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Sammandrag
Klarspråk är användandet av ett enkelt och begripligt myndighetsspråk. Användandet av

klarspråk är lagstadgat i Sverige, och att offentliga texter kan förstås är en förutsättning för

demokrati. Trots det har man ännu inte i någon större vetenskaplig omfattning kontrollerat

klarspråkets effektivitet och hur det uppfattas. Kunskap om hur man i målgruppen ser på

klarspråk är viktigt för att höja klarspråkets status, en målsättning som bland annat

justitiedepartementet uttryckt som önskvärd.

Denna undersökning har utförts med en testgrupp med 50 vuxna svenskar med varierande

kön, utbildning och ålder. Svarspersonerna har fått besvara en enkät antingen innehållande en

myndighetstext tagen från hemsidan för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF),

eller innehållande en text som skrivits om enligt riktlinjer för klarspråk. Svarspersonerna har i

enkäten, som fyllts i online, fått bedöma graden av begriplighet, lättlästhet, professionalitet,

trovärdighet och nyansering av språket.

Enkätsvaren har visat att texter som följer riktlinjer för klarspråk inte alls har uppfattats som

mer begripliga eller lättlästa. Inte heller vad gäller övriga faktorer har de omskrivna texterna

visat sig vara mycket bättre. Tvärtom har vissa negativa attityder mot klarspråk kunnat

utläsas. Det är av stort intresse för fortsatt klarspråkarbete att detta område undersöks mer

ingående. Om det visar sig att de tendenser som denna undersökning indikerar stämmer, bör

man arbeta för större acceptans av och mer positiva attityder till klarspråk.
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1. Inledning
I Sverige har vi en lag om användande av klarspråk. Det innebär att alla offentliga

myndigheter har en skyldighet att använda sig av ett vårdat, enkelt och begripligt språk. I

förvaltningslagen (1986:223, § 7) står följande: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka

sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med

den att göra.” Att alla ska kunna ta del av och förstå en offentlig text är viktigt i ett

demokratiskt samhälle.

I rapporten Klarspråk lönar sig (2006:12) konstaterar Anneli Hedlund att klarspråk behöver

få bättre status. Främst bland myndigheterna själva möter man motstånd mot klarspråk, där

tradition, resursbrist och rädsla att inte behålla den korrekta betydelsen är några problem som

använts som argument mot klarspråk. Klarspråk kan dock även få kritik även från andra håll.

Den 31 oktober 2011 publicerades en ledarartikel av NT (Norrköpings Tidningar) angående

klarspråk. Skribenten är orolig för att det offentliga språket ska bli alltför enkelt och därmed

torftigt:

En text kan bli klart sämre om den anpassas så att Alla med stort A ska förstå den. Vad mera är:

Språklagen ger det offentliga ett särskilt ansvar att vårda det svenska språket. Därför är det farligt om

kanslisvenskan slår över i sin motsats, ett torftigt språk med ett allt mindre och allt mer okomplicerat

ordförråd. På sikt kan det omöjligt vara god språkvård. Allt med måtta, således.

Uppenbarligen finns det viss oro för att klarspråk ska medföra ett försämrat språk. Negativa

attityder till klarspråk är viktiga att undersöka, eftersom de har en stor betydelse för fortsatt

klarspråksarbete.

1.1 Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om klarspråk kan uppfattas negativt hos

mottagargruppen, alltså hos läsarna till myndighetstexter. Finns det anledning att använda sig

av ett komplicerat språk, och i så fall varför? Om mottagargruppen har en negativ attityd mot

klarspråk bör det finnas sätt att förbättra attityden. Om det inte förekommer några negativa

attityder bör det motivera en om möjligt ännu bredare användning av klarspråk.

En annan del av undersökningen är att ta reda på om myndigheter följer reglerna för

klarspråk och om de texter som följer riktlinjerna för klarspråk uppfattas som mer begripliga
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och lättlästa än de som inte gör det. Undersökningen vidrör även hur väl klarspråk fungerar,

blir en text som följer riktlinjer för klarspråk begripligare än en text som inte gör det?

1.2 Uppsatsens disposition
I bakgrunden ger jag en kort introduktion till klarspråk och de tidigare arbeten som gjorts

inom området. Metod och material har två huvudsakliga delar, där den ena delen

sammanfattande behandlar metoden för mitt arbete och den andra delen behandlar mer

ingående hur enkäten har utformats. En stor del av arbetet med enkäten har utgjorts av arbetet

med att skriva om texter, vilket behandlas i ett eget delavsnitt. Efter metoden behandlar jag

resultatet, där enkätsvaren presenteras. Först presenteras svarsgruppen, sedan resultat för de

fyra olika enkäterna. Efter detta kommer en översikt över de öppna kommentarerna, sedan

visas en sammanslagning av enkäter med ursprungliga texter och enkäter med omskrivna

texter. I diskussionen analyserar jag resultaten och deras betydelse för klarspråksarbete.

Slutligen ger jag en sammanfattning och redovisar en slutsats. I bilagorna finns möjlighet till

att studera undersökningen mer ingående, då jag inkluderat enkäten så som svarspersonerna

läst den, de olika texterna och en överblick över samtliga enkätsvar. De avsnitt som har

många underrubriker har en förklaring av sin inbördes disposition i sina respektive avsnitt.

2. Bakgrund
2.1 Klarspråksarbete
Hur ser myndighetsspråket ut idag? Finns det möjlighet till större användning av klarspråk?

Klarspråksarbete är en viktig del av myndigheternas skrivande och språket uppmärksammas

på flera sätt. Varje år delar Språkrådet ut ett pris till den myndighet, det landsting eller den

kommun som har gett prov på goda resultat vad gäller arbetet med ett enkelt och begripligt

språk. Klarspråkskristallen, som priset kallas, är ett exempel på hur klarspråksarbete blir

synliggjort.

I rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Nyström 2004:103) behandlas de

attityder mot klarspråk som förkommer hos myndigheter. Bland annat anser vissa att

klarspråk bryter traditioner och får texten att framstå som mindre professionell. För att

klarspråk ska kunna få ännu högre status är det dock viktigt att man inte enbart fokuserar på

attityder till klarspråk bland språkvetare och de myndigheter och liknande som förväntas
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använda sig av det. För att klarspråk ska kunna få högre status är det relevant att även

uppmärksamma läsarens attityd mot klarspråk. Hittills saknas övergripande undersökningar

av hur klarspråk uppfattas bland mottagarna.

2.2 Tidigare forskning
Bland de böcker och artiklar som rekommenderas av Språkrådet förekommer instruktioner om

klarspråk samt uppföljning av myndigheters språkanvändning, men det saknas övergripande

attitydundersökningar bland ”vanligt folk”.  Enligt Birgitta Lindgren (muntl. 2011),

språkvårdare på Språkrådet, har arbete med klarspråk länge varit mycket praktiskt. Snarare än

att använda vetenskapliga metoder för att lyfta fram riktlinjer för klarspråk har man testat sig

fram och till exempel tagit färre följdfrågor som ett tecken på att en text är mer begriplig.

I Klarspråk i myndighetstext (2009) gör Eva Marcusson en analys av Skatteverkets

användande av klarspråk som är jämförbar med den del av mitt arbete där jag gör en

bedömning av och skriver om texter tagna från myndigheter.

3. Metod och material
Jag har utfört en enkätundersökning för att mäta attityder mot klarspråk i myndighetstext. Jag

har använt mig av två texter från hemsidan för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

(IAF). Dessa texter har skrivits om, och de ursprungliga texterna samt de omskrivna texterna

har använts i varsin enkät, vilket har gett fyra olika enkäter sammanlagt. Varje svarsperson

har alltså endast fått läsa en utav de fyra olika texterna. Enkäterna har skapats på Google

Dokument och har skickats ut via e-post till svarspersonerna. En vecka efter de första

utskicken har en påminnelse skickats till de svarspersoner som inte undanbett sig att ta emot

påminnelse. Ingående metod för enkätundersökningen beskrivs i avsnitt 3.1.

Ett antal skrifter, samtliga rekommenderade på Språkrådets hemsida för klarspråksarbete,

har använts som grund för att skriva om texterna. Hur jag har gått tillväga och vilket material

som använts för att skriva om texterna beskrivs i avsnitt 3.2.

3.1 Enkätundersökning
Svarsgruppen i denna undersökning har valts ut genom den så kallade snöbollsmetoden (se till

exempel Enkätboken (Trost 2007:32)). Det innebär att vänner och bekanta samt bekantas
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bekanta har utgjort svarsgruppen. Inga av de svarande har haft någon kunskap om min uppsats

utöver den information som getts i missivbrevet och i enkäten (se bilaga 1). I mitt fall har

några av testpersonerna kommit från en svensk avdelning på ett stort internationellt

Internetforum (reddit.com/r/sweden). Dessa testpersoner har jag alltså ingen bekantskap med.

Enkäten kan läsas i sin helhet i bilaga 1. Notera dock att dess formatering och utseende inte

är detsamma som det som visats för svarspersonerna. Figur 1 visar hur en del av enkät 4 har

sett ut för svarspersonerna. De huvudsakliga resultaten utgörs av de graderingar som

svarspersonerna har gjort med avseende på textens begriplighet, lättlästhet, professionalitet,

trovärdighet och nyansering. Begriplighet, lättlästhet och trovärdighet behandlas då de är

viktiga för klarspråkets funktion (Hedlund 2006:9). Professionalitet och nyansering har varit

ämnen som tagits upp i samband med kritik mot klarspråk (Nyström 2004:103). Graderingen

har skett med hjälp av en skala från 1-7, där 1 har inneburit exempelvis ”inte alls begriplig”

och 7 har inneburit ”mycket begriplig”. Svarspersonerna har haft möjlighet att ge texten en

neutral värdering, 4. I resultatdelen kommer de olika värderingarna på skalan behandlas som

”negativa” (1-3 på skalan), ”neutrala” (4 på skalan) och ”positiva” (5-7 på skalan).

Figur 1 En del av enkät 4, så som den sett ut för de testpersoner som besvarat den.
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3.2 Omarbetning av texterna
De ursprungliga texterna från IAF:s hemsida samt de omskriva texterna finns att läsa i bilaga

2, i den form de förekommit i enkäterna. Nedan följer de riktlinjer som använts vid

omskrivningen av texterna markerade med fetstil. Dessa riktlinjer inkluderar inte alla

riktlinjer som förekommit i instruktionerna, utan är de viktigaste och mest förekommande

instruktionerna. Vissa riktlinjer har fallit bort på grund av avgränsningar, till exempel har det

inte funnits möjlighet att arbeta ingående på sådant som layout (typsnitt, storlek, färgval,

marginaler och så vidare). Värt att nämna är också att båda texter har kontrollerats vad gäller

ordval med hjälp av Svarta listan. Inga av de ord som Svarta listan avråder från har dock

förekommit.

3.2.1 Innehåll
I Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:41) ges sammanfattande

inledningar som ett exempel på hur en text kan göras lättare och mer intressant. Inledningen

ska också gärna presentera huvudsyftet med texten. Exempelvis har ett extra stycke lagts till i

början av min version av text 1. Dess syfte är att lyfta fram och sammanfatta huvudsyftet med

hela texten. Liknande modifieringar har också skett på meningsnivå.

Enligt Klarspråk på nätet (Englund & Guldbrand 2004:103) och enligt Språkrådets

broschyr Klarspråk måste rubriker vara informativa. Även Att skriva bättre i jobbet

(Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:49) tar upp rubriker och förklarar att rubriker har som uppgift

både att avgränsa innehållet och att vara intresseväckande. I både text 1 och text två har jag

gjort egna rubriker, då rubriken till text 1 var bred och icke informativ, medan rubriken till

text 2 var smal och missvisande vad gäller textens innehåll.

I Språkrådets broschyr Klarspråk står det att det som inte behövs ska strykas, och det som

behöver förklaras ska förklaras. Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:34)

förklarar att man ska stryka oklarheter och självklarheter. Man bör också försöka vara så

konkret som möjligt, och inte använda långa omständiga formuleringar med lite innehåll.

I min omskrivning har det främst skett förtydliganden av oklarheter. Exempelvis har jag lagt

in en förklaring av vad omvärldsbevakning innebär i min omarbetning av text 2.

”Regleringsbrevet” som nämns i början av text 1 är exempel på en vaghet utan förklaring som

strukits som en oklarhet som inte varit nödvändig för sammanhanget.
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Ehrenberg-Sundin m.fl. förklarar i Att skriva bättre i jobbet (2008:53) att

styckeindelningar hjälper läsaren att tolka en text. Ett nytt stycke gör läsaren beredd på att

det kommer något nytt, och läsaren förväntar sig ett annat innehåll. Där ett stycke har

innehållit skilda ämnen i originaltexten har jag gjort nya styckeindelningar.

I Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:25) och Klarspråk på nätet

(Englund & Guldbrand 2004:73) nämns befolkning av texten som ett sätt att göra texten

lättare och mer personlig. Om avsändaren syns tydligt i texten blir det lättare att förstå vem

det är som säger eller gör något.

Denna typ av bearbetning har använts mycket frekvent i min omskrivning, där IAF i många

fall har ersätts med vi.

Punktlistor är ett bra sätt att presentera viktig information så att den blir lättläst. I Att skriva

bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:69) ges instruktionen att punktlistor bör följa

efter ”att” i en sats, vilket har tillämpats i den text där jag använt en sådan lista. Englund &

Guldbrand skriver i Klarspråk på nätet (2004:96) att man i punktlistor som följer på en

inkomplett sats (som i min punktlista) endast sätter ut en punkt, efter att samtliga punkter

ställts upp. Det är också detta format som jag har följt.

3.2.2 Meningar
Naturlig ordföljd och subjekt på sin naturliga plats är något som rekommenderas i Att

skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:105) och Klarspråk på nätet (Englund &

Guldbrand 2004:75). Denna tanke har funnits med när texterna skrivits om, men har inte

specifikt tillämpats då originaltexterna inte har haft ålderdomlig eller överdrivet formell

meningsbyggnad.

Huvudmeddelandet i varje mening ska komma först enligt Att skriva bättre i jobbet

(Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:104). I meningar som ”Operativ granskning,

skrivbordsgranskning och kartläggning är exempel på metoder som används i IAF:s tillsyn.” i

text 1 är meningsbyggnaden omvänd, vem det är som gör något visar sig i slutet av meningen,

och meningen börjar med en uppräkning av något som läsaren inte känner till förrän han eller

hon har läst hela meningen. I sådana här fall har meningarna byggts om i de omskrivna

versionerna, så att viktig information kommer först eller tidigt i meningen.

Ehrenberg-Sundin m.fl. rekommenderar i Att skriva bättre i jobbet (2008:102) att varje

mening får bära en betydelse, man bör inte försöka lägga in mängder av information i en

och samma mening. Meningar som ”Uppdraget är också att medverka i arbetet med att
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införliva de nya EU-förordningarna om social trygghet i Sverige, och i arbetet för ett ökat

elektroniskt utbyte av information inom arbetslöshetsförsäkringen mellan medlemsstaterna.” i

text 2 tar in två skilda betydelser i samma mening. I den omskrivna versionen har en

uppdelning av dessa meningar skett, i det här fallet genom att en punktlista har satts in.

I Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:106) förklaras att varierade

meningslängder ger en bra rytm i texten och gör den mer lättläst. Även i Klarspråk på nätet

(Englund & Guldbrand 2004:77) ges instruktioner om att variera meningslängder. I de fall där

originaltexterna använt enbart längre meningar efter varandra har jag växlat

meningslängderna. Jag har också, enligt Klarspråk-broschyrens råd, undvikt långa, invecklade

meningar.

Enligt Ehrenberg-Sundin i Att skriva bättre i jobbet (2008:59) bör meningar haka i varandra.

Varje mening ska innehålla något som ger upphov till nästa mening. I de omskrivna

texterna följer varje mening logiskt (med avseende på innehåll) på den föregående meningen,

och när meningarna inte har några tydliga samband mellan varandra har de placerats i olika

stycken.

3.2.3 Ord
Enligt Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin 2008:116) ska man undvika långa

sammanfogningar. Onödigt långa sammanskrivningar har delats upp i de omskrivna

texterna, till exempel har arbetslöshetsförsäkringssystemen från text 2 skrivits om till

systemen för arbetslöshetsförsäkringarna.

Så kallade skrytvingar eller skrytfenor nämns av Ehrenberg-Sundin i Att skriva bättre i

jobbet (2008:114) och av Weihe i Myndigheternas skrivregler (2009:26). De är betydelselösa

tillägg till ord som gör texter tyngre. Exempel på skrytfenor kan vara till- eller -verksamhet i

ord som tillnärmning och forskningsverksamhet.

Broschyren Klarspråk ger anvisning om att fackord ska förklaras. Som nämnts i avsnitt

3.2.1.3 har vissa facktermer som ursprungligen saknat förklaring förklarats i de omskrivna

texterna, bland annat omvärldsbevakning. Alla ord som inte kan förväntas finnas i läsarens

ordförråd har förklarats i mina versioner.

Ehrenberg-Sundin avråder i Att skriva bättre i jobbet (2008:105) från att göra om verb till

substantiv. Verb ska förbli verb. Annars blir texten onödigt tung och det blir svårare att

utläsa vem det är som gör något. Ett exempel från text 1 är ordet uppföljningar som används i
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stället för verbet uppfölja. I de omskrivna texterna har verb fått vara verb i så stor utsträckning

som möjligt.

I Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin 2008:24) och Klarspråk på nätet (Englund &

Guldbrand 2004:76) rekommenderas aktiva verb; det gör texten mer personlig. Passiva verb

gör det ofta mindre tydligt vem som gör något i en text, eftersom det inte längre är nödvändigt

med subjekt. Meningar som ”Uppdragen kan utföras dels som större och i tiden längre

uppdrag, dels som löpande granskningar” (text 1) har skrivits om till meningar med aktiva

verb, som ”Vi utför uppdrag dels som större och mer tidskrävande uppdrag, dels som löpande

granskningar”.

I Att skriva bättre i jobbet (2008:104) förklarar Ehrenberg-Sundin att ord som ligger nära

varandra i betydelse eller samband ska också ligga nära varandra i texten. Meningar

som ”kommunikation med det granskade objektet, d.v.s. Arbetsförmedlingen eller

arbetslöshetskassorna, är viktig för IAF.” i text 1 delar upp relaterade ord (i det här fallet

kommunikation och viktig) och lägger in annan information emellan, vilket blir ett hinder för

läsningen. I de omskriva texterna har sådana meningar skrivits om så att relaterade ord i

stället ligger nära varandra.

Englund & Guldbrand i Klarspråk på nätet (2004:230) samt Weihe i Myndigheternas

skrivregler (2009:51) ger anvisning om försiktighet vad gäller förkortningar. Om

förkortningar måste användas bör bara de allra vanligaste och mest vedertagna förekomma.

Ehrenberg-Sundin varnar i Att skriva bättre i jobbet (2008:113) även de för överanvändning

av förkortningar och skiljer på initialförkortningar och andra förkortningar.

Initialförkortningar betecknar ofta företag och organisationer och är ibland så pass allmänt

kända att de inte behöver förklaras. Ofta kan förkortningen vara mer välkänd än det den

förkortar. I text 1 förekommer en sådan förkortning i sin oförkortade form ”promemorior”.

Den har i stället skrivits ”PM” i min version. Förkortningar som ”d.v.s.” har skrivits ut i min

omskrivning, då Att skriva bättre i jobbet rekommenderar att förkortningar alltid skrivs ut i

webbtexter.

3.2.4 Språkriktighet
Att texten är korrekt med avseende på stavning, grammatik och format är viktigt för läsarens

förståelse. För många fel utgör hinder för läsningen. Det har bara förekommit två direkta fel

vad gäller korrekthet i texterna, ett fel i varje text, båda gäller felaktiga användanden av
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tecken i texten. Dessa fel har rättats i de omskrivna versionerna efter instruktioner från

Klarspråk på nätet (Englund & Guldbrand 2004:232).

4. Resultat
Först presenteras svarsgruppen i avsnitt 4.1 Därefter presenteras i avsnitt 4.2 – 4.5 resultat

från varje enskild enkät under egna delrubriker. För varje enkät presenteras resultaten för

varje delfråga:

 Hur begriplig är texten?

 Hur lättläst är texten?

 Hur professionell är texten?

 Hur trovärdig är texten?

 Hur nyanserat är språket i texten?

Begreppen negativ, neutral och positiv gradering används i enkätresultaten, se avsnitt 3.1.

Resultaten presenteras indelade efter enkättyper, som har numrerats. Enkät 1 innehåller den

ursprungliga versionen av text 1 (Tillsynsmetoder). Enkät 2 innehåller den omskrivna

versionen av text 1 (Granskning av arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingen). Enkät 3

innehåller den ursprungliga versionen av text 2 (IAF som förbindelseorgan i EU). Enkät 4

innehåller den omskrivna versionen av text 2 (IAF:s internationella arbete). Se bilaga 1 för

enkät och bilaga 2 för de olika texterna.

Efter detta följer en presentation av de kommentarer som svarspersonerna lagt i fältet för

öppna kommentarer.

Slutligen kommer ett avsnitt som sammanfattar resultaten för de två olika typerna av

enkäter, med en jämförelse mellan enkäter med ursprungliga och omskrivna texter. Här är

alltså resultaten från enkät 1 sammanslagna med resultaten från enkät 3, samt resultaten från

enkät 2 sammanslagna med resultaten från enkät 4.

4.1 Svarsgrupp
Sammanlagt 50 personer har besvarat de olika enkäterna. För information om hur många

personer som besvarat varje enkät, se enkäternas egna avsnitt under 4.2. Tabell 1 visar

fördelningen av svarspersoner med avseende på kön, ålder och utbildning. Som framgår av

tabellen är gruppen män födda 1980-1994 med gymnasial eller högre utbildning
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överrepresenterad, medan representation av andra grupper saknas helt, så som män födda

1950-1979 utan högre utbildning.

Tabell 1 Fördelning av svarsgruppen med avseende på kön, ålder och utbildning

Kön
Avslutad

utbildning
Födelseår

Antal

svarspersoner

50-64 0
65-79 0Grundskola
80-94 3
50-64 0
65-79 0Gymnasium
80-94 13
50-64 0
65-79 4

Man

Universitet
/högskola

/folkhögskola 80-94 11
50-64 0
65-79 1Grundskola
80-94 1
50-64 1
65-79 5Gymnasium
80-94 5
50-64 1
65-79 3

Kvinna

Universitet
/högskola

/folkhögskola 80-94 2

4.2 Enkät 1
Enkät 1 innehåller textutdrag från den ursprungliga versionen av text 1, tagen från IAF:s

hemsida. 13 personer har besvarat enkät 1. I tabell 2 redovisas medelvärde samt median av

svaren på enkät 1. Svaren utgår från en gradering från 1 till 7 av de olika faktorerna, där 1

innebär till exempel inte alls begriplig, och 7 mycket begriplig.

Som framgår av tabell 2 ligger de sammanlagda resultaten för enkät 1 i närheten av

mittgraderingen (4). Medelvärdet och medianen ligger i närheten av varandra på samtliga

värden, men skiljer sig som mest vad gäller lättlästhet och hur nyanserat språket är. Det är

också dessa två faktorer som texten fått sämst betyg i. Texten har fått som högst betyg på
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professionalitet och trovärdighet, där både medelvärde och medianen visar på positiva

resultat.

Tabell 2 Svarsresultat för gradering av de olika faktorerna i enkät 1

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 4,3 3,8 5,4 5,1 3,2

Median 4 3 5 5 4

4.2.1 Begriplighet
Graderingen av begriplighet har fått en förhållandevis utspridd bedömning av svarspersonerna

i enkät 1. Som framgår av figur 2 har flest svarspersoner gett graderingen 3 (precis under det

neutrala svarsalternativet) och 6 (näst högsta möjliga graderingen). Ingen svarsperson har gett

texten den lägsta graderingen, texten har däremot fått den högsta möjliga graderingen, 7, av

en person.
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Figur 2 Svarsfrekvens över olika graderingar av begriplighet i enkät 1.

4.2.2 Lättlästhet
När det gäller hur lättläst svarspersonerna har upplevt texten i enkät 1, har över hälften gett

graderingen 2 eller 3, som båda innebär en negativ bedömning, se figur 3. Graderingen 3 har

fått flest ikryssningar. Även 5, som är den lägsta positiva graderingen, har fått förhållandevis

hög svarsfrekvens. Det förekommer inga svarspersoner som gett den lägsta graderingen,
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däremot förkommer svar på den högsta graderingen. Även om det finns viss spridning ligger

den större andelen av svaren på den lägre delen av skalan.
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Figur 3 Svarsfrekvens över olika graderingar av lättlästhet i enkät 1.

4.2.3 Professionalitet
När det gäller professionalitet är svarsgruppen mycket enade i enkät 1. Som framgår i figur 4

finns det inga svar alls på den negativa delen av skalan, svaren ligger nästan jämt fördelade på

det neutrala och de positiva svarsalternativen. Tre svarspersoner har bedömt texten som

”mycket professionell” (7).
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Figur 4 Svarsfrekvens över olika graderingar av professionalitet i enkät 1.

4.2.4 Trovärdighet
Trots att spridningen är ganska stor av svarsfrekvensen vad gäller trovärdighet i enkät 1, har

graderingen 5 och 7 fått överlägset flest svar. Som figur 5 visar har inga svarspersoner gett
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den lägsta graderingen, medan fyra svarspersoner vardera har svarat 5 respektive 7, där sju är

den högsta graderingen. Fördelningen ojämnt vad gäller den negativa och den positiva halvan

av skalan, över två tredjedelar av svarspersonerna har lagt sin bedömning ovanför det neutrala

svaret i skalan.
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Figur 5 Svarsfrekvens över olika graderingar av trovärdighet i enkät 1.

4.2.5 Nyanserat språk
Endast en svarsperson har gett texten i enkät 1 en gradering över mittalternativet i frågan om

hur nyanserat textens språk är, se figur 6. Det neutrala svarsalternativet har fått flest svar, sex

personer har gett texten en 4:a. Fem personer har gett texten den näst lägsta graderingen.

Spridningen av graderingen i enkät 1 är förhållandevis låg. Varken det lägsta svarsalternativet

eller något av de två högsta alternativet har fått några svar.
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Figur 6 Svarsfrekvens över olika graderingar av nyanserat språk i enkät 1.
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4.3 Enkät 2
Enkät två innehåller en omarbetad version av text 1. Som framgår i tabell 3 ligger både

medelvärdet och medianen för svarspersonernas graderingar av olika faktorer i enkät två i

närheten av det neutrala svarsalternativet 4. Samtliga medianer skiljer sig något från de olika

genomsnitten. Högst medelvärde har trovärdigheten fått i enkät 2, även medianen är hög vad

gäller trovärdigheten. Dock ligger trovärdigheten endast strax över det neutrala värdet. Hur

lättläst texten är samt hur nyanserat textens språk är, är de faktorer som fått lägst gradering av

svarspersonerna, strax under den neutrala graderingen.

Tabell 3 Svarsresultat för gradering av de olika faktorerna i enkät 2

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 4,4 3,2 4,6 5,2 3,5

Median 5 4 5 5 4

4.3.1 Begriplighet
Resultaten för begriplighet i enkät 2 är något spridda, vilket figur 7 visar. Enkät 2 har

besvarats av tolv personer. Gradering 5 på skalan är den gradering som flest svarspersoner

gett, detta är en positiv bedömning av begripligheten i texten.  Ingen har gett den lägsta

graderingen, 1, däremot har en person gett den högsta graderingen. Fler personer har gett en

positiv gradering (över mittalternativet 4 på skalan) än en negativ gradering.
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Figur 7 Svarsfrekvens över olika graderingar av begriplighet i enkät 2.
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4.3.2 Lättlästhet
Svarspersonerna i enkät 2 har gett relativt samlade svar i graderingen av textens lättlästhet, se

figur 8. Flest svarspersoner har gett graderingen 4, det neutrala värdet. Endast en person har

gett en gradering på den positiva sidan av skalan. Hälften av svarspersonerna har bedömt

texten som mindre lättläst, en svarsperson har gett den lägsta graderingen och har bedömt att

texten inte är lättläst alls.
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Figur 8 Svarsfrekvens över olika graderingar av lättlästhet i enkät 2.

4.3.3 Professionalitet
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Figur 9 Svarsfrekvens över olika graderingar av professionalitet i enkät 2.

Som framgår av figur 9 är svaren spridda vad gäller textens professionalitet i enkät 2. Störst

antal svar har graderingen 6 fått, tre stycken. Två personer har gett den högsta graderingen

och bedömt texten som mycket professionell, medan tre svarspersoner sammanlagt svarat
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med negativ gradering av texten. Två tredjedelar av svarspersonerna har gett texten en neutral

eller positiv bedömning av texten vad gäller dess professionalitet.

4.3.4 Trovärdighet
Merparten av svarspersonerna, två tredjedelar, har gjort positiva bedömningar av

trovärdigheten i enkät 2, se figur 10. Inga svarspersoner har gett gen lägsta eller den neutrala

bedömningen på skalan, däremot förekommer det svar på gradering 2 och 3. Flest

svarspersoner har svarat 5, den lägsta positiva graderingen, två personer har bedömt texten

som mycket trovärdig (7).
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Figur 10 Svarsfrekvens över olika graderingar av trovärdighet i enkät 2.

4.3.5 Nyanserat språk
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Figur 11 Svarsfrekvens över olika graderingar av nyanserat språk i enkät 2.
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Som visas i figur 11 har hälften av svarspersonerna gett den neutrala graderingen vad gäller

hur nyanserat språket är i enkät 2. Endast en person har gett textens språk en positiv gradering

vad gäller dess nyansering och ingen har gett språket den högsta graderingen. Två personer

har gett texten den lägsta möjliga graderingen, vilket innebär att språket enligt dem inte var

alls nyanserat.

4.4 Enkät 3
Enkät 3 innehåller den ursprungliga versionen av text 2 från IAF:s hemsida. Enkäten har

besvarats av 13 personer. Som framgår av tabell 4 ligger medianerna på neutrala eller positiva

värden, medan det finns två medelvärden som ligger under mittenvärdet 4. Medelvärdet och

medianen ligger nära varandra i merparten av graderingarna, och skiljer sig som mest vad

gäller bedömningen av trovärdighet och hur nyanserat språket är. Högst gradering har

trovärdigheten fått, medan lättlästheten och graden av nyans i språket har fått lägst gradering

av svarspersonerna.

Tabell 4 Svarsresultat för gradering av de olika faktorerna i enkät 3

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 5,3 3,8 4,9 5,5 3,6

Median 5 4 5 6 4

4.4.1 Begriplighet
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Figur 12 Svarsfrekvens över olika graderingar av begriplighet i enkät 3.
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Svaren för begriplighet i enkät 3 är med undantag för ett svar mycket samlade, vilket framgår

av figur 12. Alla svarspersoner utom en har gett graderingen 5 eller högre, inga neutrala svar

förekommer. En person har gett det lägsta möjliga omdömet, att texten inte är alls begriplig.

Svarspersonerna har i störst utsträckning gett graderingen 5 av begripligheten i texten,

sammanlagt sex personer har gjort den bedömningen. Två personer har gett den högsta

graderingen av begripligheten i enkät 3.

4.4.2 Lättlästhet
Svarsfrekvensen är, som visas i figur 13, mer eller mindre samlad vad gäller bedömningen av

textens lättlästhet i enkät 3. En person har gett texten den lägsta graderingen, ingen har gett

texten den högsta möjliga graderingen. De flesta, elva svarspersoner, har gett texten en neutral

gradering eller en av de graderingar som ligger närmst det neutrala värdet. Fler personer har

gett en negativ gradering än en positiv gradering.
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Figur 13 Svarsfrekvens över olika graderingar av lättlästhet i enkät 3.

4.4.3 Professionalitet
Svaren är något spridda vad gäller bedömningen av professionalitet i enkät 3, se figur 14.

Över två tredjedelar av svarspersonerna har gett texten en gradering av 4 eller högre.

Graderingarna 5 och 7 har fått den högsta svarsfrekvensen med tre personer vardera. Ingen

har gett lägsta möjliga gradering, medan tre personer har gett högsta gradering och bedömt

texten som mycket professionell.
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Figur 14 Svarsfrekvens över olika graderingar av professionalitet i enkät 3.

4.4.4 Trovärdighet
Över hälften av svarspersonerna i enkät tre har gett texten graderingen 6 vad gäller

trovärdighet, se figur 15. Inga svarspersoner har gett den lägsta graderingen, och endast en

person har gett en negativ gradering, 2. Två personer har gett högsta möjliga gradering av

trovärdigheten i enkät 3.
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Figur 15 Svarsfrekvens över olika graderingar av trovärdighet i enkät 3.

4.4.5 Nyanserat språk
Språkets nyansering i enkät 3 har blivit bedömt till att vara en 2:a i graderingen av flest

svarspersoner, 5 stycken, vilket framgår i figur 16. Näst flest svar har den neutrala

graderingen, 4, fått. Ingen svarsperson har gett den lägsta bedömningen, medan en person har
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gett den högsta möjliga bedömningen. 3 personer, mindre än en fjärdedel av svarspersonerna,

har gett nyanseringen av texten i enkät 3 en positiv gradering.
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Figur 16 Svarsfrekvens över olika graderingar av nyanserat språk i enkät 3.

4.5 Enkät 4
Enkät 4 innehåller en omarbetad version av text 2. Sammanlagt har elva personer besvarat

enkät 4. Medelvärdena för begriplighet, professionalitet och trovärdighet ligger alla över

mittgraderingen, vilket framgår av tabell 5. Medelvärdena för de faktorer som fått lägst

bedömning, lättlästhet och graden av nyanserat språk, ligger under mittgraderingen.

Lättlästhet och trovärdighet har störst skillnad mellan median och medelvärde, men ingen av

faktorerna har nämnvärt stora skillnader mellan medelvärde och median. Medelvärdet och

medianen för professionalitet skiljer sig minst från varandra.

Tabell 5 Svarsresultat för gradering av de olika faktorerna i enkät 4

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 4,7 3,6 5,1 5,4 3,3

Median 5 4 5 5 3

4.5.1 Begriplighet
Svaren för begriplighet i enkät 4 är något spridda, se figur 17. Ingen svarsperson har gett

texten den lägsta möjliga graderingen, medan en person har gett den högsta möjliga

graderingen. Mer än hälften av svarspersonerna har gett texten gradering 5 eller 6. Tre
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svarspersoner har gett texten en negativ gradering medan sju svarspersoner har gett texten en

positiv gradering med avseende på begriplighet.
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Figur 17 Svarsfrekvens över olika graderingar av begriplighet i enkät 4.

4.5.2 Lättlästhet
Som framgår av figur 18 är inte svaren helt samlade vad gäller lättlästhet i enkät 4. Flest

svarspersoner (fem stycken) har gett lättlästheten i texten graderingen 5. Sex personer har gett

texten en 4 eller mindre. Ingen svarsperson har gett texten någon av de högsta graderingarna,

6 och 7. En person har bedömt texten som inte alls lättläst. Lika många personer har gett

texten ett positivt omdöme som ett negativt omdöme.
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Figur 18 Svarsfrekvens över olika graderingar av lättlästhet i enkät 4.
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4.5.3 Professionalitet
Svarsfrekvensen för professionalitet i enkät 4 är inte alls särskilt spridd, vilket visas i figur 19.

Ingen svarsperson har gett texten en negativ bedömning vad gäller professionalitet, två

personer har gjort en neutral gradering. Ingen person har gett texten den högsta graderingen.

Flest svarspersoner har svarat 5.  Nio personer har gett texten en positiv bedömning vad gäller

professionalitet.
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Figur 19 Svarsfrekvens över olika graderingar av professionalitet i enkät 4.

4.5.4 Trovärdighet
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Figur 20 Svarsfrekvens över olika graderingar av trovärdighet i enkät 4.

Som framgår av figur 20 är spridningen av svar angående textens trovärdighet i enkät 4 inte

särskilt stor. Ingen svarsperson har gett texten en negativ gradering vad gäller trovärdighet, tre

svarspersoner har gett texten en neutral värdering. Svarsfrekvensen är jämnt fördelad över
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graderingarna 4, 5 och 6. Två svarspersoner har ansett att texten är mycket trovärdig och har

svarat med den högsta graderingen.

4.5.5 Nyanserat språk
Svarsfrekvensen för hur nyanserat språket är i enkät 4 är relativt samlad, vilket framgår i figur

21. Inga svarspersoner har gett texten den lägsta graderingen, inte heller har någon gett den

högsta eller den näst högsta graderingen . Flest svarspersoner, fyra stycken, har gett

nyanseringen av texten gradering 2. Två svarspersoner har gett svarspersonen en positiv

gradering, tre personer har gett den en neutral gradering och sex personer har gett den en

negativ gradering.
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Figur 21 Svarsfrekvens över olika graderingar av nyanserat språk i enkät 4.

4.6 Öppna svar
Sammanlagt har 10 svarspersoner valt att lämna öppna kommentarer på enkäten de besvarat.

En kommentar har rört utformningen av enkäten specifikt (bland annat med kommentarer på

hur lång tid jag bedömt att enkäten skulle kräva när jag letat svarspersoner), en annan

kommentar har varit en orelaterad hälsning till mig. Dessa två kommentarer finns inte med

nedan. Resterande åtta kommentarer är representerade så som de postats i enkäten.

Kommentarerna har numrerats för att förenkla referenser i diskussionen.

Detta är definitivt inte en text som alla människor kan förstå utan det känns mer som om den riktar sig till

högutbildade människor. (Öppen kommentar 1, enkät 1)
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Faan vad svårt det är att läsa sådan text, man blir uttråkad efter ett par ord och hjärnan driftar iväg till nya

äventyr på eget initiativ! (Öppen kommentar 2, enkät 1)

Vad för beslutstagande? Jag förstår planeringen av granskningen (i första stycket), men vad är det som

beslutas? Att det ska granskas? Hur det ska granskas? Resultatet av granskningen? (Öppen kommentar 3,

enkät 2)

Språket i sig är tämligen vardagligt även om vissa ordval är svårare än en kort (2-4ords) förklaring av dess

innebörd borde varar för gemene man.

I övrigt kanske frågor kring textens innebörd vore mer lämpligt för att få ut realinformation om

mottagaren faktiskt har förstått. Snarare än en flytande skala där individen själv får betygsätta hur vida den

själv förstått. Då folk i ofta vill visa sig smartare än de är å på så sätt ofta ger lite högre betyg än de

egentligen borde.

(( Om man vill vara rå så kan man jämföra med penis-mätar-trådar på internet forum då medellängden

oftast är flera centimeter över realmedel) (Öppen kommentar 4, enkät 2)

"Hur nyanserat" var lite svårt att tolka.

"Proffessionellt" bedömde jag så att även om språket är "fint" är det ganska högtravande och man kan

ana att vissa som läser detta har svårt att ta till sig den typen av språk, därmed oproffesionellt ifråga om att

bemöta potentiella läsare... kanske långsökt med så tänkte jag, (Öppen kommentar 5, enkät 3)

”arbetslöshetsförsäkringssystemen” – Herregud! Ett sånt här ord är säkert gramatiskt korrekt men man tar

ändå delar upp det till ”arbetslöshets försäkrings systemen”. Ifall man inte ökar förståelsen, utan faktiskt

sänker den, genom att skriva så här långa ord så bör man undvika det. Det låter väldigt proffesionelt men

det saknar allt flyt och sänker läsbarheten. (Öppen kommentar 6, enkät 3)

Ang. begriplighet/lättläst: ordet "förbindelseorgan" borde ha förklarats, helst redan i första paragrafen.

(Öppen kommentar 7, enkät 4)

Att texten är mindre lättläst, gör också att den tappar i trovärdighet. (Öppen kommentar 8, enkät 4)

Samtliga kommentarer indikerar på något sätt att texten är svår. De som valt att lägga öppna

kommentarer har gjort det för att specificera en viss faktor som försvårar texten, eller för att

på något sätt förklara hur de tolkat en viss fråga.
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4.7 Sammanslagna resultat
Nedan presenteras samtliga resultat indelade i fyra delar, resultat för text 1, resultat för text 2,

resultat för ursprungliga texter och resultat för omskrivna texter. Resultaten för text 1 visar

skillnaden mellan omdömena av den ursprungliga samt omskrivna versionen av text 1.

Resultaten för text 2 visar skillnaden mellan omdömena av den ursprungliga och den

omskrivna versionen av text 2. Resultaten för ursprungliga texter omfattar enkät 1 och enkät

3, och behandlar alltså de texter som tagits från IAF:s hemsida. Resultaten för omskrivna

texter behandlar enkät 2 och enkät 4, och innefattar de texter som jag skrivit om efter olika

riktlinjer för klarspråk (se avsnitt 3.2).

4.7.1 Ursprungliga texter
Median och medelvärde skiljer sig på några faktorer för de sammanslagna resultaten för

ursprungliga texter, se tabell 6. Störst skillnad mellan median och medelvärde finns hos

trovärdighet och graden av nyanserat språk. Lägst gradering har lättlästhet samt språkets

nyansering fått. Trovärdighet har fått den högsta bedömningen, följt av professionalitet, båda

med positiva graderingar. Även begriplighet har en positiv gradering i enkäterna för de

ursprungliga texterna.

Tabell 6 Sammanslagna svarsresultat för enkät 1 och enkät 3

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 4,8 3,8 5,2 5,3 3,4

Median 5 4 5 6 4

4.7.2 Omskrivna texter

Tabell 7 Sammanslagna svarsresultat för enkät 2 och enkät 4

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Medelvärde 4,6 3,4 4,9 5,3 3,4

Median 5 4 5 5 4

Det finns inga anmärkningsvärt stora skillnader mellan median och medelvärde i de

sammanslagna resultaten för omskrivna texter, vilket framgår av tabell 7. Skillnaden mellan
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median och medelvärde är minst i bedömningen av texternas professionalitet. Lättlästhet såväl

som graderingen av nyansering av språket är de faktorer som fått lägst gradering, de har båda

fått ett negativt omdöme. Trovärdigheten är det som har fått högst omdöme, följt av

professionalitet och sedan begriplighet, samtliga dessa tre faktorer har positiva graderingar

räknat i både medelvärde och median.

4.7.3 Text 1
Tabell 8 visar differensen mellan resultaten för den ursprungliga versionen och den omskrivna

versionen av text 1. Resultaten från den omskrivna texten har dragits av från den ursprungliga

texten, vilket innebär att ett negativt resultat visar på att den omskrivna texten har fått högre

bedömning än den ursprungliga texten. Begripligheten, trovärdigheten och nyanseringen av

språket har bedömts som något bättre i de omskrivna versionerna, medan lättlästhet och

professionalitet fått bättre omdöme i ursprungsversionerna.

Tabell 8 Skillnad av resultat mellan ursprunglig och omskriven version av text 1

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Differens av
medelvärde

-0,1 0,6 0,8 -0,1 -0,3

Differens av
median

-1 -1 0 0 0

4.7.4 Text 2

Tabell 9 Skillnad av resultat mellan ursprunglig och omskriven version av text 2

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat
språk

Differens av
medelvärde

0,6 0,2 -0,2 0,1 0,3

Differens av
median

0 0 0 1 1

Tabell 9 visar differensen mellan resultaten får de olika versionerna av text 2. Ett positivt

resultat i tabellen innebär att den ursprungliga texten har fått högre bedömning än den

omskrivna texten. Som framgår av tabell 9 har samtliga faktorer, utom professionalitet,

bedömts som bättre i den ursprungliga versionen av text två. Störst skillnad mellan de olika
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versionerna finns i begripligheten, där svarspersonerna har bedömt den ursprungliga

versionen som mycket bättre.

5. Diskussion
Inledningsvis behandlas de attityder till de specifika faktorer (begriplighet, lättlästhet,

professionalitet, trovärdighet och nyansering av språk) som behandlats i de olika enkäterna.

Efter detta kommer en analys av klarspråk och hur denna undersökning kan kopplas till

tidigare, nuvarande och framtida klarspråksarbete. Det kommer att ge en inblick i vad det som

kommit fram i denna undersökning innebär. Slutligen kommer förslag till framtida forskning.

5.1 Attityder
Nedan kommer diskussion rörande de bedömningar svarspersonerna gjort av texter som följer

respektive inte följer riktlinjer för klarspråk med avseende på de fem olika faktorerna som

tagits upp. Det är viktigt att komma ihåg att denna undersökning huvudsakligen berör läsarnas

attityder och inte ”fakta”. Undersökningen behandlar exempelvis hur begripliga läsarna

uppfattar olika texter, men den behandlar inte hur begriplig texten faktiskt är. Denna skillnad

är viktig att komma ihåg, även om attityder också har en betydelse vad gäller

klarspråksarbete. Vidare om detta i avsnitt 5.2.

5.1.1 Begriplighet
Begriplighet har genomsnittligt fått en lite högre gradering hos de ursprungliga texterna

jämfört med de omskrivna texterna. Svarspersonerna bedömer alltså inte överlag att texterna

som i högre grad följer riktlinjer för klarspråk är lättare att begripa än texterna som inte gör

det. Denna tendens syns tydligast i text 2, som behandlas i enkät 3 och 4. Text 1 har faktiskt

motsatt resultat, genomsnittligt har den omskrivna texten bedömts som något mer begriplig än

den ursprungliga texten. Detta tyder på att de två omskrivna texterna inte är helt likvärdiga.

Värt att notera är dock att inte heller de två ursprungliga texterna är helt likvärdiga; texten i

enkät 3 har fått betydligt bättre resultat än texten i enkät 1 med avseende på begriplighet.

Alltså har begripligheten fått ett något inkonsekvent resultat i undersökningen, i det ena

fallet får den omskrivna texten bättre resultat, medan den ursprungliga texten får ett bättre

resultat i det andra fallet. En anledning kan säkert vara att testpersonerna har svårt att bedöma
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hur mycket de själva begriper. Denna problematik tar en svarsperson själv upp i en öppen

kommentar (nummer 4), testpersonen menar då att man gärna bedömer sig smartare än vad

man är. Dock bör inte det vara ett problem här eftersom det är jämförelsen som är viktig, och

inte egentligen hur högt betyg texterna får.

En annan orsak som kan vara bidragande till att de omskrivna texterna inte upplevs som

mycket mer begripliga kan vara att innehållet är detsamma och att det är svårt att ta till sig

oavsett hur texten är skriven. Trots det anser jag att det är förvånande att skillnaderna inte är

större.

5.1.2 Lättlästhet
I likhet med begripligheten har lättlästheten i de ursprungliga texterna fått något högre

gradering än i de omskrivna texterna. Lättlästhet är också överlag en av de två faktorer som

fått lägst omdöme av svarspersonerna. Som öppen kommentar 2 antyder genom att påpeka att

det är svårt att behålla fokus, kan detta med sannolikhet ha att göra med textens innehåll. Den

är informationstung och behandlar en myndighet som läsaren troligen inte är särskilt

intresserad av. Intressant är dock att de omskrivna texterna får lägre gradering. Ingen av de

omskrivna texterna har fått mer än en 5:a av någon svarsperson när det gäller hur lättläst

texten är.  Intressant att notera är att text 2, som i sin ursprungliga version innehåller ett

mycket informationstungt stycke med en upprepning av arbetsuppgifter som ersatts av en

punklista i sin omskrivna version, fortfarande upplevs som mer lättläst i sin ursprungliga

version. En möjlig förklaring till detta kan vara att de omskrivna texterna är längre än de

ursprungliga texterna. Att läsa längre stycken kräver mer av läsaren, speciellt när det gäller

webbtexter (se bland annat Klarspråk på nätet). Detta stöds av medianen för enkät 1, som är

lägre än medianen i enkät 3. Båda dessa enkäter innehåller ursprungliga texter. Enkät 1 har en

längre text än enkät 3; man kan dock lägga märke till att svarspersonerna inte gjort någon

enorm skillnad mellan texterna, medelvärdet för de båda enkäternas lättlästhet är det samma.

En annan möjlig förklaring till att läsarna upplever de omskrivna texterna som mindre

lättlästa kan vara att språket är annat än de förväntat sig. Om läsaren är van vid tungt

myndighetsspråk i liknande sammanhang kan ett språk som avviker för mycket vara

distraherande.
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5.1.3 Professionalitet
Professionaliteten har i samtliga enkäter fått mycket högt betyg. De ursprungliga texterna har

bedömts som mest professionella, trots att de innehåller var sitt fel (avsaknad av punkt i text 1

och felaktig användning av komma i text 2, se avsnitt 3.2.4). Det går att urskilja två skilda

attityder mot professionalitet som framhävs av två öppna kommentarer. Den ena attityden är

att en professionell text är svår och använder långa, krångliga ord, denna attityd framgår i den

öppna kommentaren nummer 6. Svarspersoner kommenterar ord som

”arbetslöshetsförsäkringssystemen”, med att sådana ord förstör textens flyt och gör den

svårare att förstå, men får texten att låta professionell. Den andra attityden framgår i

kommentar 5, där svarspersonen menar att språket är högtravande och även om det låter fint

är det oprofessionellt då det inte fyller kraven för sina läsare. Båda dessa kommentarer

behandlar den ursprungliga versionen av text 2. Dessa kommentarer är intressanta eftersom de

säger mycket om vilka attityder som kan förkomma mot klarspråk.

Jag menar att attityder som liknar den i kommentar 5 måste uppmuntras medan man bör

argumentera mot attityder i liket med den i kommentar 6. Texter som kan förstås av sin

målgrupp ska uppfattas som professionella, snarare än texter som använder högtravande och

svårbegriplig svenska.

5.1.4 Trovärdighet
När det gäller trovärdighet har de omskrivna texterna fått som mest positiva omdömen i

jämförelse med de ursprungliga texterna. I text 1 har trovärdigheten bedömts som något högre

i den omskrivna texten än i den ursprungliga texten.

Trovärdighet är, till skillnad från de andra faktorer som svarspersonerna fått bedöma, inte

nödvändigtvis sammankopplad med hur ”bra” språket är. En text med många stilfel eller

språkriktighetsfel kan förmodligen fortfarande bedömas som trovärdig i vissa sammanhang,

men den kommer troligen inte uppfattas som professionell eller lättläst. Detta kan vara en

anledning till att trovärdighetsfaktorn skiljer sig något från övriga faktorer.

En annan, och kanske viktigare aspekt, kan vara den personifiering som använts i de

omskrivna texterna. Att de omskrivna texterna tydligare visar vem avsändaren är och vem det

är som gör olika saker, kan göra att läsaren upplever att texten döljer mindre och därmed blir

mer pålitlig, vilket i sig kan göra trovärdigheten större.
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5.1.5 Nyanserat språk
Bedömningen av graden av nyansering i språket är något varierande. Överlag har språket inte

bedömts som särskilt nyanserat, vilket kanske inte är helt överraskande för en myndighetstext.

Text 1 har fått högre gradering på frågan om hur nyanserat språket är i den omskrivna

versionen, medan språket i text 2 har bedömts som mer nyanserat i den ursprungliga

versionen. Troligen har svarspersonerna upplevt denna fråga som tämligen svår och otydlig.

Hur nyanserat språket är, är kanske inte något man är van att lägga märke till i en

myndighetstext. Det kan förmodligen också vara svårt att veta vad man ska jämföra med. I

den öppna kommentaren 5 uppges att han eller hon ansåg att det var svårt att tolka vad

nyansering innebär. Svarspersonerna har i samtliga enkäter gett mer eller mindre skilda svar

på frågan om nyanserat språk, och i samtliga enkäter har många svarspersoner svarat med det

neutrala värdet 4.

Det går således egentligen inte att läsa ut några egentliga attityder vad gäller nyanserat

språk, mer än att svarspersonerna verkar tämligen neutrala. Det går att dra slutsatsen att de i

alla fall inte anser att språket blir mycket mindre nyanserat när det följer klarspråksriktlinjer.

Att språket skulle bli mindre nyanserat har annars varit en förekommande kritik mot

klarspråk. Eva Marcusson citerar i Klarspråk i myndighetstext (2009:10) Maria Sundin, som

menar att klarspråk ibland kritiserats för att göra språket mindre nyanserat. Det finns dock

enligt Marcusson inga belägg för detta påstående, och inget i denna undersökning tyder på att

klarspråk skulle kunna bedömas som mindre nyanserat.

5.2 Klarspråk
Det har inte gått att utläsa väldigt stora skillnader i begriplighet och inställning mellan de

ursprungliga och de omskrivna texterna. Detta kan ha flera anledningar. För det första har en

stor del av testgruppen utgjorts av bekanta till mig, vilket kan ha påverkat deras svar. De kan

ha haft en uppfattning om vilka svar som skulle vara mer eller mindre användbara för mig,

vilket kan ha gjort att de mer eller mindre medvetet svarat annorlunda än de annars skulle ha

gjort. Något annat man måste fråga sig är vad testpersonerna jämfört texterna med. Har de läst

texterna med andra myndighetstexter (till exempel beslut eller repporter, som ofta har svårare

innehåll än de texter som använts i enkäterna) som utgångspunkt, eller har de jämfört texterna

med skönlitteratur? Några av svarspersonerna har lämnat kommentarer i det öppna svarsfältet

angående ämnet. De har menat att texterna varit svåra att förstå på grund av det ointressanta
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innehållet snarare än på grund av hur det är skrivet. Det kan också finnas brister i mitt eget

arbete med att skriva om texterna. Ännu en anledning till missvisande resultat kan vara att

svarsgruppen inte är helt representativ för gruppen som är intressant i undersökningen – se

avsnitt 4.1. Ålder och utbildning kan ha en inverkan på hur texten uppfattas. En svarsperson

(se öppen kommentar 1) menar att texten riktar sig till högutbildade personer.

Trots detta anser jag dock att det bör gå att utläsa skillnader i begriplighet och lättlästhet

mellan texter som följer klarspråksregler och texter som inte följer klarspråksregler. En

svarsgrupp på 50 personer bör inte vara för liten för att i alla fall ge en fingervisning om hur

väl klarspråk faktiskt fungerar.

En möjlig förklaring till att de omskrivna texterna har värderats lågt skulle kunna vara att

några av svarspersonerna upplever dem som svårlästa för att de inte känner igen textstilen i

genren myndighetstexter, och därmed blir distraherade från innehållet.

Som nämnt tidigare är detta en undersökning av attityder, vilket inte nödvändigtvis säger

särskilt mycket om hur lättläst eller begriplig en klarspråkstext faktiskt är. Jag anser dock att

även attityder är högst relevanta när det gäller klarspråkets status. Att en person förstår en

myndighetstext som följer riktlinjer för klarspråk bättre gör inte särskilt mycket för att höja

statusen hos klarspråk om han eller hon anser att han eller hon begriper ännu mindre än om

texten inte hade följt riktlinjerna. Alltså är det högst relevant att även ta hänsyn till läsarnas

egen uppfattning om texten. Om attityden är så pass negativ (eller om den saknar så mycket

optimism) som den visat sig vara i denna undersökning kan det vara idé att försöka sprida en

mer positiv bild av klarspråk även bland ”vanligt folk”. Det kommer i sin tur även leda till

mindre motstånd bland myndigheter och liknande, som tidigare visat sig ha negativa attityder

till klarspråk (se avsnitt 2.1).

5.3 Framtida forskning
Jag hoppas att det har framgått hur avgörande det är att mer vetenskaplig kontroll av vad som

gör en text lättare att förstå sker. Det räcker, vilket jag anser att denna undersökning på ett

tydligt sett har visat, inte med att på ett godtyckligt sätt göra en text lättare. Riktlinjer för

klarspråk måste vara sådana att de faktiskt gör en text mer begriplig, och de måste vara

tydliga, specifika och enkla att följa.

En mer övergripande undersökning i stil med den jag har gjort skulle vara värdefull för att

föra klarspråk vidare, och för att ge klarspråk högre status, vilket de flesta klarspråksarbetare

verkar vara överens om att det behövs. Med en större svarsgrupp, texter som genomarbetats
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av professionella klarspråksarbetare och med kontroll av hur mycket svarspersonerna faktiskt

uppfattat (vid sidan av deras egen bedömning av begripligheten) skulle man kunna få fram

mer talande resultat av hur väl klarspråk i praktiken fungerar. Man skulle också kunna

undersöka vilka skillnader i attityder det kan finnas mellan olika grupper med avseende på till

exempel ålder och utbildning. Det skulle också vara av nytta att använda olika texttyper –

exempelvis bör man inkludera beslutstexter och rapporter från myndigheter.

6. Sammanfattning och slutsats
Denna uppsats har behandlat klarspråk och de attityder som förekommer mot klarspråk bland

målgruppen till myndighetstexter. Att alla kan förstå offentliga texter är en förutsättning för

demokrati. Det är därför viktigt att klarspråk accepteras och ses positivt, så att det kan

fortsätta få hög status och så att klarspråksarbete får fortsatt förbättrade förutsättningar.

Denna undersökning kan på grund av sina olika begränsningar (se avsnitt 5.2) inte ge några

klara besked om allmänhetens syn på klarspråk, däremot kan den ge en fingervisning om hur

det faktiskt skulle kunna ligga till. Det har inte funnits något som tytt på att de texter som följt

riktlinjer för klarspråk har uppfattats som mer positiva i denna undersökning. Snarare har de

texterna uppfattats som svårbegripliga och svårlästa. Det har också visat sig att de

myndighetstexter som använts har brutit mot flera riktlinjer för klarspråk. Uppenbarligen

uppfattas inte texter som följer riktlinjer för klarspråk särskilt positivt. Dock går det att

urskilja varierade attityder, och några textpersoner verkar ha associerat begriplighet och

målgruppsanpassning till professionalitet. Sådana attityder bör stärkas.

Jag har talat mycket om att man måste förändra attityder till klarspråk. Jag har däremot inte

gått närmare in på hur en sådan attitydförändring kan genomföras eller uppmuntras, men en

del av det arbetet kan vara att vidare synliggöra klarspråksarbete (arrangemang så som

klarspråkskristallen är en bit på vägen). Att undersöka klarspråkets egentliga effektivitet på ett

vetenskapligt sätt är också en viktig del mot en bättre attityd mot klarspråk. Att kunna visa att

klarspråk fungerar och är nyttigt, kommer i längden att löna sig.
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Bilaga 1: Enkät

Klarspråk
Alla myndigheter har en skyldighet att använda sig av ett enkelt och lättbegripligt språk. För
att underlätta arbetet med klarspråk (tydligt myndighetsspråk) är det viktigt att vara medveten
om hur olika skrivsätt uppfattas - att ta reda på det är syftet med denna enkät.

Denna undersökning om attityder till klarspråk utgör underlaget till min C-uppsats i svenska.
Du som svarar på enkäten gör detta helt anonymt och du har rätt att avbryta ditt deltagande
när som helst. Om du inte vill svara på någon enstaka fråga så kan du hoppa över den. Svaren
registreras inte förrän du är klar och klickar på skicka.

Om du har några frågor kan du nå mig via

e-post: anna.m.warn@gmail.com

eller mobil: 0733103725

Tack för din medverkan!

Anna Wärn

Bakgrundsfrågor
Är du

Man

Kvinna

Vilket år är du född?

Vilken utbildning har du? Fyll i vilken nivå av utbildning du har avslutat. Fyll i "övrigt" och
skriv in din utbildning om inget av alternativen passar.

Grundskola

Gymnasie

Högskola/Universitet



41

Övrigt:

[Textutdrag, se bilaga 2]
Hur begriplig tycker du att texten ovan är?

1 2 3 4 5 6 7

Inte alls begriplig Mycket begriplig

Hur lättläst tycker du att texten är?
1 2 3 4 5 6 7

Inte alls lättläst Mycket lättläst

Hur professionell tycker du att texten är?
1 2 3 4 5 6 7

Inte alls professionell Mycket professionell

Hur trovärdig tycker du att texten är?
1 2 3 4 5 6 7

Inte alls trovärdig Mycket trovärdig

Hur nyanserat tycker du att språket i texten är?
1 2 3 4 5 6 7

Inte alls nyanserat Mycket nyanserat

Övriga kommentarer
Om du har några kommentarer om någon specifik fråga eller om enkäten, skriv dem här.



42

Bilaga 2: Textutdrag
Textutdrag: "Tillsynsmetoder"
Texten nedan är tagen från hemsidan för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Den
beskriver hur IAF genomför sina granskningar. Var vänlig läs texten och besvara de frågor
som följer.

Tillsynsmetoder
Förutom de uppdrag som ges av regeringen i regleringsbrevet genomför IAF tillsyn och
uppföljningar på eget initiativ. Uppdragen kan utföras dels som större och i tiden längre
uppdrag, dels som löpande granskningar. Syftet är att arbetslöshetskassorna och
Arbetsförmedlingen ska fullgöra sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och
likformigt sätt över hela landet. Granskningarna ska också bidra till att
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring

För att göra strategiska prioriteringar i tillsynen arbetar IAF med en modell för riskanalys
byggd på en riskinventering som alla medarbetare medverkar i genom att löpande fånga upp
riskmoment. Därefter klassificeras och värderas riskerna av en värderingsgrupp i samband
med den årliga verksamhetsplaneringen, och en granskningsplan ställs samman. Planen
kommuniceras med Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas samorganisation innan
den fastställs av generaldirektören.

Ett granskningsuppdrag inleds med att en tydlig uppdragsbeskrivning beslutas.
Kommunikation med det granskade objektet, d.v.s. Arbetsförmedlingen eller
arbetslöshetskassorna, är viktig för IAF. Vid behov sker en dialog i samband med
uppdragsstarten. Granskningsobjekten får också möjlighet att faktagranska rapporter och
promemorior innan de färdigställs, och innan dessa beslutas återkopplas de till det aktuella
granskningsobjektet.

Operativ granskning, skrivbordsgranskning och kartläggning är exempel på metoder som
används i IAF:s tillsyn.

Textutdrag: "Granskning av arbetslöshetskassorna och
Arbetsförmedlingen"
Texten nedan är en omarbetad text från hemsidan för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Den beskriver hur IAF genomför sina granskningar. Var
vänlig läs texten och besvara de frågor som följer.

Granskning av arbetslöshetskassorna och
Arbetsförmedlingen
IAF har som uppgift att granska arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Nedan
beskriver vi varför vi gör det och hur granskningen går till, från planering till beslutstagande.

Syftet med IAF:s granskningar är se till att arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen ska
fullgöra sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela
landet. Granskningarna ska också bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring, alltså en försäkring som hjälper till att hitta nya jobb.
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Vi granskar och uppföljer både på uppdrag av regeringen och på eget initiativ. Vi utför
uppdrag dels som större och mer tidskrävande uppdrag, dels som löpande granskningar.

För att planera våra granskningar använder vi en modell för riskanalys byggd på en
riskinventering som vi utformar genom att löpande fånga upp riskmoment. En
värderingsgrupp klassificerar och värderar riskerna samt sammanställer en granskningsplan i
samband med den årliga verksamhetsplaneringen. Arbetsförmedlingen och
Arbetslöshetskassornas samorganisation deltar i planen innan generaldirektören fastställer
den.

IAF inleder granskningsuppdrag med att besluta en tydlig uppdragsbeskrivning. Det är viktigt
för oss att kommunicera med den vi granskar, det vill säga arbetslöshetskassorna eller
Arbetsförmedlingen. Vid behov för vi en dialog vid uppdragsstarten. De granskade får också
möjlighet att kontrollera fakta i rapporter och PM innan de färdigställs och innan de beslutas.

Metoder vi använder oss av är till exempel operativ granskning, skrivbordsgranskning och
kartläggning.

Textutdrag: "IAF som förbindelseorgan i EU"
Texten nedan är tagen från hemsidan för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Den
beskriver hur IAF arbetar internationellt. Var vänlig läs texten och besvara de frågor som
följer.

IAF som förbindelseorgan i EU
IAF.s internationella verksamhet stödjer och främjar samverkan med myndigheter i andra
länder och internationella organisationer. IAF tar emot besök från andra länder och är särskilt
aktiv i det nordiska samarbetet. IAF är också medlemmar i ISSA (International Social
Security Association).

I EU-sammanhang är IAF så kallat förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen. Rollen
innebär att IAF ska vara en god och utvecklande kraft i EU-samarbetet inom
arbetslöshetsförsäkringen. Förbindelseorganet deltar på och initierar möten med motsvarande
myndigheter i de övriga medlemsstaterna och ansvarar kontakterna med dessa. Uppdraget är
också att medverka i arbetet med att införliva de nya EU-förordningarna om social trygghet i
Sverige, och i arbetet för ett ökat elektroniskt utbyte av information inom
arbetslöshetsförsäkringen mellan medlemsstaterna. Som förbindelseorgan har IAF även
omvärldsbevakning av arbetslöshetsförsäkringssystemen i EU-länderna.

Textutdrag: "IAF:s internationella arbete"
Texten nedan är en omarbetad text från hemsidan för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Den beskriver hur IAF arbetar internationellt. Var vänlig läs
texten och besvara de frågor som följer.

IAF:s internationella arbete
IAF arbetar för internationella samarbeten och är ett så kallat förbindelseorgan inom EU.
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IAF stödjer och främjar samverkan med internationella organisationer och myndigheter
utanför Sverige. Vi tar emot besök från andra länder och samarbetar särskilt med länder inom
norden. IAF är också medlemmar i ISSA (International Social Security Association), som för
samman organisationer som arbetar med socialbidrag.

Inom EU är IAF ett förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen, vilket innebär att vi ska
förbättra och utveckla EU-samarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen.

Som förbindelseorgan har vi som uppgift att:
- starta upp och delta på möten med motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater
- ansvara för kontakterna med motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater
- hjälpa till med att få Sverige att följa nya EU-förordningar om social trygghet
- öka utbytet av elektronisk information inom arbetslöshetsförsäkringen mellan
medlemsstaterna.

Som förbindelseorgan har vi även omvärldsbevakning av systemen för
arbetslöshetsförsäkringarna i EU-länderna. Omvärldsbevakningen innebär att vi samlar och
analyserar information från omvärlden som kan påverka arbetslöshetsförsäkringarna.
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Bilaga 3: Resultatsammanställning
Tabell 1 Samtliga svar för enkät 1

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat språk

7 7 7 7 2

3 3 4 3 2

5 4 5 6 4

5 5 7 2 2

6 3 7 7 2

2 2 5 5 4

3 2 4 5 2

4 5 4 4 4

3 6 6 5 4

4 3 6 5 4

6 5 6 7 5

2 2 4 3 3

6 3 5 7 4

Tabell 2 Samtliga svar för enkät 2

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat språk

5 3 7 7 4

5 4 6 6 4

3 2 5 6 4

5 5 6 6 4

3 3 1 7 1

7 4 5 5 4

5 4 6 5 2

5 4 4 5 4

3 2 7 5 6

4 4 3 3 3

2 2 2 3 2

4 1 4 2 1
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Tabell 3 Samtliga svar för enkät 3

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat språk

6 4 2 5 2

5 3 3 7 2

5 3 4 6 2

6 3 5 4 2

7 6 7 6 2

5 4 5 6 4

6 4 6 6 5

5 4 4 6 6

1 1 7 7 7

7 5 5 6 3

6 5 6 6 4

5 3 3 2 4

5 5 7 5 4

Tabell 4 Samtliga svar för enkät 4

Begriplighet Lättlästhet Professionalitet Trovärdighet Nyanserat språk

5 3 5 5 5

3 5 4 4 2

2 1 5 7 2

6 5 5 6 4

3 2 4 4 3

6 2 5 5 2

4 5 6 7 2

5 5 5 6 5

5 4 6 5 4

7 5 6 6 4

6 3 5 4 3


