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Sammandrag
Uppsatsens syfte är att, genom textanalys, undersöka en broschyr från Socialtjänsten i Umeå 
kommun för att se om den följer Umeå kommuns riktlinjer för klarspråk. Metoden är en 
läsbarhetsanalys, där Umeå kommuns kommunikationshandbok styr vad som undersöks. 
Resultatet pekar på att broschyren uppfyller vissa av handbokens riktlinjer för klarspråk, som 
de olika riktlinjerna för skrivregler: svenska ordformer istället för engelska, moderna och 
enkla ord istället för äldre formella och undvikande av skrytfenor och modeord. Broschyren 
lyckas också förklara de termer som finns med. Andra riktlinjer från handboken lyckas 
broschyren inte uppfylla i samma utsträckning. Detta gäller bland annat användandet av 
passiva verb istället för aktiva, användandet av förkortningar samt skrivandet av informativa 
rubriker. Andra problematiska bitar är att det inte finns ett synligt syfte med broschyren och 
att det därmed också är svårt att se om det viktigaste står först i broschyren, enligt 
rekommendationen i kommunikationshandboken. Slutsatsen är att broschyren inte följer 
kommunikationshandboken helt, men att den är på god väg.

Nyckelord: Socialtjänsten, klarspråk, textanalys
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1. Inledning

År 2009 stiftades språklagen i Sverige. Enligt lagen ska språket i all offentlig verksamhet vara 
vårdat, enkelt och begripligt (SFS 2009:600, §11). Som blivande språkkonsult i svenska kan 
mina framtida arbetsuppgifter mycket väl innebära arbete med att se till att en myndighet 
följer språklagen. Därför är det intressant att undersöka om myndigheter skriver klarspråk i 
sina texter idag och därmed också följer språklagen. 

Hellspong (2001:13) skriver om skäl till att granska brukstexter och menar att den typen av 
texter är viktiga att studera eftersom de är vanligt förekommande och har mycket att berätta. 
I mitt examensarbete har jag gjort en textanalys av en brukstext, en broschyr som heter Stöd 
& omsorg för äldre. Broschyrens avsändare är en offentlig verksamhet, Socialtjänsten i Umeå 
kommun, som alltså ska följa språklagen. Broschyren handlar om vilken sorts hjälp det finns 
att ansöka om inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Den läses enligt textens avsändare 
framför allt av människor från 65 år och uppåt (Socialtjänsten, e-post, 2013-05-13).

Ett av de främsta skälen till att arbeta med klarspråk för de svenska myndigheterna är tron på 
att klarspråk är bra för demokratin (Nord 2011:9). Detta motiveras bland annat i skriften 
Klarspråk lönar sig. Där står det att språket inte ska hindra medborgare från att vara en del 
av samhället och att det är en demokratisk rättighet kunna ta del av information från 
myndigheter. Där står också att ett tydligt språk i myndighetstext ”skapar en känsla av 
delaktighet i samhället” (Hedlund 2006:9). Om det skulle vara så att mottagarna av 
broschyren har svårt att förstå den, finns risken att de känner sig uteslutna och inte har 
någon möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör dem själva. 

Det är alltså alltid viktigt att myndighetstexter är skrivna på klarspråk, oavsett mottagare. 
Men i det här aktuella fallet, med en broschyr riktad till äldre, är det sannolikt ännu viktigare 
att läsarna förstår vad som står. Många genomgår troligen stora förändringar i sina liv, där de 
plötsligt har svårare att klara av vissa saker som de tidigare kunnat. Ett svårt eller otydligt 
språk kan vara exkluderande och bidra till att de upplever att de håller på att förlora 
kontrollen över sina liv. 

Min analys av huruvida materialet är skrivet på klarspråk eller inte behöver naturligtvis ske 
mot bakgrund av någon typ av riktlinje för vad klarspråk är. Denna riktlinje kallar jag för 
”normkälla”, ett begrepp som även förekommer i annan forskning på området (se avsnitt 4). 
Den normkälla för klarspråk som jag främst har använt vid analysen är den 
kommunikationshandbok som Umeå kommun står bakom. Det verkar mest logiskt att välja 
Umeå kommuns kommunikationshandbok som normkälla eftersom Socialtjänsten i Umeå 
kommun hör dit och därför också borde följa just deras riktlinjer för klarspråk. I ett fall under 
min analys har jag behövt komplettera  kommunikationshandbokens riktlinjer med en annan 
normkälla för klarspråk för att kunna genomföra min analys på ett vetenskapligt sätt. I detta 
fall har jag använt Klarspråkstestet som normkälla (se avsnitt 5.2). 

1.1 Att undersöka klarspråk
Det finns idag ingen nationell definition av klarspråk, det är snarare en uppsättning råd. 
Därför kan det verka svårt att göra en undersökning som handlar om detta. Men verkligheten 
är ändå sådan att klarspråk existerar, kanske framför allt för dem som är utbildade 
språkkonsulter. 

Nord (2011) redovisar i sin rapport en fallstudie där han analyserat två 
myndighetsspråkvårdares arbete med granskning och revidering av texter. Han använder 
klarspråk i sin rapport och beskriver sin användning så här: ”Jag använder då 'klarspråk' av 
praktiska skäl som en samlande metafor för det språkbruk och den textutformning som är 
ideal för myndighetstexter...”(Nord 2011:45).
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I likhet med Nord ser även jag ”klarspråk” som en samlande metafor. En annan anledning för 
mig att använda ”klarspråk” är att den normkälla som jag har valt att jämföra mitt material 
med, Umeå kommuns kommunikationshandbok, också använder ”klarspråk” för att beskriva 
hur texter ska skrivas: 

”Språkrådet är en statlig myndighet som har tagit fram riktlinjer för hur myndigheter 
kan skriva vårdat, enkelt och begripligt. Arbetet med myndigheternas språk brukar 
kallas klarspråksarbete.” (Umeå kommuns kommunikationshandbok)

Dessutom är klarspråk, även om det inte är ett begrepp med en definition, en tradition som 
språkkonsultstudenter lär sig tidigt och som genomsyrar utbildningen. Det innebär för mig 
att det känns naturligt, för att inte säga viktigt, att kunna använda ”klarspråk” som en kärna i 
min rapport, trots att det ännu inte finns en nationell definition. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att, genom textanalys, undersöka en broschyr från Socialtjänsten i Umeå 
kommun för att se om den följer Umeå kommuns riktlinjer för klarspråk. Att göra en 
textanalys av en broschyr från en myndighet bidrar förhoppningsvis till att öka kunskaperna 
om klarspråk i myndighetstext. Genom min undersökning vill jag få svar på följande 
frågeställningar:

• Vilka av kommunens riktlinjer för klarspråk verkar följas i broschyren?
• Vilka av kommunens riktlinjer för klarspråk verkar inte följas i broschyren?

1.3 Uppsatsens disposition
Här presenterar jag uppsatsens disposition. Först tar jag upp bakgrunden till de centrala 
delarna i min undersökning. Sedan följer ett avsnitt som berör tidigare forskning. Här tar jag 
upp forskning som behandlar samma områden som min egen undersökning. Sedan följer ett 
avsnitt där jag förklarar de begrepp som är centrala i min uppsats. 

Därefter redovisar jag material och metoder som jag använt i min undersökning. Sedan följer 
resultatavsnittet där jag presenterar resultatet från min analys av materialet. Jag avslutar min 
rapport med att visa på slutsatser som går att dra utifrån analysen, samt en diskussion.

2. Bakgrund

I det här avsnittet ger jag en bakgrund kring några centrala delar i rapporten. Först 
förtydligar jag vad klarspråk innebär enligt de lagar och riktlinjer som är centrala för 
klarspråksarbetet inom myndigheter idag. Sedan ger jag en bakgrund till materialet, 
broschyren, och den kontext som materialet finns i, samt bakgrunden till 
kommunikationshandboken. 

2.1 Vad är klarspråk
I nuläget finns ingen definition av klarspråk, därför är det inte heller enkelt att på ett 
vetenskapligt sätt beskriva vad det är. De rekommendationer som finns är också väldigt 
många och det finns riktlinjer för nästan alla språk- och kommunikationsnivåer (Nord 
2011:65). Några handböcker som går att nämna är: Myndigheternas skrivregler (2009), 
Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) och Klarspråkstestet (2013).   

De flesta riktlinjer har ändå samma kärna, nämligen språklagen, §11. Språkrådet har tolkat 
lagen så här: Språket ska kunna förstås av läsaren, det ska inte innehålla svårbegripliga ord 
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och det ska ha en enkel och tydlig uppbyggnad, både grammatiskt och grafiskt. Språket ska 
vara anpassat så att mottagarna förstår innehållet. (Språkrådets uttolkning av språklagen, 
2010, §11.)

I boken Myndigheterna har ordet (Nyström Höög m.fl. 2012:17–19) beskrivs också vad 
klarspråk är. Där står det att klarspråk är ett samlingsord för allt det språkvårdsarbete som 
sker i syfte att göra kommunikationen mellan myndigheter och medborgare lättare (Nyström 
Höög m.fl. 2012:17).

2.2 Den undersökta broschyren
Mitt material är en broschyr som heter ”Stöd & omsorg för äldre”. Den är utgiven av 
Socialtjänsten i Umeå kommun och finns att ladda ner som PDF-fil på Umeå kommuns 
hemsida. Dessutom finns den ofta på hälsocentraler och på geriatriskt centrum vid Norrlands 
universitetssjukhus som är beläget i kommunen. Andra sätt att komma i kontakt med 
broschyren är att beställa den från Socialtjänsten, eller så får man den vid det förebyggande 
hembesök som görs när man fyllt 75 år. (Socialtjänsten, e-post, 2013-05-13) 

Med broschyrens framsida inkluderad är materialet åtta sidor långt och består av 1576 ord. 
Ett fåtal tecknade bilder finns med i anslutning till några textstycken, men dessa har jag inte 
undersökt i min analys. I stora drag är broschyren disponerad så att den inleds med 
information om vem som kan ansöka om stöd och omsorg och hur man ansöker. Sedan följer 
två avsnitt, ett om den hjälp som går att ansöka om via förenklad handläggning, och ett om 
den hjälp som går att ansöka om via traditionell handläggning. Sedan tar handboken upp 
andra typer av stöd som går att få, innan den avslutar med information av mer juridisk sort, 
så som behandling av personuppgifter, samt kontaktuppgifter. 

Enligt Socialtjänsten är den mottagargrupp som i första hand läser broschyren personer över 
65 år. Även dessa personers anhöriga läser broschyren. Ofta är det så att denna broschyr är 
den första skriftliga information som de äldre möter i den här typen av ärende. Den delas ut 
av en handläggare vid det första hembesöket efter att den äldre eller en anhörig hört av sig. 
Ofta får både den sökande och den anhöriga var sitt exemplar. (Socialtjänsten, e-post, 2013-
05-13)

2.3 Umeå kommuns kommunikationshandbok
Umeå kommuns kommunikationshandbok är den normkälla för klarspråk som jag har valt 
att utgå ifrån i undersökningen av materialet. Det är en nätbaserad handbok som går att nå 
via Umeå kommuns hemsida. Syftet med kommunikationshandboken är att den ska fungera 
som ett stöd för de anställda när de har frågor om kommunikation i sitt arbete. Umeå 
kommun menar att god kommunikation är en förutsättning för att de ska kunna hålla hög 
kvalitet och nå sina mål. (Umeå kommuns kommunikationshandbok)

I kommunikationshandboken finns tolv stycken kapitel. Av dessa är det två stycken som 
berör klarspråksaspekten: ”Att skriva så att alla förstår” och ”Våra skrivregler”. Kapitlet ”Att 
skriva så att alla förstår” innehåller Umeå kommuns riktlinjer för klarspråk. Det andra 
kapitlet, ”Våra skrivregler” kan ses som en förlängning av det första kapitlet eftersom det 
första kapitlet tar upp att för att skriva klarspråk ska man som skribent även följa de 
skrivregler som finns i kapitlet ”Våra skrivregler”. Därför har även det kapitlet varit relevant 
att titta på när jag har gjort min analys. ”Våra skrivregler” ger bland annat råd om vilka ord 
som anställda ska använda och inte.

Andra kapitel som förekommer i kommunikationshandboken är till exempel ”Att möta 
massmedier” och ”Att tala inför andra”, alltså kapitel som med varierande innehåll ger 
riktlinjer för olika typer av kommunikation inom Umeå kommun. Eftersom dessa resterande 
tio kapitel inte avser skriftlig text avsedd för externa mottagare så finns det ingen relevans för 
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mig att följa de riktlinjer som finns där. Jag har alltså endast använt de delar av 
kommunikationshandboken som är relevanta för min egen undersökning.

Det finns även två checklistor som hör till de båda kapitlen i normkällan. Checklistorna visar 
kärnan i de riktlinjer som handboken innehåller och ger en tydlig överblick över innehållet.  

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att ta upp tidigare forskning om myndighetstext, 
myndighetsspråk och klarspråk. 

Rahm & Ohlssons (2009) undersökning liknar min egen och därför är den relevant att ta upp. 
Artikelns syfte är att bidra med en kritisk reflektion över klarspråksarbetet i Sverige. De utgår 
från kommunikationen mellan myndigheter och medborgare och diskuterar det svåra i att 
skriva texter till så breda mottagargrupper som myndighetstexter ofta har. I artikeln 
analyserar de en broschyr från äldreomsorgen i Malmö stad. (Rahm & Ohlsson 2009:26-27) 
De använder sig av den definition av klarspråk, bestående av sex punkter, som finns i 
Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006). De har också sex stycken frågor som sammanfattar 
deras kritiska reflektioner kring klarspråksidealen. Med hjälp av dessa vill de visa på den 
problematik som de tycker finns kring klarspråksidealen. (Rahm & Ohlsson 2009:30-31) 

Rahm & Ohlsson kommer i sin undersökning fram till att Malmö stad lyckas med att 
formulera broschyren så att orden inte är för svåra och att det inte förekommer krångliga 
meningar. Däremot menar de att det finns problem i mottagaranpassningen av broschyren 
eftersom det inte finns en specifik homogen mottagargrupp, utan snarare många heterogena 
grupper, med olika behov. De menar också att problemet delvis bottnar i att genren 
myndighetsinformation är väldigt bred och att den broschyr de undersökt har många olika 
syften. Författarna pekar också på problem som att broschyren inte innehåller någon 
metatext för att guida läsaren genom broschyren. De pekar även på att läsaren inte framställs 
som en kund i texten, trots att de menar att det perspektivet är ett som borde ingå när det 
gäller den kommunala äldreomsorgen i Malmö stad. (Rahm & Ohlsson 2009:39–40) 

Nord (2011) presenterar en fallstudie av en del av en textproduktionsprocess där två 
språkgranskare granskar en myndighetstext med syftet att anpassa den till de tänkta 
mottagarna och till syftet med texten. Syftet med Nords studie är att visa på ett kollektivt 
samarbete kring text. Centrala frågor är hur arbetet utförs och hur språkidealen ser ut i 
arbetet med en text som ställer höga krav på språket. Nord visar på de ändringar 
språkgranskarna gör när de arbetar med texten och hur de förhåller sig till de normer och 
ideal som finns inom språkvården. Dessutom visar han på hur arbetet går till rent praktiskt. 
(Nord 2011:11-12) Nord har både tittat på språkgranskarnas text och gjort intervjuer i sin 
undersökning (Nord 2011:68-69). Även om Nord främst tittar på språkgranskarnas arbete så 
behandlar hans forskning även klarspråk i stor omfattning. Därmed är hans forskning även 
relevant för min undersökning. 

Enligt Nord borde vara ganska entydigt vad klarspråk är eftersom både myndigheten och 
språkföretaget där språkgranskarna arbetar har samma riktlinjer. Ändå följer inte 
språkgranskarna alla riktlinjer i sitt arbete med myndighetstexten. Till exempel kommer 
Nord fram till att språkgranskarna inte alls tar bort passiveringar, och myndighetsspråkliga 
ord ändras inte alltid till mer allmänna ord. Det enda exempel som Nord kan se som tydligt 
följer riktlinjerna för klarspråk är att språkgranskarna ändrar vänstertunga meningar till 
högertunga. (Nord 2011:182-183)
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Nord menar att det finns flera skäl till att alla riktlinjer inte följs. Ett är att vid vissa 
ändringar, till exempel vid en del passiva verb, krävs det att språkgranskaren lägger till mer 
information i texten och då finns risken för att själva innehållet i texten ändras för mycket. 
Nord menar också att språkgranskarna gör en individuell bedömning för varje text som ska 
granskas och därmed kan motivera att någon riktlinje för klarspråk inte är ändamålsenlig för 
just den specifika texten. Alltså kan vissa klarspråksnormer vara oviktiga i vissa 
sammanhang. (Nord 2011:182-183) 

Stadskontorets rapport ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001) är också forskning 
som är värd att nämna eftersom den också berör myndighetsspråk. Rapportens syfte är att 
utvärdera begripligheten i skriftligt myndighetsspråk, närmare bestämt i broschyrer, 
förvaltningsbeslut och rapporter. Metoden i undersökningen har varit att skapa ett 
diagnosinstrument, utformat som ett frågeschema med ett poängsystem. Frågorna är 
formulerade så att myndighetsskribenterna själva ska kunna undersöka texterna.

I rapporten står det att för att kunna komma vidare i språkvårdsarbetet inom statlig 
förvaltning behöver man undersöka dagens texter för att se hur begripliga dessa är (På väg 
mot ett bättre myndighetsspråk 2001:13). Rapporten slår fast att det inte går att säga att 
dagens myndighetstexter är genomgående begripliga. I rapporten kommer de också fram till 
att fokus i språkvårdsarbetet borde vara att nå en bättre mottagaranpassning. (På väg mot ett 
bättre myndighetsspråk 2001:109)

I en lärobok om språkpsykologi tar Melin (2004) bland annat upp läsbarhet och vad som gör 
en text svårare eller lättare att läsa. Eftersom mottagaranpassning är en viktig del av 
klarspråk så är det logiskt att nämna forskning som berör läsarens perspektiv. Melin menar 
att om en text är svårläst för någon är den det för alla andra också, men på olika nivåer (Melin 
2004:67) : 

”Självklart störs rutinerade läsare mindre av svårigheter än ovana, men även de mest 
rutinerade får sin läshastighet och sin förståelse sänkt.” (Melin 2004:67)

Josephson (2010) tar upp att det finns goda förutsättningar för att man ska kunna skriva och 
stava rätt, detta kallar han för språkriktighet (Josephson 2010:5). Dels har många svenskar 
bra koll på grammatik och stavning, dels finns många ordböcker och skrivregelsamlingar. 
Dessutom hjälper datorernas stavningskontroll till en hel del. Däremot menar han att många 
har svårt för textriktigheten. Textriktighet har att göra med textens struktur, perspektiv och 
mottagaranpassning och många vet inte vart de ska vända sig för att få råd kring det som rör 
textriktighet. (Josephson 2010:6)

4. Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkter som jag utgår ifrån i min uppsats styrs till stor del av vad 
kommunikationshandboken tar upp i de två aktuella kapitlen. I det här avsnittet kommer jag 
att presentera ord och begrepp som är centrala i min uppsats.

Ett ord som används flitigt i min uppsats är ”klarspråk”. Detta ord ser jag, precis som Nord 
(2011:45) som ett samlingsord för det språkbruk och den textutformning som bör användas 
av myndigheter. Den aktuella definition som jag lägger in i ”klarspråk” i min undersökning är 
den som Umeå kommuns kommunikationshandbok ger i de två kapitel som berör skrivande 
och skrivregler.  

Med brukstext menas texter som är skrivna för vardagslivet, alltså motsatsen till litterära 
texter så som dikter och romaner. Broschyrer hör till brukstexter, tillsammans med bland 
annat utredningar, lagar och rapporter (Hellspong & Ledin 1997:11). Detta stämmer också 
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överens med det Hellspong (2001:86) skriver om att informativa texter, så som broschyrer, är 
de som fungerar bäst att analysera läsbarheten på. Därmed kan man anse att broschyren som 
är mitt material är en brukstext.

Melin & Lange (2000:51) tar upp läsbarhet. De skriver att en komplex syntax gör det svårare 
att läsa en text, men också att det är viktigt för läsbarheten att texten är läsarorienterad, alltså 
att den är anpassad efter dem som ska läsa den. 

Det här med läsarorienterad text liknar i stor utsträckning det som inom 
klarspråkstraditionen kallas för mottagaranpassning. Jag ser läsbarhet som ett begrepp som 
ligger väldigt nära klarspråk, men där klarspråk framför allt riktar in sig mot 
myndighetsspråk medan begreppet läsbarhet gäller för många, för att inte säga de allra flesta, 
genrer.   

Vad gäller Umeå kommuns kommunikationshandbok så har jag valt att kalla den för min 
normkälla. Nord använder begreppet normkälla om dokument så som riktlinjer eller 
policydokument som har publicerats av någon som kan ses som en auktoritet inom 
myndighetsspråkvård (Nord 2011:45). Jag är medveten om att Umeå kommun inte är en 
auktoritet inom myndighetsspråkvård så som till exempel Språkrådet är, men Umeå kommun 
är ändå, i egenskap av offentlig verksamhet en typ av auktoritet, kanske inte minst för 
Socialtjänsten i Umeå kommun eftersom den hör till kommunens verksamhet. Denna 
auktoritet har publicerat en riktlinje rörande klarspråk, kommunikationshandboken, och 
därmed anser jag att det är möjligt att kalla även denna handbok för en normkälla. 

5. Material och metod 

I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt material och med vilken metod jag 
genomfört analysen. 

5.1 En kvalitativ undersökning 
Lagerholm beskriver att en kvalitativ undersökning innebär att man gör en djupare närstudie 
av sitt material. Eftersom en kvalitativ undersökning går mer in på djupet kan man troligen 
hitta underliggande komplexa resultat i texten. (Lagerholm 2010:30-31) 

Eftersom mitt material är ganska litet har jag haft möjlighet att gå ganska djupt in i det. Att 
min undersökning är kvalitativ passar också med syftet, eftersom klarspråk är brett och 
omfattar många olika nivåer i språket (Nord 2011:65). Det går inte bara att skrapa på ytan av 
broschyren och undersöka det som finns där, utan jag behöver också titta djupare in i texten 
för att undersöka alla språkliga nivåer. 

5.2 Materialurval
När jag skulle välja från vilken verksamhet mitt material skulle komma var det naturligt att 
välja en text från en offentlig verksamhet, eftersom det är dessa som berörs av språklagen och 
som alltså ska vara skrivna på klarspråk. Att mitt val föll på Socialtjänsten beror på att när jag 
tittade närmare på vad Socialtjänsten i Umeå kommun skriver om sin verksamhet så tar de 
upp att en av socialtjänstens grundpelare är att dess arbete ska utföras med ett ”respektfullt 
bemötande, tydlighet, lättillgänglighet samt rättssäkerhet” (Umeå kommun 2013). En 
broschyr skriven på klarspråk bidrar mer eller mindre till alla dessa egenskaper, men framför 
allt till egenskaperna ”tydlighet” och ”lättillgänglighet”. När både språklagen och 
socialtjänstens egna grundpelare pekar mot att de bör skriva på klarspråk så vill jag 
undersöka någon av deras texter för att se om de skriver klarspråk. Att jag har valt just 
Socialtjänsten i Umeå kommun beror på att jag vill undersöka en verksamhet med 
anknytning till min egen hemort. 
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Jag har inte haft möjlighet att titta på annat material från Socialtjänsten för att ta reda på om 
materialet är representativt för texter på Socialtjänsten. På grund av arbetets omfattning är 
det inte möjligt att få något översikt över detta, men eftersom materialet är aktuellt och under 
användning i dagsläget kan det ses som relevant. 

Att jag har valt just en broschyr är för att det är en texttyp inom en myndighet som verkligen 
ska vara skriven för befolkningen, eller en viss del av befolkningen, samt att den ska vara 
informationstät samtidigt som den måste vara enkel att förstå. Men även om man kan 
kategorisera en mottagargrupp efter exempelvis ålder måste man naturligtvis tänka på att 
gruppen är långt ifrån homogen ändå. Individerna inom gruppen kan ändå skilja sig åt i fråga 
om andra saker, så som bakgrund, utbildning eller läsvana. 

Att jag har valt precis den här broschyren beror på att den är den första text från 
socialtjänsten som många äldre möter i dessa typer av ärenden (Socialtjänsten, e-post, 2013-
05-13). Den innehåller nämligen information om vilken hjälp man kan få genom så kallad 
förenklad handläggning. När man söker hjälp genom förenklad handläggning innebär det att 
man inte har ett så omfattande behov av hjälp utan kanske bara behöver hjälp med någon 
enstaka sak (Stöd & omsorg för äldre, 2011:1).

5.3 Analysmetod
Min analys kan närmast ses som en läsbarhetsanalys. Att göra en läsbarhetsanalys innebär att 
man undersöker hur bra det går att använda en brukstext för ett visst syfte (Hellspong 
2001:85). 

I mitt arbete har jag varit i kontakt med mottagningsenheten på Socialtjänsten i Umeå. 
Kontakten har skett via e-post där jag ställt fyra stycken frågor om broschyrens kontext och 
mottagare. Jag fick svar på alla mina frågor via e-post från mottagningsenheten på 
Socialtjänsten i Umeå och den information jag fick finns framför allt att läsa i avsnitt 2.2 
ovan.  

Kapitlen som jag använt mig av ur normkällan skiljer sig lite åt när det gäller hur konkreta de 
är. ”Våra skrivregler” innehåller väldigt konkreta exempel på vad man ska och inte ska skriva, 
medan ”Att skriva så att alla förstår” innehåller en lite bredare och lite mindre konkret 
beskrivning över vad klarspråk är. Men kapitlen ger ändå en tydlig inriktning till min analys, 
och när jag dessutom använder de checklistor som hör till varje kapitel så är det enkelt att 
hitta vad de anser är viktigt när man ska skriva klarspråk. Men när jag går djupare in i de 
olika riktlinjerna verkar det ändå som att kommunikationshandboken i stor utsträckning 
bara ger en ytlig bild av hur det bör se ut, istället för att verkligen konkretisera hur man som 
skribent ska göra för att skriva klarspråk. 

Under min analys har jag systematiskt arbetat mig igenom alla punkterna i de checklistor 
som hör ihop med respektive kapitel i kommunikationshandboken. För varje punkt har jag 
gått tillbaka in i själva handboken, på det ställe där den aktuella punkten tas upp mer 
detaljerat. Det som står om den aktuella punkten i handboken har jag sedan haft som riktlinje 
vid min undersökning av detsamma i materialet. Mer detaljerad information om det innehåll 
i kommunikationshandboken som jag har utgått ifrån i min analys finns i resultatavsnittet. 

I mitt analysarbete har jag i ett fall upplevt att beskrivningarna i kommunikationshandboken 
inte har gett en tillräcklig bild av vad en specifik riktlinje innebär i praktiken. Det har 
försvårat mitt arbete med att utföra analysen på ett vetenskapligt sätt. Detta skedde vid 
undersökningen av broschyrens rubriker. I det fallet gav kommunikationshandboken endast 
rådet att skriva informativa rubriker. Hur man borde gå till väga för att göra detta stod inte, 
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även om det fanns några exempel på informativa och icke informativa rubriker. I det fallet 
vände jag mig till Klarspråkstestet på Språkrådets hemsida för att ta reda på vad som 
kännetecknar en informativ rubrik. 

Klarspråkstestet (2013) är ett sätt att kontrollera om en text är skriven på klarspråk och det är 
Språkrådet som har skapat testet. I Nords rapport (2011) går han igenom de normkällor för 
klarspråk som är publicerade av sådana instanser som kan ses som auktoriteter inom 
myndighetsspråkvården (Nord 2011:45-66). Han kommer fram till att Klarspråkstestet är 
bredast och mest nyanserat av dem alla (2011:65). Därför borde testet kunna ses som en 
tillförlitlig och relevant kompletterande normkälla för min analys.

Analysen av materialet sker genom att jämföra texten i broschyren med de riktlinjer för 
klarspråk som finns i de två kapitel i Umeå kommuns kommunikationshandbok som berör 
klarspråk: ”Att skriva så att alla förstår” och ”Våra skrivregler”.

Under analysen av broschyrens mottagare har jag undersökt vilken eller vilka mottagare man 
kan se i broschyren, för att på så sätt utreda om det verkar finnas en eller flera tänkta 
mottagare av texten. Jag har undersökt hur och vem som tilltalas i texten, men även vad 
innehållet säger om mottagaren. Analysen av broschyrens syfte har skett på ett liknande vis. 
Jag har undersökt om det finns något uttalat syfte och i ett andra steg, när ett uttalat syfte 
inte fanns att se, tittat efter outtalade syften. 

Analysen av om det viktigaste står först var svår att genomföra. Det fanns inga detaljerade 
riktlinjer i kommunikationshandboken för hur man som skribent bör gå till väga för att 
åstadkomma detta. Om det viktigaste står först påverkas dessutom väldigt mycket av vilket 
syfte texten har, och eftersom det inte fanns ett uttalat syfte med broschyren så är det svårt 
att analysera en sådan sak. Det resultat som ändå kom ur denna analys grundar sig på min 
analys av vad syftet skulle kunna tänkas vara, och om disponeringen av innehållet i så fall kan 
tänkas vara uppdelat så att det skulle passa för de syften jag kan se. 

I kommunikationshandboken står det att termer ska förklaras. Jag har i min analys tagit ut 
de ord som kan anses vara specifika för den kontext där texten är skapad, nämligen den inom 
vård och omsorg. Jag har också undersökt om det i samma, eller i intilliggande meningar, 
både före och efter, finns någon förklaring till termerna. 

Kommunikationshandboken ger i avsnittet Våra skrivregler flera detaljerade tabeller över 
vilka ord man inte ska använda, samt alternativ som fungerar bättre. De områden som berörs 
av dessa listor är: Svenska ordformer istället för engelska, Enkla, moderna ord istället för 
äldre, formella, Undvik skrytfenor och Förkortningar. I dessa fall har jag gått igenom 
materialet och undersökt om de ord som finns i tabellerna finns i materialet eller inte. Jag har 
då kommit fram till två saker. Dels har jag kommit fram till vilka ord som förekommer i 
texten men som inte borde förekomma där eftersom de står i kolumnerna med ord man bör 
undvika, dels har jag kommit fram till vilka ord som förekommer i texten och som dessutom 
förekommer som förbättringsalternativ i tabellerna. Med detta har jag kunnat se vilka ord 
som följer, respektive inte följer kommunikationshandboken.  

När jag har jämfört tabellerna med broschyren har jag tittat efter alla de ord som ses som 
äldre och formella och noterat antalet. Sedan har jag tittat efter de alternativ som ses som 
enkla och moderna. I detta fallet har jag bara räknat de förekomster av orden som faktiskt 
motsvarar betydelsen av de äldre, formella ordet. Som exempel kan jag ta ordet ”jämte” som 
bland annat kan ersättas med ”och”. Då har jag räknat förekomster av ”och” som har samma 
betydelse som ”jämte” i den aktuella meningen: ”Sjukhem är en boendeform för de som är i  
behov av ständig tillsyn, medicinska insatser och avancerad vård och omsorg.” Däremot 
har jag inte räknat förekomster av ”och” som inte kan ersättas av ”jämte”: ”Att veta att någon 
hör av sig då och då kan göra att oro minskar...”
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Även för ”Undvik modeord” och ”Använd starka prepositioner”  finns listor med ord som ska 
användas respektive undvikas i avsnittet ”Våra skrivregler”, även om de inte står i tabell-
form. I dessa fall har jag också jämfört de riktlinjer som finns med de ord som finns i 
broschyren för att komma fram till om broschyren följt riktlinjerna eller inte. 

5.4 Forskningsetiska överväganden
Med textanalys som metod ställs man inte inför samma forskningsetiska överväganden som 
vid undersökningar som involverar människor. Trots detta har jag ändå, i mitt arbete, haft en 
medvetenhet kring ordval och formuleringar för att på så sätt visa respekt för personer som 
kan tänkas läsa min rapport. Exempelvis har jag varit noga med att på ett respektfullt sätt 
omnämna äldre som grupp i min rapport. Dessutom finns det naturligtvis en eller några 
personer som har skrivit texterna i broschyren. Och även om materialet är offentligt och 
broschyrförfattarna förblir anonyma bakom en myndighet, så har jag tänkt på att visa respekt 
och hänsyn till den eller de personerna genom att vara noga med att mina uttalanden om 
broschyren är objektiva och att jag formulerar mig så att det handlar om innehållet 
broschyren och inte om den som har skrivit broschyren. 

5.5 Metodkritik
Något som kunde gå att rikta kritik emot är att jag har blandat in ytterligare en normkälla för 
klarspråk i en del av min analys, Klarspråkstestet (2013). Det går att ifrågasätta om det 
verkligen bidrar till att uppfylla mitt syfte att ta hjälp från en annan normkälla än Umeå 
kommuns kommunikationshandbok. Men jag har varit noga med att bara ta upp just sådant 
ur Klarspråkstestet som redan tas upp  i kommunikationshandboken och endast när 
kommunikationshandboken inte har gett tillräcklig information för att jag ska kunna anse 
mig utföra analysen vetenskapligt. Jag har inte lagt till nya riktlinjer till min analys, som inte 
kan knytas till kommunikationshandboken. 

Det kan också nämnas att min undersökning såklart är ganska liten och inte speciellt 
omfattande. För att få ett säkrare resultat på om Socialtjänsten i Umeå kommun skriver 
klarspråk skulle jag behöva göra textanalyser på fler av deras texter. Men med tanke på att 
omfattningen av min uppsats är begränsad så tror jag att en fallstudie som denna ändå kan ge 
intressanta resultat. 

6. Resultat

I resultatdelen kommer jag att presentera resultatet från min analys av broschyren, vilket 
alltså är samma saker som tas upp i det två aktuella avsnitten i Umeå kommuns 
kommunikationshandbok. Jag kommer för tydlighetens skull att presentera min analys i 
samma ordning som handbokskapitlens två checklistor, som dessutom överlag följer 
innehållet i de båda avsnitten Att skriva så att alla förstår och Våra skrivregler. En av 
punkterna tar dock upp samma tema i de båda checklistorna, nämligen förkortningar, trots 
att det bara står om förkortningar i avsnittet Våra skrivregler. Checklistan till Att skriva så 
att alla förstår har en punkt som inte alls tas upp i själva handboken, nämligen den punkt 
som handlar om att ett stycke innehåller endast en tanke. Eftersom jag ska undersöka om 
broschyren följer handbokens riktlinjer och det inte finns några riktlinjer om detta i någon av 
handbokens två aktuella avsnitt, så har jag valt att inte ta upp den punkten alls. 

Jag kommer att inleda med att kort beskriva vad kommunikationshandboken säger om 
respektive punkt, för att sedan visa vad jag kommit fram till genom exempel ur broschyren 
och egna kommentarer. På grund arbetets omfång har jag inte möjlighet att visa på allt jag 
kommit fram till utan kommer att välja ut belysande exempel. Citaten från materialet är 
markerade med kursiv och jag har i vissa fall valt att göra understrykningar av ord för att 
förtydliga min analys, dessa understrykningar finns inte med i originaltexterna. 



14

6.1 ”Att skriva så att alla förstår”
Nedan presenterar jag resultatet av analysen, gällande de delar som finns i 
kommunikationshandbokens avsnitt Att skriva så att alla förstår. 

6.1.1 Broschyrens mottagare
Kommunikationshandboken tar upp att man alltid ska skriva för mottagaren och ha denne i 
åtanke. I min analys av textens mottagare har jag undersökt vilken eller vilka mottagare man 
kan se i texten. Jag kan redan tidigt i broschyren se att mottagargruppen verkar vara äldre. 
Broschyren heter Stöd och omsorg för äldre och redan i tredje stycket finns du med i 
meningen: Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat 
sätt har du rätt att söka stöd av Socialtjänsten. Det går alltså att redan utifrån detta se att 
broschyren, som handlar om stöd och omsorg för äldre, även riktar sig direkt till de äldre i sitt 
tilltal. Andra exempel från texten där man kan se en mottagare är: Du måste vara 75 år eller 
äldre och Du som är pensionär kan ansöka om bostadstillägg.

Men det är inte den enda mottagare som syns i texten. Indirekt syns det att det är en annan 
mottagare i tre delar av broschyren, eftersom du-tilltalet inte finns i just de bitarna. Se avsnitt 
6.1.7. Men det finns dessutom ett annat du som broschyren talar till under rubriken Stöd till  
anhöriga: Du som är anhörig kan få stöd och hjälp...

Tittar man rent innehållsmässigt kan man se att många av mottagarna inte antas ha så 
mycket kunskap om det stöd och den hjälp som finns att få, och om äldreomsorgen generellt. 
Broschyren ger information om sådant stöd och sådan hjälp som man kan få när man har ett 
nytt och ännu inte så omfattande behov. Det finns också viss information om hur man går till 
väga för att ansöka. I och med att informationen är så grundläggande kan man anta att 
broschyren i många fall kan vara den första kontakt som vissa mottagare har med 
äldreomsorgen. Detta stämmer också överens med den information jag fått av Socialtjänsten 
(e-post, 2013-05-13) och därmed kan man se att broschyren åtminstone är mottagaranpassad 
ur den aspekten. 

6.1.2 Broschyrens syfte
Kommunikationshandboken tar upp att man, för att skriva klarspråk, ska vara klar över syftet 
med texten. Eftersom det inte finns någon inledande metatext i broschyren där syftet med 
broschyren presenteras så kan man inte vara säker på om syftet med broschyren är klart och 
tydligt. Broschyren förklarar i alla fall inte för mottagaren vad det är för typ av broschyr eller 
vad man ska ha den till. 

Eftersom broschyren i stora drag handlar om vem som får söka stöd och omsorg, vad den kan 
söka för stöd och omsorg och, i viss mån, hur man går till väga för att söka stöd och omsorg, 
kan man utifrån det dra slutsatsen att broschyrens syfte är att informera sina läsare om de 
ovan nämnda sakerna. Antagligen för att den person som läser ska kunna ta ställning till de 
alternativ den kan välja mellan när denne är i behov av hjälp. 
Exempel på att det finns ett informationssyfte syns bland annat under rubriken Vilka 
insatser kan jag ansöka om via förenklad handläggning?: Nedanstående insatser kan du 
ansöka om via förenklad biståndshandläggning.

Dessutom kan man se informationssyftet att informera under rubriken Alltid möjligt att 
ansöka via traditionell handläggning: 

Har du ett mer omfattande behov eller av annan anledning inte kan ansöka via 
förenklad handläggning, kan du alltid ansöka om stöd via traditionell 
biståndsprövning. Du ansöker om det du behöver hjälp med, utifrån ditt behov och din 
situation. Nedan beskrivs vanliga stödinsatser.
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Sammanfattningsvis har min analys pekat på att texten å ena sidan verkar ha ett tydligt syfte 
eftersom den är innehållsrik. Den ska informera om de alternativ som finns inom 
äldreomsorgen. Å andra sidan finns inget utskrivet syfte i broschyren, presenterat för läsaren, 
vilket eventuellt kan bidra till en mer svårläst text. 

6.1.3 Broschyrens rubriker 
Umeå kommuns kommunikationshandbok nämner att rubrikerna ska vara informativa, 
dessutom ger de exempel på hur en korrekt rubrik och en inte lika passande rubrik ser ut, 
men utan att ge en förklaring för hur de gjort. Så för att kunna avgöra vad som gör en rubrik 
informativ har jag valt att gå efter den förklaring som ges i Klarspråkstestet (2013), fråga 18 
som handlar om just informativa rubriker:  

För att bli informativa måste rubrikerna berätta vad som sägs eller händer i texten. Låt  
därför gärna underrubrikerna innehålla verb. Klarspråkstestet, fråga 18. http://sofi-
v31.prod3.imcms.net/testet/test/showQuestion.do?qid=18&ts=-2018923868  

Dessutom kan man se på de exempel som kommunikationshandboken ger att exemplen på 
informativa rubriker innehåller verb och de exempelrubriker som inte är informativa inte 
innehåller verb. Detta innebär att riktlinjen i kommunikationshandboken ändå kan sägas 
likna den definition som jag har använt ur Klarspråkstestet.

Jag undersöker alltså rubrikerna för att se om de innehåller verb. Om rubriken innehåller ett 
verb kan den alltså ses som informativ och om den inte innehåller ett verb ses den som 
intetsägande. Rubrikerna i texten kan delas upp i fyra nivåer. Huvudrubriken på broschyrens 
framsida, mellanrubriker i texten, underrubriker under mellanrubrikerna, och så i ett fall tre 
förekomster av rubriker under en underrubrik, för att beskriva tre olika alternativ.

Det är framför allt mellanrubrikerna som kan ses som informativa. Här innehåller drygt 
hälften av rubrikerna verb. Rubriker som Så här ansöker du och Du kan överklaga är 
exempel på sådana rubriker. Men även här finns intetsägande rubriker: Behandling av 
personuppgifter och Avgifter innehåller inga verb och är alltså inte skrivna på klarspråk.  

I de 20 underrubrikerna som finns i broschyren förekommer endast en rubrik med verb i: 
Talar du ett minoritetsspråk? Restrerande rubriker innehåller generellt bara ett ord, 
exempelvis Tolkhjälp eller Telefonservice.

Man kan alltså säga att formuleringen av rubriker i broschyren överlag inte följer riktlinjen i 
kommunikationshandboken. Men det går ändå att reflektera över att de underrubriker som 
finns kanske ändå kan fylla ett syfte, trots sin generella brist på verb. Dessa kan på ett sett ses 
som en uppräkning av de alternativ som finns.  Till exempel under mellanrubriken Alltid 
möjligt att ansöka via traditionell handläggning följer en text som avslutas med  Nedan 
beskrivs vanliga stödinsatser. Där efter följer tre underrubriker som kan ses som en 
uppräkning. Där kan man argumentera för att det kanske är enklare för läsaren att navigera i 
texten om rubrikerna är korta, så att man snabbt hittar det stöd man letar efter, eller snabbt 
får en överblick över de alternativ som finns.

6.1.4 Det viktigaste först
Umeå kommuns kommunikationshandbok tar endast upp att det är det viktigaste i texten 
som ska stå först, och att man ska tänka på mottagaren. De ger inga exempel eller någon mer 
utvecklad beskrivning över hur man ska prioritera vid arbetet med en broschyr. Eftersom det 
inte heller finns någon metatext i broschyren som talar om vilket syfte broschyren har så är 
det svårt att undersöka om det viktigaste står först. 

Så som broschyren ser ut så inleds den med en presentation av socialtjänstlagen och 
Socialnämnden. Den övergår sedan till att berätta för läsaren om vem som kan ansöka om 
stöd och omsorg och hur man går till väga. Först därefter presenteras de olika alternativ för 

http://sofi-v31.prod3.imcms.net/testet/test/showQuestion.do?qid=18&ts=-2018923868
http://sofi-v31.prod3.imcms.net/testet/test/showQuestion.do?qid=18&ts=-2018923868
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hjälp som man kan få innan broschyren avslutas med olika typer av praktisk information som 
bland annat rör rätten till tolkhjälp, att vissa hjälpinsatser kostar pengar och behandlingen av 
personuppgifter, samt kontaktuppgifter.  

I min analys av vad som skulle kunna tänkas vara syftet, tidigare i det här avsnittet, har jag 
resonerat mig fram till att huvudsyftet med broschyren kan vara att läsaren ska kunna veta 
vilka alternativ den har att välja på när den är i behov av stöd och omsorg. I så fall vore det 
bättre om de alternativ som man har att välja på kommer tidigare i broschyren. Men ett annat 
syfte skulle kunna vara att man som läsare ska kunna ta reda på vilka av de olika alternativen 
man själv har rätt att söka och hur man går till väga. I så fall är den aktuella dispositionen 
kanske mer passande. 

6.1.5 Svåra ord och facktermer
Kommunikationshandboken beskriver detta mer utförligt än de tidigare punkterna. Man ska 
använda ord som mottagarna förstår och förklara termer som man behöver ha med. Det finns 
även en lista med svåra ord som ska undvikas och alternativ som man hellre kan använda, 
men dessa finns även med i det andra kapitlet i kommunikationshandboken och därför 
kommer jag inte att titta närmare på dem i det här avsnittet. Istället har jag i min analys tagit 
ut alla ord som kan ses som termer som hör till den specifika verksamhet som broschyren 
ingår i. Dessutom har jag kontrollerat om det finns förklaringar till dessa ord på något sätt. 
De flesta termer i broschyren har förklaringar. Två exempel är anhörigbidrag och 
sekretesslagen:

Även anhöriga kan ta på sig att utföra hemtjänstinsatser mot ersättning, så 
kallat anhörigbidrag.

Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med Socialtjänsten. Det betyder att  
all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi 
pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Men det finns också termer som skulle behöva en förklaring för att göra texten tydligare. 
datorstöd/informationsteknologi är ett exempel: 

Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av 
personuppgifter.

Det finns även exempel på gränsfall. Termen äldreomsorgskonsulent stöter man som läsare 
först på i meningen: 

Ansökan kan ske muntligen i samtal med en äldreomsorgskonsulent, vanligen 
vid ett hembesök eller skriftligen.

Här förklaras inte vad en äldreomsorgskonsulent gör, eller hur man får kontakt med en 
sådan. Däremot förklaras det två stycken ner att en äldreomsorgskonsulent fattar beslut. Så 
läsaren får ändå viss förklaring, men först vid det andra mötet med termen:
 

Utifrån din situation och dina behov så fattar en äldreomsorgskonsulent beslut 
om bistånd dvs vilket stöd som du är berättigad till.

6.1.6 Passiva verb
Även denna riktlinje har en tydligare förklaring i kommunikationshandboken, med exempel 
på hur man ska gå till väga för att skriva aktiva verb istället för passiva. Där menas att valet av 
aktiva verb innebär att texten blir tydligare för medborgarna. I broschyren förekommer det 
passiva verb vilket kan vara ett problem vid läsningen eftersom läsaren kan bli osäker på vem 
som gör vad. I nedanstående punklista visar jag på några sådana problem som finns i texten:
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• Beslutet kan överklagas. Här kan det vara svårt för läsaren att förstå vem som har 
möjlighet att överklaga beslutet.

• Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss 
och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Att verbet lämnas är 
passivt kan bli problematiskt. Läsaren kan tro att denne inte får lämna ut information 
till obehöriga eftersom det inte framgår vem som inte får göra detta. 

• Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten... Här kan 
man med hjälp av aktiva verb förtydliga för läsaren vem som kommer att ändra eller 
inte ändra beslutet, samt vem som i så fall kommer att skicka vidare överklagan. 

• Färdtjänst beviljas personer som inte kan nyttja allmänna färdmedel. I den här 
meningen framgår det inte för läsaren vem som kommer att bevilja färdtjänsten. 

6.1.7 Du-tilltal
Kommunikationshandbokens enda råd kring du-tilltal är att man inte ska vara rädd för att 
använda sig av detta. I broschyren används du-tilltal genomgående i de olika delarna vilket 
alltså följer normkällan. Tre undantag finns dock. 

I det inledande stycket där man beskriver socialnämndens uppdrag och den politiska 
ambitionen som ligger till grund för deras arbete talar man inte alls till läsaren på något sätt: 

Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och 
erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla sina funktioner och livskvalitet.

Man använder inte heller du-tilltal i den del av broschyren där man räknar upp den hjälp som 
finns att få vid traditionell handläggning, så som dagverksamhet och särskilt boende, t.ex. 
sjukhem eller demensboende. Ett undantag finns dock, där dig används:

Dagverksamheterna är i första hand till för personer med demens, psykiskt 
funktionsnedsättning eller för dig som har behov av att bryta isolering eller av träning.

Annars verkar styckena i avsnittet om traditionell handläggning tala till någon annan än till 
den äldre: 

Demensboende är till för de personer som har behov av specialiserad vård och omsorg 
på grund av demenssjukdom.

Avsnittet som heter Tolkhjälp har inte heller ett du-tilltal och riktas till någon annan än 
direkt till den äldre:

 Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska 
har rätt till tolk.

6.2 ”Våra skrivregler”
Nedan presenterar jag resultatet av analysen, gällande de delar som finns i 
kommunikationshandbokens avsnitt Våra skrivregler. 

6.2.1 Svenska ordformer istället för engelska
Kommunikationshandboken ägnar en hel sida åt att ge exempel på engelska ordformer som 
inte ska användas och svenska alternativ som kan användas istället. Ingen av de engelska 
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ordformerna finns med i materialet. Två ord, mejla och webbplats, som finns med som 
rekommendation att använda istället för de engelska ordformerna finns även med i 
materialet. Det verkar alltså, utifrån detta resultat, som att broschyren följer 
kommunikationshandbokens riktlinjer kring svenska och engelska ordformer. 

6.2.2 Enkla, moderna ord istället för äldre, formella
Kommunikationshandboken har en tabell med ord som ska undvikas och så alternativ som är 
enklare och modernare och som ska användas. Förövrigt finns ingen beskrivning över hur 
man ska gå till väga för att följa denna riktlinje. Av min undersökning framkommer det att 
det finns två förekomster av ord som kommunikationshandboken ser som äldre och formella: 
erhålla och nyttja, med en förekomst var. Däremot finns 57 förekomster av de motsvarande 
enkla och moderna alternativen. Intressantast att titta på är kanske rekommendationen där 
erhålla är det äldre ordet som ska undvikas, medan få är det modernare som man ska skriva 
istället. Där förekommer nämligen båda alternativen i broschyren, även om erhålla bara 
förekommer en gång medan få förekommer åtta gånger. Annat att nämna är att broschyren 
använder ska (sju gånger) istället för skall (ingen gång), inte (tio gånger) istället för ej (ingen 
gång) och besöka (en gång) istället för avlägga ett besök (ingen gång), vilket alla är de 
alternativ som bör användas. 

6.2.3 Skrytfenor 
Kommunikationshandboken tar upp att vissa långa ord innehåller delar som egentligen inte 
tillför något. Sedan visar de på en tabell med skrytfenor som de säger att man bör undvika, 
samt ger direktiv för vad man ska skriva istället. I min jämförelse med broschyren kan jag se 
att riktlinjerna har följts. I broschyren står det skola istället för skolverksamhet och personal 
istället för personalresurser. 

6.2.4 Modeord
I kommunikationshandboken står det att modeord är sådana ord som använts så mycket att 
de förlorat sin ursprungliga betydelse och precision. Dessa ord är enligt 
kommunikationshandboken modeord som bör undvikas: aktör, alienerad, arena, 
benchmarking, fokusera, harmonisera, hotbild, koncept, logistik, plattform, progressiv,  
respons, resurs, teambuilding, win-win-case. 

Vid min analys av materialet konstaterar jag att materialet inte innehåller någon av dessa 
modeord. Därmed följer broschyren riktlinjerna i kommunikationshandboken. 

6.2.5 Starka prepositioner 
Kommunikationshandboken menar att det finns starka respektive vaga prepositioner. Man 
ska undvika vaga prepositioner: angående, avseende, beträffande, gällande, kring, runt och 
rörande. Istället ska man använda starka prepositioner: av, för, i, till, med, om, på och över.

I broschyren används nästan uteslutande starka prepositioner. En gång förekommer en vag 
preposition: rörande. Annars förekommer endast starka prepositioner, och sådana 
förekommer totalt 165 gånger i materialet. Därmed följer broschyren riktlinjerna i 
kommunikationshandboken även i detta fall. 

6.2.6 Förkortningar
Kommunikationshandboken har tre rekommendationer för förkortningar. Den första är att 
undvika förkortningar. Den andra är att bara använda förkortningar när det behövs och när 
man är helt säker på att mottagaren förstår dem. Den tredje rekommendationen är att när 
man använder förkortningar som bl.a och p.g.a, så ska man skriva dem med punkt istället för 
med mellanslag (p.g.a/p g a). Kommunikationshandboken ger sedan en tre-delad tabell, en 
kolumn med hela ordet utskrivet, en kolumn med hur man inte ska förkorta, samt en kolumn 
med hur man ska förkorta. Det är denna tabell jag har jämfört mitt material mot. 
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Broschyren innehåller bara två fall där man skrivit en förkortning istället för hela ordet: två 
förekomster av dvs. Det mest intressanta är att de två förkortningarna inte följer de 
rekommendationer som finns (d.v.s. eller dvs.), istället har man skrivit helt utan punkter 
(dvs). Här följer alltså inte broschyren de riktlinjer som kommunikationshandboken ger. 
Samtidigt finns fem fall där broschyren följer den riktlinje som finns om att skriva ut hela 
ordet istället för att skriva en förkortning: enligt, det vill säga och på grund av. 

6.2.7 Datum
Kommunikationshandboken tar upp att datum ska skrivas ut i rak ordning i löpande text, till 
exempel 20 juni 2011. Vid datering kan man även använda siffror i ordningen ÅÅÅÅ-MM-
DD. Det förekommer inga datum i broschyrens löptext. Däremot förekommer det datum en 
gång i marginalen där man presenterar vilket datum som broschyren senast är uppdaterad. 
Detta datum överensstämmer med kommunikationshandbokens riktlinjer för datum: 2011-
06-20.

6.2.8 Stor eller liten bokstav
I kommunikationshandboken finns det riktlinjer för i vilka fall stor och liten bokstav ska 
användas vid namn. 
Under min analys av broschyren har jag kommit fram till följande, utifrån de riktlinjer som 
finns i kommunikationshandboken. 

Socialtjänsten förekommer nio gånger i broschyren, varav fem är möjliga att jämföra då de 
övriga fyra är när Socialtjänsten är utskrivet med versal för att det ordet står först i den 
aktuella meningen. Socialtjänsten ska enligt riktlinjerna i kommunikationshandboken 
skrivas med liten bokstav, men så görs bara i två av fallen, medan det i tre av fallen skrivs 
med stor bokstav mitt i en pågående mening. Mottagningsenheten ska skrivas med liten 
bokstav, men skrivs med stor bokstav. Tolkcentralen borde skrivas med liten bokstav 
eftersom den är en del av Västerbottens läns landsting och avdelningar och enheter ska ha 
liten bokstav. Den följer alltså inte riktlinjerna. Detsamma gäller hjälpmedelscentralen, 
syncentralen, hörcentralen och frivilligcentralen, som alla skrivs med stor bokstav i 
materialet, men som enligt riktlinjerna ska skrivas med liten bokstav. Däremot står 
Pensionsmyndigheten med stor bokstav i materialet, vilket följer riktlinjerna. 

Vid utskrivning av lagar säger kommunikationshandboken att namn på lagar ska skrivas med 
liten bokstav. Men i broschyren skrivs lagarna lite olika. Socialtjänstlagen skrivs med stor 
bokstav och följer alltså inte riktlinjerna. Sekretesslagen skrivs däremot med liten bokstav, 
precis som personuppgiftslagen, dessa följer alltså riktlinjerna.

Det finns även en initialförkortning av socialtjänstlagen, SoL. Den förkortas med en 
blandning av versaler och gemener, vilket innebär att den inte följer någon av de 
rekommendationer som handboken ger: antingen antingen stora eller små bokstäver vid 
förkortningar av lagar. 

7. Slutsatser och diskussion

Det sista avsnittet i min rapport inleder jag med att dra slutsatser utifrån mitt resultat för att 
försöka besvara mina två frågeställningar. Dessutom avslutar jag med en diskussion.

7.1 Broschyrens starka sidor
Resultatet av min undersökning liknar på många sätt Rahm & Ohlssons (2009) resultat. Även 
i min undersökning kan man se att riktlinjerna för skrivregler följs mer genomgående än de 
råd som rör mottagaranpassning. Men man kan ändå se en tydlig mottagare broschyren – 
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den äldre själv. Denna mottagare är även den som Socialtjänsten menar är den främsta 
mottagaren, men de menar också att broschyren ofta delas ut till, och läses av anhöriga (e-
post, 2013-05-13). 

Broschyren lyckas även följa riktlinjerna ganska bra vad gäller förklaringen av termer. De 
flesta termer är förklarade.

Vad jag kan se angående du-tilltalet i min analys så används det genomgående, precis som 
kommunikationshandboken rekommenderar, förutom i tre skilda delar av broschyren. Trots 
att dessa tre delar saknar du-tilltal går det ändå att se det som att riktlinjerna följts. Jag 
hävdar detta efter att ha analyserat även de delar där du-tilltalet uteblivit. Att jag kom att 
undersöka dessa tre delar i min analys var för att jag fann dem intressanta, även om det inte 
var något jag planerat att ha med i min analys från början. 

I den första delen där du-tilltalet uteblir, i det inledande stycket, kan man diskutera att ett 
du-tilltal hade passat bra in eftersom det avsnittet då kunde blivit mer anpassat till de som 
ska läsa broschyren. 

Vad gäller den andra delen där du-tilltalet uteblir, nämligen där man räknar upp den hjälp 
som finns att få vid traditionell handläggning, finns kanske skäl att utelämna detta tilltal. 
Dessa stycken handlar om vård och hjälp för personer som är i behov av betydligt mer vård 
och stöd än de som tilltalas i övriga broschyren. För att få den hjälp som det går att läsa om 
här så är man kanske dement, eller har ett omfattande behov av vård eller daglig tillsyn. 
Därmed kan man också anta att dessa personer kanske inte själva är i stånd att fatta beslut 
om vård längre och då vänder sig broschyren inte heller till den äldre i det aktuella avsnittet 
eftersom det nog är mer troligt att det kommer att läsas av en anhörig eller motsvarande. 

Mönstret går igen en andra gång i avsnittet ”Tolkhjälp”, som är det tredje avsnittet där du-
tilltal inte förekommer. Att du-tilltalet uteblir där beror troligen på att den som är i behov av 
informationen under avsnittet ”Tolkhjälp” inte kan läsa svenska särskilt bra och därför är 
denne i behov av att någon annan kan läsa detta. Man kan alltså tycka sig se en tanke bakom 
det uteblivna du-tilltalet i två av dessa tre delar, vilket talar för att även om inte 
kommunikationshandbokens riktlinjer följts helt så har detta kanske ändå skett med 
broschyrens bästa i åtanke. Detta stämmer överens med Nords forskning  om klarspråk där 
han menar att vissa klarspråksnormer kan vara oviktiga i vissa sammanhang och att 
skribenten måste göra en individuell bedömning av varje enskild text (Nord 2011:182-183).

Broschyren följer riktlinjerna för skrivregler i stor utsträckning. Broschyren följer 
kommunikationshandbokens riktlinjer kring svenska och engelska ordformer. I broschyren 
används även de rekommenderade moderna och enkla orden i stor utsträckning, medan äldre 
och formella ord endast förekommer två gånger i hela materialet. Även riktlinjerna för att 
undvika skrytfenor har enligt min analys följts. Inte heller det som 
kommunikationshandboken kallar för modeord finns med i broschyren, vilket också är helt 
enligt riktlinjerna. Dessutom används nästan enbart starka prepositioner i broschyren. 
Datum skrivs också ut i enlighet med riktlinjerna. 

7.2 Broschyrens svaga sidor 
Broschyren har inget uttalat syfte och förklarar inte för läsaren vad det är för typ av broschyr 
eller vad den ska användas till. Om det fanns metatext i broschyren där syftet presenterades 
så kunde det vara till hjälp för mottagarna. Även Rahm & Ohlsson (2009:40) pekar i sin 
rapport på problemet att broschyren inte innehåller någon metatext för att guida läsaren.

Även bedömningen av om det viktigaste står först i broschyren påverkas av att det inte finns 
något tydligt syfte. Läsargruppen är stor och kan ha många olika behov och syften själva när 
de läser broschyren, och det bidrar självklart också till att det är svårt att disponera 
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broschyren på ett optimalt sätt för alla mottagare. Att jag i min textanalys har svårt att se 
vilken information som är viktigast kan också säga något om att mottagarna av texten också 
kan ha svårt att se vilken information som är viktigast för dem.  

Rubrikerna i broschyren följer inte riktlinjerna i kommunikationshandboken om man tittar 
överlag. Jag har ändå reflekterat över att de underrubriker som finns kanske ändå fyller ett 
syfte, trots sin generella brist på verb. Dessa kan på ett sett ses som en uppräkning av de 
alternativ som finns och kanske är det enklare för läsaren att navigera i texten om rubrikerna 
är korta, så att man snabbt hittar den rubrik man letar efter, eller snabbt får en överblick över 
de alternativ som finns.

Passiva verb bör undvikas enligt kommunikationshandboken, men broschyren innehåller 
ändå passiva verb, vilket innebär att den inte följer handbokens riktlinjer i det fallet. 

Riktlinjerna kring förkortningar är lite mer splittrade i kommunikationshandboken. Min 
analys pekar dels på att hela ordet oftast skrivs ut istället för att förkorta orden, vilket 
stämmer överens med riktlinjerna. Men de gånger då förkortningar faktiskt förekommer, 
följs inte riktlinjerna från handboken för hur dessa ska skrivas ut.

Användningen av stor och liten bokstav vid namn, förkortningar av namn samt lagar följer 
inte de riktlinjer som finns i kommunikationshandboken. Över lag är användningen 
inkonsekvent och till och med samma namn kan skrivas ut både med stor och liten bokstav på 
olika ställen i broschyren. 

7.3 Diskussion
Jag vill inleda diskussionen med att åter igen ta upp vad Melin (2004:67) skriver om 
svårlästa texter. Han menar att det som är svårläst för någon är svårläst för alla och att även 
de mest läsvana grupperna får sin förståelse och läshastighet sänkt i en svår text. Med detta 
vill jag peka på hur viktigt det är att skriva klarspråk om man med säkerhet vill att ens 
mottagare ska läsa effektivt och få ut det mesta möjliga av texten.  

Sammanfattningsvis kan man säga att broschyren följer vissa delar av 
kommunikationshandboken, medan andra delar inte följs i samma utsträckning, eller ibland 
inte alls. Broschyren följer alltså inte kommunikationshandboken helt, men på många 
punkter är den på god väg. Om andelen passiva verb minskades, man skrev in metatext om 
syftet i broschyren och rubrikerna gjordes mer informativa så skulle det förbättra texten 
avsevärt i förhållande till kommunikationshandbokens riktlinjer.  

Det jag har kommit fram till liknar på många sätt den tidigare forskning som jag har tagit upp 
i min uppsats. Detta finner jag mycket intressant. Bland annat tar Josephson (2010) upp att 
det textinnehåll som han säger berör språkriktighet, alltså skrivregler och dylikt, är sådant 
som skribenter har lättare för, medan det han kallar för textriktighet, alltså 
mottagaranpassning, textens disposition och liknande, är det som skribenter har svårare för. 
Även resultatet i min undersökning tenderar att vara att broschyren följer riktlinjerna i större 
utsträckning vad gäller skrivregler än vad gäller råd som är mer inriktade på 
mottagaranpassning och disposition. 

Även i ”På väg mot ett bättre myndighetsspråk” (2001:109) kommer rapportförfattaren fram 
till att språkvården borde fokuseras på att förbättra mottagaranpassningen i 
myndighetstexter. Efter min analys kan jag se att ett fokus på mottagaranpassning skulle 
kunna förbättra även detta material.  

Men ligger då problemen med klarspråk i själva broschyren? Under min analys av broschyren 
har jag ofrånkomligt funderat en hel del på innehållet i kommunikationshandboken och där 
finns några saker som går att diskutera. 
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Bland annat kan man ifrågasätta varför en av riktlinjerna i handboken säger att man ska välja 
enkla och moderna ord, samtidigt som man enligt en annan riktlinje inte ska använda 
modeord. Skillnaden mellan moderna ord och modeord måste vara väldigt svår för gemene 
man att se. Man kan kanske också diskutera vem som vet om ett modeord är just ett 
modeord, eller om det är här för att stanna, och på så vis också bli ett modernt ord. 
Ytterligare en sak som är sammankopplad med detta är att listan med modeord som ska 
undvikas innehåller en stor mängd engelska ord. Och engelska ord ska ju redan undvikas 
enligt riktlinjen om att välja svenska ord istället för engelska.

Det går också att diskutera om kommunikationshandboken kan ha en roll i att broschyren 
följer riktlinjerna för skrivregler bättre än de följer riktlinjerna för mottagaranpassning och 
disposition. I många fall ger handboken mer detaljerade riktlinjer i det avsnitt som berör just 
skrivreglerna, samtidigt är vissa riktlinjer som berör mottagaranpassningen av texter mindre 
detaljerade i kommunikationshandboken. Den typen av skillnader i hur detaljerade 
riktlinjerna är borde sannolikt kunna påverka hur broschyren från Socialtjänsten ser ut 
textmässigt.

De resultat som jag har kommit fram till har relevans för språkkonsulter på så vis att de 
bidrar med ytterligare kunskap kring myndighetstext. Precis som jag skrev i inledningen 
arbetar många språkkonsulter med klarspråk, och då kan det var intressant att också följa 
den forskning som handlar om klarspråk. 

Det går att diskutera hur man som språkkonsult skulle gå till väga om man befinner sig i en 
liknande situation. Om det finns en kommunikationshandbok eller någon typ av policy som 
ska följas inom en myndighet eller ett företag och man för tillfället inte har möjligheten eller 
mandatet att ändra på sådant som man inte håller med om i den, vad gäller 
klarspråksnormer. Ska man då följa sin egen kunskap om vad klarspråk är, eller ska man följa 
de klarspråksnormer som arbetsplatsen har? Man kan ju naturligtvis hoppas på att kunna ha 
en dialog med arbetsplatsen. Men säg att man, som i det här fallet, arbetar på socialtjänsten i 
en kommun och kanske inte alls arbetar i närheten av dem på kommunen som är ansvariga 
för att ge ut riktlinjerna, hur gör man då? Kanske skulle man vilja gå efter de mer nationella 
riktlinjer som man lärt sig under utbildningen? Eller kanske skulle ens strävan efter 
konsekvens i texter göra att man helt enkelt följde de riktlinjer som finns? Kanske beror det 
också på vilka riktlinjer man faktiskt motsätter sig och hur mycket dessa faktiskt sticker ut 
från de kunskaper om klarspråk som man själv har?

Det kan vara svårt att utifrån denna undersökning av en enda broschyr säga något generellt 
om de texter som ges ut av Socialtjänsten i Umeå kommun. Men resultatet kan ändå ge en 
fingervisning om de problem som finns i myndighetstext. Undersökningen kanske kan ses 
som en pusselbit bland flera, både tidigare gjorda och förhoppningsvis kommande 
undersökningar av svensk myndighetstext. 

Något som kunde vara intressant att titta vidare på i framtida forskning är naturligtvis fler 
texter från Socialtjänsten, för att få ett säkrare resultat av om de skriver sina texter på 
klarspråk. Ett exempel på en text som man skulle kunna titta på i så fall är en liknande 
broschyr som istället riktar sig till anhöriga (Stöd för dig som är anhörig 2011). En annan sak 
som kunde vara intressant att undersöka är om Umeå kommuns kommunikationshandbok 
stämmer överens i sina riktlinjer med andra normkällor för klarspråk som finns i Sverige.
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