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Abstract [SV]  
 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur broschyrerna Om kriget kommer 1961 och Om 

krisen eller kriget kommer (2018) skiljer sig åt språkligt och vad som tyder på att Om krisen 

eller kriget kommer (2018) är skriven med klarspråk. Ambitionen är att se vilka språkliga 

förändringar som skett i broschyren, om det finns det skillnader i hur avsändaren och 

mottagaren framställs och hur texterna anpassas till den breda mottagargruppen.  

Den systemisk-funktionella grammatikens språkmodell (SFG) och Edlings modell för 

kategorisering av nominala referenter ligger till grund för studiens textanalys. Uppsatsen 

utgår även från Läsbarhetsindex (LIX) och från de klarspråksideal som handlar om att skriva 

“vårdat, enkelt och begripligt”. 

Resultatet visar att Om krisen eller kriget kommer (2018) är klarspråksanpassad på många 

områden och att det speciellt på en språklig nivå syns tydliga skillnader mellan broschyrerna. 

Många av dessa skillnader och förändringar går att koppla till klarspråksarbete. Vidare dras 

slutsatsen att många klarspråksråd rör språknivå men ett stort bekymmer i klarspråksarbetet 

är att mottagaranpassa innehållet till en heterogen mottagargrupp. Uppsatsen identifierar ett 

behov av klarspråksråd som behandlar textens innehåll för en ytterligare kunskapsutveckling 

inom klarspråksfältet. Vidare dras metodologiska slutsatser om SFG och LIX som metoder 

för att undersöka klarspråk. 

 

English title: Plain and simple with plain language? – a text analytic comparison of Om 

kriget kommer and Om krisen eller kriget kommer.  

Nyckelord: Klarspråk, mottagaranpassning, systemisk funktionell grammatik, ideationell 

analys, interpersonell analys.  
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1.Inledning och bakgrund 

 

Ett begripligt myndighetsspråk bör ses som en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Att 

landets befolkning har möjlighet att tillgodogöra sig information från alla samhällets 

funktioner stärker inte bara demokratin och rättssäkerheten utan också relationen mellan 

staten och invånarna. Den här uppsatsen har som ambition att undersöka hur information om 

samhällskriser förmedlas till Sveriges invånare via en broschyr som skickas ut till landets 

hushåll. Att broschyrerna innehåller viktig information för samhället och dess invånare gör 

det relevant att analysera hur den presenteras språkligt.  

I syfte att tydliggöra uppsatsens struktur ämnar detta stycke kort redogöra för dispositionen. 

Inledningen och bakgrunden kommer beskriva kontexten till det valda ämnet, därpå 

presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor i avsnitt 2. Därefter kommer i avsnitt 3 en 

redogörelse för tidigare forskning som är viktig för uppsatsen, samt i avsnitt 4 en beskrivning 

av teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. I avsnitt 5 ska jag redogöra för 

avgränsningen av materialet och valet av metod, samt beskriva hur undersökningen kommer 

gå till väga. Därefter redovisas analysens resultat ingående i avsnitt 6 för att slutligen 

sammanfattas och diskuteras i avsnitt 7.  

1.1 Om broschyrerna 

Den första upplagan av Om kriget kommer – vägledning för rikets medborgare i händelse av 

krig sammanställdes av Försvarsstaben och gavs ut 1943 av Statens informationsstyrelse. 

Denna 16 sidor långa broschyr innehåller råd och instruktioner om hur Sveriges 

civilbefolkning skulle agera i händelse av krig eller krigsliknande tillstånd. Under 1943 var 

Sveriges grannländer ockuperade eller i krig och broschyren färgas i högsta grad av det 

pågående världskriget. År 1952 gav Kungliga Civilförsvarsstyrelsen ut den 33 sidor långa 

broschyren Om kriget kommer – vägledning för Sveriges medborgare. Från 1950-talet och 

under ett par årtionden framöver publicerades Om kriget kommer även i telefonkatalogen. 

1961 skickades den 48 sidor långa Om kriget kommer – vägledning för Sveriges medborgare 

ut av Kungliga Civilförsvarsstyrelsen. Innehållsmässigt är broschyren starkt präglad av både 
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kalla kriget och andra världskriget, vilket gör att den fokuserar på krigstillstånd snarare än 

andra typer av kriser. Broschyren informerar bland annat om hur Sveriges civilbefolkning ska 

agera i händelse av väpnad konflikt eller krigsliknande tillstånd, hur mobiliseringen går till 

om ett krig bryter ut och hur invånarna ska skydda sig mot radioaktivt nedfall.  

År 2018 distribuerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Om krisen eller 

kriget kommer till allmänheten. Regeringen hade i början av år 2017 gett MSB i uppdrag att 

ta fram en omarbetad utgåva av broschyren. I anknytning till kampanjen 

Krisberedskapsveckan, som pågick mellan den 28 maj och 3 juni 2018, skickades broschyren 

ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Den skulle hjälpa medborgarna att bli bättre förberedda 

på följderna av en kris som till exempel extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. 

Broschyren fokuserar på hur människor kan förbereda sig för att klara sig när centrala och 

viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Om krisen eller kriget kommer 

innehåller alltså, förutom rekommendationer kopplat till höjd beredskap och krig, även råd 

till invånarna vid kriser i fredstid. 

Materialet som ligger till grund för den här uppsatsen består av utvalda delar från Om kriget 

kommer (1961) och Om krisen eller kriget kommer (2018), vilka jag närmare kommer 

beskriva i avsnitt 5.1. Broschyrerna kommer fortsättningsvis att benämnas Br-1961 och 

Br-2018. Under de år som gått mellan 1961 och 2018 har det hänt mycket inom 

myndighetsspråket och hur myndigheter kommunicerar med landets invånare. Två av de 

viktigaste händelserna är klarspråksarbete och språklagen som diskuteras härnäst. 

1.2 Klarspråk 

Klarspråk eftersträvar att göra myndigheternas språkbruk enklare, mer lättillgängligt och 

mottagaranpassat för medborgarna. Under 1970-talet ökade kraven på ett mindre komplicerat 

myndighetsspråk enligt Ehrenberg-Sundin och Sundin (2015:14–15). Argumentet var att 

medborgarna måste kunna förstå vad myndigheter skriver för att ha möjlighet att verka i 

samhället. Gradvis la man större vikt vid textstruktur och perspektivet kom att växla från 

ordnivå till texten i sin helhet. Rahm och Ohlsson (2009:25) menar att arbetet utvecklades 

genom utredningar, direktiv, utbildningar samt en mer utpräglad och sammanhållen svensk 

språkpolitik. Detta gjorde att kunskapen om tillämpning och användning av myndigheternas 
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språk växte successivt. Några viktiga nedslag i klarspråkshistorien är studiematerialet Att 

skriva bättre offentlig svenska, skapandet av språkkonsultlinjen på Stockholms universitet 

och Språkvårdsutredningens rapport Klarspråk – en grund för god offentlig service som kom 

1985. Det var dock inte förrän på 1990-talet som myndigheter som jobbade med språkvård 

började använda begreppet klarspråk.  

Nord (2014:333) menar att klarspråkarbetet stärker demokratin, ökar rättssäkerheten och 

effektiviteten samt minskar kostnaderna inom myndigheter och offentliga organ. 

Ehrenberg-Sundin och Sundin (2015:14–15) anser att klarspråksarbetet påverkas, förändras 

och ställs inför nya utmaningar i takt med att samhället utvecklas. Sveriges flerspråkiga 

befolkning växer och kraven på tillgänglighet ökar från stora grupper i samhället. 

Ehrenberg-Sundin och Sundin (2015:14–15) resonerar att när målgrupperna är många och 

heterogena ställs klarspråksarbetet inför en utmanande uppgift. De senaste decenniernas 

snabba tekniska utvecklingen har skapat många nya kommunikationskanaler och sätt att 

kommunicera. De nya formerna av text som kan uppstå här kan göra det nödvändigt med en 

annan typ av klarspråksarbete än för de mer klassiska myndighetstexterna.  

1.3 Språklagen 

Språklagen (SFS 2009:600) trädde i kraft den 1 juli 2009 och fastslog de fyra språkpolitiska 

målen som riksdagen tog beslut om 2005. Den består av 15 paragrafer. Övergripande är lagen 

till för att befästa svenskans, och andra språks, ställning i samhället och att slå vakt om 

svenskan och den språkliga mångfalden. Lagen är en ramlag och fokuserar på samhällets 

skyldigheter snarare än på den enskilda personens rättigheter. Den konstaterar att svenska är 

huvudspråk i Sverige och svenskan ska kunna användas inom alla verksamheter i samhället. 

Alla organ som utövar offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för detta. Vidare slår lagen 

fast att Sveriges nationella minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli, romska och 

samiska. Det allmänna har ansvar för att stödja och värna om dessa fem språk, samt svenskt 

teckenspråk, så att en person med ett annat modersmål än svenska ska kunna utveckla och 

använda det. Den elfte paragrafen i Språklagen (SFS 2009:600), klarspråksparagrafen, säger 

att språket i all offentlig verksamhet ska vara “vårdat, enkelt och begripligt”. Myndigheter 

har även ansvar för att svensk terminologi används och utvecklas i deras texter. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur Br-1961 och Br-2018 skiljer sig åt 

språkligt. Jag kommer att analysera texternas processer med utgångspunkten att konkreta 

aspekter generellt realiseras av materiella processer medan abstrakta aspekter generellt 

realiseras av relationella processer. Jag utgår från att graden av abstraktion påverkar hur 

lättillgänglig texten är. Vidare ska relationen mellan avsändare och mottagare studeras för att 

se om det finns skillnader i hur de gestaltas i broschyrerna. Jag kommer också undersöka vad 

som tyder på att Br-2018 är skriven med klarspråk, och se vilka skillnader som finns jämfört 

med Br-1961. Slutligen ska jag titta på hur texten anpassas till den breda mottagargruppen. 

Detta ska göras genom att utgå från följande frågeställningar:  

1. Vilka språkliga förändringar har skett i broschyren?  

2. Finns det skillnader i hur avsändaren och mottagaren framställs?  

3. Hur anpassas texterna till den breda mottagargruppen? 

Br-1961 skickades ut före klarspråk var ett begrepp och långt innan språklagen trädde i kraft 

och bör därmed inte haft några tydligt uttalade krav på att vara skriven på ett 

mottagaranpassat och lättbegripligt sätt. När Br-2018 skickades ut hade svenska myndigheter 

jobbat med klarspråk i decennier och språklagen trätt i kraft sen länge. Det vore rimligt att 

anta att en språklig förändring mellan broschyrerna har skett, vilket ska diskuteras genom 

fråga 1. Ur ett klarspråksperspektiv vore det intressant att undersöka denna eventuella 

förändring. Vidare ska jag genom fråga 2 undersöka hur närvarande avsändaren är i texten 

och undersöka om det är mottagaren eller myndigheten som realiseras som förstadeltagare 

och därmed den aktiva i processerna.  

Br-2018 skickades till 4,8 miljoner hushåll, vilket torde vara en av de bredaste målgrupper 

man kan ha i Sverige. Eftersom MSB är en myndighet måste de ta hänsyn till språklagens 

paragraf 11 som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt. Det vore alltså intressant att, ur ett klarspråksperspektiv, undersöka hur broschyren 

är språkligt konstruerad med tanke på mottagarnas olika möjligheter att ta till sig texten. 

 
6 



Detta ämnar jag att göra genom fråga 3. Kan man genom analys se om det är någon skillnad 

mellan de två broschyrerna? 

3. Tidigare forskning  

En hel del forskning har gjorts inom klarspråksarbete och myndighetsspråk de senaste 

decennierna, både på nationell nivå och EU-nivå. Det här avsnittet kommer redogöra för den 

tidigare forskning som är av betydelse för uppsatsen.  

I Enklare efter klarspråk? Myndighetstexter före och efter ett klarspråksprojekt (2016) 

rapporterar Nord och Forsberg om en studie av texter före och efter en klarspråksinsats på 

Västra Götalandsregionen. Deras syfte var att lyfta fram och visa de effekter ett genomfört 

klarspråksprojekt kan få. Enligt Nord och Forsberg (2016:97-98) hade det klarspråksprojekt 

som studerades som syfte att förändra texterna och för detta hade tre centrala aspekter pekats 

ut: en tydlig struktur, ett begripligt språk och en rimlig volym. Nord och Forsberg 

(2016:99-100) menar att utvärderingen visade att vissa aspekter hade förbättrats, exempelvis 

att en emfatisk dispositionsprincip hade slagit igenom. Andra problem fanns dock kvar och 

några nya hade uppstått, exempelvis texternas ökade omfång. Nord och Forsbergs (2016) text 

är av intresse för denna uppsats eftersom det kan gå att dra paralleller till undersökningen av 

Br-1961 och Br-2018. Texten blir speciellt relevant med tanke på frågeställningen Vilka 

språkliga förändringar har skett i broschyren?. Man skulle kunna på sätt och vis kunna se 

min undersökning som en studie av texter före och efter en klarspråksinsats, eller snarare före 

och efter klarspråket var ett begrepp. 

I Klarspråksarbetets villkor i samband med EU:s rättsaktsöversättning (2015) beskriver 

Bendegard svårigheterna med att anpassa texter till en mycket bred mottagargrupp. Enligt 

Bendegard (2015:1) bygger studien på fältobservationer, intervjuer och granskade 

översättningar. Hon behandlar framförallt ämnen som i viss utsträckning kräver fackspråk för 

att kvarhålla sin autenticitet och stringens. Bendegard (2015:9) kommer bland annat fram till 

att det som gör texterna svåra för mottagaren inte bara är språkliga eller textuella egenskaper 

hos texterna, utan i stor utsträckning läsarnas avsaknad av bakgrundskunskaper. Bendegard 

(2015:1) drar även slutsatsen att en bred och heterogen mottagargrupp gör det komplicerat att 

följa klarspråksidealet att anpassa texten till läsarens förskunskaper om ämnet. Bendegard 
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(2015:9) ställer frågan om det faktiskt är möjligt att uppnå verklig mottagaranpassning i 

texter där avsändaren riktar sig till stora mottagargrupper med helt olika referensramar. 

I artikeln Textvård mellan två kulturer (2009) tar Nyström Höög sina erfarenheter av 

klarspråksarbete som utgångspunkt när hon resonerar om samverkan mellan språkforskning 

och klarspråk. Det som gör artikeln intressant för denna uppsats är att Nyström Höög 

(2009:10-11) identifierar att en av de större svårigheterna i klarspråksarbetet ligger i hur man 

ska förhålla sig till den stora och svårgreppade mottagargruppen i arbetet med 

myndighetstexter. Hon resonerar att det är komplicerat att väga in målgruppernas läsmål och 

lässituationer. Nyström Höög (2009:10) menar att man bör göra en användarundersökning på 

de grupper som går att identifiera för att klarspråksarbetet ska bli så effektivt som möjligt. 

Trots att detta perspektiv har fått relativt stort genomslag i svensk språkforskning under 

2000-talet har det inte lämnat några större avtryck i klarspråksarbetet, enligt Nyström Höög 

(2009:10-11). Det krävs att man undersöker verkliga läsare och autentiska situationer för att 

myndigheter ska få större kunskap om hur läsningen fungerar i praktiken. Vidare identifierar 

Nyström Höög (2009:12) ett antal utmaningar för klarspråksverksamheten som exempelvis 

digitalisering av kommunikation och ett mångspråkigt samhälle.  

 

I Klarspråksarbete, myndigheter och mottagare: Exempel från äldreomsorgen och Malmö 

stad (2009) undersöker och diskuterar Rahm och Ohlsson (2009:26) relationen mellan 

klarspråksideal, myndighetstexter och den gällande synen på den enskilde medborgaren. 

Klarspråksideal kommer att närmare tas upp i avsnitt 4.1, men de ideal som Rahm och 

Ohlsson (2009:28) utgår från i analysen är enkelhet, begriplighet och mottagarorientering. 

Rahm och Ohlsson (2009:26) vill lyfta de problem och svårigheter som kommer med att 

skriva för heterogena mottagargrupper bestående av olika undergrupper med skiftande 

förkunskaper och behov. De uppmärksammar de konsekvenser som kommer med 

samordningar av flera olika perspektiv i en och samma text, eller i texter som har skiftande 

syften och funktioner. Rahm och Ohlsson (2009:26) resonerar att kommunikationssituationen 

mellan myndigheter och medborgare ofta glöms bort, eller problematiseras för lite, i 

forskning och utredningar som rör myndighetsinformation och i synnerhet klarspråksfrågor.  
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Vidare har Rahm och Ohlsson (2009:28-29) intressanta tankar om medborgaren och 

samhället som i avsnitt 6.3.4 kommer kopplas till frågeställningen Finns det skillnader i hur 

avsändaren och mottagaren framställs?.  

Slutligen är det värt att nämna att det finns ett relativt brett utbud av kandidatuppsatser som 

utgår från Om krisen eller kriget kommer (2018), varav de flesta dock haft en sociologisk 

eller statsvetenskaplig utgångspunkt. Dessa uppsatser har bland annat undersökt hur 

broschyren framställer Sverige som nation och på vilket sätt medborgarnas och 

myndigheternas roll i krissituationer uttrycks, hur utgivningen av broschyren motiveras av 

ansvariga aktörer och om kampanjen är statlig upplysning eller statlig uppmaning. 

4. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Detta avsnitt avser att redogöra för teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp med 

relevans för undersökningen. I avsnittet kommer jag titta närmare på klarspråksidealen för att 

bena ut hur dessa riktlinjer kan tolkas. Vidare kommer jag beskriva hur abstraktionsgraden 

påverkar hur tillgänglig en text är. Slutligen kommer jag göra en övergripande redogörelse 

och introduktion till språkmodellen systemisk-funktionell grammatik.  

4.1 Klarspråksideal  

Klarspråk är ett språkpolitisk projekt vars syfte kan sammanfattas utifrån kravet på begripliga 

texter och hänsynen till demokrati, enligt Lind Palicki och Nord (2015:2). Den viktigaste 

ideologiska motiveringen till klarspråk är den demokratiska principen att varje enskild 

medborgaren ska förstå texter från myndigheter och offentliga organ. Klarspråksarbetet är 

grundat i politiska beslut, vilket innebär att det finns en politisk strävan som initierar och ger 

bifall till klarspråk, vilket bland annat sker genom lagstiftning, menar Lind Palicki och Nord 

(2015:3). Enligt Ehrenberg-Sundin och Sundin (2015:25) finns i Rikstermbanken (2013) 

följande definition av klarpspråksarbete: systematiskt arbete för att få språklig 

kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp 

av klarspråk.  

Språklagens (SFS 2009:600) elfte paragraf, klarspråksparagrafen, säger att språket i all 

offentlig verksamhet ska vara “vårdat, enkelt och begripligt”. Vad innebär egentligen dessa 
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klarspråkliga ideal i praktiken och hur avgörs vad som är vårdat, enkelt och begripligt? Nord, 

Nyström Höög och Tønnesson (2015:5-6) tycker att formuleringen innebär en utmaning. De 

anser att det ligger en svårighet i hur begreppen ”vårdat, enkelt och begripligt” ska definieras 

så att de kan brukas på ett sätt som är både pedagogiskt och korrekt, utan att de skillnader 

som förekommer mellan olika kommunikativa sammanhang förhandlas bort. Institutet för 

språk och folkminnens definition av begreppen hittas i Språklagen i praktiken – riktlinjer för 

tillämpning av språklagen (2011:28) där de diskuterar hur man ska tolka denna paragraf. 

Något sammanfattat menar Institutet för språk och folkminnen (2011:28) att ett vårdat språk 

innebär att myndigheternas språk ska rätta sig efter rekommendationer från språkvården. För 

att få ett enkelt språk ska avsändaren undvika invecklade meningsstrukturer, ord som är svåra 

att förstå, förkortningar, föråldrade formuleringar och facktermer som inte förklaras. Ett 

begripligt språk definierar Institutet för språk och folkminnen (2011:28) som ett språk som 

anpassats så att mottagaren ska förstå texten. Avsändaren ska ha mottagaren i åtanke när hen 

bestämmer vilken information texten ska innehålla. Institutet för språk och folkminnen 

(2011:28) anser att det även är viktigt att tänka på i vilken ordning textens ämne presenteras, 

hur texten ska styckeindelas samt vilka rubriker som passar. Textens grafiska utformning 

måste vara begriplig, tydlig och genomtänkt eftersom korta texter sparar lästid, och begripliga 

texter reducerar risken att missförstånd uppstår. 

I Rikstermbanken (2013) finns Terminologicentrums (TNC) och föreningen Examinerade 

spårkkonsulter i svenska (ESS) gemensamma definition av klarspråk som lyder: språk som 

dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna. Nedan följer en kort 

sammanfattning av deras förklaring av definitionen. För ett tydligt språk ska man undvika 

invecklad meningsbyggnad, ålderdomliga ord och otydliga samband mellan meningarna. Vad 

som är tydligt och inte är, enligt definitionen, inte beroende av mottagarna men kan dock 

skilja sig mellan olika textgenrer. Ett begripligt språk ska anpassas så att mottagaren ska 

kunna förstå texten, vilket innebär att informationen som texten ska innehålla, dess 

disposition och språk ska anpassas efter mottagaren. De avsedda mottagarna är de som 

avsändaren vill nå ut till. Begripligt språk utgår från att avsändaren gör en ingående analys av 

vilka som är mottagare av texten och på vilket sätt dessa ska använda texten. Dock kan 

anpassningarna till de avsedda mottagarna göra texten svårbegriplig för andra mottagare, trots 

att texten kan vara skriven på klarspråk. 
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4.2 Abstraktionsgrad  

Abstrakta texter kräver mer av mottagaren än vad konkreta texter gör enligt Hallesson 

(2019:39). Detta kan exempelvis bero på att innehållet är mer specialiserat vilket förutsätter 

vissa specifika förkunskaper hos mottagaren. Hallesson (2019:39) anser att abstraktionsgrad 

kan stå i samband till hur svår läsaren upplever texten. I Abstraction and authority in 

textbooks (2006) använder Edling en modell för kategorisering av nominala referenter. 

Edlings modell (2006:67) för abstraktion har två begreppspar, specifik-generell och 

konkret-abstrakt vilket figuren nedan illustrerar. 

 
Figur 1. Skalorna konkret-abstrakt och specifik-generell. 

Begreppsparen åskådliggörs i figur 2 nedan, genom exempel från den här uppsatsens 

undersökta texter:  

 

1. Specifika, konkreta referenter 

 Broschyren ska hjälpa oss att ... 

2. Specifika, abstrakta referenter 

Syftet kan vara att minska vår 

motståndskraft. 

3. Generella, konkreta referenter 

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen. 

4. Generella, abstrakta referenter 

... genom politiska påtryckningar. 

Figur 2. Begreppsparen generell-specifik och konkret-abstrakt.  
 

Edling understryker att kontexten påverkar om mottagaren tolkar referenten som konkret eller 
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abstrakt. Ett specifikt ord kan i en kontext ha en konkret innebörd, medan samma ord kan ha 

en abstrakt innebörd i en annan kontext enligt, Edling (2006:67). Hållsten (2013:102-103) 

framhåller även att det skulle kunna vara givande att utgå från att alla språkanvändare har 

olika erfarenheter och olika utvecklat ord- och begreppsförråd, och att de därför har 

varierande förutsättningar att sammanföra, eller växla mellan, olika register. En individ 

kanske uppfattar ett ord som ett svårbegripligt fackuttryck medan en annan individ anser att 

ordet är ett lättbegripligt vardagsord som alla kan förstå. Hållsten (2013:102-103) påpekar 

dock att det fördelaktiga med att betona kontexten är att det låter användandet och 

sammanhanget styra kategoriseringen. Hon tar som exempel att det abstrakta begreppet tanke 

i en situation kan ha en vardaglig betydelse, medan det i andra situationer kan vara ett 

specifikt, filosofiskt begrepp.  

Vidare anser Hållsten (2013:92-93) att de nominala referenternas grad av abstraktion kan 

påverka hur tillgänglig texten upplevs, men att det även finns ett antal andra faktorer som kan 

antas bidra till att en text upplevs som abstrakt. Texten kan ha ett stort betydelseomfång, vara 

ospecifik, sakna tid- och rumsmarkörer, samt ha en distans mellan skribent och läsare. Enligt 

Hållsten (2013:90) kan man även undersöka en texts abstraktion genom att analysera dess 

grammatiska metaforer vilket jag närmare kommer gå in på i avsnitt 4.3.1.  

4.3 Systemisk-funktionell grammatik 

Språkmodellen systemisk-funktionell grammatik (SFG) konstruerades av lingvisten Michael 

Halliday (2004) och är en modell som sätter språkets betydelse i fokus. I Grammatik med 

betydelse: En introduktion till funktionell grammatik (2019:10) beskriver Holmberg och 

Karlsson SFG som en språkmodell där språkets betydelse och funktion, snarare än form, är 

det centrala. Kontext och språkbruk ses som fundamentet för hela grammatiken snarare än 

som ett sätt att beskriva skillnader och avvikelser. Holmberg och Karlsson (2019:10) menar 

också att SFG är en modell där grammatiken skapar betydelse såväl som ger uttryck för 

betydelse.  

SFG har som utgångspunkt att vi i huvudsak gör tre olika saker med hjälp av språk, enligt 

Holmberg och Karlsson (2019:18). Vi skapar kontakt och förhåller oss till våra 

medmänniskor, vi beskriver våra erfarenheter av omvärlden och vi organiserar den 
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information vi uttrycker så att vi med hjälp av språket kan koppla ihop olika stycken av 

information. Inom SFG kallas detta för metafunktioner eftersom de är de övergripande och 

generella funktioner som språket fyller. De mest grundläggande metafunktionerna är den 

interpersonella och den ideationella, alltså de första två nämnda. Dessa metafunktioner 

kommer beskrivas i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. Den tredje funktionen kallas den textuella och 

fungerar närmast som en slags hjälp till de två första. Den här uppsatsen kommer främst göra 

en ideationell och till viss del interpersonell analys. Den kommer även att undersöka 

grammatiska metaforer vilka påverkar textens abstraktionsgrad och hur synliga deltagarna är 

då processdeltagarna inte behöver omnämnas. Detta är intressant att undersöka då en högre 

grad av abstraktion är ofördelaktigt ur ett klarspråksperspektiv eftersom avsändaren strävar 

efter att göra texterna begripliga för mottagaren. Hallesson (2019:39) anser att abstrakta 

texter ställer krav på mottagaren genom att exempelvis ha ett innehåll som kräver större 

förkunskaper om ämnet. Grammatiska metaforer beskrivs närmare i avsnitt 4.5.3. 

4.3.1 Ideationell metafunktion 

Den ideationella metafunktionen är språket i dess funktion att beskriva världen och ge uttryck 

åt erfarenheter och idéer. Holmberg och Karlsson (2019:73) menar att språket är ett verktyg 

för att benämna vad som händer, hur saker förhåller sig och vem som är inblandad. Dessa 

beskrivningar utgår från processer som uttrycker att något händer eller förhåller sig på ett 

visst sätt och uttrycks normalt med verb. Holmberg och Karlsson (2019:76) beskriver att 

termen process betecknar en lexikogrammatisk funktion i en sats. När man analyserar den 

ideationella metafunktionen utgår man oftast från de fyra processtyperna materiella, mentala, 

relationella och verbala processer, enligt Holmberg och Karlsson (2019:76). Materiella 

processer uttrycker att något sker i den yttre världen, mentala processer uttrycker att något 

känns eller upplevs, verbala processer uttrycker att något sägs och relationella processer att 

något är. 

 

Om man analyserar processer med hjälp av SFG går det generellt att se att relationella 

processer är vanligt förekommande i abstrakta texter, enligt Holmberg och Karlsson 

(2019:94). En text blir mer konkret om den istället har flest materiella processer. Eftersom 

abstrakta texter är i regel svårare att ta till sig, kan man få en fingervisning om hur 

lättillgänglig texten är genom att undersöka dess processer. Detta är intressant om man tittar 

 
13 



på en text ur ett klarspråksperspektiv, eftersom en lättillgänglig text bör öka mottagarnas 

möjligheter att ta till sig dess innehåll. 

 
Figur 3. Fyra processtyper och tre betydelsevärldar. 

 

Textens deltagare är de personer, saker eller företeelser som är bundna till processerna, enligt 

Holmberg och Karlsson (2019:73). Dessa motsvaras i regel av den traditionella grammatikens 

subjekt, objekt, agent och predikativ. Förstadeltagaren är den eller det som gör eller är något 

och motsvaras vanligtvis av subjekt eller agent. Andradeltagaren är den eller det som 

påverkas av handlingen och motsvaras oftast av objekt. Förstadeltagarna har olika beteckning 

beroende på vilken typ av process det rör sig om. I materiella processer kallas 

förstadeltagaren för aktör, i mentala processer upplevare, i relationella processer antingen 

bärare, utpekad eller den existerande och i verbala processer talare, enligt Hallesson 

(2019:42). Genom att undersöka textens deltagare går det att urskilja om det finns skillnader i 

hur avsändaren och mottagaren framställs, vilket kan vara givande ur ett klarspråksperspektiv 

eftersom det visar om avsändaren eller mottagaren är den synlige i texten. Om mottagaren 

exempelvis är förstadeltagare i en rådgivande text skulle detta kunna öka dennes möjlighet att 

följa textens råd. Avsnitt 5.2 kommer närmare beskriva vad den här uppsatsens ideationella 

analys kommer fokusera på.  

 

Enligt Holmberg och Karlsson (2019:164) kan det bli problematiskt med svårförståeliga 

grammatiska metaforer när en myndighets specialiserade och inkongruenta sätt att beskriva 

en företeelse kolliderar med mottagarens vardagliga och kongruenta perspektiv. 
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Nominalisering, då ett verb eller adjektiv ombildas till ett substantiv, är en ideationell 

grammatisk metafor och ett sätt att packa ihop information vilket gör att avsändaren kan prata 

om handlingar och händelser som ting. Enligt Holmberg och Karlsson (2019:163) berör 

ideationella grammatiska metaforer strukturen med processer och deltagare och därför är det 

gynnsamt att utgå från dem om man vill undersöka hur de olika grammatiska systemen 

samspelar. För att undersöka ideationella grammatiska metaforer går det att packa upp dem 

för att synliggöra de betydelser och den information som packats in. Hallesson (2019:48) 

anser att offentligt språk ofta innehåller en hög grad av grammatiska metaforer vilket gör det 

abstrakt. Grammatiska metaforer skapar en högre abstraktionsnivå eftersom den eller det som 

gör eller är något döljs i texten då processdeltagaren inte behöver omnämnas. Hallesson 

(2019:49) resonerar att grammatiska metaforer gör att processerna packas in och därmed blir 

färre, men också att processerna i högre grad blir relationella än materiella. Hallesson 

(2019:40) menar att det går att se hur lättillgänglig en text är genom att undersöka graden av 

abstraktion och relationen till den verklighet som skildras. Högre grad av abstraktion bör vara 

ofördelaktigt ur ett klarspråksperspektiv eftersom avsändaren strävar efter att göra texterna 

begripliga för mottagaren. 

4.3.2 Interpersonell metafunktion 

I Funktionell textanalys (2019:97) beskriver Holmberg att den interpersonella 

metafunktionen gör det möjligt för människor att interagera och samspela. Språket fungerar 

som ett medel för att konstruera relationer mellan avsändare och mottagare. Varje sats kan 

interpersonellt analyseras dubbelt genom att man undersöker vilken språkhandling som 

realiseras och hur detta sker.  

 

Inom SFG kan man göra två utbyten med språk: utbyte av information och utbyte av varor 

och tjänster, enligt Holmberg och Karlsson (2019:33). Vidare menar författarna att det finns 

två talarroller: givande eller krävande. Sammanlagt ges alltså fyra möjligheter att skapa 

interpersonell betydelse med, enligt Holmberg och Karlsson (2019:34). Som figur 4 visar 

resulterar varje kombination av talarroll och utbyte i en språkhandling. Varje uttryckt 

språkhandling resulterar i en förväntan om en viss respons.  
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Figur 4. Språkhandlingar och responsdrag. 

 

Holmberg och Karlsson (2019:33) resonerar att den som påstår något förväntar sig respons 

som styrker att informationen mottagits som relevant i kontexten. Den som frågar något 

räknar med ett svar och den som erbjuder något förväntar sig att det erbjudna accepteras eller 

nekas. En uppmaning förväntas följas av en handling av den uppmanande, anser Holmberg 

och Karlsson (2019:33). 

 

Modalitet kan beskrivas som ett sätt att modifiera en språkhandling med hjälp av ett val på 

fyra betydelseskalor, enligt Holmberg och Karlsson (2019:58). Dessa skalor är sannolikhet, 

vanlighet, förpliktelse och villighet. Modalitet uttrycks antingen med modala verb, 

exempelvis ska och kan, eller med interpersonella satsadverbial såsom kanske och 

förmodligen menar Holmberg och Karlsson (2019:59). Genom att analysera språkhandlingar 

och modalitet kan man studera språkets interpersonella sida. Språkhandlingar används alltså 

för att utbyta information, varor och tjänster medan modalitet används för att modifiera och 

nyansera språkhandlingar.  

5. Material och metod  

Följande avsnitt ska redogöra för studiens material och de metoder som kommer användas i 

analysen. Inledningsvis kommer jag förklara hur jag gått till tillväga för att göra urvalet av 

materialet. Sedan kommer jag beskriva de valda avsnitten, redogöra för deras disposition 

samt kortfattat presentera respektive dels innehåll. Vidare ska jag redogöra för studiens 

metod som bygger på SFG, LIX samt Edlings (2006) modell för kategorisering av nominala 

referenter. Metoderna kommer slutligen att kopplas till respektive frågeställning som de ska 

hjälpa till att svara på.  
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5.1 Material och urval 

Materialet som ligger till grund för den här undersökningen består av tre avsnitt ur Br-1961 

respektive Br-2018, alltså sammanlagt sex olika delar. Avgränsningen gjordes eftersom 

broschyrernas sammanlagda innehåll hade blivit ett alltför omfattande material att analysera i 

en studie av det här slaget. Varje avsnitt innehåller tillräckligt mycket text för att göra en 

textanalys givande, dock är alla utvalda avsnitt längre i Br-1961 än Br-2018, vilket jag 

närmare kommer gå in på i analys- och resultatredovisning. Urvalet av dessa delar motiveras 

med att de är jämförbara sett till syfte och innehåll, trots att de har olika rubriker. Detta urval 

på sammanlagt sex delar anser jag vara tillräckligt för att påvisa en eventuell språklig skillnad 

mellan broschyrerna. Dock med en reservation för att det är möjligt att en analys av andra 

delar av broschyrerna skulle kunna ge ett annorlunda resultat än det denna analys får fram. 

De sex delarna som undersökts är Till Sveriges medborgare (1961), Till Sveriges invånare 

(2018), Motståndsanda (1961), Var vaksam mot falsk information (2018), Skydd mot anfall 

(1961) och Skyddsrum och andra skyddande utrymmen (2018).  

Det första avsnitten kallas i Br-1961 för Till Sveriges medborgare och består av en rubrik och 

13 grafiska meningar. I Br-2018 kallas avsnittet för Till Sveriges invånare och består en 

rubrik och 11 grafiska meningar. Dessa avsnitt fungerar som en inledning till broschyrerna 

och ger mottagaren information om broschyrens syfte och upplägg. De båda avsnitten har 

liknande utformning och utgörs av rubrik samt brödtext. Det finns en signifikant skillnad 

mellan texterna i att Till Sveriges medborgare (1961) är signerad av dåvarande kung Gustaf 

VI Adolf och dåvarande statsminister Tage Erlander, vilket gör att stycket har en tydlig 

avsändare medan Till Sveriges invånare (2018) saknar underskrift. Däremot klargörs det 

redan i andra meningen att MSB ansvarar för broschyrens innehåll.  

Det andra undersökta avsnittet kallas i Br-1961 för Motståndsanda och i Br-2018 Var vaksam 

mot falsk information. Dessa avsnitt behandlar hur medborgarna ska förhålla sig till 

desinformation och propaganda från främmande makter. Innehållsmässigt förekommer 

skillnader, främst att Motståndsanda (1961) mer explicit uttrycker vilka medier som den 

falska informationen sprids genom. Var vaksam mot falsk information (2018) gör inte det 

vilket skulle kunna bero på att det finns ett större utbud av kommunikationskanaler idag och 

att avsnittet därmed hade blivit för långt. Motståndsanda (1961) utgör ett uppslag i 
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broschyren och består av 1 rubrik och 25 grafiska meningar. Uppslagets första sida består av 

rubrik och brödtext medan den andra sidan listar åtta viktiga punkter att tänka på för 

mottagaren. Var vaksam mot falsk information (2018) består av en rubrik och 12 grafiska 

meningar. Avsnittet utgörs till stor del av information i punktform som ger råd om hur 

mottagaren bäst skyddar sig mot falsk information och fientlig propaganda. 

Det tredje undersökta avsnittet kallas för Skydd mot anfall i Br-1961 och Skyddsrum och 

andra skyddande utrymmen i Br-2018 och handlar om hur man ska ta skydd i en 

krigssituation. Skydd mot anfall (1961) gör en bred beskrivning över vilka olika typer av 

skyddsrum som finns i Sverige. Avsnittet utgör ett uppslag i broschyren och består av en 

rubrik och 21 grafiska meningar. Första sidan av uppslaget består av rubrik och brödtext 

medan uppslagets andra sida innehåller en lista på fyra viktiga punkter samt brödtext. 

Skyddsrum och andra skyddande utrymmen (2018) är en kortare och mer allmän text om 

skyddsrum och utgörs av en rubrik och en brödtext bestående av fem grafiska meningar. 

5.2 Metod  

Följande avsnitt kommer redogöra för uppsatsens metod. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av hur studien metodiskt ska analysera textens ideationella respektive interpersonella 

funktion. Undersökningen ska använda SFG och kommer att utgå från andra upplagan av 

Holmberg och Karlssons bok Grammatik med betydelse: En introduktion till funktionell 

grammatik (2019). Att utgå från en introduktionsbok, istället för Halliday (2004), är en 

avgränsning jag gjort eftersom jag anser att Grammatik med betydelse (2019) räcker för en 

analys med syfte att undersöka klarspråk. Vidare kommer en redogörelse för metoden 

Läsbarhetsindex (LIX) och hur den ska appliceras på materialet.  

Jag kommer använda SFG för att analysera textens ideationella processer i syfte att se om det 

är mottagaren eller avsändaren som realiseras som förstadeltagare och därmed den aktiva i 

processerna. Undersökningen utgår från det verb som realiserar processen. Genom att göra en 

interpersonell analys kommer jag undersöka vilka språkhandlingar som förekommer och 

därigenom urskilja avsändarens relation till mottagaren. Detta för att se vilka språkhandlingar 

som avsändaren framträder genom och på så sätt urskilja om denne är givande eller krävande. 

Undersökningen ska även titta på vilket sätt, och genom vilka språkhandlingar, som 
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avsändaren försöker övertyga mottagaren samt vilken läsarroll som avsändaren konstruerar 

för mottagaren. Detta för att till exempel avgöra om mottagaren förväntas acceptera fakta och 

erbjudanden eller om mottagaren ska realisera uppmaningar. 

I den här uppsatsens material försöker avsändaren påverka mottagaren att förbereda sig för 

krig och kris, vilket får anses vara ett viktigt budskap. Att avsändaren är tydlig och explicit 

känns som en bra utgångspunkt för att få mottagaren att ta till sig av råden. Därför kan det 

vara intressant att undersöka vilka språkhandlingar som används. Det är tänkbart att 

användning av kongruenta uppmaningar skulle göra texten konkret vilket i sin tur skulle 

underlätta för mottagaren att förstå den. Detta är önskvärt ur ett klarspråksperspektiv. 

 

Jag kommer att undersöka om de nominala referenternas grad av abstraktion kan påverka 

textens tillgänglighet, genom att utgå från Edlings (2006) modell för kategorisering av 

nominala referenter. Här har jag gjort en avgränsning så analysen utgår från referenten som är 

förstadeltagaren. Genom att använda SFG för att studera fördelningen mellan materiella och 

relationella processer ska jag se om texterna är konkreta eller abstrakta. Studien ska även titta 

närmare på i vilken grad ideationella metaforer förekommer i texterna eftersom dessa bidrar 

till att skapa en högre abstraktionsnivå. Den eller det som gör eller är något, kan helt enkelt 

döljas i texten eftersom att inga processdeltagare behöver omnämnas. De ideationella 

grammatiska metaforerna ska analyserar genom att packas upp, för att på så sätt synliggöra de 

betydelser och den information som packats in. Hallesson (2019:40) menar att man kan få 

svar på hur lättillgänglig en text är för läsaren genom att undersöka grad av abstraktion och 

relationen till den verklighet som skildras. Jag kommer även jämföra resultatet av respektive 

analyserade avsnitt för att se vilka slutsatser som går att dra gällande de övergripande 

språkliga förändringar som syns i texterna och hur dispositionen skiljer sig mellan utgåvorna. 

 

Studien ska även använda LIX som är en metod för att mäta hur avancerad en text är. 

Metoden presenterades 1968 av Carl-Hugo Björnsson. LIX-värdet kalkyleras genom att man 

viktar antalet långa ord och antalet meningar i texten mot textens sammanlagda antal ord.  
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Figur 5. Läsbarhetsindex (LIX) 

Tabell 1 visar hur man kan bedöma en texts läsbarhet genom det beräknade LIX-värdet. 

LIX-värdet delas in i fem kategorier som sträcker sig mellan mycket lättläst, exempelvis 

barnböcker, och mycket svår, exempelvis svåra facktexter, avhandlingar och forskning. 

Tabell 1. Tabell för LIX-värde  

 

En anledning till att LIX är intressant för undersökningen är att broschyrernas ämne är av så 

pass allvarlig natur att avsändaren måste vara tydlig med vad mottagaren ska göra med 

texten. Platzack (1973:17) resonerar att läsbarhet i första hand är viktigt för texter av 

informerande karaktär och att dessa texter ska ge mottagaren största möjliga mängd 

information mot minsta möjliga insats. Mottagaren ska på kortast möjliga tid kunna se om 

texten ger ny information, få en överblick över ämnet, samt lära sig så mycket som möjligt av 

innehållet. Platzack (1973:18) menar att ett grundläggande krav för en läsbar text är att 

mottagaren snabbt ska kunna förstå den. Många klarspråksråd rör just svåra ord och 

meningars genomsnittslängd. Nyström Höög (2009:9) resonerar att genomsnittslängden på 

meningar absolut är viktigt ur ett klarspråksperspektiv, men att detta bara ger en uppskattning 

av textens språk och stil och inte dess helhet. Jag ämnar att se LIX som ett komplement till de 

andra metoderna och LIX-värdet som en indikation på hur lättlästa texterna är. Resultatet kan 

även fungera som utgångspunkt för att diskutera olika aspekter av klarspråk. 
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6. Analys- och resultatredovisning 

I första delen av analys- och resultatredovisningen presenteras resultatet för varje text separat. 

Fördelningen mellan materiella och relationella processer kommer redovisas, och med hjälp 

av exempel från materialet ska avsnittet visa hur processerna påverkar om texterna är 

konkreta eller abstrakta. Jag vill klargöra att understrykningarna som syns i exemplen i 

analys- och resultatredovisningen syftar till att framhäva det som diskuteras, dessa 

understrykningar förekommer alltså inte källtexten. Vidare kommer jag redogöra för 

huruvida mottagaren eller avsändaren realiseras som förstadeltagare, och därmed den aktiva i 

processerna. Detta genom att visa exempel från texterna. Avsnittet kommer också presentera 

vilka språkhandlingar som förekommer och därmed beskriva avsändarens relation till 

mottagaren, men även vilka språkhandlingar som avsändaren försöker övertyga mottagaren 

med. Avsnittet kommer även redovisa i vilken grad ideationella metaforer förekommer i 

texterna och hur dessa skapar högre abstraktionsnivå. Detta genom att visa exempel och 

packa upp vissa metaforer för att tydliggöra resultatet. Slutligen kommer LIX-resultatet 

presenteras och kopplas till de andra resultaten. 

6.1 SFG 

6.1.1 Till Sveriges medborgare (1961)  

I texten förekommer det flest relationella processer medan det är en förhållandevis jämn 

fördelning mellan mentala och materiella processer. De många relationella processerna bidrar 

till att texten är abstrakt, speciellt i kombination med gammaldags uttryck, abstrakta begrepp 

och facktermer. Ett intressant exempel är meningen: Sveriges folk står enigt i föresatsen att 

värna landets oberoende och självständighet. Processen står enigt tolkar jag som en 

relationell process snarare än en materiell, eftersom står i det här fallet syftar till att folket är 

eniga. Står enigt hade exempelvis kunnat bytas ut mot den relationella processen är enade. 

Även processen värna tolkar jag som relationell eftersom inget förändras i den yttre världen, 

vilket en materiell process gör enligt Holmberg och Karlsson (2019:80). I kombination med 

begrepp som landets oberoende och självständighet blir meningen abstrakt. Även nästa 

exempel pekar på samma slutsats: Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och 

självständighet. Här kan man också se att en kombination av relationella processer och 
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abstrakta begrepp som frihet och självständighet gör att betydelsen blir svår att få grepp om.  

 

Genom texten realiseras avsändaren, i högre grad än mottagaren, som förstadeltagare. 

Följande exempel visar hur avsändaren realiseras som förstadeltagare och därmed den aktiva 

i processen: Sverige vill fred. Nästa exempel visar istället hur mottagaren realiseras som 

förstadeltagare och därmed den aktiva i processen: Tänk efter hur Du själv och Din familj 

skall handla – om kriget kommer. Här fastslås relationen mellan avsändaren och mottagaren 

genom att myndigheten tydligt kommunicerar vad mottagaren ska göra, vilket är funktionellt 

ur ett klarspråksperspektiv.  

Analysen av referenter har avgränsats till att gälla referenten som är förstadeltagare. I texten 

är det en jämn fördelning mellan specifika och abstrakta referenter. Jag har tolkat vårt land 

och vårt försvar som specifika-konkreta referenter, men det går att diskutera hur pass 

konkreta dessa referenter är i kontexten. Speciellt referenten vårt försvar kan uppfattas som 

abstrakt eftersom Sveriges försvar är en så stor organisation att mottagaren har svårt att få en 

överblick över den. Vidare förekommer ett antal specifika-abstrakta referenter som gör texten 

svår som exempelvis: Varje väpnat angrepp mot vår frihet. Här går det att fråga sig varför 

avsändaren valde just det abstrakta begreppet frihet när det handlar om en konkret handling 

som ett väpnat angrepp. Ur ett klarspråksperspektiv hade exempelvis Sverige varit en 

tydligare referent och därmed lättare för mottagaren att förstå.  

Vidare innehåller texten en stor andel ideationella grammatiska metaforer vilka bidrar till att 

göra den abstrakt. Redan i andra meningen ser vi ett antal tydliga exempel: Vår förhoppning 

är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig och att världsfreden kan bevaras. 

I sammanhanget kan Vår förhoppning packas upp som Vi hoppas att. En avspänning mellan 

stormakterna kan packas upp som att relationen mellan stormakterna ska bli mindre spänd.  

Ett annat bra exempel är meningen Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med 

beslutsamt motstånd. Här är det oklart vem som utför det väpnade angreppet och vad det 

innebär. Det är även otydligt vem som ska göra beslutsamt motstånd och hur. Varje väpnat 

angrepp mot vår frihet kan packas upp till Varje gång ett annat lands armé angriper Sverige 

med militärer för att ta över och bestämma över Sverige. Beslutsamt motstånd skulle kunna 

packas upp som vi ska stå emot angreppet utan att tveka. På detta sätt blir det tydligare vem 
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som gör vad men meningen skulle bli längre. Det är dock möjligt att kontexten påverkar hur 

mottagaren uppfattar vissa metaforer. En mottagare med utvecklat ord- och begreppsförråd 

kan ha större möjlighet att begripa vissa ord och termer som känns typiska för detta register. 

Texten innehåller dock ett flertal ideationella grammatiska metaforer som skapar abstraktion. 

De språkhandlingar som förekommer är till stor del påståenden, men det finns även två 

kongruenta uppmaningar samt två påståenden som kan fungera som uppmaningar. Följande 

exempel är ett påstående som kan fylla en uppmaningsfunktion: Var och en måste också veta 

hur man skyddar sig mot de faror, som ett nutida krig medför, och inse hur väsentligt det är 

att också i kritiska lägen bevara lugn och jämvikt. Påståendet har en uppmanande karaktär 

och visar att det är upp till mottagaren att veta, eller skaffa sig kunskaper, om hur man klarar 

sig i en krigssituation. Språkhandlingen kan alltså ses som informerande men den har dock en 

relativt uppmanande ton vilket gör att mottagaren förväntas vara den som gör något. I 

relationen mellan avsändaren och mottagaren krävs det att mottagaren ska vara den aktiva.  

6.1.2 Till Sveriges invånare (2018) 

Hälften av textens processer är relationella, och ungefär en tredjedel materiella, vilket bör 

tyda på att texten är abstrakt. Följande exempel är intressant för att se hur abstraktion skapas: 

Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Här tolkar 

jag är som en relationell process men både skydda och stärka är svårare att kategorisera. 

Tillsammans med abstrakta begrepp som fred, frihet, demokrati och värden blir denna 

mening klart svårtolkad. Skydda och stärka skulle kunna ses som materiella processer men i 

kontexten tolkar jag dessa som mentala processer eftersom fred, frihet, demokrati och värden 

är abstrakta begrepp. Därmed specificerar inte texten hur dessa värden ska skyddas, och då 

finns det inget i texten som tyder på att det är i den yttre världen något sker. De abstrakta 

begreppen skapar alltså tillsammans med de mentala processerna en mening som är svår att 

förstå. För att göra innebörden tydligare skulle avsändaren behöva klargöra på vilket sätt man 

skyddar och stärker värdena. Ur ett klarspråksperspektiv är meningen helt klart otydlig. 

 

Vidare har texten få processer där avsändaren eller mottagaren är förstadeltagare. Följande 

exempel visar hur avsändaren realiseras som förstadeltagare och därmed den aktiva i 

processen: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. 
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Här fastslås relationen mellan avsändaren och mottagaren genom att myndigheten tydligt 

visar vem som ansvarar för det som kommuniceras, vilket bör vara funktionellt ur ett 

klarspråksperspektiv. Textens förstadeltagare är överlag konkreta referenter, varav många är 

specifika, vilket pekar på en konkret och greppbar text. Specifika-konkreta referenter som 

den här broschyren gör det lättare för mottagaren att följa med i texten, vilket är funktionellt 

ur ett klarspråksperspektiv. Vissa referenter är dock abstrakta som exempelvis fred, frihet och 

demokrati som i det här fallet tolkas som generell-abstrakt, och ansvaret för vårt lands 

säkerhet och trygghet som tolkas som specifik-abstrakt.  

Intressant är dock att textens många ideationella grammatiska metaforer snarare bidrar till att 

förkorta texten än att göra den speciellt abstrakt. Ett exempel som illustrerar detta är: Även 

om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och 

självständighet. I sammanhanget kan vår säkerhet packas upp till hur säkra vi som bor i 

Sverige är och det går att packa upp Självständighet till hur självständiga vi som bor i 

Sverige är. Ur ett klarspråksperspektiv skulle möjligen meningens information blir lättare att 

förstå men den skulle bli längre och förmodligen svårare att läsa.  

 

Alla textens språkhandlingar är kongruenta påståenden utom den sista som är en uppmaning 

där mottagaren blir tillsagd att spara broschyren. Möjligtvis finns det en uppmanande ton i 

påståendet Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. 

Jag anser dock att det ändå får tolkas som ett påstående i sammanhanget eftersom det riktar 

sig till ett allmänt vi och inte direkt till mottagaren. Den läsarroll som konstrueras för 

mottagaren är att denne ska läsa texten utan att ifrågasätta innehållet eller vara direkt aktiv 

förutom att spara broschyren. Relationen blir därmed att avsändaren informerar och 

mottagaren tar till sig informationen vilket bör vara funktionellt ur ett klarspråksperpsektiv. 

6.1.3 Motståndsanda (1961)  

Hälften av textens processer är materiella, och ungefär en tredjedel mentala, vilket bör peka 

på att texten är konkret och tydlig. Följande exempel visar när texten fungerar bra ur ett 

klarspråksperspektiv: Lyssna på Sveriges radio på de våglängder du är van vid men 

kontrollera sändningarna genom att ta in svenska radiostationer på andra våglängder. Här 

använder avsändaren materiella processer för att beskriva hur mottagaren ska gå tillväga, 
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vilket är funktionellt ur ett klarspråksperspektiv. Det är ändamålsenligt att på detta sätt 

vägleda mottagaren genom att explicit visa hur denne ska säkerställa korrekt information via 

radio. De många mentala processerna skapar dock bitvis abstraktion. Uppmaningar som tänk 

på, se upp och var på din vakt utspelar sig i mottagarens tankevärld vilket ger texten en 

abstrakt ton. I sammanhanget bör avsändaren vara så specifik som möjligt för att 

uppmaningarna ska bli tydliga, men i det här fallet skapas en text som inte mottagaranpassad.  

 

I ett flertal processer är mottagaren inte uttalad men det är underförstått att det är denne som 

textens uppmaningar riktar sig till. Detta illustreras i följande exempel: Lyssna kritiskt! Tänk 

på att elströmmen kan brytas. Fastän mottagaren inte realiseras som förstadeltagare i 

processen är det denna som ska vara aktiv genom att lyssna och tänka. Analysen av referenter 

som är förstadeltagare visar en jämn fördelning mellan de konkreta och abstrakta. En referent 

värd att uppmärksamma är fienden, som förekommer i två av textens meningar. Referenten är 

intressant eftersom avsändaren inte specificerar vem eller vilka fienden är. Trots att 

referenten är specifik-konkret kan den upplevas som något abstrakt eftersom en fiende som 

inte nämns vid namn kan anses existera mest i den mentala världen. En annan referent värd 

att nämna är: Åsiktsbildningen liksom kritiken mot myndigheterna. Åsiktsbildningen får ses 

som ett fackuttryck, vilket inte är bra ur ett klarspråksperspektiv, med reservationen att andra 

mottagare kan anse att det är ett vardagsord. Detta går att koppla till Hållsten (2013:102-103) 

som resonerar att alla språkanvändare har olika erfarenheter och olika utvecklat ord- och 

begreppsförråd, och därmed varierande förutsättningar att sammanföra, eller växla mellan, 

olika register.  

Avsnittet innehåller relativt många ideationella grammatiska metaforer som bidrar till att göra 

texten abstrakt. Ett bra exempel är meningen: Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. 

Här är det svårt för mottagaren att veta vem som ska göra vad. Om Motstånd skall göras 

ständigt packas upp till Sveriges armé och du som privatperson ska alltid stå emot den som 

anfaller oss blir det tydligare, eftersom det explicit framgår vem som ska stå för motståndet. 

Kontexten skulle dock kunna påverka hur mottagaren uppfattar vissa metaforer. En mottagare 

som är kunnig i militära uttryck och begrepp kan förstå texten bättre än en mottagare utan 

förkunskaper. Överlag innehåller texten dock ett flertal ideationella grammatiska metaforer 

som skapar abstraktion och gör texten svår. 
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Gällande språkhandlingar är textens första del av informerande karaktär med övervägande 

påståenden vilket bygger upp och motiverar textens andra halva som har en mycket 

uppfordrande ton med ett stort antal kongruenta uppmaningar. Det här stycket är ett exempel 

på hur mottagaren uppmanas att vara kritisk till radiosändningar: Var på Din vakt mot falska 

radiosändningar. Tänk på att även de välkända svenska radiorösterna kan imiteras. Den 

läsarroll som konstrueras är alltså att mottagaren ska vara aktiv genom att till exempel ställa 

sig själv frågor, vara kritisk och aktivt söka information från flera källor. I relationen mellan 

avsändaren och mottagaren är det alltså tydligt att mottagaren ska vara den aktiva. Ur ett 

klarspråksperspektiv kan texten ses som funktionellt uppbyggd då den först informerar och 

sen uppmanar mottagaren att följa råd. 

6.1.4 Var vaksam mot falsk information (2018) 

Texten har något fler relationella än materiella processer vilket bör tyda på att den är abstrakt, 

men i sammanhanget bidrar inte de relationella processer till att göra texten svårbegriplig. Ett 

intressant exempel på abstraktion är istället meningen: Stater och organisationer använder 

redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi 

agerar. Trots de materiella processerna använder och påverka blir meningen abstrakt då våra 

värderingar och hur vi agerar i kontexten är relativt otydliga begrepp.  

Precis som i 6.1.3 Motståndsanda (1961) har texten överlag få mänskliga förstadeltagare men 

i ett flertal processer är det är underförstått att det är mottagaren som ska vara aktiv. 

Majoriteten av textens förstadeltagare är specifika-abstrakta referenter men det förekommer 

också vissa generella-abstrakta referenter. Följande exempel är en specifik-abstrakt referent 

som är typisk för texten: Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är 

att vara källkritisk. Det går ändå att argumentera för att denna referent inte är speciellt 

abstrakt i kontexten.  

Vidare innehåller texten relativt många ideationella grammatiska metaforer varav vissa gör 

den mer abstrakt. Ett bra exempel där de bidrar till abstraktion är: Stater och organisationer 

använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och 

hur vi agerar. Här är det svårt att veta vilka vi (våra) är och vad värderingarna är. I 

sammanhanget skulle Våra värderingar till exempel kunna packas upp till hur vi i Sverige 
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värderar saker, tankar och saker som händer. I stort bidrar dock de ideationella grammatiska 

metaforerna snarare till att förkorta texten än att göra den speciellt abstrakt.  

Vidare är de kongruenta språkhandlingar som förekommer två påståenden och tre 

uppmaningar, vilket gör avsnittet relativt uppmanande och instruerande. Det finns även ett 

påstående och sex stycken frågor som skulle kunna fungera som uppmaningar. Mottagaren 

uppmanas att ställa sig dessa frågor för att skydda sig mot falsk information. Följande 

exempel visar påståendet och två av dessa frågor:  

 

Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:  

• Är det fakta eller åsikter?  

• Vad är syftet med informationen?  

 

Påståendet Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara 

källkritisk: skulle kunna fungera som en uppmaning eftersom det har en rådgivande eller 

rekommenderade karaktär. Frågorna kan fungera som uppmaningar eftersom det är på detta 

sätt avsändaren hävdar att mottagaren ska gå till väga för att skydda sig mot falsk 

information. Det kan även gå att se frågorna som påståenden men jag gör tolkningen att 

språkhandlingarna är inkongruenta påståenden som fungerar som uppmaningar.  

De kongruenta uppmaningarna kommer i slutet av texten. Följande mening visar hur 

mottagaren förväntas att vara aktiv: Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för 

att se om informationen stämmer. Överlag har texten en uppmanande och instruerande 

karaktär vilket är gynnsamt ur ett klarspråksperspektiv. Den läsarroll som konstrueras är 

alltså att mottagaren ska vara aktiv, ställa sig själv frågor och söka information från flera 

källor.  

6.1.5 Skydd mot anfall (1961) 

Ungefär hälften av textens processer är materiella och en tredjedel är relationella. Vissa 

processer är dock svåra att klassificera: Ta reda på var Du har närmaste skyddsrum – hemma 

och på arbetsplatsen. I sammanhanget tolkas Ta reda på som en mental process eftersom 

förändringen sker i tankevärlden, men en alternativ tolkning vore att se den som en materiell 

process om man tänker sig att mottagaren ska gå ut och leta upp skyddsrummet. En intressant 
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iakttagelse är att vissa av textens materiella processer är så pass ospecifika och generella att 

innehållet blir abstrakt: I hus som saknar skyddsrum måste skyddet förbättras. Alla måste då 

hjälpas åt. Var och en måste ordna för sig och sin familj. Får att mottagaren ska förverkliga 

dessa uppmaningar hade det varit mer optimalt att använda mer explicita och specifika verb.  

 

Generellt är avsändaren mestadels anonym och texten är överlag tydlig med att mottagaren är 

den som ska vara aktiv, vilket illustreras i exemplet: Ha alltid klart för dig var närmaste och 

bästa skydd finns och hur Du snabbt skall ta dig dit – hemma och på arbetsplatsen. Detta är 

ändamålsenligt ur ett klarspråksperspektiv eftersom det blir tydlig vad mottagaren behöver 

göra för att klara av situationen. En majoritet av textens referenter är konkreta med en viss 

tyngd mot specifika-konkreta referenter. Många av de specifika-konkreta referenterna är du 

vilket gör att texten upplevs som riktad direkt till mottagaren. Detta bör ses som funktionellt i 

en rådgivande och uppmanande text.  

Vidare har avsnittet relativt få ideationella grammatiska metaforer, men de som förekommer 

bidrar till viss del till att göra texten abstrakt. Ett tydligt exempel är: Vid en skärpning av 

beredskapen skall skyddsrummen inredas. Här är det oklart för mottagaren vem som gör vad, 

vilket bidrar till abstraktion. Om man packar upp Vid en skärpning av beredskapen till Om 

myndigheten skärper beredskapen, eller möjligtvis Om myndigheten säger att medborgarna 

måste vara mer beredda på ett anfall, blir det tydligare vem som förväntas göra vad. Detta 

skulle bidra till minskad abstraktion och skapa en mer mottagaranpassad text vilket vore att 

föredra ur ett klarspråksperspektiv. 

 

Textens första del är av informerande karaktär och de språkhandlingar som förekommer är 

övervägande påståenden. Dessa påståenden bygger upp och motiverar den andra halvan av 

texten som har ett större antal kongruenta uppmaningar som exempelvis: Ta reda på var Du 

har närmaste skyddsrum – hemma och på arbetsplatsen. Det förekommer även ett antal 

påståenden som kan ha en uppmaningsfunktion: Vid en skärpning av beredskapen skall 

skyddsrummen inredas. Påståendet har en tydligt uppfordrande ton eftersom 

modalitetsmarkören skall inte lämnar utrymme till förhandling. I kontexten tolkas denna 

språkhandling snarare som en uppmaning. Den läsarroll som konstrueras är att mottagaren 

ska vara aktiv genom att bland annat söka upp information och inreda skyddsrum. 
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6.1.6 Skyddsrum och andra skyddande utrymmen (2018) 

Hälften av processerna är relationella, och något mer än en tredjedel materiella, vilket bör 

tyda på att texten är abstrakt, men i sammanhanget går det dock att argumentera för att 

textens relationella processer inte är speciellt abstrakta. I exemplet som följer vill jag hävda 

att bor och befinner inte bidrar nämnvärt till att skapa abstraktion: Ta reda på var ditt 

närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Dessa relationella 

processer utgörs av vardagliga ord som kan antas ingå i många människors vokabulär, vilket 

bör mildra av abstraktionsgraden. Hade avsändaren exempelvis valt den relationella 

processen residerar istället för bor hade texten blivit svårare att förstå. Vidare är det i regel 

mottagaren som realiseras som förstadeltagare genom exempelvis du och ditt närmaste 

skyddsrum vilket är funktionellt ur ett klarspråksperspektiv, eftersom det blir tydligt att 

mottagaren förväntas vara den aktiva. En annan aspekt som gör texten tydlig och greppbar är 

den relativt jämna fördelning mellan specifika, konkreta referenter och generella, konkreta 

referenter. Den vanligast förekommande specifika, konkreta referenten är du vilket kan ses 

som fördelaktigt i en text som uppmanar mottagaren att göra något. Det är även bra ur ett 

klarspråksperspektiv eftersom det skapar ett tydligt och begripligt språk.  

Ytterligare en aspekt som gör texten funktionell ur ett klarspråksperspektiv är textens 

språkhandlingar. Texten börjar med tre kongruenta påståenden och avslutas med två 

kongruenta uppmaningar. Den läsarroll som konstrueras är att mottagaren ska vara aktiv, 

vilket syns meningen: Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du 

befinner dig dagtid. Detta är funktionellt ur ett klarspråksperspektiv eftersom avsändaren 

klart uttalar vad mottagaren ska göra för att skydda sig. Vidare bidrar de få ideationella 

grammatiska metaforer som förekommer inte till att göra texten mer abstrakt.  

6.2 LIX 

Tabell 2 åskådliggör de undersökta texternas genomsnittliga meningslängd, andelen långa ord 

och respektive LIX-värden. 

Tabell 2. LIX-värden för uppsatsens undersökta texter. 
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Som tabell 2 visar är alla tre delar från Br-1961 lättlästa enligt LIX, medan Br-2018 har två 

medelsvåra delar och en lättläst del. Den genomsnittliga meningslängden är kortare i Br-2018 

än Br-1961, men andelen långa ord är större. Tabellen indikerar alltså att Br-1961 är mer 

lättläst än Br-2018 vilket är ett intressant resultat eftersom det går på tvär med hur texterna 

uppfattas ur ett klarspråksperspektiv. Br-1961 har längre meningslängd och mycket längre 

texter överlag medan Br-2018 har kortare avsnitt och ett mer koncist språk, vilket är mer 

förenligt med klarspråk. Denna iakttagelse går att koppla till Nyström Höög (2009:9) som 

resonerar att mätning av meningars genomsnittslängd bara ger en uppskattning av textens 

språk och stil och inte dess helhet. Nord och Forsberg (2016:101-102) resonerar i sin tur att 

en text inte är lättläst bara för att den har en genomsnittlig meningslängd, i kombination med 

korta ord. 

Detta ligger i linje med resultatet av den här studiens LIX-uträkning, som egentligen bara 

visar att Br-1961 är lättläst enligt meningarnas genomsnittslängd och andel långa ord. Den 

visar inte att Br-1961 är svår eftersom den har ett ålderdomligt språk, invecklade 

meningsstrukturer och ord som är svåra att förstå, vilket går tvärt emot hur Institutet för språk 

och folkminnen (2011:28) anser att myndigheter ska gå tillväga för att få ett enkelt språk. Ett 

bra exempel för att illustrera detta är meningen: Sverige vill fred. (1961). Meningen består av 

tre ord, varav två är korta, men meningen kan ändå anses vara svårbegriplig och abstrakt. 

6.3 Jämförande analys och fördjupning 

Vid ett jämförande av Br-1961 och Br-2018 står det klart att ett antal språkliga förändringar 

har skett, vilket följande avsnitt avser att redovisa och diskutera. Dessa observationer och 
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iakttagelser kommer att sammankopplas till aspekter från den tidigare forskning och de 

teorier som presenterats ovan. Resultatet kommer att jämföras och diskuteras i följande 

underavsnitt: Texternas omfång, Disposition, Facktermer och ålderdomligt språk, 

Avsändaren och mottagaren i texterna, Pronomen, Den breda mottagargruppen, Språklig 

nivå, Innehåll samt Mottagarnas olika förutsättningar.  

6.3.1 Texternas omfång 

Redan vid första anblick blir det tydligt att samtliga undersökta texter i Br-2018 är klart 

kortare än motsvarande texter i Br-1961. Enligt LIX-resultatet är den genomsnittliga 

meningslängden kortare i Br-2018 och broschyren har även kortare avsnitt och ett mer 

koncist språk, vilket är förenligt med klarspråksidealen, enligt Hedlund (2006:8). Exempelvis 

består avsnittet Skydd mot anfall (1961) av tjugoen grafiska meningar medan motsvarande 

avsnitt Skyddsrum och andra skyddande utrymmen (2018) utgörs av fem grafiska meningar. 

Denna förändring kan kopplas direkt till klarspråksidealet begripligt språk. Enligt Institutet 

för språk och folkminnen (2011:28-29) är korta texter ett sätt att skapa ett begripligt språk 

eftersom dessa texter både sparar lästid och reducerar risken för att missförstånd ska uppstå. I 

ljuset av denna definition går det alltså att se en tydlig språklig förändring ur ett 

klarspråksperspektiv mellan Br-1961 och Br-2018.  

Nord och Forsbergs (2016:97-98) studie pekade ut tre centrala aspekter för förändring av 

texterna: en tydlig struktur, ett begripligt språk och rimlig volym. Dessa tre aspekter är 

förändringar som även jag noterat i analysen av Br-1961 och Br-2018. Det kan alltså vara 

givande att dra vissa paralleller mellan Nord och Forsberg (2016) och denna undersökning. 

Nord och Forsberg (2016:99) noterade i sin studie att LIX-värdet inte blivit lägre men att 

texterna blivit mer enhetliga. Dock observerade Nord och Forsberg (2016:100) att texternas 

omfång i snitt inte minskat, utan tvärtom ökat. I denna uppsats visar dock jämförelsen mellan 

respektive avsnitt en klar skillnad då texterna i Br-2018 är klart kortare än Br-1961. 

6.3.2 Disposition 

Gällande texternas disposition går det också att urskilja en tydlig förändring mellan Br-2018 

och Br-1961. Br-2018 har en emfatisk disposition där det viktigaste innehållet kommer först, 

vilket inte Br-1961 har i samma utsträckning. Dessa skillnader blir till exempel synliga i de 

 
31 



avsnitt som inleder respektive broschyr. I avsnittet Till Sveriges invånare (2018) presenteras 

omgående varför mottagaren får broschyren, vem avsändaren är och vad broschyrens syfte är. 

Innehållet är alltså disponerat efter klarspråksprincipen att den viktigaste informationen ska 

komma först, enligt Hedlund (2006:8).  

Motsvarande avsnitt, Till Sveriges medborgare (1961), inleds med den något kryptiska 

meningen Sverige vill fred. för att sedan dryfta relativt abstrakta begrepp som avspänning 

mellan stormakterna och de internationella motsättningarna, samt övergripande resonemang 

om Sveriges försvar. Först mot slutet av texten kopplas broschyren ihop med mottagaren då 

denna uppmanas att noggrant läsa innehållet. Gällande disposition går det alltså att observera 

en tydlig språklig förändring ur ett klarspråksperspektiv mellan Br-1961 och Br-2018. Denna 

förändring går att koppla till Nord och Forsberg (2016:100) som såg att ärenden som skrevs 

innan klarspråksinsatsen hade en disposition där det viktiga alltid låg sist, men efter 

klarspråksinsatsen låg det viktiga alltid först i texten. Detta visade att en emfatisk 

dispositionsprincip hade slagit igenom. Detta verkar även gälla för Br-2018 vilket skulle 

kunna tolkas som en faktiskt effekt av klarspråksarbete.  

Detta resultat går att koppla till Institutet för språk och folkminnens (2011:28) definition av 

klarspråksidealet begripligt språk som säger att både dispositionen och informationsurvalet är 

viktiga för att skapa en begriplig och mottagaranpassad text. Detta bekräftas av även av 

Ehrenberg-Sundin och Sundin (2015:20-21) som resonerar att det är viktigt att fokusera på 

det centrala i innehållet och inte i detaljer eller omständliga beskrivningar av bakgrunden. 

Detta pekar på att dispositionen i Br-2018 fungerar klart bättre ur ett klarspråksperspektiv än 

Br-1961.  

6.3.3 Facktermer och ålderdomligt språk 

Ytterligare en språklig skillnad mellan broschyrerna är användandet av fackuttryck. 

Facktermer och uttryck som inte förklaras skapar svårbegripliga texter och är inte förenligt 

med ett enkelt språk enligt Institutet för språk och folkminnen (2011:28). Hedlund (2006:8) 

resonerar att trots att svenskan är i ständig förändring används fortfarande många 

ålderdomliga ord i myndighetsspråket. I Br-1961 finns ett antal meningar som blir svårlästa 

just på grund av att de innehåller facktermer, vilket illustreras tydligt i exemplet: Varje 
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medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret – inom 

krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, sjukvården, i hemmen.  

Begrepp som krigsproduktionen och folkförsörjningen kan möjligtvis vara föråldrade, och 

därav svårbegripliga för en nutida mottagare. En genomsnittlig läsare på 1960-talet kanske 

hade kunskaper om dessa grenar av det totala försvaret och även en nutida läsare, med 

kunskap om militära uttryck och begrepp, kan eventuellt förstå texten utan problem. Men 

oavsett det går det att hävda att dessa begrepp bidrar till att göra texten svårtolkad och att 

mottagaranpassning helt enkelt brister. I Br-2018 förekommer det överlag få facktermer 

vilket är förenligt med klarspråksidealen enligt Hedlund (2006:8). Detta kan antas vara en 

effekt av klarspråksarbete från myndighetens sida och här går det alltså att identifiera en klar 

språklig skillnad mellan de olika broschyrerna. 

Även från analysen av nominala referenter finns exempel där abstrakta referenter gör texten 

svår: Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd (1961). 

Frihet är ett abstrakt begrepp som i en viss situation kan ha en vardaglig betydelse, medan det 

i andra situationer kan vara specifikt. I den här kontexten tolkas frihet som en omskrivning 

för Sverige vilket kan anses vara en abstrakt liknelse. Hållsten (2013:102-103) menar att det 

fördelaktiga med att betona kontexten i analys av nominala referenter är användandet och 

sammanhanget får styra kategoriseringen. I den här kontexten blir frihet klart abstrakt. 

För övrigt är det lämpligt att belysa det problematiska i att jämföra texterna ur perspektivet 

föråldrade formuleringar eftersom Br-1961 skickades ut för nästan sextio år sedan, långt 

innan klarspråk var ett begrepp. Den skillnad som går att urskilja mellan broschyrerna är 

dock att det inte förekommer föråldrade formuleringar i Br-2018. Detta kan antas vara en 

effekt av klarspråksarbete från myndighetens sida och ligger helt i linje med klarspråksidealet 

att undvika ålderdomliga och svårbegripliga ord, enligt Hedlund (2006:8) och 

Rikstermbankens (2013) definition av klarspråk. 

6.3.4 Avsändaren och mottagaren i texterna 

Rahm och Ohlsson (2009:28) anser att en viktig aspekt av myndigheternas klarspråksarbete 

är orienteringen mot mottagaren i texter och kommunikation. De menar att detta är en 

förändring från äldre myndighetsspråk där asymmetriska relationer mellan medborgaren och 
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myndigheten yttrades genom icke-mottagaranpassade texter och byråkratiskt språk. I den här 

analysens material finns vissa skillnader i hur avsändaren och mottagaren framställs. Till att 

börja med är Till Sveriges medborgare (1961) signerad av dåvarande kung Gustaf VI Adolf 

och dåvarande statsminister Tage Erlander, vilket gör att broschyren har tydliga avsändare. 

Det ger även texten en viss tyngd och auktoritet att just kungen och statsminister står som 

avsändare, vilket möjligtvist skulle kunna påverka hur mottagaren tar till sig textens 

uppmaningar och rekommendationer.  

Till Sveriges invånare (2018) saknar underskrift men det klargörs redan i andra meningen att 

MSB ansvarar för broschyrens innehåll. Här är det alltså ingen person i maktposition som står 

som avsändare, utan hela myndigheten. Detta skulle kunna resultera i en mindre personlig, 

men möjligtvis mer symmetrisk relation mellan avsändaren och mottagaren. Denna 

iakttagelse korrelerar med Rahm och Ohlssons (2009:28) tankar om att det skett en 

förändring från att medborgarna haft ett asymmetriskt förhållande till staten, där de varit 

beroende av att staten varit aktiv och beskyddande, till att den enskilde medborgaren ska ha 

ansvar och kontroll över den egna livssituationen. Rahm och Ohlsson (2009:28) hävdar att 

under de senaste 25 åren har svenska medborgare gjorts alltmer ansvariga för sin egen 

livssituation. Denna uppfattning överensstämmer med mitt undersökta materials funktion, då 

MSB med hjälp av broschyren skjuter över ansvaret på mottagaren, som själv ska ansvara för 

att klara sig i en nödsituation. 

Hur synliga avsändaren och mottagaren är skiljer sig något från text till text enligt resultatet 

av den ideationella analysen. I Till Sveriges medborgare (1961) realiseras avsändaren i större 

grad som förstadeltagare än mottagaren, medan Till Sveriges invånare (2018) har få processer 

där avsändaren eller mottagaren är förstadeltagare. I Motståndsanda (1961) realiseras 

mottagaren sällan som förstadeltagare i processen men det är ofta underförstått att det är 

denne som ska vara aktiv och den som texten riktar sig till. I Var vaksam mot falsk 

information (2018) finns överlag få mänskliga förstadeltagare men även här förekommer ett 

flertal processer där det är underförstått att det är mottagaren som ska aktiv. I Skydd mot 

anfall (1961) är avsändaren mestadels anonym och många gånger är det mottagaren som 

realiseras som förstadeltagare. Detta gäller även för Skyddsrum och andra skyddande 
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utrymmen (2018) där det i regel är mottagaren som realiseras som förstadeltagare och den 

som ska vara aktiv.  

Sammanfattningsvis visar alltså den ideationella analysen att det förekommer vissa skillnader 

mellan hur synliga avsändaren och mottagaren är i broschyrerna, till exempel verkar 

avsändaren vara mindre synlig i Br-2018. Det är dock svårt att etablera ett tydlig mönster 

mellan Br-1961 och Br-2018 eftersom resultatet tyder på att det helt enkelt skiftar mellan 

varje enskilt avsnitt. Det går dock att slå fast att avsändaren syns på olika sätt i de olika 

broschyrerna. I Br-1961 syns avsändaren bland annat genom: Sverige, vårt försvar, vårt land, 

Sveriges folk, vår frihet. I Br-2018 synliggörs avsändaren inte lika explicit. I Br-1961 syns 

även mottagaren mer än i Br-2018 bland annat genom: varje medborgare, var och en, 

Sveriges medborgare, du själv och din familj, du och dig.  

6.3.5 Pronomen 

Det är även intressant att titta på texternas pronomenbruk. Ibland används ett vi som 

inkluderar både avsändaren och mottagaren, vilket följande mening visar: En av våra 

viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra (2018). I nästa 

mening växlar texten till ett du-tilltal: Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre 

kommer att klara en svår påfrestning (2018). Texten rör sig på detta sätt från ett generellt 

perspektiv till ett mottagarperspektiv. Även Rahm och Ohlsson (2009:32-33) ser ett liknande 

pronomenbruk i delar av deras material, vilket skulle kunna peka på att denna användning är 

vanlig i informationsbroschyrer. Vidare resonerar Rahm och Ohlsson (2009:34) att ett 

frekvent du-tilltal harmoniserar med klarspråksidealen om direkt tilltal och tydlig orientering 

mot mottagaren. Kopplas detta antagande till mitt material så ser vi dock att det förekommer 

relativt få du i Br-2018. Endast Skyddsrum och andra skyddande utrymmen har ett frekvent 

du-tilltal där du, ditt och dig förekommer. I Br-1961 är ett du-tilltalet något vanligare överlag 

men det är främst i Skydd mot anfall det går att urskilja ett tydligt och frekvent du-tilltal. 

Detta skulle kunna peka på att mottagaren är mer synlig i Br-1961 än Br-2018. 

 

På sista sidan i Br-2018 hittas viktiga telefonnummer och webbplatser där mottagaren kan få 

information om olyckor, sjukvårdsupplysning eller anmäla brott. Rahm och Ohlsson 

(2009:40-41) menar att denna kommunikation är enkelriktad, eftersom situationen inte 
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erbjuder mottagaren annan möjlighet till interaktion än baksidans telefonnummer till 

avsändaren. Här går det dock att påpeka att i jämförelse är detta en klar förbättring mot 

Br-1961, där mottagaren inte ges någon möjlighet till ytterligare information vare sig via 

telefon eller post. Detta resulterar både i att avsändaren är mindre synlig i Br-1961 och att 

relationen mellan avsändaren och mottagaren blir asymmetrisk. Att Br-2018 ger mottagaren 

möjlighet att hitta mer information kan ses som en effekt av klarspråksarbete. Det går att 

argumentera för att den enkelriktade kommunikationssituationen, som Rahm och Ohlsson 

(2009:40-41) kallar den, ändå kan vara gynnsam ur ett klarspråksperspektiv, beaktat 

broschyrens format och funktion. 

6.3.6 Den breda mottagargruppen 

Forskningen om klarspråk verkar till synes vara helt överens om det komplicerade i att skriva 

mottagarorienterade texter till en grupp som är bred och olikartad. Exempelvis resonerar 

Bendegard (2015:9) att när avsändaren vänder sig till en stor mottagargrupp är det sannolikt 

att deras förkunskaper och referensramar är mycket olika. Bendegard (2015:9) ställer sig 

frågan om det ens går att uppnå verklig mottagaranpassning när avsändaren vänder sig till 

breda, mångfasetterade och mycket skiftande mottagargrupper. Ur ett klarspråksperspektiv 

blir det intressant att undersöka hur avsändaren går tillväga för att ta sig an de problem som 

uppstår med att vända sig till en mottagargrupp som innefattar 4,8 miljoner svenska hushåll, 

samt att se eventuella skillnader mellan Br-2018 och Br-1961. 

6.3.7 Språklig nivå 

På en språklig nivå går det att se hur Br-2018 till viss del följer klarspråksidealen för att 

uppnå en mottagaranpassad text. Gällande dispositionen visade avsnitt 6.3.2 att Br-2018 har 

en emfatisk disposition där det viktigaste innehållet kommer först, vilket ger en bred 

mottagargrupp förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet. Denna typ av disposition finns 

inte i samma utsträckning i Br-1961. Det går även att se att Br-2018 har en tydligare 

styckesindelning än Br-1961, vilket gör den mer lättläst och överskådlig. Vidare visar 

jämförelsen i 6.3.1 att texterna i Br-2018 har ett klart mindre omfång än texterna i Br-1961, 

vilket också är bra ur ett mottagarperspektiv eftersom korta och begripliga texter reducerar 

risken för missförstånd enligt Institutet för språk och folkminnen (2011:28).  
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Det är också värt att nämna att Br-1961 har en grafisk utformning som är rörigare och svårare 

att tyda än Br-2018. Enligt Institutet för språk och folkminnen (2011:28) fyller den grafiska 

utformningen en viktig funktion i att skapa ett begripligt språk genom att vara enkel, tydlig 

och genomtänkt. I Br-1961 är brödtexten dock bitvis direkt placerad ovanpå bilder och grafik 

vilket kan göra det svårt att tyda vad som står. Den grafiska utformningen är definitivt 

enklare i Br-2018. Text och bild hamnar aldrig direkt ovanpå varandra vilket resulterar i att 

texten blir mer lättläst. Även ur detta perspektiv är Br-2018 klart mer mottagaranpassad än 

Br-1961.  

6.3.8 Innehåll 

Nyström Höög (2009:10) menar att en av de största svårigheterna i klarspråksarbetet är att 

anpassa innehållet till en stor och svårgreppbar mottagargrupp, samt att väga in deras läsmål 

och lässituationer. Rahm och Ohlsson (2009:40) resonerar i sin tur att problemet för 

myndighetsinformationen ligger i att det saknas etablerade textmönster utifrån ett avgränsat 

antal genredrag, snarare än i den ytspråkliga utformningen. Detta beror enligt författarna 

delvis på att mottagargruppen kan vara så bred att det är komplicerat att skriva 

mottagarorienterade texter. Även Bendegard (2015:5) noterar att svårigheterna i texten ofta 

gäller ett komplicerat och svårtillgängligt innehåll. Viss forskning pekar alltså på att det 

snarare är innehållesmässigt än på textnivå som det brister i mottagaranpassningen. Denna 

studies resultat pekar åt samma håll.  

I materialet är det svårt att identifiera konkreta avsnitt där Br-2018 har anpassat innehållet 

efter den stora mottagargruppen, men vid en jämförelse med Br-1961 går att ändå att urskilja 

förbättringar som kan kopplas till mottagaranpassning. Genom den ideationella analysen gick 

det att urskilja att vissa faktorer påverkar hur konkreta eller abstrakta texterna är. Genom att 

undersöka abstraktionsgraden, och relationen till den verklighet som skildras, går det att få 

svar på hur lättillgänglig en text är för mottagaren, enligt Hallesson (2019:40). Holmberg och 

Karlsson (2019:94) anser att det generellt går att se att relationella processer är vanligt 

förekommande i abstrakta texter. Det går alltså att anta att en högre abstraktionsgrad påverkar 

hur mottagaren tar till sig texten. Av den ideationella analysens resultat går det att dra den 

försiktiga slutsatsen att när avsändaren använder materiella processer för att beskriva hur 

mottagaren ska gå tillväga, kan texterna ses som funktionella ur ett klarspråksperspektiv. 
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Detta eftersom det i dessa fall blir tydligt vad mottagaren förväntas göra. Detta kan anses 

anpassa texterna till mottagaren, oavsett dennes bakgrundskunskap eller kännedom om 

ämnet. En intressant iakttagelse är dock att vissa materiella processer är så pass ospecifika 

och generella att innehållet trots allt blir abstrakt. 

Den ideationella analysen visar också att abstraktionen i texterna i hög grad skapas genom att 

relationella processer kombineras med abstrakta referenter såsom ålderdomliga uttryck, 

begrepp i tankevärlden samt facktermer. Detta är något vanligare i Br-1961 men det finns 

exempel i båda broschyrerna. De relationella processer där processkärnan och referenter 

istället utgörs av vardagliga ord har en mildare grad av abstraktion.  

 

Ett exempel på adekvat mottagaranpassning syns i avsnittet Skyddsrum och andra skyddande 

utrymmen (2018) där mottagaren vägleds genom texten: Ta reda på var ditt närmaste 

skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Vid flyglarm ska du omedelbart 

bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel 

eller tunnelbanestation. Stycket kan anses mottagaranpassat såtillvida att det är konkret, har 

ett förklarande drag, och att dess processer är hämtade från ett vardagligt språk. Det intar vad 

Hållsten (2013:96) kallar ett vardagligt perspektiv. Stycket och har en mänsklig deltagare, 

som alltså är mottagaren, samt den specifika-konkreta referenten du vilket är fördelaktigt ur 

ett tydlighetsperspektiv. 

Vidare visar den interpersonella analysen att en majoritet av språkhandlingarna i Br-2018 är 

kongruenta vilket bör kunna ses som fördelaktigt ur ett klarspråksperspektiv. En hög grad av 

kongruenta språkhandlingar bör lättare kunna förstås av breda mottagargrupper eftersom 

detta gör texten konkret, vilket i sin tur tydliggör för mottagarna vad dessa förväntas göra. 

Jämförelsevis innehåller Br-1961 något fler inkongruenta språkhandlingar än Br-2018. 

6.3.9 Mottagarnas olika förutsättningar 

I Sverige finns ett relativt stort antal invånare som har ett annat modersmål än svenska, som 

även kan vara vana vid andra samhällsinstitutioner och ha en varierande grundutbildning 

jämfört med den svenska. Dessa invånare kan anses vara en mångfacetterad och heterogen 

målgrupp som kan vara svår att nå ut till. Just ett mångspråkigt samhälle kan enligt Nyström 

 
38 



Höög (2009:12) vara en utmaning för klarspråksverksamheten. Denna åsikt stöds av 

Bendegards (2015:9) tankar om att det är ofrånkomligt att exempelvis bakgrundskunskaper, 

inställning till ämnet och läsvana, varierar inom stora mottagargrupper. Detta blir speciellt 

tydligt i hennes studie eftersom mottagarna kommer från olika EU-länder. 

Kanske man i ljuset av detta kan anse att en myndighetstext strävar mot mottagaranpassning 

om den inte tar mottagarens kännedom om samhället för given. I Till Sveriges invånare 

(2018) hittas följande exempel: Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och 

organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Här förutsätts å ena sidan att 

mottagaren har kännedom om att dessa olika samhällsaktörer existerar, men å andra sidan 

förklaras att just dessa aktörer ansvarar för ett fungerande samhälle, vilket är bra ur ett 

mottagarperspektiv. I Motståndsanda (1961) hittas meningen: Åsiktsbildningen liksom 

kritiken mot myndigheterna förblir fri även under krig. Här förklaras varken vad 

Åsiktsbildningen eller kritiken mot myndigheterna innebär. Detta gör att en mottagare utan 

kännedom om dessa begrepp inte förstår meningen, vilket blir problematiskt i 

kommunikationen mellan myndigheten och invånaren. 

Det går även att tänka sig att en hög grad av kongruenta uppmaningar skulle vara ett tecken 

på anpassning mot en lättare svenska då dessa språkhandlingar tydligt instruerar vad 

mottagarna förväntas göra. I Br-2018 är större delen av språkhandlingarna kongruenta vilket 

enligt detta resonemang bör vara bra ur ett klarspråksperspektiv. 

För att bättre kunna mottagaranpassa texter till en bred mottagargrupp krävs en iterativ 

process där texterna testas på den tänkta mottagargruppen. Här går det att tänka sig att ju 

bredare mottagargruppen är, desto viktigare blir tester och utvärdering. Detta antagande går 

att koppla till Nyström Höög (2009:9-10) som hävdar att texter behöver testas på verkliga 

mottagare för att avsändaren ska kunna utvärdera hur texterna uppfattas i praktiken. 

Myndigheter som utgår från studier på fokusgrupper får en relativt verklig uppfattning om 

hur texterna fungerar, även fast situationerna är konstruerade, enligt Nyström Höög 

(2009:10). De mottagargrupper som avsändaren kan identifiera bör alltså analyseras i 

praktiken för att klarspråksarbetet och mottagaranpassningen ska bli så effektiv som möjligt. 
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7. Slutsatser  

Den här avslutande delen av uppsatsen ska först göra en sammanfattning av analys- och 

resultatdelen för att sedan presentera slutsatser om undersökningens resultat, samt vissa andra 

slutsatser om broschyrerna, klarspråk och undersökningens metoder. Avslutningsvis kommer 

en kort diskussion om mottagaranpassning, utvärdering samt behovet av vidare forskning. 

Som frågeställningen antog står det klart att ett antal språkliga förändringar har skett mellan 

broschyrerna och av resultatet går det att dra vissa generella slutsatser om dessa skillnader. 

Samtliga undersökta texter från Br-2018 är klart kortare än motsvarande texter från Br-1961. 

Enligt LIX har Br-2018 kortare genomsnittlig meningslängd. Broschyren har även kortare 

avsnitt och ett mer koncist språk vilket enligt Hedlund (2006:8) är förenligt med 

klarspråksidealen. Gällande texternas disposition har Br-2018 en emfatisk disposition, vilket 

enligt Hedlund (2006:8) är en central klarspråksprincip. Detta har inte Br-1961 i samma 

utsträckning. I Br-2018 förekommer få facktermer, medan Br-1961 har ett antal meningar 

som blir svårlästa just på grund av att de innehåller facktermer. Det finns heller inga 

föråldrade formuleringar i Br-2018, men ett antal i Br-1961. Facktermer och uttryck som inte 

förklaras är inte förenligt med ett enkelt språk enligt Institutet för språk och folkminnen 

(2011:28). Det måste dock tas i beaktning att Br-1961 skickades ut för nästan sextio år sedan. 

Den ideationella analysen visade vissa skillnader mellan hur synliga avsändaren och 

mottagaren är i broschyrerna men det är dock svårt att etablera ett tydlig mönster mellan 

Br-1961 och Br-2018 då resultatet pekar på att det skiftar mellan varje enskilt avsnitt. 

Avsändaren verkar dock vara mindre synlig i Br-2018. Br-1961 har ett något mer frekvent 

du-tilltal vilket kan peka på en mer synlig mottagare än i Br-2018. Ett frekvent du-tilltal 

harmoniserar med klarspråksidealen om direkt tilltal och tydlig orientering mot mottagaren 

enligt Rahm och Ohlsson (2009:34).  

Bendegard (2015:5) menar att svårigheterna i texten ofta gäller ett komplicerat och 

svårtillgängligt innehåll vilket även den här studien pekar på. Analysen visar att abstraktionen 

i texterna ofta skapas genom relationella processer i kombination med abstrakta referenter 

som ålderdomliga uttryck, abstrakta begrepp och facktermer. Detta är något vanligare i 

Br-1961 men det förekommer exempel i båda broschyrerna. Vidare har Br-2018 även en 
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grafisk utformning som är tydligare än Br-1961 vilket Institutet för språk och folkminnen 

(2011:28) anser vara viktigt för att skapa ett begripligt språk.  

Avsnitt 6.3.8 tog upp ett tydligt exempel på lyckad mottagaranpassning som syns i Br-2018. 

Där vägleds mottagaren genom texten genom att den har ett förklarande drag, ett vardagligt 

perspektiv, mänsklig deltagare och du-tilltal, vilket är funktionellt ur ett klarspråksperspektiv. 

Det går även att urskilja att majoriteten av språkhandlingarna i Br-2018 är kongruenta vilket 

kan ses som fördelaktigt ur ett klarspråksperspektiv. Ett frekvent användande av kongruenta 

uppmaningar skulle även kunna ses som anpassning mot en lättare svenska då dessa 

språkhandlingar tydligt instruerar. Br-1961 innehåller i jämförelse något fler inkongruenta 

språkhandlingar än Br-2018. En ytterligare skillnad ligger i att Br-1961 har flera passager där 

mottagaren förväntas ha kunskaper om hur försvarsmakten och samhället fungerar. Br-2018 

tar inte i lika hög grad mottagarens kännedom om samhället för given vilket är fördelaktigt 

för mottagaranpassningen och förenligt med klarspråk. 

Av analysens resultat går det att dra en rad slutsatser gällande skillnaderna mellan de båda 

broschyrerna. Språkliga förändringar har skett i relativt stor utsträckning och många av dessa 

kan kopplas till klarspråksidealen och till klarspråksarbete. Speciellt på en språklig nivå syns 

det tydliga skillnader mellan broschyrerna. Det går att dra slutsatsen att Br-2018 är 

klarspråksanpassad på relativt många områden då broschyren har en emfatisk disposition, en 

tydligare styckesindelning, kortare stycken och ett mer koncist språk än Br-1961. Det går 

även att dra slutsatsen att det finns vissa skillnader i hur avsändaren och mottagaren 

framställs mellan broschyrerna. Till exempel verkar avsändaren vara mindre synlig i 

Br-2018. I Br-1961 är du-tilltalet överlag något vanligare än i Br-2018, vilket möjligtvis kan 

peka på en något mer synlig mottagare. Det är dock svårt att etablera ett tydligt mönster 

mellan broschyrerna eftersom resultatet tyder på att det skiftar mellan varje enskilt avsnitt.  

Gällande mottagaranpassning till den breda mottagargruppen går det att dra den försiktiga 

slutsatsen att det ur ett klarspråksperspektiv är ändamålsenligt att använda materiella 

processer för att beskriva hur mottagaren ska gå tillväga. Det går även att dra slutsatsen att 

svåra meningar ofta skapas av relationella processer i kombination med abstrakta referenter, 

ålderdomliga ord och fackspråk. Vidare drar jag slutsatsen att en hög grad av kongruenta 

språkhandlingar både gör texten konkret och kan ses som ett tecken på anpassning till en 
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lättare svenska. Det går att se att texterna i Br-2018 anpassas till den breda mottagargruppen 

genom att kongruenta språkhandlingar generellt är något vanligare än i Br-1961. Vidare följer 

Br-2018 till viss del klarspråksidealen för att mottagaranpassa texterna genom exempelvis 

emfatisk disposition, tydlig styckesindelning och en funktionell grafisk utformning. I Br-2018 

förekommer även få relationella processer som kombineras med abstrakta referenter. 

Det går även att dra slutsatsen att många klarspråksråd rör texters språkliga nivå, såsom svåra 

ord och meningars genomsnittslängd. Ett stort bekymmer i klarspråksarbetet verkar dock i 

själva verket ligga i det problematiska i att skriva mottagaranpassat till en bred 

mottagargrupp. Av allt att döma finns det ett behov av ta fram klarspråksråd som behandlar 

textens innehåll, för ytterligare kunskapsutveckling inom klarspråksfältet.  

Vidare har jag kommit fram till två metodologiska slutsatser. För det första instämmer jag i 

Nyström Höögs (2009:11) resonemang att SFG i hög grad kan berika diskussionen om 

myndighetstexters tillgänglighet. Nyström Höög (2009:11) anser att det bör vara intressant att 

titta på offentliga texter med utgångspunkt i att undersöka vad avsändaren vill uträtta med 

hjälp av texten. I och med att ett begripligt myndighetsspråk kan ses som en stöttepelare i ett 

demokratiskt samhälle menar jag att det är högst relevant att angripa myndighetstexter ur 

olika perspektiv, och med olika metoder, för på sikt kunna förbättra kommunikationen. Att 

denna uppsats utgått från SFG i undersökningen av klarspråk har gett ett intressant perspektiv 

till myndighetstexter såväl som en rad intressanta resultat. Detta ger både studien, och SFG 

som metod, relevans och jag anser att SFG med fördel kan användas i ytterligare forskning 

om myndighetstexter.  

Den andra metodologiska slutsatsen som går att dra av undersökningen är att LIX egentligen 

säger väldigt lite om hur pass klarspråksanpassade texter faktiskt är. Enligt tabell 2 visar 

LIX-värdena att Br-1961 är mer lättläst än Br-2018, men detta resultat går i strid med hur 

texterna uppfattas ur ett klarspråksperspektiv. Hur lättläst, begriplig eller mottagaranpassad, 

en text är kan antas handla lika mycket om innehåll som textnivå. Det är alltså inte givet att 

en enkel analysmetod ger rimliga resultat inom ett så komplicerat område som klarspråk, där 

många olika variabler spelar in. Det finns helt enkelt för många faktorer som inte tas i 

beaktning i LIX.  
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En av de tydligaste slutsatser som går att dra av klarspråksforskningen är att det är 

problematiskt att skriva mottagaranpassat till en bred målgrupp (Bendegard 2015; Nyström 

Höög 2009; Rahm och Ohlsson 2009). Att skriva en mottagaranpassad text till en grupp med 

varierande bakgrundskunskaper och läsvana är alltså praktiskt taget ogenomförbart. Som en 

logisk följd av denna insikt vore det ur ett klarspråksperspektiv mest funktionellt att skriva 

olika texter för de olika mottagargrupper som går att identifiera, samt att utvärdera texterna 

med hjälp av testpersoner från de olika grupperna eller genom fokusgrupper. Att skriva 

många olika versioner av samma text får dock ses som problematiskt ur ett 

organisationsperspektiv. Speciellt i ett sammanhang som broschyrutskick från en myndighet 

till 4,8 miljoner hushåll. Dock vore det önskvärt att myndigheter i större utsträckning 

reflekterade över hur de ska nå ut till breda grupper, och överväga att i ännu högre grad göra 

flera olika versioner av samma text.  

Eftersom klarspråksarbete kan anses fylla en betydelsefull demokratisk funktion, bekostas av 

skattemedel och har stöd i språklagen går det att argumentera för att arbetet bör utvärderas 

och att resultatet ska mätas och utredas ordentligt. En fråga värd att undersöka är om 

myndigheter faktiskt mäter resultaten av sitt klarspråksarbete och hur de i sådana fall går 

tillväga. Det är tänkbart att en sådan undersökning på sikt skulle skapa ett mer effektivt 

klarspråksabete på landets myndigheter.  

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att det finns ett behov av vidare forskning gällande 

mottagaranpassning i klarspråksarbetet. Detta för att myndigheter bättre ska kunna nå ut till 

invånarna. Sveriges flerspråkiga befolkning växer och kraven på tillgänglighet ökar vilket gör 

utvecklingen av myndigheters mottagaranpassning och klarspråksarbete mer aktuellt än 

någonsin. För att utveckla mottagaranpassningen för myndighetstexter kan det tänkas vara 

intressant att applicera forskning från exempelvis kommunikationsvetenskap eller andra 

forskningsfält. Det går även att förvänta sig att myndigheter framöver kommer att ställas 

inför många intressanta utmaningar i klarspråksarbetet i och med de nya kommunikationssätt 

som kommer med digitaliseringen. Eftersom kommunikationen mellan myndigheter och 

invånare fyller en viktig demokratisk funktion hoppas jag att klarspråk i framtiden får högre 

status och en mer central position inom språkforskningen. 
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