 

Som ett argument för att myndigheterna ska ”ska skriva på klarspråk” tar Hedlund upp den 

demokratiska aspekten av att myndighetstexter ska vara så enkla att förstå som möjligt. 

Personligen tycker jag att det argumentet är viktigt för klarspråksarbetet, det är absolut en 

demokratisk rättighet att kunna förstå vad myndigheterna vill ha sagt. Appelgren (2002) 

nämner att motivationen för tjänstemännen att skriva enligt klarspråksarbetets riktlinjer 

behöver komma uppifrån; vilket också blev verklighet i och med Språklagen som trädde i 

kraft år 2009. Därför kan också vi som medborgare förvänta oss att myndigheterna följer det 

som står i lagboken.  

 

Denna undersökning har gjorts på ett relativt litet material, och kan därför inte vara 

representativt för hur klarspråksanpassade samtliga myndighetstexter är. Trots detta tycker jag 

att det är intressant hur små skillnaderna var mellan texterna fastän de är skrivna av olika 

myndigheter. Det skulle kunna vara en indikator att klarspråksarbetet faktiskt har haft en 

positiv effekt på myndighetstexterna. Med detta sagt hade det varit intressant att se en 

undersökning på ett större material och möjligtvis med fokusgrupper som kan bedöma om 
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texterna upplevs som klarspråksanpassade eller inte. Appelgren gjorde en liknande 

undersökning med fokusgrupper, men den gjordes år 2002, och mer än ett decennium har gått. 

 

Det kommer att bli intressant att se hur myndighetstexter kommer att se ut i framtiden. Med 

tanke på att myndigheternas arbete i allt större utsträckning digitaliseras kan jag tänka mig att 

informationsblad likt dem jag har analyserat kommer anses vara förlegade. Språklagen trädde 

i kraft för åtta år sen, och på de åtta åren har myndighetstexterna utvecklats i en positiv 

riktning. Förhoppningsvis fortsätter utvecklingen i en positiv riktning kommande år, och 

förhoppningsvis anpassas även klarspråksarbetet allt mer efter myndigheternas verksamhet på 

internet. 
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