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Abstract 

The aim of this study is to learn about and demonstrate the process in which 

Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency) customizes texts and the texts 

linguistics influence on a potential beneficiary. I use three different questions to fulfill the 

purpose of the study. I examine what the manuals writers of Försäkringskassan use say about 

the issues of sentence length, addressing the beneficiaries and wording – three language 

features that represent different perspectives within plain language research. Furthermore, I 

examine how decision texts are created and tailored for its beneficiary group and how the 

language in decisions is perceived by potential beneficiaries. The study’s main method is a 

case study, which is composed of three data collection methods – comparative text analysis, 

unstructured interview and survey analysis. The purpose with the different data collection 

methods is to produce a variety of data that can be discussed in relation to previous research 

in areas relevant to the purpose of this study. The manuals used by the social insurance staff 

seem to have a peripheral position on the issue of sentence length, although the survey 

respondents are expressing criticism towards too long or too short sentences. The study shows 

that Försäkringskassans decision process is effective, since decisions are created through 

collaboration of language experts, lawyers and insurance specialists – a collaboration which 

has also been praised by Språkrådet. However, certain problems arise with the legal language 

and in some cases Försäkringskassan have to resign themselves to use words and concepts 

that cannot be described as plain language. The study also demonstrates the need of 

continuous text reviewing, since the texts should follow current research in plain language 

and Föräkringskassans guidelines. The fact that Försäkringskassans role as a text transmitter 

affect the perception of language and content is clear due to results of the survey, a fact which 

is also supported by previous research. How language is perceived by a beneficiary depends 

both on the recipient's background knowledge and by his or her attitude towards 

Försäkringskassan as a text sender.     

Key words: Plain language, target group adaptation, Försäkringskassan, decision text, 

decision process.  

English title: The Swedish Social Insurance Agency has decided – a study of target group 

adaptation and language in decision texts.      
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1 Inledning 

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att det offentliga språket förstås av samhällets 

medborgare. För att undvika språkklyftor mellan myndigheter och enskilda individer arbetar 

man med klarspråk inom flera olika instanser, exempelvis Språkrådet. Mitt intresse för ämnet 

har sitt ursprung i ett tidigare uppsatsarbete om politiskt språk, där begreppet klarspråk tidigt 

dyker upp. En viktig del av klarspråkstexter är en kommunikation som är anpassad till dess 

mottagare, vilket är intressant i relation till den stora mottagargrupp som en myndighet måste 

beakta. Detta är någonting som Försäkringskassan ställs inför och arbetar med, vilket 

åskådliggörs i det faktum att Försäkringskassan 2008 erhöll utmärkelsen Klarspråkskristallen 

– en utmärkelse som belönar goda resultat av klarspråksinsatser. Temat för priset 2008 var 

begripliga beslut och Försäkringskassan fick priset tack vare sitt samarbete mellan 

språkvårdare och jurister som resulterar i goda riktlinjer för beslutsskrivande (Språkrådet, 

2011d).  Försäkringskassan är en myndighet som behandlar frågor vilka starkt påverkar 

människors liv. Detta i kombination med medborgarna som mottagare gör det intressant att 

undersöka hur Försäkringskassans beslut skapas och hur myndigheten arbetar med språket 

och mottagaranpassning. Det här arbetet är resultatet av en granskning av Försäkringskassans 

mottagaranpassning av beslutstexter och hur maskinella beslutstexter avseende bostadsbidrag 

uppfattas av potentiella textmottagare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är tvådelat. Syftet är till en del att söka kunskap om och visa processen där 

Försäkringskassan mottagaranpassar beslutstexter. Till en annan del är syftet att undersöka 

hur Försäkringskassans texter språkligt påverkar en potentiell mottagare. För att uppfylla 

syftet använder jag mig av tre underliggande frågeställningar: 

 Hur framställer de handböcker som Försäkringskassans språkvårdare och handläggare 

använder myndighetsskrivande gällande meningslängd, tilltal och ordval? 

 Hur genomförs mottagaranpassningen av Försäkringskassans beslutstexter? 

 Hur upplever en potentiell textmottagare språkbruket gällande meningslängd, tilltal 

och ordval i textexempel ur Försäkringskassans maskinella beslutstexter om 

bostadsbidrag? 
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1.2 Problemredogörelse 

Denna uppsats behandlar i sina frågeställningar vida begrepp som mottagaranpassning och 

språkbruk. En begränsning av arbetets omfång är nödvändig för att undersökningen ska bli 

praktiskt genomförbar, då det är orimligt med ansatsen att väga in alla faktorer som påverkar 

en texts mottagare och språk. En del av analysen i detta arbete fokuserar därför på de 

språkliga faktorerna meningslängd, tilltal och ordval. Dessa faktorer får i arbetet representera 

olika perspektiv eller forskningsparadigmer, då Josephson (2005:5) menar att alla olika 

perspektiv inom klarspråk är viktiga vid en analys av myndighetstexter; nyckelordet i 

sammanhanget är mottagaranpassning. Mer om dessa perspektiv står att finna i avsnitt 2.2.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Begreppet klarspråk har i det här arbetet den innebörd som Språkrådet (2009a) ger begreppet; 

myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Dessutom innebär 

klarspråk mottagaranpassat skrivande – någonting som Josephson (2005:5) anser är kärnan i 

texter skrivna för medborgarna. De olika skriftliga hjälpmedel som handläggare och 

språkvårdare hos Försäkringskassan har till stöd för sitt yrkesskrivande benämns i denna 

uppsats som handböcker. Det handböckerna har gemensamt är att de innehar en roll som 

vederhäftiga källor för skrivande av texter i Försäkringskassan. Till handböckerna räknas 

Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008), Svarta Listan (Regeringskansliet, 2004), Svenska 

Akademiens ordlista (2006), Myndigheternas skrivregler (Regeringskansliet, 2009) samt 

Försäkringskassans två rapporter med interna riktlinjer för språk och beslutsskrivande.  

I denna uppsats används begreppen sändare och mottagare i enlighet med Lindstedts 

(2004:24) begreppsdefinition, där en sändare representerar den aktiva delen av textprocessen 

och en mottagare företräder den passiva delen. Detta är en förenklad bild av en textprocess, 

eftersom sändaren och mottagaren i regel bara är två mellanled i en längre 

kommunikationskedja (Hellspong & Ledin, 1997:31). Då begreppet kontext förekommer i 

uppsatsen åsyftar detta det inre och yttre sammanhang en text förekommer i (Hellspong & 

Ledin, 1997:41–42).   
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2 Tidigare forskning 

Här redovisas tidigare forskning om klarspråk, begriplighet och mottagaranpassning som är 

relevant för uppsatsens syfte.    

2.1 Klarspråk 

Begreppet klarspråk syftar till att beskriva ett begripligt myndighetsspråk. Att använda sig av 

klarspråk innebär exempelvis att man anpassar en texts innehåll och framhåller dess 

huvudsakliga budskap på ett överskådligt sätt. Klarspråk relaterar till texten som en enhet och 

denna bör vara skriven ur ett medvetet mottagarperspektiv (Språkrådet, 2011). Vikten av ett 

mottagarperspektiv syns i den skriftliga kommunikationens förhållande mellan sändare och 

mottagare, där sändaren enbart är närvarande genom texten och inte har möjlighet att påverka 

mottagarens tolkning av budskapet (Gunnarsson, 1982:71). Dokument som påverkar 

människors liv är viktiga och det är således angeläget att utforma sådana dokument på ett sätt 

där budskapet inte missförstås (Lundin & Wedin, 2007:9). Nödvändigheten av 

mottagaranpassning i myndighetstexter är dessutom något Statskontoret påpekar i sin rapport 

På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001:8). Behovet av mottagaranpassat skrivande är 

dock ingen ny tanke; Wellander (1966:257) skriver att en författare måste känna till sina 

mottagare och överväga vilka förkunskaper gällande exempelvis terminologi denna publik 

har. 

Det språk som uppkommer i yttranden från olika utredande myndigheter benämner Wellander 

(1974:23) kommittésvenska, som kan förklaras som en särart av kanslisvenska. 

Kanslisvenskan, å ena sidan, är traditionsbunden och bevarar äldre tiders formsystem, då den 

uppkommer ur medeltidens skrivarstugor. Kommittésvenskan, å andra sidan, präglas av de 

speciella uppgifter och arbetssituationer en kommitté har (Wellander, 1974:14–23). 

Kanslispråket skiljer sig traditionellt från det juridiska språket – lagspråket – men Wellander 

(1973:16–17) menar att lagspråk är så starkt påverkat av kanslispråk att en gränsdragning är 

svår. 
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Wellander (1966:242) skriver om problemen med en kanslispråklig stil i det officiella språket 

och menar att också myndigheterna själva kan uppleva sådan text som svårförståelig. 

Wellander (1966:252) anser vidare att myndighetsspråket måste moderniseras, då utveckling 

av exempelvis teknik och vetenskap kräver nya uttryckssätt. Detta bör inte ske genom att 

använda talspråket som en mall för det offentliga språkets form, eftersom talspråk är svårt att 

avgränsa som en fast enhet – man bör helt enkelt eftersträva klarhet i språket (Wellander, 

1966:254–257). I motsats till klarhet kan man tala om oklarhet, som enligt Fredriksson 

(1992:92) innebär den situation då en textmottagare inte begriper en texts innehåll. Klarspråk 

har alltså en tydlig relation till begriplighet. 

Klarspråk har en relativt lång historia i Sverige. Ehrenberg-Sundin (2000:170–171) hänvisar 

till en lång nordisk tradition av att ”gemene man” ska kunna förstå lagspråket och 

exemplifierar detta med att åskådliggöra en uppmaning till tydlig svenska i lagtexter från den 

kungliga stadfästelsen i 1734 års lag. Den syn på språket som finns i 1939 års publicering av 

Riktig svenska (Wellander) räknas enligt Språkrådet (2011c) som grunden för 

språkvårdsverksamheten i Sverige. En omarbetad upplaga utgavs 1973 och där uppmanar 

Wellander (1973:50–79) att man bör skriva klart, enkelt, kort och riktig svenska. Att uppnå 

klarhet i det offentliga språket är en åsikt som det enligt Wellander (1966:245–257) länge rått 

enighet i. Wellander (1973:16) påpekar att 1960-talet medför ett angrepp mot språkbruk som 

uppfattas som otidsenligt och föråldrat. Språkrådets (2009b) klarspråkshistorik framlägger att 

de första riktlinjerna för språket i lagspråk ges ut 1967 och använder detta årtal som en 

utgångspunkt för sin klarspråkshistorik.  Regeringskansliet har en viktig roll i arbetet med 

klarspråk i myndighetstexter, då det 1976 tillsattes en språkexpert med syftet att föra lagspråk 

och normalt skriftspråk närmre varandra (Ehrenberg-Sundin, 2000:147). Ursprunget till 

dagens klarspråksarbete uppkom enligt Nyström Höög (2010:120) i Språkvårdsprojektet – ett 

projekt där man undersöker hur en myndighets skrivvanor praktiskt kan förändras 

(Språkrådet, 2009b). 1993 års utgivning av Myndigheternas skrivregler – skapad av en 

arbetsgrupp på uppdrag av regeringen (Myndigheternas skrivregler, 2009:Förord) – är också 

ett viktigt led i utvecklingen av ett begripligt myndighetsspråk. 
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Melander (2000:7) menar att om en positiv attityd till ett mer begripligt myndighetsspråk 

växer fram är det rimligt att klarspråk kommer att bli en naturlig beskrivning av språket i 

myndighetstexter – förändringar i samhället leder till förändringar i språket. Vidare publiceras 

rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Statskontoret, 2001), som är en rapport 

vilken så småningom leder till skapandet av ett analysverktyg vid namn klarspråkstestet – ett 

hjälpmedel för myndighetsskribenter där man kan undersöka begriplighet i beslutstexter och 

rapporter (Språkrådet, 2011a). År 2005 antar riksdagen en språkpolitisk proposition vid namn 

Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, där en målsättning med den offentliga 

svenskan är att den ska vara vårdad, enkel och begriplig. Denna målsättning fastslås senare i 

språklagen, som trädde i kraft 1 juli 2009. Klarspråksverksamheten förläggs numera till 

Språkrådet, som 2006 tog över verksamheten från Justitiedepartementet (Språkrådet, 2009b). 

Ehrenberg-Sundin (2000:170–173) går igenom ett antal argument för och hinder emot 

klarspråk i myndighetstexter. Som ett argument för klara och enkla myndighetstexter räknar 

hon en stärkt demokrati med motiveringen att det är en demokratisk rättighet att få 

information som är begriplig. Ett annat klarspråksargument är att det medför en ökad 

rättssäkerhet. Ehrenberg-Sundin (2000:173) ser också hinder för klarspråksarbete och 

framhåller som sådant exempel att det finns en relativt vanlig uppfattning om att det ska synas 

när en myndighet är textavsändare; att myndighetens röst ska genljuda i texten. Några av de 

klarspråkshinder Ehrenberg-Sundin (2000:172–173) framlägger är relaterade till en skribents 

inställning till sitt skrivande. Till detta kan man räkna en vilja att imponera med sin text, 

något som kan medföra att en skribent skriver för sina medarbetare och överordnade snarare 

än den allmänhet som är de huvudsakliga textmottagarna. Ehrenberg-Sundin (2000:172) tar 

också upp traditionens roll i sammanhanget och menar att den skrivkultur inom olika områden 

som utvecklats under flera århundraden – särskilt i det juridiska språket – är ett vanligt 

förekommande hinder för klarspråksarbete.    
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Vid Fredrikssons (1992:206) beskrivning av kanslisvenska tar författaren upp svårtolkade 

fackuttryck som ett karaktäriserande drag – sådana uttryck bör med andra ord klarspråksenligt 

förklaras för mottagaren, eftersom kanslisvenskan generellt är oönskad i myndighetstexter. 

När ett begrepp ska definieras tar Nupponen & Pilke (2010:49) upp tre olika egenskaper som 

en begreppsdefinition ska innehålla. En begreppsdefinitions uppgift är att avskilja begreppet 

från andra begrepp, sätta upp gränser för begreppets innehåll och göra begreppets funktion 

enhetlig. Nupponen & Pilke (2010:51–52) belyser exempel på brister i sådana definitioner, då 

ett begrepp i vissa fall definieras genom användandet av ett oförklarat överbegrepp och i 

andra fall enbart med en synonym. Att förklara ett begrepp genom att ge synonymer är ett 

lexikografiskt arbete – vilket förekommer i exempelvis ordböcker – snarare än terminologiskt 

arbete (Bucher & Gustafsson, 2000:179) och sådana definitioner tar inte hänsyn till de krav 

man generellt har på en begreppsdefinitions form, struktur och innehåll (Nupponen & Pilke, 

2010:51). De normer som finns inom terminologiarbete visar att man bör skriva en 

termdefinition så att den kan ersätta termen i en löpande text, vilket gör att definitionen inte 

ska ha större omfång än en mening. Efter den korta definitionen är det lämpligt att – i form av 

en anmärkning – skriva ut nya meningar där det aktuella begreppet sätts i relation till andra 

begrepp (Nupponen & Pilke, 2010:49–50). 

Det språk som uppkommer när kommunikation mellan en sändare och en mottagare kräver ett 

fackspecifikt tänkande kallas fackspråk, vilket brukas i facktexter. Facktext kan definieras 

som den text vilken uppkommer när yrkesverksamma skriver inom sitt eget specialistområde 

(Gunnarsson, 1987:9). Melander (1987:104) kommenterar denna definition genom att belysa 

att textsändaren definieras som en yrkesman, men textmottagaren kan vara vem som helst. 

Detta ställer Melander (1987:104) i relation till en annan definition av facktext, som skiljer sig 

genom att både sändare och mottagare tillhör samma specialistgrupp. I motsats till fackspråk 

kan man tala om ett allmänspråk, som innebär det språk två lekmän använder sig av i en 

kommunikationssituation. I ett fackspråk förekommer olika termer. Uttrycket term klargörs 

enklast genom att ses i relation till uttrycket begrepp och kan förklaras som att termer är 

fackspecifika begrepp i ett begreppssystem. Hartman (2003:77–78) skriver att många av de 

svårförstådda egenskaper som finns i vetenskapligt språk också finns i det offentliga språket. 
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Med fackspråk och allmänspråk som två ytterligheter kan man placera ett populariserat språk 

mellan ytterligheterna. Förhållandet mellan dessa ytterligheter åskådliggörs av Nupponen & 

Pilke (2010:59), där sändaren i rollen som fackman kan meddela sig genom fackspråk till en 

annan fackman eller genom ett populariserat språk i kommunikationen till en lekman. I 

skapandet av ett populariserat språk blir termdefinitioner således viktiga och det finns 

hjälpmedel till detta för myndighetsskribenter. Ett exempel är Svarta listan (2004), som inte 

utger sig för att definiera termer, utan snarare syftar till att föreslå ersättningsord och -fraser 

för kanslispråkliga uttryck (Regeringskansliet, 2004:3). Gunnarsson (1987:10) 

problematiserar skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk genom att belysa en otydlig 

gränsdragning och fråga sig hur många fackspråkliga drag kommunikationen ska innehålla för 

att få kallas fackspråk. 

 

2.2 Begriplighet och mottagaranpassning 

Hellspong & Ledin (1997:161–172) skriver att en texts tilltal gentemot en textmottagare kan 

indelas i olika kategorier, där exempel på sådana kategorier är språkhandlingar och ramar. 

Till språkhandlingar räknas sådana uttryck som försöker förändra en situation och påverka 

mottagaren, med andra ord en stor del av språkbruket. Det kan handla om allmänna 

språkhandlingar – exempelvis uppmaningar och påståenden – eller indirekta språkhandlingar. 

Indirekta språkhandlingar är handlingar som får en annan innebörd än vad som egentligen står 

utskrivet; funktionen påverkas av sammanhanget i stället för av språkhandlingens form. Vad 

som isolerat uppfattas som en allmän språkhandling – exempelvis en uppmaning – kan i ett 

annat sammanhang vara en indirekt språkhandling. Ett exempel på sådana situationer är när 

språkhandlingen används i ett maktutövande syfte (Hellspong & Ledin, 1997:163). Det finns 

språkhandlingar som är laddade med en värdering, vilka Hellspong & Ledin (1997:165) 

benämner positiva och negativa språkhandlingar. En positiv språkhandling ger ofta 

uppskattning och visar också närhet till mottagaren; där exempel på en sådan språkhandling är 

beröm. Negativa språkhandlingar verkar distanserande och påverkar mottagarens 

handlingsfrihet. En sådan språkhandling kan vara exempelvis en befallning. 
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Huruvida en text är begriplig eller inte kan bero på flertalet olika faktorer. Nyström Höög 

(2005:85) tar upp bland annat språklig utformning och innehållets svårighetsgrad som 

exempel på sådana faktorer, vilka är viktiga i utformandet av klarspråkstestet (Språkrådet, 

2011). Nyström Höög (2005:86) påpekar att man vid utformandet av testet omöjligt kan 

sträva efter en fullständig begriplighetsanalys, utan väljer att inrikta sig mot tidigare 

begriplighetsforskning som visar sig viktig för förståelse av text. Exempel på sådan 

begriplighetsforskning kan gälla meningslängd, tilltal och ordval. 

Josephsson (2005:3) skriver att textanalys inriktad mot meningslängd och ordval tillhör ett 

stilistiskt-grammatiskt perspektiv, ur vilket man kan undersöka texter genom olika typer av 

beräkningar eller diagnosinstrument – dock säger en sådan analys ingenting om textinnehållet. 

Lindstedt (2002:91) anser i relation till språkets svårighetsgrad att meningslängd inte påverkar 

huruvida en mening är svår eller inte, utan det är meningskonstruktionen som avgör 

svårighetsgraden. I kontrast till detta fokuserar rapporten På väg mot ett bättre 

myndighetsspråk (Statsrådet, 2001) mer på meningslängd som ett språkligt mått på 

begriplighet i text och använder sig av läsbarhetsindex – LIX. Detta innebär att man gör en 

sammanvägning av ord- och meningslängd, vilket genererar ett LIX-värde som sedan åsyftar 

att säga någonting om en texts svårighetsgrad (Statsrådet, 2001:81). Ett LIX-värde kan inte 

påstås analysera en texts komplexitet, men det kan ge en fingervisning om texter som är 

lämpliga för närmre begriplighetsgranskning (Domeij, 1999:41–42). Hartman (2003:79) 

resonerar kring meningslängd och ger ett generellt råd att man bör sätta punkt så fort man får 

möjlighet. Vidare definierar Hartman (2003:79) en lång mening som en mening över 20 ord 

och en kort sådan som en mening innehållandes 10 ord eller färre. 

Vid undersökning av tilltalet i en text ser man enligt Josephson (2005:4) texten ur ett kognitivt 

och pragmatiskt perspektiv, ett perspektiv som bland annat syftar till att undersöka hur 

textinnehåll uppfattas av en potentiell mottagare. Ordval kan till en viss del också sägas 

tillhöra detta perspektiv. Tilltalet används till att fastställa en läsare i en passande roll som 

textmottagare (Hellspong & Ledin, 1997:173). Ett tilltal kan vara direkt, vilket innebär att 

man använder exempelvis pronomenet du till att skapa ett textdu – den person texten talar till. 

Ohlsson (2007:168) undersöker i sin avhandling PPM – Premiepensionsmyndighetens – 

publikationer och uppmärksammar att tilltalet i texterna med vissa undantag sker genom 

pronomenet du. Det direkta tilltalet är frekvent förekommande i PPM-texterna och är enligt 

Ohlsson (2007:169) en indikator på att förhållandet mellan sändare och mottagare har 

funktionen att textmottagaren inte ses som en del i ett kollektiv, utan är en individuell 
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medborgare som gör egna val. Ohlsson (2007:169) menar att ett upprepat användande av 

tilltal genom pronomenet du i text bör tolkas som ett individualiserande drag, som åsyftar att 

påverka mottagaren att agera. Nyström Höög (2005:91) framlägger att undersökningar visar 

att ett konsekvent bruk av tilltalsord inte är tillräckligt för att en mottagare ska känna sig 

tilltalad – det viktiga är att man skriver utifrån mottagarens perspektiv, vilket först och främst 

innebär att försöka sätta sig in i mottagarens situation.  

En situation som går att inläsa i en text – textens inre miljö – benämns av Hellspong & Ledin 

(1997:172) textens ram. Ramen kan bestämmas dels av textens uttryckliga innehåll och dels 

av textens underförstådda innehåll; det är alltså inte givet att en ram uppfattas i enlighet med 

sändarens intentioner. Det är kontexten som avgör om en ram är rimlig eller inte – en 

myndighet kan exempelvis inte tilltala en mottagare alltför intimt, eftersom inramningen gör 

att det kan uppfattas som hycklande. Dock påverkar också ramen kontexten, någonting som 

speglas i att en mottagare kan uppfatta relationen till en myndighet som mer jämlik om ett 

mer personligt tilltal används (Hellspong & Ledin, 1997:172). En texts syn på sin sändare och 

mottagare och förhållandet däremellan benämns av Hellspong & Ledin (1997:158) för textens 

interpersonella struktur. Att skriva mottagaranpassat är enligt Nyström Höög (2005:89–91) 

komplicerat – särskilt då man har en bred mottagargrupp – och hon pekar ut tilltal som en 

språkfråga vilken ofta dyker upp vid diskussioner av myndighetsspråkvård. 

Om en text har ett mottagarperspektiv eller ett myndighetsperspektiv är ofta synligt i ordvalet 

– att benämna en läkare som vårdgivare är exempel på hur ett myndighetsperspektiv kan 

synas i en text (Nyström Höög, 2005:92). Westman (1977:16–17) skriver om fackord i 

myndighetstexter och menar att dessa har en viktig funktion som exakta definitioner av olika 

förfaranden i kommunikation mellan experter. De fungerar dock inte på samma sätt när 

lekmän eller allmänheten utsätts för orden, utan kan uppfattas som inexakta och odefinierade. 

Westman (1977:21–22) tar också upp mångtydiga ord – ord med flera betydelser – vilka kan 

leda till missförstånd i kommunikationen mellan myndighet och medborgare. Den största 

problematiken uppstår enligt Westman (1977:21) då orden har en betydelse i allmänspråket 

och en annan betydelse i myndighetsspråket. 
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Samhällsutvecklingen leder till att medborgare i Sverige är mer ansvariga för sin situation än 

vad man tidigare varit. Ansvaret har alltmer förflyttats från en omhändertagande stat till en 

enskild individ och medborgaren ses mer som en kund snarare än någon som har speciella 

rättigheter och skyldigheter kopplade till det offentliga (Rahm & Ohlsson, 2009:28–29). Ett 

samhälle som utvecklas medför en ökad förekomst av olika termer, dels inom offentlig sektor 

och dels inom näringslivet. Samtidigt ökar de demokratiska kraven på en begriplig offentlig 

svenska. Detta leder enligt Gellerstam (1989:90) – på ett eller annat sätt – till en språklig 

konflikt mellan myndigheter och enskilda individer. En sådan konflikt kan uppkomma blott 

genom att en myndighet står utskriven som dokumentavsändare, som Nyström Höög 

(2005:89) belyser då hon skriver att en läsare kan vara motvilligt inställd till att ta del av 

innehållet i en myndighetstext. I Försäkringskassans undersökning Brev (Westman & 

Helgesson, 2007) visas exempel på vilket förhållande medborgare kan ha till 

myndighetstexter. Undersökningens syfte är att utreda hur myndighetens kunder upplever 

brev från Försäkringskassan, med fokus på bland annat begreppsförståelse och tonläge. I 

undersökningen har tio olika brevtyper utvärderats genom intervjuer i tre olika 

kundkategorier: Barnfamiljer, personer med sjukersättning eller sjukpenning och Pensionärer. 

Westman & Helgesson (2007:7) fastslår att de brev som skickas ut förknippas med känslor 

som stress och oro hos vissa respondenter, vilket i sin tur kan påverka hur väl breven förstås. 

Det är komplicerat att beskriva vad det innebär att förstå en text. Gunnarsson (1982:45) 

påvisar att textförståelse inte uppnås enbart genom att man förstår ord, meningar och textens 

delar; det är en mer komplex process än så. Gunnarsson (1982:47) skriver vidare att en 

mottagares textförståelse påverkas av dennas tidigare erfarenheter och förkunskaper. Detta 

leder till att man måste se en lässituation som både läsarstyrd – styrd av läsarens tidigare 

kunskaper – och målstyrd, vilket innebär att situationen är styrd av målet med läsningen 

(Gunnarsson, 1982:54). En skriven text bör därför, enligt Renberg (2006:163), vara 

konstruerad så att den fungerar i många sammanhang, då en textmottagare kan befinna sig i 

en helt annan situation än textsändaren. Renberg (2006:163) menar därför att 

ordkombinationer ska framhäva innebörden på ett sådant sätt att kontinuerlig återkoppling 

inte är nödvändig. I vissa fall blir mottagaranpassning komplicerat, exempelvis då en 

textmottagare har svårigheter med att läsa. Denna problematik belyses av Eriksson 

Gustavsson (2002:192) som skriver att myndighetstexter tillsammans med 

företagsinformation tillhör de mest svårhanterliga texttyperna för individer med läs- och 

skrivsvårigheter.  
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3 Material och metod 

I detta kapitel redovisar jag först mitt material, för att vidare redogöra för min huvudmetod 

och de olika datainsamlingsmetodernas funktion i mitt arbete. I förhållande till metoden 

diskuteras också tänkbara metodiska problem. 

3.1 Material 

Uppsatsens primärmaterial består av tre maskinella beslut som behandlar återkrav av 

bostadsbidragsutbetalningar. Dessa återkrav innehåller i sin ursprungsform personuppgifter 

tillhörande en eller flera individer. Sådana personuppgifter är avidentifierade i de beslutstexter 

jag använder i uppsatsen. Orsaken till att de maskinella beslutstexterna används är att 

Försäkringskassan uttryckt ett intresse för en analys av dessa texter. Besluten är autentiska 

och sammansatta i Försäkringskassans system samt avidentifierade och skickade från 

Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. De tre maskinella besluten behandlar återkrav 

av felaktiga utbetalningar gällande bostadsbidrag under 2009. De skiljer sig från varandra 

genom att de ger olika besked om vad mottagaren erhåller eller uppmanas att göra. 

Beslutstexterna ger tre olika besked och dessa besked kan beskrivas som positivt felaktig 

utbetalning, negativt felaktig utbetalning och korrekt utbetalning. Uttrycken positivt och 

negativt felaktig utbetalning syftar till att beskriva beslutet ur mottagarens perspektiv; en 

positivt felaktig utbetalning innebär en extra utbetalning till mottagaren och en negativt 

felaktig utbetalning innebär en återbetalning av mottagaren. Ett exempel på en beslutstext 

finns bilagt i arbetet (bilaga 5). Utöver dessa beslutstexter består primärmaterialet också av de 

handböcker som språkvårdare och handläggare hos Försäkringskassan använder. 

Handböckerna är Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008), Myndigheternas skrivregler (2009), 

Svarta listan (Regeringskansliet, 2004) och Försäkringskassans två rapporter med riktlinjer 

för beslutsskrivande och språk.  
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Det empiriska materialet består av en transkriberad intervju med språkvårdare Häggström 

(2011) på Försäkringskassan, som åsyftar att så troget som möjligt återge en 

intervjukonversation från 31 mars 2011. Dessutom består det empiriska materialet av en 

enkätsammanställning – där mottagarattityder till språket i textexempel från beslutstexter 

undersöks. Det empiriska primärmaterialet finns bilagt i arbetet i form av en 

intervjutranskribering (bilaga 2) och en enkätsammanställning (bilaga 4). 

Enkätsammanställningen (bilaga 4) innefattar samtliga kvalitativa svar respondenterna ger på 

den tillhörande enkäten (bilaga 3) och de bedömningar respondenterna gör i 

graderingsfrågorna redovisas i tabeller i uppsatsens analysdel.  

3.2 Metod 

Den metod jag använder mig av i det här arbetet kan i enlighet med Brymans (2002:64–65) 

definition beskrivas som en fallstudie, då jag genom olika datainsamlingsmetoder undersöker 

hur myndigheten Försäkringskassan arbetar med mottagaranpassad kommunikation i 

beslutstexter. Med avsikt att kunna uppfylla undersökningens syfte börjar jag med att 

undersöka vad de handböcker som språkvårdare och handläggare hos Försäkringskassan 

använder har att uttrycka om meningslängd, tilltal och ordval. Orsaken till att dessa språkdrag 

undersöks är att de är delar under olika perspektiv – ett stilistiskt grammatiskt perspektiv och 

ett kognitivt och pragmatiskt perspektiv. Vidare genomför jag en intervju med Häggström 

(2011) – språkvårdare på Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm – med avsikten att få 

djupare kunskap om hur Försäkringskassan arbetar med mottagaranpassning av sina 

besluttexter och för att se hur processen då beslut skapas fungerar. För att erhålla kunskap om 

hur en potentiell mottagare upplever språket i Försäkringskassans beslutstexter genomför jag 

också en enkätundersökning i en studentgrupp, där jag undersöker attityder till textexempel 

från de maskinella beslutstexterna gällande bostadsbidrag. I denna del av undersökningen 

ställs graderingsfrågor om meningslängd, tilltal och ordval. Att undersöka attityder till text 

och textsändare kan placeras inom ett etnografiskt perspektiv (Josephson, 2005:4), vilket 

innebär att enkäten ger en etnografisk prägel på frågor som tillhör andra perspektiv. Slutligen 

diskuteras mina analysresultat genom att framlägga skillnader och likheter i resultaten som 

kan ligga till grund för ett uppfyllande av arbetets syfte. 
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En komparativ textanalys syftar till att jämföra olika texter (Hellspong, 2001:79) och min 

undersökning av vad handböckerna Myndigheternas skrivregler (2009), Svenska skrivregler 

(Språkrådet, 2008) och Försäkringskassans interna riktlinjer rekommenderar i 

begriplighetsfrågor är en del av en sådan analys. Den komparativa textanalysen i uppsatsen är 

inriktad mot innehållet i de utvalda handböckerna och åsyftar att framlägga handböckernas 

syn på språkfrågor. Dessa handböcker är valda då de representerar de handböcker handläggare 

och språkvårdare på Försäkringskassan använder och förväntas ge användbara resultat som 

kan ställas i relation till enkät- och intervjusvar. 

Med syftet att få information om hur Försäkringskassans organisation fungerar och att få en 

inblick i skapandet av beslutstexter används intervju som metod. Intervjun (bilaga 2) 

genomförs med Häggström (2011) på hennes arbetsplats – Försäkringskassans huvudkontor i 

Stockholm. Intervjutillfället föregicks av ett tidigare besök på Försäkringskassan, varför jag 

och respondenten redan var bekanta med varandra. Jag använder mig av en ostrukturerad 

intervjumetod med utgångspunkt ur en intervjuguide (bilaga 1), som syftar till att skapa en 

avslappnad samtalssituation med utrymme för längre kvalitativa svar. Detta till skillnad från 

en strukturerad intervju som snarare används när svar från flera respondenter ska jämföras 

(Bryman, 2002:123). Det är viktigt att uppmärksamma att jag via intervjun får information 

från en enda språkvårdare och därmed speglas till en viss del hennes uppfattning av 

intervjufrågorna i uppsatsens resultat- och diskussionsdel.  

För att få en uppfattning om hur en potentiell mottagare upplever texten använder jag mig av 

en enkät (bilaga 3) som delas ut i en mindre studentgrupp i svenska språket och en större 

studentgrupp vid Lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Dessa två studentgrupper 

består tillsammans av 31 personer och behandlas som en grupp i analysen. Studenter tillhör en 

presumtiv mottagargrupp som rimligen har erfarenhet av att söka bostadsbidrag och de är 

därför en lämplig grupp att genomföra enkätundersökningen i. Dock ska man vara medveten 

om att studenter i svenska språket rimligtvis har ett språkintresse som inte representerar 

majoriteten av Försäkringskassans mottagargrupp och att detta påverkar enkätresultaten. 

Dessutom är det inte bara studenter som är berättigade till bostadsbidrag.      
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Enkäten syftar till att undersöka deltagarnas attityder till textexempel ur Försäkringskassans 

maskinella beslut om bostadsbidrag och till en attitydundersökning är skalfrågor lämpliga att 

använda (Bell, 2006:218). Därför uppmanas i enkätdeltagarna att gradera upplevelsen av olika 

texter på en skala från ett till fem, där siffran tre representerar ett neutralt svar mellan två 

ytterligheter. Dessutom består enkäten av öppna och utredande frågor, där deltagarna ombeds 

att djupare reflektera över de språkfrågor enkäten behandlar samt att motivera sin egen 

bedömning av skalfrågorna. Syftet med detta är att uppnå en djupare förståelse för de svar 

som respondenterna ger på skalfrågorna och att få kvalitativa data som kan ställas i relation 

till Försäkringskassans sätt att skriva. Enkäten behandlar samma frågor som undersöks i 

handböckerna – meningslängd, tilltal och ordval. Graderingsfrågorna redovisas i form av 

tabeller och de öppna frågorna sammanställs genom att jag söker utmärkande drag i svaren 

och kategoriserar dessa. Svarskategorierna i de reflekterande frågorna från enkäten används 

för att underbygga resultaten i graderingsfrågorna. Då alla svar inte redovisas i uppsatsen 

bifogas en bilaga med samtliga enkätsvar (bilaga 4). Enkäten är i ett preliminärt skede testad 

på en studentgrupp om tre personer från Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings 

universitet med avsikt att få respons på enkätens utformning. 

Sammanfattningsvis är arbetets huvudmetod en fallstudie, där datainsamlingsmetoderna 

komparativ textanalys, ostrukturerad intervju och enkätanalys syftar till att framlägga resultat 

som kan svara på uppsatsens frågeställningar. Språkfrågorna som är i fokus för 

undersökningen gäller meningslängd, tilltal och ordval, då dessa representerar olika 

forskningsperspektiv på myndighetsspråk. 

Att använda fallstudie som metod och tre olika datainsamlingsmetoder medför givetvis dessa 

metoders fördelar och nackdelar. Tanken är dock att de olika datainsamlingsmetoderna ska 

komplettera varandra på ett väl fungerande sätt. Att använda sig av en enkät som 

datainsamlingsmetod innebär att man utesluter möjligheten för uppföljningsfrågor, vilket man 

har möjlighet till vid exempelvis en intervju (Bryman, 2002:147). Dessutom saknas tillfällen 

att svara på frågor om deltagarnas funderingar angående enkäten, då jag inte närvarade när 

enkäten delades ut. Enkätens textexempel är utvalda för att försöka gestalta en så bred bild 

som möjligt av de textegenskaper som finns i beslutstexterna. Dock påverkas respondenternas 

tolkningar rimligen av att de inte har någon möjlighet att få en komplett helhetsbild över 

beslutstexterna, vilket är viktigt att beakta vid reflektion över uppsatsens resultat.  
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 En ostrukturerad intervju har en tendens att påminna om ett vanligt samtal med skillnaden att 

jag använder mig av en intervjuguide att utgå från. En inspelad intervju måste transkriberas, 

vilket inte är en problemfri överföring från talad till skriven kommunikation. Det finns 

flertalet faktorer som spelar in och kan påverka hur talet transkriberas, exempelvis genom att 

man hör eller skriver felaktigt (Bryman, 2002:311–312). Dessutom ska transkriberingen gärna 

återge talspråket så troget som möjligt, men det är viktigare vid exempelvis renodlad 

samtalsanalys eller talforskning (Lagerholm, 2005:33). Det är lämpligt att fundera över 

studiens generaliserbarhet (Bryman, 2002:67) – om analysresultaten av Försäkringskassans 

beslutstexter exempelvis kan säga någonting om myndighetstexter i stort.   
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4 Analys 

Här analyseras och sammanställs resultat från de olika datainsamlingsmetoderna. 

Inledningsvis genomförs undersökningen av handböcker, för att sedan efterföljas av intervjun 

med Häggström (2011). Avslutningsvis redovisas och analyseras enkätresultaten. 

4.1 Handböcker och riktlinjer   

Försäkringskassan (2010:4) skriver i sina riktlinjer för språket att handläggare, utöver 

myndighetens egna språkriktlinjer, ska följa de råd och skrivregler som finns i bland annat 

Myndigheternas skrivregler (2009), Svenska Akademiens ordlista (2009) och Svarta listan 

(Regeringskansliet, 2004). Vid sidan av dessa handböcker använder språkvårdare på 

Försäkringskassan Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008). Riktlinjer för språket i 

Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2010) förkortas hädanefter RFS i uppsatsen och Att 

skriva beslut i Försäkringskassan (Forsberg, 2011), förkortas BIF i arbetet. Det finns med 

andra ord ett antal handböcker eller hjälpmedel som en skribent på Försäkringskassan 

förväntas efterfölja. 

RFS (Försäkringskassan, 2010:4) hänvisar skribenten till – utöver tidigare nämnda 

handböcker – svenska datatermgruppens rekommendationer, TT-språket och 

Försäkringskassans egen språksida. Flertalet av handböckerna hänvisar dessutom till 

varandra. I BIF (Forsberg, 2011:3) hänvisas man till språkriktlinjerna och Myndigheternas 

skrivregler (2009:5) hänvisar till SAOL (2006) i de frågor som berör stavning och ordböjning. 

Klart står att det är en stor mängd handböcker som hänvisar till varandra, vilka en skribent hos 

Försäkringskassan förväntas hantera.  
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RFS (Försäkringskassan, 2010) redovisar ingen konkret instruktion gällande meningslängd. 

Det finns dock en uppmaning om att inte skriva meningar med för många ord och 

omskrivningar (Försäkringskassan, 2010:5). Dessutom förekommer vissa instruktioner 

angående längd på stycken och rader, där man rekommenderas att varva styckelängden och 

inte skriva rader som är längre än ”en pennas längd” (Försäkringskassan, 2010:14). 

Myndigheternas skrivregler (2009:86) fokuserar likt RFS (Försäkringskassan, 2010) på 

radlängd, snarare än meningslängd och menar att rader innehållande fler än 58 tecken 

försämrar textens läsbarhet. Svenska skrivregler (2009:182–183) diskuterar meningslängden, 

men behandlar meningslängdens påverkan på kommatering i stället för frågan om hur lång en 

mening bör vara. Handboken nöjer sig med ett allmänt råd om att man bör undvika långa och 

komplicerade meningar (Språkrådet, 2009:37). 

Sammanfattningsvis är det bara Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) av handböckerna som 

tar upp meningslängd och då i form av ett allmänt råd om att undvika långa sådana. Det tas 

inte upp något konkret exempel på vad som karaktäriserar en lång mening, utan handböckerna 

ger i stället rekommendationer om radlängd. RFS (Försäkringskassan, 2010) följer en 

liknande linje och uppmanar till att inte använda för många ord i meningarna, utan att vidare 

specificera något ordantal. Resultatet är att meningslängd tas upp i få handböcker och när det 

väl diskuteras definieras inte vad en lång mening är, vilket får frågan att framstå som en 

relativt perifer del av handböckernas syn på myndighetsspråk. 

En texts tilltal kan påverka en mottagare på flera sätt – dels hur denna uppfattar innehållet och 

dels vilken attityd mottagaren har till texten. BIF (Forsberg, 2011:7) uppmanar 

Försäkringskassans handläggare att tilltala mottagaren med direkt tilltal och påpekar att det är 

en avgörande del av textens tonfall; det medför att texten handlar om läsaren. Myndigheternas 

skrivregler (2009:29) behandlar bland annat tilltalet i ett avsnitt om pronomen, men ger ingen 

uppmaning om hur tilltalet bör vara, utan påpekar helt sonika att det finns möjlighet att tilltala 

en mottagare som du. Det påpekas också att det numera är mer eller mindre kutym att tilltala 

en enskild person som du i allmän information till en stor mottagargrupp. RFS 

(Försäkringskassan, 2010:5) uppmanar skribenter att alltid skriva du och ni med liten bokstav, 

av orsaken att tilltalet känns mer personligt och att mottagaren enklare tar till sig texten. 

Svenska skrivregler (2009:37) rekommenderar under rubriken textråd att man ska använda en 

lagom personlig ton i sin text och anpassa den efter vilka behov man tror att mottagaren har; 

ett formellt anslag kan lätt påverka en hel text att kännas formell. 
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Huruvida en mottagare tilltalas personligt eller opersonligt kan påverkas av den distans eller 

närhet texten håller till textmottagaren. I Försäkringskassans riktlinjer för språket 

(Försäkringskassan, 2010:5) finns rådet att inte skriva meningar med verbpassiver, då detta 

skapar en oönskad distans i relationen mellan sändare och mottagare – detta exemplifieras 

med meningen ”Handikappersättning har beviljats” (Försäkringskassan, 2010:5). BIF 

(Forsberg, 2011:12) påpekar också att passiva verb gör det komplicerat att förstå vem som gör 

vad i texten. Synen på passiva verb i Myndigheternas skrivregler (2009:24) skiljer sig något 

från denna rekommendation genom att i stället avråda från användandet av dubbla 

verbpassiver – ett passivt verb i en mening anses inte problematiskt. Motiveringen till 

avrådandet är att dubbla verbpassiver gör meningen svårläst. 

Sammanfattningsvis berör handböckernas uppmaningar om tilltal huvudsakligen användandet 

av pronomen, där handböckerna är överens om att ett direkt du-tilltal är det brukliga sättet att 

tilltala mottagaren i myndighetstexter. Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008), som inte 

specifikt inriktar sig mot myndighetsskrivande, uppmanar också till ett sådant sätt att skriva 

med motiveringen att det ger texten en mer personlig prägel. Inställningen att passiva verb 

ökar distansen till mottagaren är någonting de flesta handböcker delar. Dock skiljer sig 

Myndigheternas skrivregler (2009) från de andra genom att endast avråda från dubbla 

verbpassiver. Resultatet visar att handböckerna uppmuntrar direkt tilltal i myndighetstexter 

och att användandet av passiva verb skapar en oönskad distans till mottagaren.  

Ordvalet i Försäkringskassans beslutstexter ska enligt Forsberg (2011:11–12) bestå av ord 

som textmottagaren förstår – konkreta ord för att åstadkomma en konkret betydelse. I BIF 

(Forsberg, 2011:13) hänvisas skribenten också till Svarta listan (Regeringskansliet, 2004) för 

att finna ersättningsord och -fraser till författningsspråk. Utseendet på ett begreppsförslag i 

Svarta listan (Regeringskansliet, 2004) visas i figur 1. 

Figur 1 – förslag på begreppsersättning i Svarta Listan (2004) 

föreligga    ofta: finnas 
• Om särskilda skäl föreligger …   Om det finns särskilda skäl … 

• … om förutsättningarna inte läng-   ibland: … om förutsättningarna inte  

re föreligger.    längre är uppfyllda/gäller. 

• Föreligger enhälligt förslag från val-   Om valberedningen har lagt fram  

beredningen, skall …   ett enhälligt förslag, skall … 

• I föreliggande lag/proposition   I denna lag/proposition  

(Regeringskansliet, 2004:11) 
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Uttrycket föreligga figurerar i vänsterspalten i olika sammanhang där uttrycket kan tänkas 

förekomma. En vanlig synonym till uttrycket – finnas – står tillsammans med förslag på 

ersättningsfraser i den högra spalten. Att kommentarerna ofta och ibland står skrivna framför 

förslagen i högerspalten visar att ersättningsorden och -fraserna inte är tillämpningsbara i alla 

situationer. 

Försäkringskassan uppmanar sina skribenter att förklara facktermer för mottagaren (Forsberg, 

2011:13). Det understryks att facktermerna är nödvändiga för sin exakthet i 

Försäkringskassans interna kommunikation, men att dessa inte ska stå utskrivna i beslutstexter 

utan någon förklaring. Om en beslutstext måste innehålla många facktermer rekommenderas 

en bilaga där dessa termer förklaras (Forsberg, 2011:14). I RFS (Försäkringskassan, 2010:7) 

instrueras skribenten att använda vardagliga ord i texten för att texten ska vara lättförstådd. 

Skribenten får rådet att söka upp enklare synonymer till krångliga ord och hänvisas bland 

annat till Svarta listan (Regeringskansliet, 2004). Myndigheternas skrivregler (2009:25) 

rekommenderar att man ska undvika så kallade nakna substantiv, vilket innebär oböjda 

substantiv i singular utan artikelbestämning. Detta tas också upp i RFS (Försäkringskassan, 

2010:6), där nakna substantiv beskrivs göra en text svårläst och ge ett stelt intryck. 

Sammanfattningsvis speglar handböckerna en strävan efter att framhäva ett konkret budskap i 

texten genom ett vardagligt språkbruk. Dessutom bör fackord och begrepp förklaras i största 

möjliga omfattning, antingen genom en förklaring efter ordet eller i form av exempelvis en 

bifogad bilaga.  
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4.2 Intervju  

Häggström arbetar som språkvårdare på Försäkringskassan. Hon har själv godkänt inspelning 

av intervjun och sitt namn utskrivet i uppsatsen; således finns namnet också med i 

referenslistan. I analysdelen behandlas hon som material och refereras därför endast i citat. 

Intervjun ägde rum den 31 mars 2011 vid Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm, med 

en intervjuguide som utgångspunkt (bilaga 1). En fullständig transkribering av intervjun finns 

bifogad som bilaga (bilaga 2) i uppsatsen. 

Som språkvårdare påpekar Häggström att hon sällan behöver lägga något större fokus på att 

arbeta med skrivregler och rättstavning, eftersom de flesta anställda behärskar språket 

tillräckligt bra. Det mest angelägna är enligt Häggström att se till att Försäkringskassans 

texter är mottagaranpassade. Mottagaranpassningen tar Häggström också upp i sin definition 

av vad begreppet klarspråk innebär för Försäkringskassan, vid sidan av språklagens krav på 

att myndighetsspråket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. För att uppnå detta granskas 

texter på flera olika nivåer. Häggström berättar att man bland annat granskar texter genom att 

söka efter stavfel, onödiga förkortningar, rubrikinnehåll och disposition. 

Det finns det inga givna intervall under vilka man granskar handläggares texter, utan 

granskningarna sker i samband med planerade uppföljningar och i former av olika stickprov. 

Dessa stickprov syftar till att framlägga generella språkliga tendenser i de manuella beslut 

som Försäkringskassans handläggare skriver. Häggström framhåller att det är ett pågående 

arbete att förbättra och intensifiera granskningen av handläggares texter och därför planeras 

en stor uppföljning av beslutskvaliteten hos alla Försäkringskassans kontor – inom varje 

försäkringsområde. Hon påpekar också att den här granskningen sker i samarbete med den 

juridiska avdelningen och samarbetet med juridikstaben är någonting som Häggström ofta 

återkommer till under intervjun. 
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Försäkringskassans handläggare utbildas i att skriva beslut, men Häggström tror inte att det 

finns något språkligt kompetenskrav på dessa handläggare. Utbildningen handlar snarare om 

att besluten ska vara enhetliga och formas efter Försäkringskassans riktlinjer. Häggström 

berättar om en handläggares mer konstnärliga ambitioner med sitt skrivande: 

Vi hade kurs förra veckan så var det en av kursdeltagarna som sa: ”jamen, jag vill verkligen skriva som 

Strindberg”. Ja, sa jag, men det får du ju göra, fast inte när du skriver i tjänsten på Försäkringskassan 

(Häggström, 2011). 

Beslutstexter som skrivs på Försäkringskassan har inte syftet att man ska njuta av dem, 

berättar Häggström och reflekterar över om anställdas tidigare erfarenheter av akademiskt 

skriftspråk kan färgas i de beslutstexter de skriver. Hon anser dock att så inte är fallet, utan att 

det antagligen handlar om skribenternas språkliga mognad – man måste behärska att använda 

språket i enlighet med den aktuella kontexten. 

Att arbeta med språk inom en myndighet medför ofta att man ställs inför olika fackspecifika 

begrepp – även kallade fackuttryck. Häggström berättar att åsikten angående vilket begrepp 

som bör eller inte bör användas i beslutsbrev kan leda till diskussion mellan språkvårdare och 

jurister, eftersom språksynen kan skilja sig mellan dessa instanser. Diskussioner av sådan 

karaktär uppstår ofta när det sker stora förändringar i de lagar som ligger till grund för 

Försäkringskassans beslut, vilket Häggström exemplifierar med en ny lagstiftning om 

socialförsäkringen som trädde i kraft vid årsskiftet. Den nya socialförsäkringsbalken medför 

vissa ord och uttryck som enligt Häggström leder till livliga, men konstruktiva, diskussioner. 

Som exempel på diskuterade begrepp tar Häggström upp oskäligt, som enligt språkvårdare på 

Försäkringskassan eftersträvansvärt bör ersättas med ordet orimligt. Det medför att ett 

förfarande bör anses rimligt om det inte är oskäligt. Det kan framstå som en enkel 

ordvalsfråga, men man har fått finna sig i att använda begreppet oskäligt i beslutstexterna. 

Dock ska detta följas av en begreppsförklaring och Häggström påpekar att sådana begrepp 

inte lämnas oförklarade i beslutstexter. En begreppsförklaring diskuteras fram tillsammans 

med den juridiska avdelningen, för att sedan dokumenteras och fastställas. 

  



25 
 

Ytterligare ett exempel på oönskade uttryck, som beskrivs som klassiskt myndighetsspråk, är 

att rätten till ersättning föreligger. Häggström berättar om problematiken med att använda 

Svarta listan (Regeringskansliet, 2004), som rekommenderar att man ersätter föreligger med 

finns. Ett begreppsbyte i den situationen är enligt henne tveksamt eftersom rätten till 

ersättning finns blir ett abstrakt uttryck som snarare förvirrar än klargör situationen. I ett 

sådant fall vänder sig Försäkringskassan till personen som texten behandlar genom att skriva 

att individen har rätt till ersättning, vilket Häggström beskriver som att vända sig till 

personen för att bli konkret. Konkret skrivande fungerar alltså sällan på ett sådant sätt att man 

kan ersätta ett begrepp med en synonym från en handbok. 

Begrepp i Försäkringskassans beslutstexter förändras inte bara till mer konkreta eller 

lättförstådda varieteter. Ett tillfälligt beslut som gäller under tiden fram till ett slutligt beslut 

fattas har tidigare kallats för ett provisoriskt beslut. I socialförsäkringsbalken är provisoriskt 

ersatt med interimistiskt, vilket Häggström anser olämpligt med motiveringen att det är ett 

mer okänt ord som därutöver är svårt att stava till – dessutom är innebörden av de två 

begreppen identisk. Dock är numera interimistiskt det gällande begreppet, då 

Försäkringskassans jurister i det här fallet vill använda det uttryck som finns i lagbalken. 

Häggström förklarar att orsaken till språkvårdarnas medgörlighet i denna begreppssituation 

beror på att begreppsförklaringen till provisoriskt kvarstår i beslutstexterna, även om ordet är 

utbytt till interimistiskt. 

Tilltalet i Försäkringskassans texter uppfattas generellt som bra av allmänheten, säger 

Häggström. Det som en mottagare reagerar på är när de inte får den förmån de har ansökt om. 

Detta kan enligt Häggstrom bero på att människor har felaktiga förväntningar på 

socialförsäkringen. Hon problematiserar hur förmånstagare omtalas i beslutstexter genom att 

diskutera brukandet av synonymer, någonting som kan användas för att skapa variation i 

språket och är vanligt förekommande i skönlitteratur och akademisk prosa. Ett exempel är att 

benämna en individ som den sjuke och den funktionshindrade i samma beslutstext – ett sätt att 

skriva som kan ge intrycket av att man talar om flera olika personer. Hon påpekar också att 

Försäkringskassans egna undersökningar har visat att mottagare oftast inte är intresserade av 

de avsnitt i besluten där lagparagrafer nämns, men poängterar att Försäkringskassan skriver ut 

dem ändå.  Häggström understryker att Försäkringskassans beslutstexter inte ska läsas för 

nöjes skull; det är viktigt med tydlig och effektiv kommunikation och då är det angeläget att 

man konsekvent benämner personer och företeelser vid sina rätta namn. 
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Häggström bekräftar att brev från Försäkringskassan är en orsak till oro hos många människor 

och talar om en Försäkringskasseångest, som enkätundersökningar har visat på. Det är vanligt 

att ett brev från Försäkringskassan skapar en känsla av att någonting är fel, eller att 

myndigheten vållar besvär för mottagaren. Dessutom handlägger Försäkringskassan beslut 

som kan ha en stor ekonomisk inverkan på människors vardag, någonting som medför att ett 

negativt besked kan orsaka starka känslor hos mottagaren: 

Men när vi ber dom att analysera språket så är dom oftast väldigt nöjda med vårat tilltal, med … vi 

skriver begripligt. Dom hakar inte upp sig på innehållet i texten. Däremot hakar dom upp sig på att dom 

inte får det dom vill ha (Häggström, 2011). 

Det är med andra ord det besked som besluten kommunicerar som orsakar störst missnöje hos 

textmottagarna, någonting Häggström menar inte granskas vid de stickprovsgranskningar som 

språkvårdare och jurister genomför. Orsaken till detta är att jurister och språkvårdare inte har 

tillräcklig kunskap om det sakliga innehåller i beslutstexter – det utgår man från att 

handläggarna har.  

Försäkringskassan arbetar med att ta fram en databas där 17 000 termer ska finnas 

representerade och förklarade. Häggström berättar att databasen inte enbart behandlar 

Försäkringskassans terminologi, då flera av begreppen är gemensamma för flertalet 

myndigheter. Hon påpekar att detta är en stor förbättring i jämförelse med den nuvarande 

begreppskatalogen, som behandlar cirka 200 olika begrepp och där de flesta begreppen tillhör 

pensionsmyndigheten. 

Processen då en beslutstext skapas är inte någonting som Försäkringskassans språkvårdare 

ansvarar för på egen hand. Häggström förklarar att det är försäkringsområdet – de som 

specifikt arbetar med en viss typ av försäkring – som tar initiativet till när en ny form av 

beslutsbrev behövs. Där skapas ett utkast, vilket sedan skickas till någon av 

Försäkringskassans språkvårdare som ser över texten rent språkligt och säkerställer att den 

följer interna riktlinjer för beslutsskrivande. Häggström understryker att texten ofta måste 

vandra fram och tillbaka mellan språkvårdare och specialister på det aktuella 

försäkringsområdet för att få en önskvärd förening mellan språk och innehåll. Sedan skickas 

texten till juridikstaben, där en stabsjurist kontrollerar att beslutet är juridiskt korrekt. I vissa 

fall måste texten också skickas till en processjuridisk avdelning, som har ansvar över de 

beslutsdelar som berör omprövningar och överklagningar; beslutet granskas med andra ord av 

flertalet instanser som var för sig har ett specifikt ansvarsområde.  
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Ett beslut är, enligt Häggström, inte tillfredsställande förrän språk, innehåll och juridik är 

korrekt. När texten är godkänd av språkvårdare, försäkringsspecialister och stabsjurister 

levereras den till en konstruktör. Denna konstruktör skapar sedan en mall som numreras och 

publiceras, vilken handläggare sedan använder då de skriver manuella beslut. En sådan mall 

kallas för Wimi-mall och utgör en modell som visar hur Försäkringskassans beslutstexter ska 

se ut. De maskinella besluten skapas på ett annorlunda sätt än manuella beslut. De bygger på 

Försäkringskassans beslutsmodell, men består av olika textslingor som finns i en databas. 

Häggström förklarar att dessa textslingor maskinellt kombineras med varandra beroende på 

vilka signaler som skickas till datorsystemet. Dessa textslingor kan bestå av meningar, 

stycken och i vissa fall hela sidor med text som kombineras beroende på vilken typ av beslut 

som texten ska behandla. Det finns en viss möjlighet för handläggare att skriva in egna 

textstycken i maskinella beslut genom ett så kallat fritextfält. Häggström berättar att den här 

typen av beslut testas på tänkbara textmottagare innan de skapas, men det finns ingen rutin 

där man regelbundet undersöker beslutstexter. 

Sammanfattningsvis är mottagaranpassning av beslutstexter det mest angelägna arbetet för en 

språkvårdare på Försäkringskassan. Arbetet genomförs inte bara av språkvårdare, utan bygger 

på ett nära samarbete med jurister och försäkringsspecialister – ett samarbete som är 

nödvändigt för att skapa en korrekt beslutstext. Mottagaranpassningen – som försvåras av 

mottagarnas attityder till Försäkringskassan som myndighet – är också en viktig del i 

Försäkringskassans uppfattning om vad klarspråk innebär, tillsammans med språklagens krav 

på ett vårdat, enkelt och begripligt myndighetsspråk. Ordval spelar en viktig roll i 

Försäkringskassans texter och det nära samarbetet med juridikstaben tycks i vissa fall leda till 

oenighet angående vilka begrepp man bör använda i beslutstexterna. Försäkringskassans 

jurister tenderar att vilja använda begrepp från de lagbalkar besluten grundas på – någonting 

som kan medföra svåra begrepp vilka inte betraktas som klarspråksenliga. Detta speglar i 

Försäkringskassans fall, om inte en kollision, så i alla fall en brytpunkt mellan juridiskt språk 

och klarspråk. Detta illustreras exempelvis genom ett utbyte av uttrycket provisoriskt mot 

interimistiskt. Tilltalet i Försäkringskassans texter uppfattas generellt som bra av allmänheten. 

Det som skapar reaktioner är enligt Häggström (2011) när mottagaren inte får den förmån 

denna ansökt om. 

  



28 
 

Försäkringskassans process då beslut skapas innefattar flertalet aktörer och ser något 

annorlunda ut beroende på om besluten är manuella eller maskinella. Manuella beslut bygger 

på en mall som en handläggare har till grund för sitt beslutsskrivande, som skapas genom att 

texter skickas runt mellan språkvårdare, jurister och försäkringsspecialister tills språk, juridik 

och innehåll är korrekt. Sedan skapas mallen av en konstruktör. De maskinella besluten består 

av textslingor i ett datorsystem som kombineras beroende på beslutets karaktär.  
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4.3 Enkät 

Min enkät (bilaga 3) består av sju frågor som behandlar textexempel ur Försäkringskassans 

maskinella beslutstexter gällande återkrav av bostadsbidrag. Enkäten delades ut till 31 

personer och svarsfrekvensen är mycket hög – endast ett uteblivet svar på en av frågorna. 

Enkätens samtliga svar finns bifogade som en bilaga i uppsatsen (bilaga 4). Enkätens 

inledande fråga ber respondenterna att enligt en skala på 1–5 bedöma meningslängden på 

meningarna A, B och C – där 1 motsvarar en kort mening och 5 motsvarar en lång mening. 

Sett till ordantalet består mening 1A av 21 ord, mening 1B av 13 ord och mening 1C av 30 

ord. 

Tabell 1 visar att mening 1A generellt uppfattas som en relativt lång mening och att inte 

någon av respondenterna bedömer meningen som kort. En förhållandevis stor procentandel 

respondenter anser dock att meningen varken är kort eller lång.  

Tabell 1 – utfall i studentgrupp angående bedömning av meningslängd i fråga 1A.  

1 (Kort) 2 3 4 5 (Lång) 

  12 14 5 

  (39 %) (45 %) (16 %) 

 

Tabell 2 redovisar att mening 1B uppfattas som en kortare mening, vilket är ett väntat svar då 

meningen innehåller betydligt färre ord än meningarna 1A och 1C. Inte någon av 

respondenterna bedömer att meningen är lång. 

Tabell 2 – utfall i studentgrupp angående bedömning av meningslängd i fråga 1B. 

1 (Kort) 2 3 4 5 (Lång) 

6 17 6 2  

(19 %) (55 %) (19 %) (6 %)  

 

I tabell 3 åskådliggörs att mening 1C uppfattas som en relativt lång mening. Ingen av 

respondenterna bedömer att meningen är kort. Intressant i sammanhanget är att mening 1C 

tycks tolkas som kortare än mening 1A (tabell 1), trots att den innehåller nio fler ord. 
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Tabell 3 – utfall i studentgrupp angående bedömning av meningslängd i fråga 1C. 

1 (Kort) 2 3 4 5 (Lång) 

 3 11 12 5 

 (10 %) (35 %) (39 %) (16 %) 

 

Graderingsfrågan om meningslängd följs upp av en mer reflekterande fråga som uppmanar 

enkätdeltagarna att motivera hur de anser att meningslängden påverkar läsningen av en text. 

Flertalet respondenter menar att innehållet blir mer svåröverskådligt och att texten blir 

”tyngre” i långa meningar. Dessutom skriver somliga att man tvingas till omläsning för att 

fullt förstå vad texten säger, något som gör läsningen mer komplicerad och kan ses som ett 

störande moment i kommunikationsprocessen. Dock tycks det också finnas en viss tendens att 

uppskatta längre meningar, i synnerhet hos de respondenter som medger att de själva föredrar 

att skriva på det sättet. Det förs också ett resonemang om hur meningslängden påverkar flytet 

i texten och där är flera enkätdeltagare överens om att ordval och kommatering spelar en 

större roll för textflytet än längden på meningar. Kommateringen i mening 1C beskrivs av 

respondenter som en avlastning i textupplevelsen och att det underlättar läsningen. Det är med 

andra ord en rimlig förklaring till varför mening 1A uppfattas som längre än mening 1C. 

 En respondent uttrycker att det finns nackdelar med både långa och korta meningar: 

Längre meningar = svårare att ta till sig. För korta gör att man inte får flyt i läsandet. Varva A och B ovan 

vore det bästa (bilaga 4).  

Respondenten anser här med andra ord att variation mellan korta och långa meningar ger det 

bästa resultatet för flyt i läsandet. Att korta meningar kan ge ett ryckigt intryck och göra 

textbudskapet oklart är också något som tas upp av flertalet enkätdeltagare. 
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Sammanfattningsvis är respondenterna generellt överens om att långa meningar gör texten 

mer svårhanterlig och orsakar en oönskad omläsning av texten. Dock menar flertalet att 

kommatering och ordval är viktigare när man vill uppnå flyt i texten. Meningarna i 

textexemplen uppfattas generellt som långa, men detta går att motverka med kommatering. 

Detta visas i en jämförelse mellan tabell 3 och tabell 1, där mening 1C – innehållande 30 ord 

– uppfattas som kortare än mening 1A, vilken endast innehåller 21 ord. 

Med avsikt att få fram data om mottagaranpassningen av Försäkringskassans beslutstexter 

ställs i enkäten frågor om hur personligt eller opersonligt tilltalet upplevs i tre olika 

textexempel. Respondenterna får inga anvisningar om hur man kan analysera tilltal i texter, 

utan får i stället i en följdfråga redovisa vilka textegenskaper som ligger till grund för deras 

bedömning. Ytterligare en följdfråga ber enkätdeltagarna att fundera över hur de anser att 

tilltalet bör vara i myndighetstexter över huvud taget. 

I tabell 4 visar svaren en relativt utspridd bild av tilltalet, men demonstrerar samtidigt att 

tilltalet i texten tillhörande fråga 3A bedöms vara mer personligt än opersonligt. 

Tabell 4 – utfall i studentgrupp angående bedömning av tilltal i fråga 3A. 

1 (Personligt) 2 3 4 5 (Opersonligt) 

2 13 11 3 2 

(6 %) (42 %) (36 %) (10 %) (6 %) 

 

Tilltalet i textexemplet tillhörande fråga 3B (bilaga 3) – som redovisas i tabell 5 – upplevs 

mer opersonligt än föregående textexempel. 74 % av enkätdeltagarna bedömer att tilltalet är åt 

det opersonliga hållet. Inte någon av respondenterna upplever textexemplet som helt 

personligt. 

Tabell 5 – utfall i studentgrupp angående bedömning av tilltal i fråga 3B. 

1 (Personligt) 2 3 4 5 (Opersonligt) 

 3 5 15 8 

 (10 %) (16 %) (48 %) (26 %) 
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Tabell 6 belyser att en klar majoritet anser att tilltalet i textexemplet tillhörande fråga 3C är 

opersonligt. Inte någon av respondenterna upplever att texttilltalet är åt det personliga hållet 

och endast 6 % av enkätdeltagarna anser att tilltalet är neutralt. 

Tabell 6 – utfall i studentgrupp angående bedömning av tilltal i fråga 3C. 

1 (Personligt) 2 3 4 5 (Opersonligt) 

  2 5 24 

  (6 %) (16 %) (78 %) 

 

Respondenterna tillfrågas i enkäten om vad i textexemplen som påverkar deras uppfattning av 

hur personligt eller opersonligt tilltalet är.  En övervägande del av respondenterna påpekar att 

användandet av personliga och possessiva pronomen gör att tilltalet känns mer personligt; 

exempel på sådana som enkätdeltagarna specifikt pekar ut är du, din, ditt och dig. I relation 

till detta bedömer många respondenter texter utan sådana pronomen (tabell 6) som helt 

opersonliga. En respondent menar att det märks i texten att Försäkringskassan försöker 

använda ett personligt tilltal och att detta i sin tur leder till att texten kan upplevas som ”kall”, 

vilket speglar hur en attityd till Försäkringskassan påverkar textupplevelsen. Att det är en 

myndighet som talar över huvud taget tycks också generera ett opersonligt tilltal, vilket 

illustreras av en respondent som skriver ut ordet Försäkringskassan som ett ord vilket 

påverkar tilltalet åt det opersonliga hållet. Samma respondent menar också att innehållet – 

nekandet till att befrias från skulden – påverkar texten. Något längre går en annan 

enkätdeltagare, som ger identiska svar på textexemplen i frågorna 3A och 3B: 

Direkt tilltal till mig. ”du” ”dig”, men man vet ju att det är ren byråkrati. Inget från Försäkringskassan 

känns personligt (respondent, bilaga 4).    

Flertalet respondenter reagerar på språket i textexemplet 3B (bilaga 3) – i synnerhet 

användandet av räntelagen, referensräntan och dröjmålsräntan, Trots att dessa ord förklaras i 

textexemplet från beslutstexten tycks de påverka uppfattningen av texten åt det opersonliga 

hållet. En respondent menar, efter en bedömning av texten som fackspråklig, att svårare språk 

gör att ”gemene man” känner sig utanför. I kommentarerna till textexemplet 3C speglas det 

resultat graderingsfrågan om samma text visar i tabell 6. 

  



33 
 

De flesta respondenterna upplever texten som opersonlig och en vanlig motivering till detta är 

att ett personligt tilltal saknas. Anmärkningsvärt är att ingen uttryckligen reagerar på att 

textexemplet 3C innehåller ett passivt verb, vilket kan vara en tänkbar orsak till varför texten 

uppfattas som opersonlig. Några enkätdeltagare påpekar att texten talar om generella 

förhållanden som man själv får placera sig i. 

Då enkätdeltagarna tillfrågas om hur de anser att tilltalet bör vara i myndighetstexter 

tydliggörs många olika åsikter. Många respondenter efterfrågar en balans mellan personligt 

och opersonligt tilltal – tilltalet bör vara ”lagom personligt”, men en hel del deltagare önskar 

ett mer opersonligt tilltal i myndighetstexter. En respondent påvisar problematiken genom att 

själv anamma vad som kan beskrivas som ett opersonligt språkbruk: 

För att betona reglernas konsekvens och allmängiltighet bör en viss distans hållas. För att förenkla 

informationsförmedlingen bör en viss närhet bevaras (respondent, bilaga 4). 

Detta speglar en stor det av enkätsvaren på fråga 5 (bilaga 3); man vill att tilltalet ska vara 

personligt till en viss del och opersonligt till en annan del. En åsikt som är vanligt 

förekommande är att ett personligt tilltal bör användas när texten är avsedd för en enskild 

persons räkning. 

Sammanfattningsvis tycks tilltalet med personliga och possessiva pronomen vara avgörande 

för hur respondenterna bedömer textexemplens tilltal. Relationen till Försäkringskassan 

verkar i några fall inverka på hur texterna uppfattas – textsändarens identitet påverkar alltså i 

det här fallet texten. Respondenterna uppfattar tilltalet i de textexempel som representerar 

Försäkringskassans beslutstexter som generellt opersonligt, vilket av några enkätdeltagare är 

ett önskat tilltal i myndighetstexter som meddelar allmän information. När texterna rör en 

enskild person vill man dock ha ett mer personligt tilltal. 
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Enkätens sista graderingsfråga ber respondenterna att ta ställning till svårighetsgraden i 

textexemplens ordval. Svårighetsgraden graderas från enkel till svår och syftet är att 

undersöka vad enkätdeltagarna upplever som svårt. Frågan efterföljs av ytterligare en fråga 

där respondenterna ombeds att redovisa vilka ord som upplevs svåra. Tabell 7 visar att en 

majoritet av enkätdeltagarna uppfattar ordvalet i textexempel 6A (bilaga 3) som enkelt. 

Flertalet av respondenterna har lämnat svaret på fråga 7A – där de ombeds att specificera 

vilka ord som påverkat deras bedömning av svårighetsgraden – tomt, vilket kan tolkas som att 

de anser att textexemplet inte är i behov av någon anmärkning. Ett antal enkätdeltagare 

påpekar att textexemplet endast innehåller vardagliga eller lätta ord och motiverar därmed sin 

bedömning av texten som enkel. De två respondenter som bedömer texten som varken lätt 

eller svår motiverar detta med ordet omprövas – ett ord som andra respondenter också tar upp. 

Tabell 7 – utfall i studentgrupp angående bedömning av ordsvårighetsgrad i fråga 6A. 

1 (Enkel) 2 3 4 5 (Svår) 

19 10 2   

(61 %) (33 %) (6 %)   

 

Textexemplet i fråga 6B (bilaga 3) uppfattas, som tabell 8 visar, generellt som en svårare text 

sett till ordvalet. Texten är kort och innehåller hänvisningar till lagparagrafer, någonting som 

nästan alla respondenter reagerar på. Begreppet socialförsäkringsbalken tycks också inverka 

på bedömningen av texten som svårare, där några enkätdeltagare påpekar att de inte känner 

till socialförsäkringsbalken eller dess innehåll – deras förkunskaper påverkar alltså hur texten 

uppfattas. Endast två respondenter motiverar en bedömning av ordvalet som enkelt med att 

man förstår vilka paragrafer man bör studera närmre för att förstå vad beslutet grundas på. 

Dessutom påpekas att paragraftecken – §§ – uppfattas göra texten svårare.         

Tabell 8 – utfall i studentgrupp angående bedömning av ordsvårighetsgrad i fråga 6B. 

1 (Enkel) 2 3 4 5 (Svår) 

2 4 8 10 7 

(6 %) (13 %) (26 %) (33 %) (22 %) 
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Tabell 9 visar att mening 6C (bilaga 3) uppfattas som en text åt det enklare hållet. 

Textexemplet är detsamma som i fråga 1C (bilaga 3) och det ord som en övervägande del av 

respondenter reagerar över är preliminärt bostadsbidrag – ett begrepp som anses vara i behov 

av en förklaring. 

Tabell 9 – utfall i studentgrupp angående bedömning av ordsvårighetsgrad i fråga 6C. Ett 

svar har bortfallit på denna fråga, varför det totala antalet respondenter här är 30 stycken.  

1 (Enkel) 2 3 4 5 (Svår) 

4 13 11 2  

(13 %) (43 %) (37 %) (7 %)  

 

Sammanfattningsvis anses ordvalet i textexemplen som representerar Försäkringskassans 

beslutstexter vara relativt enkelt och lättförståeligt. Det som tycks vålla viss problematik är 

hänvisningarna till lagparagrafer och användandet av uttryck som socialförsäkringsbalken och 

preliminärt bostadsbidrag. 
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5 Resultatdiskussion 

Det här arbetets syfte är att söka kunskap om och visa processen där Försäkringskassan 

mottagaranpassar beslutstexter och hur Försäkringskassans texter språkligt påverkar en 

potentiell mottagare. I resultatdiskussionen diskuteras analysens resultat i relation till tidigare 

forskningsresultat med ändamålet att dra slutsatser som uppfyller uppsatsens syfte.  

5.1 Språket och handböckerna 

Analysen framlägger resultat som visar att handböckerna tycks ha en perifer inställning till 

meningslängd; endast handboken som Försäkringskassans språkvårdare använder – Svenska 

skrivregler (Språkrådet, 2008) – tar upp företeelsen och då i form av ett allmänt råd om att 

undvika för långa meningar. Allmänna och öppna råd kan tänkas vara problematiska för 

någon som skriver i tjänsten hos en myndighet, eftersom man kan tänkas arbeta under viss 

tidspress och söker handfasta regler – Nyström Höög (2010:125) tar exempelvis upp att 

sådana regler ofta eftersöks av myndigheter. Enkätresultatet (bilaga 4) visar dock tydligt att 

respondenterna anser att meningslängd påverkar deras läsning genom att längre meningar av 

flertalet enkätdeltagare uppfattas som ett störande läsmoment. Dessutom uppfattas en mening 

innehållandes 30 ord som kortare än en mening innehållandes 21 ord genom användande av 

kommatering. Att meningslängd har en viss plats i klarspråksanalytiskt arbete, trots att 

företeelsen kan sägas tillhöra ett äldre forskningsperspektiv (Josephson, 2005:3), understryks 

inte bara genom detta arbetes enkätsvar, utan också genom att företeelsen ges plats i 

Statskontorets (2001:80–83) rapport om ett mer begripligt myndighetsspråk. Det är därför 

egendomligt att Försäkringskassans egna språkriktlinjer inte innehåller några definitioner av 

vad en lång eller en kort mening innebär och hur man bör behandla dessa. Handböckerna 

speglar en strävan efter att framhäva ett konkret budskap genom ett vardagligt språkbruk, där 

fackord och begrepp förklaras för mottagaren. En övervägande del av enkätdeltagarna 

bedömer ordvalets svårighetsgrad i textexempel 6B (bilaga 3, tabell 8) som relativt svårt på 

den grund att textexemplet innehåller paragraftecken. Respondenterna motiverar detta med att 

de inte känner till vad lagparagraferna säger, någonting som Häggström (2011) dock påpekar 

att respondenter i Försäkringskassans egna undersökningar generellt inte är intresserade av. 

Många respondenter reagerar också på begreppet socialförsäkringsbalken, då de inte vet vad 

denna lagbalk innehåller. Detta visar att en mottagares förkunskaper, som enligt Gunnarsson 

(1982:47) är ett viktigt led i textförståelse, inte bara påverkar förståelsen av fackspråkliga 

termer; det gäller också informationen som finns bakom texten – den text som utelämnas.  
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Försäkringskassans kommunikation med medborgarna har vissa likheter med en fackmans 

kommunikation med en lekman och motiverar därför ett populariserat språk där termer 

definieras. Därför kan det anses lämpligt att i löpande text kort utveckla ett begrepp som 

socialförsäkringsbalken i anslutning till begreppet – det är enligt Nupponen & Pilke (49–50) 

på det sättet en term bör definieras. Man bör beakta att respondenterna inte ser beslutstexterna 

i sin helhet, men en begreppsdefinition är ändå motiverad. En viss problematik uppstår när 

handböckerna beskriver en förekomst av språkyttringar som lagom. Exempelvis då Svenska 

skrivregler (Språkrådet, 2008:37) rekommenderar att tilltal ska vara lagom personligt, 

någonting som respondenter i enkätundersökningen också påpekar att de önskar att tilltalet 

ska vara. En rimlig fråga är då – vad innebär ett lagom personligt tilltal? Troligen handlar det 

om en godtycklig bedömning och handböckerna borde här för tydlighetens skull framlägga 

klarare definitioner. 

Sammanfattningsvis ger handböckerna ett i princip unisont utlåtande om de språkfrågor jag 

väljer att studera och Försäkringskassans riktlinjer håller sig ajour med rådande 

klarspråksforskning. Dock framstår det som orealistiskt att använda sig av en så pass stor 

mängd handböcker, eller kanske i högre grad förvänta sig att en handläggare använder 

samtliga – det rimliga att anta är att man huvudsakligen använder sig av de interna 

riktlinjerna. Det är tänkbart att RFS (Försäkringskassan, 2010) är skapad utifrån 

Myndigheternas skrivregler (2009), då den handboken av Häggström (bilaga 2) uppges som 

överordnad de egna språkriktlinjerna – någonting som i sådana fall kan förklara de stora 

likheterna handböckerna emellan. 

5.2 Språket och mottagaren 

I intervjun med Häggström (2011) framgår att det juridiska språkets ordval inte alltid 

överensstämmer med det språk som Försäkringskassans språkvårdare klarspråksenligt 

eftersträvar. Det visar sig också att man i flertalet fall får acceptera begrepp vilka kan 

beskrivas som komplicerade. Lagspråket förenas alltså inte alltid med klarspråket på 

begriplighetsnivå i Försäkringskassans beslutstexter, någonting som Ehrenberg Sundin 

(2000:172) delvis förklarar då hon pekar ut lagspråk som tyngt av traditioner. Häggströms 

(2011) exempel med hur ordet föreligger inte klarspråksenligt alltid kan ersättas med finns 

åskådliggör en situation där Svarta listans (2004) förslag inte helt okritiskt kan tillämpas i 

myndighetstexter. En viss kritisk inställning till handböckerna är därför generellt ett gott råd 

till en skribent hos Försäkringskassan.   



38 
 

Enkätdeltagarnas tolkning av tilltalet i enkätens textexempel (bilaga 3) tycks till stor del vara 

baserat på antalet personliga och possessiva pronomen som finns i texterna. På ett liknande 

sätt berör handböckernas uppmaningar om tilltal huvudsakligen också användandet av 

pronomen. I enkätundersökningens resultat framträder ett fenomen som visar att mottagarens 

attityd till sändaren påverkar hur tilltalet uppfattas genom att respondenter tycker sig finna en 

baktanke – en byråkratisk agenda – i användandet av direkt tilltal. Tanken med ett du-tilltal 

från Försäkringskassan kan tänkbart vara relaterad till att definiera mottagaren som en kund – 

en benämning som Häggström (2011) ger myndighetens förmånstagare och att i linje med 

Ohlssons (2007:169) bedömning av du-tilltal understryka mottagarens roll som en enskild 

individ som uppmanas att agera. Detta kan relateras till Nyström Höögs (2005:89) 

resonemang kring att en medborgares attityd till en myndighet kan innebära ett hinder för 

denna att ta till sig budskapet i myndighetstexter. Ytterligare en orsak till sådana reaktioner 

kan bero på att den ram som ges av texten – myndighetsramen – skapar förväntningar på att 

texten ska fungera på ett visst sätt. Användandet av pronomenet du kan tänkbart upplevas 

opassande i den ram där mottagaren förväntar sig en opersonlig myndighet som textsändare 

(Hellspong & Ledin, 1997:172). Ett konsekvent du-tilltal i myndighetstexter kan tänkbart i 

vissa fall uppfattas som hyperkorrektion – ett språkligt drag som överanvänds och ger ett 

konstlat intryck (Börenstam & Huss, 2001:16). Problematiken i båda fallen handlar om 

mottagarens inställning till och förväntningar på texten och det är rimligen dessa 

uppfattningar man bör göra ansatser till att förändra. Därmed kan slutsatsen dras att 

Försäkringskassans textmottagare inte alltid påverkas av språket på ett önskvärt sätt.       

Mottagaranpassning beskrivs av Häggström (2011) som det mest angelägna arbetet i hennes 

roll som språkvårdare. Att beslut byggs upp genom ett samarbete mellan språkvårdare, jurister 

och försäkringsspecialister framstår som en mycket god grund för ett lyckat klarspråksarbete. 

Det är rimligen detta samarbete som formulerar språket i de maskinella besluten samtidigt 

som mallar och handläggare ligger till grund för språket i de manuella besluten. Därför är det 

också önskvärt att utbilda handläggare i att skriva klarspråk, någonting som Häggström 

(2011) beskriver att Försäkringskassan arbetar med. Mottagaranpassningsprocessen tycks vara 

välfungerande, men det är fortfarande angeläget att närmre analysera texternas faktiska 

mottagaranpassning ur flertalet olika perspektiv, någonting som dels understryks av 

Josephson (2005:5) och dels speglas i hur potentiella mottagare kommenterar meningslängd, 

tilltal och ordval i enkätanalysen. 
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Avslutningsvis kan man konstatera att undersökningen visar att Försäkringskassan har en väl 

fungerande process för beslutsskapande, som dock är i behov av text- och 

budskapsgranskning under jämna intervall. Det visar sig att Försäkringskassans identitet som 

myndighet och textmottagarens personliga preferenser tycks påverka mottagarens tolkning av 

språk och budskap – det är med andra ord lämpligare att tala om språklig växelverkan i stället 

för språklig påverkan. Melander (2000:7) beskriver förhoppningar om att 

samhällsförändringar ska göra klarspråk till en naturlig beskrivning av myndighetsspråket, 

men det räcker alltså inte med att myndigheternas inställning till klarspråk är positiv.  

5.3 Metodreflektion  

Det är lämpligt att kort anknyta till metoden i relation till analysresultaten. Att använda tre 

olika datainsamlingsmetoder – textanalys, intervju och enkät – medför ett stort arbete med att 

sammanställa data. De olika metoderna har både för- och nackdelar, vilka på flera sätt gjorde 

sig påminda under arbetets gång. Dock har arbetet med de olika datainsamlingsmetoderna 

utvecklat min kunskap om och färdighet i forskningsmetodik, ett arbete som har varit – om än 

mödosamt – både utvecklande och stimulerande. Uppsatsen fungerar även som ett sätt att 

undersöka vilka metoder som bäst lämpar sig till olika typer av klarspråksforskning. Med 

syftet att undersöka mottagarperspektiv tycks intervju och kvalitativa analysfrågor fungera på 

ett bra sätt, vilket visar sig i att arbetets diskussioner rörande de frågorna huvudsakligen 

använder material från de datainsamlingsmetoderna. 

5.4 Vidare forskning 
Det vore intressant att i ett större arbete närläsa och diskutera beslutstexter i sin helhet inom 

en fokusgrupp. I en fokusgrupp finns utrymme och möjlighet att reflektera över 

mottagarperspektivet på ett annat sätt än när man ensam utsätts för en text, då respondenter i 

en gruppdynamik tänkbart kan framlägga intressanta reflektioner. Det kan också vara 

värdefullt att undersöka allmänhetens inställning till klarspråk i myndighetstexter genom en 

större enkätundersökning, vilket är intressant därför att uppsatsen visar att en mottagares 

inställning till myndigheter och språket påverkar tolkning och begriplighet. Vidare kan det 

finnas en poäng i att undersöka hur mottagare tolkar myndighetstexter när de inte känner till 

vem som är textsändare, vilket skulle belysa hur textsändarens identitet påverkar upplevelsen 

av texten.   
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5.5 Rekommendationer till Försäkringskassan 

Riklinjerna för beslutsskrivande och för språk borde i enlighet med Försäkringskassans 

samarbete mellan jurister och språkvårdare slås ihop till ett dokument. Som det ser ut nu 

innehåller de båda rapporterna till viss del samma information och hänvisar till samma 

handböcker, vilket exemplifieras i att BIF (Forsberg, 2011) utöver beslutsmodellen dessutom 

innehåller rekommendationer i språkfrågor; risken är att mängden handböcker snarare 

förvirrar än underlättar. Dessutom finns det tid att spara på att endast underhålla ett dokument 

med riktlinjer, även om det får en något större omfattning än tidigare.   

Trots att uttrycket provisoriskt enligt Häggström (2011) förklaras i beslutstexter står ingen 

sådan förklaring att finna i de maskinella beslutstexter jag har arbetat med (bilaga 5). 

Beslutstexterna använder dock ordet preliminärt i stället. Även om de relevanta delar av 

socialförsäkringsbalken som har betydelse för beslutets grund redogörs för kan det finnas en 

poäng i att, i enlighet med terminologiska definitionsregler, kort kommentera lagbalken i 

direkt anslutning till begreppet. Exempelvis på detta sätt: 

Socialförsäkringsbalken är en lag som innehåller regler för de ärenden som bland annat 

Försäkringskassan har hand om.    

Att preliminärt används i stället för interimistiskt tyder också på att mallen inte har setts över 

sedan den begreppsändringen trädde i kraft, vilket jag var medveten om sedan tidigare. Att en 

passiv mening används i textexempel 3C (bilaga 3) från beslutstexterna gällande 

bostadsbidrag går i motsatt linje med avrådandet av passivsatser som finns i BIF (Forsberg, 

2011:12). Det finns med andra ord flera orsaker att språkligt se över dessa beslut och den mall 

som ligger till grund för besluten.       

Arbetet i allmänhet och enkätundersökningen i synnerhet väcker en del frågor relaterade till 

hur man mottagaranpassar texter till mottagargruppen medborgarna. Enkäten i detta arbete är 

ytterst begränsad och respondenterna påverkas rimligen av att textexemplen är uttagna ur sitt 

sammanhang från beslutstexterna – dock ger resultatet en fingervisning om vad som är 

lämpligt att vidare undersöka. Ett fortsatt arbete med intervjuer och enkäter till de potentiella 

mottagarna är att rekommendera, där en viss fokusering borde ligga på attityder gentemot 

Försäkringskassan.    
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6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att söka kunskap om och visa processen där Försäkringskassans 

mottagaranpassar sina beslutstexter, samt hur texterna språkligt påverkar en potentiell 

mottagare. För att uppfylla syftet används tre frågeställningar, där jag undersöker vad de 

handböcker skribenter hos Försäkringskassan använder säger om meningslängd, tilltal och 

ordval – tre språkegenskaper som representerar olika perspektiv inom klarspråksforskning. 

Vidare undersöks hur beslutstexter skapas och anpassas till sin mottagargrupp och hur 

språkbruket upplevs av potentiella mottagare. Uppsatsens huvudmetod är en fallstudie, som är 

uppbyggd av datainsamlingsmetoderna komparativ textanalys, ostrukturerad intervju och 

enkätanalys. De olika datainsamlingsmetoderna åsyftar att framlägga olika typer av data som 

diskuteras i relation till tidigare forskning inom områden som är relevanta för uppsatsens 

syfte. De handböcker som används av Försäkringskassans handläggare tycks ha en perifer 

inställning till meningslängd, trots att enkätrespondenter uttrycker kritik mot för långa eller 

för korta meningar. Undersökningen visar att Försäkringskassans process då beslut 

frambringas är välfungerande, eftersom beslut skapas genom ett samarbete mellan 

språkvårdare, jurister och försäkringsspecialister – ett samarbete som också har prisats av 

Språkrådet. Dock uppstår viss problematik med lagspråket och i flertalet fall måste man finna 

sig i att använda ord och begrepp som inte kan beskrivas som klarspråksenliga. Det 

framkommer också av undersökningen att det finns behov av kontinuerlig textgranskning, då 

beslutstexterna bör följa rådande klarspråksforskning och Försäkringskassans riktlinjer. Att 

Försäkringskassans roll som textsändare påverkar uppfattningen av språk och innehåll står 

enligt enkätundersökningen klart, någonting som också stöds av tidigare forskning. Hur 

språket upplevs av en mottagare påverkas därmed både av mottagarens bakgrundskunskaper 

och av dennas inställning till Försäkringskassan som sändare.       
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Bilaga 1 – intervjuguide 

Frågeområde Försäkringskassan 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en språkvårdare på Försäkringskassan (uppgifter, 

roll, viktigast)?  

 Hur arbetar Försäkringskassan med språket i sina beslut (hög/låg prioritering)? 

 Anser sig Försäkringskassan arbeta med klarspråk i sina texter (attityd till klarspråk)?  

 Vad har människor generellt för uppfattning om Försäkringskassan (Finns det 

rapporter? Kan det påverka mottagaranpassningen av en text)?    

 

Frågeområde beslut 

 Hur går det till när ett beslut skrivs (från utkast till slutversion)?   

 Hur fungerar beslutsmallarna (Vem skapar dem? Vilka regler finns?)?  

Hur länge gäller en mall? 

När revideras en mall? 

Testas mallarna? 

 Hur skapas/fungerar en maskinellt respektive ett manuellt beslut? 

 Har handläggare/skribenter frihet att ändra i ett maskinellt beslut (Regler, kontroll)?  

 

Frågeområde språk 

 Granskas skribenternas texter? I sådana fall – av vem och hur ofta? 

Vad resulterar granskningar i? 

Granskas språket på olika nivåer (struktur, budskap, stavfel etc.)? 

Finns det konkreta språkexempel förr  nu = därför att?  

 Finns det någon språkbank (exempelvis svarta listan)? 

 Finns det någon hierarkisk ordning av de handböcker och riktlinjer en skribent väntas 

följa? (SAOL, Myndigheternas skrivregler, riktlinjer för beslut/språk, svarta listan 

etc.).  

 Besluten hänvisar ofta till lagparagrafer. Förklaras dessa för beslutsmottagaren? 

 Hur hanterar Försäkringskassan det juridiska språket i kombination med er definition 

av språklig klarhet och mottagaranpassning?  

 Vilken språklig kompetens krävs för att få skriva beslut? 

Sker fortbildning av anställda?  
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Bilaga 2 – transkriberad intervju 
Transkribering av intervju med Agneta Häggström, Stockholm 2011-03-31 

 

J: Jag tänkte först … är ditt jobb språkvårdare på Försäkringskassan? 

A: Ja, framför allt. Ja, och när det gäller beslutstexter så är det ju jag som skriver dom utifrån utkast som jag får 

från, till exempel specialister inom försäkringen. Och är det ett beslut så är det inte klart förrän en jurist – 

stabsjurist – har godkänt det.  

J: Ja, okej. Om man säger, för en språkvårdare, vad är den största – viktigaste – rollen du har? Om du ska 

prioritera uppgifterna?  

A: Jaa … dom flesta som jobbar på huvudkontoret, dom kan ju stava rätt och dom kan de mesta skrivreglerna, så 

det behöver jag inte lägga så mycket fokus på. Utan det är ju just mottagaranpassningen – hur uppfattar man det 

här, när man läser det? Är det vänligt? Visar det att vi är en serviceinriktad myndighet? Är det begripligt? Eller 

har man utelämnat nån viktig faktor som är självklar för oss på Försäkringskassan?  

J: Och hur skulle du säga att Försäkringskassan arbetar med språket i sina beslut? Har det en hög prioritet? 

A: Ja, det har … språket och det juridiska och det sakliga innehållet ligger helt och hållet sida vid sida. Det är 

ingen utav dom som är viktigare än den andra. Ett brev är inte klart, ett beslut är inte klart förrän alla dom här tre 

är okej.  

J: Det finns ingen hierarkisk ordning mellan dom här tre?  

A: Nej, inte alls. Dom är helt … dom är som tre hörn på en triangel.  

J: Ja. Anser ni att ni jobbar med klarspråk här?  

A: Ja, det gör vi.  

J: Vad är klarspråk för er? 

A: Klarspråk för oss är ju att vi följer språklagen – vårdat, enkelt och begripligt – och det räcker ju egentligen 

som överskrift på det. Men det är ju också att tänka anpassning utifrån vem mottagaren är, hela tiden. Vi 

försöker få klarspråket att gå igen i allting egentligen, som skrivs och för all del sägs också.   

J: Ja, ni har väl fått den här klarspråkskristallen? 

A: Mm, den fick vi 2008. Och då fick vi just, den fick vi just för våran modell med beslut. Med just det här med 

det jurister, sakkunniga och språkvårdare som då samarbetar. Och inom parentes sagt; vi får fortfarande uppdrag 

på grund av att vi fick klarspråkskristallen 2008. Den 9–10 juni är det en internationell språkkonferens – Plain – 

här i Stockholm och jag ska, jag är en av föreläsarna där. Och då ska jag, bland annat, prata om … dels prata om 

vårt klarspråksarbete som det är nu och dels prata om hur det var att få kristallen. Tillsammans med den som fick 

den i fjol och den som får den i år.  

J: Hur fungerar det med … är det dom som, när det gäller kristallen, ser erat arbete? Eller får ni ansöka om …  

A: Man nominerar sig ju. Och som regel så nominerar man ju sin egen myndighet.  

J: Ja, det är klart.  

A: Och vi nominerade oss 2008 och då fick vi priset, så att … vi var väl rätt ute.  
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J: Vad tror du att Försäkringskassan … eller Försäkringskassans kunder, har för allmän uppfattning om er?  

A: Utgångsläget är ganska trist. För det är så att Försäkringskassan har delvis ganska dåligt förtroende hos 

allmänheten. Det visar sig ju i stora enkätundersökningar. När vi gör kundundersökningar så visar det sig ofta att 

ett brev från Försäkringskassan; det skapar nånting som dom kallar försäkringskasseångest – nu är nånting fel, 

nu krånglar dom igen. Men när vi ber dom att analysera språket så är dom oftast väldigt nöjda med vårt tilltal, 

med … vi skriver begripligt, dom hakar inte upp sig på innehållet i texten. Däremot så hakar dom upp sig på att 

dom inte får det dom vill ha. För dom tror att socialförsäkringen är … dom har helt fel förväntningar på 

socialförsäkringen och då blir det … då får vi ju … lida för det, så att säga. Eller ryktet får lida för det.  

J: Det känns ju lite som att det kan bli så när man har hand om dom frågorna Försäkringskassan har hand om.  

A: Ja. Och när det blir ändrad lagstiftning inom till exempel sjukförsäkringen så vill ju gärna alla säga ”dumma 

Försäkringskassan”, som hittar på att man inte ska få ersättning längre. Men där handlar det ju också om att ha 

en tydlig kommunikation, både skriftlig och muntlig och det tycker jag att vår ledning har lyckats väldigt bra 

med nu, som dom här sista ändringarna som ju då är ett och ett halvt år gamla nu. Att vara tydliga med att det här 

är riksdagsbeslut och det här är inte Försäkringskassans regler. Och det går igen i all den information som vi 

sprider skriftligt också kring det här, ut till allmänheten, så förhoppningsvis så leder det till att förväntningarna 

ändras. Det är ju målet med det vi skriver.  

J: Skulle du säga att man kämpar lite i motvind, på ett sätt? 

A: Väldigt mycket. Och vi behöver bara göra ett skriftligt misstag för att det ska slå igenom väldigt väldigt hårt. 

Och även, om vi lämnar ämnet beslut, och bara pratar om hur man skriver; om jag gör ett ett utskick – ett brev – 

som ska skickas ut till alla som befinner sig i samma situation … det kanske är 100 000 som får det här brevet … 

då vill det ju till att dom inte blir arga när dom får det och att dom inte bestämmer sig för att ringa till vårat 

kundcenter och fråga om nånting som jag borde ha förklarat i det här brevet. Utan grundläget är ju att dom fattar 

precis vad dom ska göra, vilket innebär att dom agerar på ett visst sätt … hämtar en blankett eller löser nåt 

problem av nåt annat slag, men dom ringer inte till oss. Då har jag lyckats med brevet. Ringer dom så har jag 

troligtvis misslyckats. Jag har precis gjort ett sånt brev, som skickas ut till alla som har assistansföretag, som ger 

personlig assistans till privatpersoner. Dom måste nämligen få tillstånd från socialstyrelsen från och med 

imorgon och för fyra veckor sen var det fortfarande bara 70 stycken som hade ansökt. Och det är ju ett 

jätteproblem naturligtvis för socialstyrelsen, men också för dom som har personlig assistans, för dom kommer 

inte att få sin ersättning i april. Så då skrev jag för fyra veckor sen ett brev som skickades ut till alla samordnare 

av assistans, och dom är ju tusentals, där det stod att om dom hade frågor skulle dom ringa till socialstyrelsen. 

Och dom har inte ringt till oss … det är allt vi vet. Dessutom har dom faktiskt ansökt, men det vet vi inte om det 

beror på brevet eller om det fanns någon annan faktor med i det hela.      

J: När det gäller besluten här … hur skapas ett beslut, från utkast till slutversion?  

A: Det börjar oftast med att försäkringsområdet, alltså dom som jobbar till exempel med sjukpenning, dom 

kommer på att här behövs det ett nytt brev; ett nytt beslut. Då skickar dom det utkastet till mig eller någon av 

mina kollegor. Jag ser över det rent språkligt och jag ser till att det följer riktlinjerna för att skriva beslut – jag 

menar dom kan jag ju utantill vid det här laget – sen så får jag kanske bolla det ett par gånger med den som då är 

specialist på sjukförsäkringen innan vi är överens om innehållet. Och då skickar dom det till juridikstaben, där en 

av stabsjuristerna ser igenom det, och så checkar av att det följer beslutsmodellen och att det är juridiskt korrekt. 

Vissa typer av beslut går också till våran processjuridiska avdelning, som alltså tittar på det här med 

överklagningar och omprövningar och sånt och att det flödet är korrekt. Så att vi är alltid minst fyr… minst tre 

och ibland fyra kompetenser innan vi är färdiga med texten. Sen levererar jag den texten då till en konstruktör 

som gör det här till en mall som fungerar att använda för handläggarna. Och så får den ett nummer, så publiceras 

den och så rapporterar jag tillbaks vad den har fått för nummer så att det kan spridas i organisationen. Och då 

finns det en ny mall. Och den här processen tar, ja alltså i vissa fall kan den gå på en dag, men det normala är att 

den tar upp till fyra veckor.  
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J: Kan det någon gång hända att beslutet går runt? Om det kommer till juridikavdelningen – kan det då komma 

tillbaka till er?  

A: Det kan det göra. Visst.  

J: Är det vanligt? 

A: Njae. Det är inte vanligt, men det är vanligt när det blir stora förändringar i nånting. När man måste … till 

exempel nu när vi vid årsskiftet fick en helt ny lagstiftning om socialförsäkringen då – socialförsäkringsbalken – 

som använder lite nya ord och uttryck och som får juristerna att tänka på ett annat sätt. Då har vi fått bolla en hel 

del saker och resonera om … är det här … betyder det här samma sak som det här? Måste vi använda ordet som 

finns i balken eller kan vi använda ett annat ord och uttryck? Och då har vi ofta väldigt konstruktiva 

diskussioner, alltså riktigt bra diskussioner där vi … dom är helt prestigelösa. Dom handlar bara egentligen om 

att vi har en ömsesidig vilja om att det är begripligt och också totalt korrekt rent juridiskt då. Men det blir ibland 

ganska så livliga diskussioner. 

J: Ja, för det borde ju ibland kunna ske någon krock mellan det språket språkvårdare vill ha och det språket man 

juridiskt vill ha med.  

A: Ja, precis. Och vi har haft några … vi har haft diskussion kring ett begrepp som att det inte kan anses oskäligt. 

Just oskäligt, då betyder väl det att det är rimligt att begära, om det inte är oskäligt att begära så är väl det samma 

sak som att det är rimligt. Men nej, det är det inte, utan vi har fått finna oss i att vi måste använda begreppet inte 

oskäligt, att kräva att nån förstår eller att nån gör nånting speciellt, men att då måste vi också lägga på en 

förklaring av vad det här innebär så att säga. Så vi lämnar inte såna begrepp som dom är, så att säga, utan vi ser 

till att dom blir förklarade och så enas vi om en förklaring, och sen så dokumenterar vi det så att nästa gång det 

här dyker upp i en mall, då skriver vi det direkt. Och när juridikstaben får det för granskning så ser ju dom att det 

här är ju redan så som vi vill ha det och då behöver dom ju nästa gång inte bolla om just det.  

J: Apropå mallarna; är det en specialist som skapar dom?  

A: Det är … som tar fram utkasten? Det är ju nån som jobbar med just det försäkringsområdet. Antingen som 

verksamhetsutvecklare på huvudkontoret eller som en handläggare eller försäkringsspecialist som finns med i det 

som man kallar för processteam. Vi har alltså grupper på huvudkontoret som involverar handläggare, specialister 

och chefer ute i själva verksamheten, så att säga, för att få en koppling mellan ledningen och … ska man säga, 

dom som producerar. 

J: Finns det någon tid som en mall gäller? 

A: Nej. Den gäller tills den blir ändrad. Men det brukar inte vara nåt problem med att saker blir för gamla. Inte 

nuförtiden – förr var det det, men nu är det så pass mycket saker som vi tar initiativ till att ändra, så där för så 

blir det nästan … ja, säg på en treårstid så har alla mallar blivit ändrade minst en gång.  

J: Men finns det något speciellt intervall som ni reviderar mallar i?  

A: Nej, men vi har nästan alltid nya fokus. Alltså, nu till exempel så ska vi strax börja titta på 

kommuniceringsbrev, och det finns över 200 stycken och då måste vi titta på … det här är ett jobb som vi ska 

göra vi åt juridikstaben för att se; hur kan vi få dom här breven att bli tydligare? När det gäller att berätta för folk 

varför dom får det här brevet, och vad dom ska göra om det är nånting som är fel. Och dessutom förklara för 

handläggarna; när skickar man det här brevet och vad är syftet med det? För det är inte riktigt klart för dom 

heller. Kommuniceringsbrev är ju ett meddelande om vilka uppgifter vi kommer att använda i beslutet, medan 

handläggarna tror att det är ett förslag till beslut. Och det är ju lite olika fokus då.  

J: När man ska revidera en sånhär mall och har 200 stycken – kollar man upp allihop då? 
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A: Ja, då kollar vi upp … jag håller på och sammanställer allihopa nu och försöker och sortera ut typer ur dom. 

Alltså såna saker som här frågar … här informerar vi på det sättet och här gör vi på ett annat sätt och ja … i det 

här berättar vi vilka uppgifter vi har, i det här brevet så skickar vi med kopior av handlingar och så ser man; kan 

man hitta nån gemensam väg här eller ska man … kan man … få fram fem olika typer till exempel, så bygger 

man nya mallar utifrån dom. Där man har vissa principer som man följer hela tiden. Och ett sånt initiativ 

kommer ju ifrån juristerna eller från oss språkvårdare, därför att vi ser att här finns det, utifrån en typ av brev, 

som då är myndighetsutövning och det är ju kommuniceringsbrev och beslut. Så finns det ett intresse hos oss att 

förbättra kvaliteten på dom, dels utifrån rättssäkerhetsperspektivet och dels utifrån begriplighetsperspektivet.  

J: Testas mallarna på något annat sätt än att ni går igenom dom? Testar ni genom att skriva beslut och se hur 

personer reagerar på dom?  

A: Det gör vi sällan. Men ofta … det gör vi kanske mera med maskinella. Till exempel med dom här som du har 

provat nu då, om bostadsbidrag – dom är ju testade så. Innan vi gjorde dom klara. Nej, annars tycker vi att vi vet 

så pass mycket, så att vi … vi behöver inte testa dom. Däremot så kanske man ber nån handläggare att prova att 

använda den här mallen för att skriva några beslut och se om det fungerar. Om man får fram rätt saker, så vi inte 

har missat nånting.  

J: Dom maskinella besluten; hur skiljer dom sig från dom manuella besluten, när man skapar dom? Bygger dom 

på någon form av mall i grunden också? 

A: Dom bygger på ju på till exempel beslutsmodellen, den måste dom ju följa, men dom … dom består utav 

textslingor som ligger i en databas som kombineras ihop beroende på vilka … vad ska man säga, ja, vilka 

signaler som kommer in i vårat datorsystem. Som då triggar igång ett brev en viss tidpunkt som består av ett 

visst antal variabler. Och där gör man ju naturligtvis alltid interna tester för att se att brevet faller rätt ut. Men när 

det har gjorts stora ändringar i såna beslut så har vi också testat dom på kunder, innan man gör själva jobbet 

klart, därför att det är väldigt väldigt många timmars jobb för den som ska knacka in dom här texterna och då 

dom att vara taggade på rätt sätt och … så då vill vi inte att dom ska göra det jobbet i onödan.  

J: Nej. Klistras besluten då ihop? Är det stycken som klistras ihop eller är det meningar?  

A: Ja. Ibland är det meningar, ibland är det stycken och ibland är det hela sidor. Det är väldigt olika beroende på 

vad det är. Men oftast är det … och det vanligaste är att det är stycken och att det då kommer in variabler i form 

av summor och datum och kanske namn och såna saker som fylls på i den här texten. Innan den då är färdig.  

J: Kan man, för hand, lägga till ett stycke i ett maskinellt beslut? Förekommer sånt? 

A: Det är olika. Men i dom allra flesta så kan man … även om dom skapas helt automatiskt vid en viss tidpunkt, 

som till exempel dom hära årliga omräkningarna av betalningsbeloppen, dom … dom skapas en viss, ja, precis 

vid årsskiftet december/januari då varje år och då har handläggaren ett fönster på kanske fyra dagar, när man kan 

gå in och kontrollera brevet och lägga till nånting speciellt – ett fritextfält, så att säga. Och då kommer det med. 

Men då gäller det också att man vet om att man ska göra det, för att det skapas ju kanske 250 000 såna här brev 

och då gäller det ju att man vet vad man ska titta på. För det finns ju ingen rutin där man går in och tittar i alla 

brev utan dom allra flesta är ju helt oändrade.  

J: Det är helt upp till handläggarna hur dom vill skriva?  

A: Ja, det kan finnas manual som talar om hur dom bör skriva, men det finns inte texter för allt. Utan dom får 

som regel hitta på själva. Men dom allra flesta av dom här breven, dom går ut utan att nån handläggare ändrar 

nånting i dom.  

J: I ett beslut som en handläggare har ändrat; har ni märkt om den personen försöker hålla sig till det språket 

som finns i beslutet i övrigt eller ser man skillnad?  
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A: Många gånger så … jag tror inte att dom har tänkt alls på hur brevet är skrivet för övrigt. Dom får också bara 

upp ett litet fönster på skärmen där dom skriver med versaler, dom kan inte formatera texten. Och jag skulle säga 

att dom nog skriver ungefär som dom skulle ha skrivit i journalen. Alltså på ett ganska internt sätt.  

J: Där gick vi igenom flera saker på en gång. Nu tänkte jag fråga lite om språket – det är ju den största delen här. 

Och då en fråga: Granskas skribenternas texter? Finns det något intervall då handläggarnas texter granskas?  

A: Nej, tyvärr finns det inte det, men det är nånting som vi verkligen jobbar på. Vi har haft … ända tills nu i 

mars så har vi haft en utbildning, som har varit obligatorisk för alla handläggare, i att skriva beslut. Jag har varit 

en av utbildarna och jag har också varit då, tillsammans med en stabsjurist, kvalitetsansvarig för den här 

utbildningen. Och … då har vi ju sett, och kunnat rätta till på plats, misstag. Sen har vi också gjort uppföljningar 

stickprovsvis för att se kvaliteten i manuella beslut, för att hitta generella tendenser. Men efter en sån uppföljning 

då, som vi gjorde för ett och ett halvt år sen, så har vi nu bestämt – eller vår avdelningschef har bestämt – att alla 

dom här processteamen, som ju finns för alla olika försäkringsområden, under 2011 eller senast våren 2012 ska 

göra en uppföljning av kvaliteten på besluten på varje kontor. Inom varje försäkringsområde. Och då kommer 

dom att få min hjälp när dom gör den här granskningen för att … ja, hitta problem. Och utifrån dom problemen 

då så ska vi försöka att ha ett centralt stöd och en central uppföljning, för att kunna höja kvaliteten. Och det här 

kommer alltså att vara språk och juridik som gör tillsammans; det är väldigt viktigt för oss att vi gör det 

tillsammans. Och vi är inte riktigt klara över hur vi ska göra det här centrala stödet. Delvis kommer vi kanske att 

ha att man kan mejla frågor och få tips om hur man kan göra saker och få veta vad som är rätt och fel och då 

byggs dom här mejlen upp i en kunskapsbank, så att jag kan gå in och söka efter ett visst … se om nån annan har 

frågat samma sak. Och det är ju bra, för det har … såna system har vi redan för andra typer utav frågor, men vi 

ska försöka få det för även det här då. Men det är ju ingenting som är utvecklat och klart än, så det är ju … 

framtiden.  

J: Finns det något språkligt kompetenskrav på en handläggare för att få skriva beslut?   

A: Nej, det gör det nog inte. Det finns ju handläggare som inte … dom kanske är väldigt bra på att skriva sitt 

modersmål, men dom är inte så bra på att skriva på svenska, men dom tillåts också att skriva beslut.  

J: På vilka nivåer granskar ni språket? Gäller det stavfel eller … 

A: Mm, vi tittar på stavfel, vi tittar på skrivfel, vi tittar på onödiga förkortningar eller … och så tittar vi på 

ålderdomliga ord, stela uttryck, interna fackuttryck och jag tittar också på om man kallar saker vid rätt namn. Så 

man inte i ena stunden kallar personen för den sjuke och sen den funktionshindrade och sen den med behov av 

hjälp … ja, du vet, man kan … man kan låtsas som att man pratar om flera olika personer fast man egentligen 

vill bara använda synonymer. Vi undersöker också det här med hur man använder synonymer, för det vill vi ju 

inte ha. Sen tittar vi på dispositionen också faktiskt. Om man använder sig av tydliga rubriker, om man … om 

man är konsekvent och håller sig till … om man nu har en rubrik, att man skriver rätt sak under den rubriken. 

Och det är nånting som brister rätt mycket faktiskt, även på dom här fasta rubrikerna som finns i besluten. Man 

skriver motivering under beskrivning av ärendet och man skriver beskrivning under motiveringen.  

J: Granskar ni budskapet också? 

A: Nej, det kan vi ju inte när vi är jurister och språkvårdare. Därför att vi kan inte det sakliga innehållet, så det 

har vi faktiskt inte granskat alls. Så vi utgår från att den som har skrivit ett beslut också är tillräckligt kunnig 

inom försäkringen. Så det har vi valt att inte granska.  

J: Det finns ju språkbanker, som svarta listan till exempel. Den har jag sett i nån rapport att ni tar upp som 

hjälpmedel när man skriver beslut.  

A: Ja, den har vi länk till i vårat intranät.  

J: Ja. Har ni nån egen sån för just Försäkringskassan? För dom begrepp som kan tänkas komma upp speciellt för 

den här myndigheten? 
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A: Nej, i så fall tar vi upp dom i våra riktlinjer för språket. Vi har ingen egen svarta listan – det räcker så bra med 

den där. Den räcker väldigt långt. Däremot så håller vi på och bygger upp en begreppskatalog och när den väl 

finns på plats i form av en databas, så kommer vi att göra så mycket reklam för den som vi bara kan. Och då går 

ju det ut på att man ska hitta ersättningsord för interna rysare, eller också såna begrepp som man måste använda 

för att få en bra förklaring på dom, som man då kan använda.  

J: Ja, för det fanns en länk på hemsidan till en begreppskatalog som inte fungerade … 

A: Ja, det är en exel-fil och den innehåller 200 ord och dom flesta är pensionsmyndighetens. Men vi håller på 

tillsammans med TNC att bygga upp en databas med 17 000 termer. Blir förhoppningsvis klar senare i år. Alla 

dom termerna är ju inte våra egna. En hel del är ju myndighetsgemensamma.  

J: Har du några språkexempel på något ord/begrepp som fanns förr som har ändrats? Jag tänker till exempel på, 

som vi har pratat om, interimistiskt. Alltså ord som har förändrats och varför man ändrar ett ord. Vi kan ju ta det 

som exempel, om du vill.   

A: Vi kan ju börja med det; det hette ju provisoriskt beslut. Sen har ju socialförsäkringsbalken ändrat det till 

interimistiskt beslut och vi försökte stoppa det, när vi hade balken på remiss, för vi tyckte att intermistiskt – det 

är ett mera okänt ord och dessutom är det svårt att stava till. Och vi försökte väl ändå eftersom dom egentligen 

betyder exakt samma sak och det finns ingen skillnad i innebörden, så försökte vi övertala juristerna om att vi 

borde behålla provisoriskt beslut. Men dom stod fast vi att vi ändå skulle välja det som balken använder och 

menade på att lagrådet har väl haft nån tanke med att stödja förslaget och så vidare, så att … okej, vi gav oss … 

och det gjorde vi egentligen därför att vi ändå, oavsett om vi skriver provisoriskt eller interimistiskt, så förklarar 

vi; vad menas med det. Och vad kan man göra när man har fått ett sånt, så att vi tyckte inte att det spelade så stor 

roll vilket ord det var, egentligen. Men det var ju ingenting som vi hade påverkat själva … då finns det ju … det 

finns en tradition inom myndigheten att säga att rätten till ersättning föreligger. Det är en gammal klassiker. Och 

då, om man tittar i Svarta listan, så står det att man ska använda ordet finns istället va, och då blir det rätten till 

ersättning finns och då blir det helt plötsligt abstrakt. Och vad betyder det att rätten finns? Finns den i skogen? 

Och då blir det väldigt uppenbart att det hjälper inte att byta ut ett ålderdomligt ord mot ett enklare ord, därför att 

då får man mera fokus på vad det är som är otydligt. Och därför så är ju … måste man istället skriva att han har 

rätt till ersättning – man måste gå på personen istället och då blir man konkret. Och det där är ett 

förvandlingsnummer som pågår. Att gå från föreligga till finns till att ha rätt till. 

J: Hur lång tid tar det att genomföra en sån förändring?  

A: Inte vet jag – tio år kanske, haha. Nej, jag vet inte, men … det kanske tar tio år.  

J: När jag har läst rapporter och kollat på era riktlinjer så har jag sett att det finns ett par olika handböcker som 

en handläggare tipsas om att använda; SAOL, Myndigheternas skrivregler och sen era egna riktlinjer och Svarta 

listan. Finns det nån hierarkisk ordning här; är det nån som är viktigare än en annan? Eller är det bara tips för den 

som skriver?   

A: Eh, ja … ordlistan är ju tips förstås. Myndigheternas skrivregler – den står ju över riktlinjerna för språket. 

Alltså det som står i riktlinjerna för språket är ju tillägg till myndigheternas skrivregler, så står det inte i 

riktlinjerna för språket så ska man titta i myndigheternas skrivregler. Och när det gäller ord som man ska 

undvika så är det ju förstås svarta listan som gäller.  

J: Men det är era egna riktlinjer som är det första man … 

A: Ja, dom är ju styrande för här på Försäkringskassan. Men dom behandlar ju inte allt och dom behandlar inte 

samma saker som myndigheternas skrivregler gör. Utan i så fall förtydligar dom det som står där. Och när 

myndigheternas skrivregler lämnar utrymmer för variationer så kanske vi säger ”nej, så här ska vi göra”.  

J: Den här Svenska skrivregler finns ju också.  
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A: Mm, den har vi ju som … den använder ju vi språkvårdare väldigt mycket när vi slår fast sånt som inte står i 

myndigheternas skrivregler.  

J: Ja, för den går ju ganska djupt.  

A: Visst. Så den är ju … den har vi inte länkat till. Den kanske inte ens finns? Nej, den finns nog inte som länk 

för den måste man köpa. Men den är ju naturligtvis vår grund väldigt mycket. Det är den ju. Men vi anv… den 

kan vi inte hänvisa till, för vi har inte köpt in den annat än vår egen bokhylla. Men jag får ju ofta frågor, eller vi 

språkvårdare får ju ofta frågor om hur ska man egentligen skriva om … är det någon skillnad på ditten och datten 

… och hur gör man en punktlista och så. Och då går vi ofta till svenska skrivregler och märker vi då att det här är 

nånting som folk ofta frågar om, då lägger vi upp det som en vanlig fråga på våran språksida på intranätet.  

J: Ni har en språksida? 

A: Ja, just, du har inte fått se våran språksida?  

J: Nej, jag har inte fått se den.  

A: Men då kan vi väl gå och titta på det?  

J: Ja, det vore roligt! Jag några grejor till bara: Det är ju flera beslut som hänvisar till lagparagrafer; gör man nån 

ansats till att förklara dom här lagparagraferna eller hänvisar man bara till dom?  

A: Vi hänvisar bara till dom. I motiveringen i beslutet så ska ju … anledningen till att dom inte får som dom vill 

– den ska ju framgå där. Och den inleds ju ofta med att man beskriver innehållet i bestämmelsen, alltså det som 

är avgörande. ”Man kan bara få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 16 år om barnet är svårt sjuk. Med 

svårt sjuk menas att …” och så förklarar man det. Det är ju liksom inledningen och det är ju inte exakt så det står 

i lagen, men det är det som är det betydelsefulla. Sen förklarar man hur man har bedömt den här situationen och 

varför man då inte anser att Kalle är svårt sjuk.  

J: Så det ska förklaras i beslutet och så hänvisar man till …  

A: Bestämmelsen ja. Och den är vi ju rätt klara över att vanligt folk inte alls bryr sig om. Dom tycker att vi kan 

ta bort det, men det gör vi ju inte.  

J: Det här med det juridiska språket i kombination med klarspråk, eller språklig klarhet … det är väl nästan en 

krock där? 

A: Alltså, det är ju egentligen inte det. Fast det beror nog kanske på den språkliga mognaden hos juristerna. För 

att jurister, dom trivs ju väldigt bra med det här tillkrånglade språket som ju är … signalerar för dom att nu är det 

skrivet med juridiskt språk. Men samtidigt så inser dom ju att det blir ju inte tillgängligt för en … och det blir ju 

inte heller rättssäkert förrän det blir begripligt. Och dom måste ju förstå att det är inte nån skillnad på att ha 

ersättning och att uppbära ersättning. Och när dom har … och det gör dom ju ganska snart. Och då inser dom ju 

också att det är inte svårt att gå vägen till att uttrycka sig mera … vardagligt. Samtidigt som dom är ju förstås, 

generellt sett då, som yrkeskår väldigt noga med att vara korrekt hela tiden. 

J: Tror du att det finns nån … en vilja hos skribenter överhuvudtaget att skriva på ett sätt som … för att visa att 

man kan skriva? Något konstnärligt över det hela.   
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A: Det finns ju en väldigt stor lust att skriva … att använda det akademisk språket, med alla sina variationer och 

synonymer. Därför att dom flesta som jobbar, speciellt på huvudkontoret … dom allra flesta har ju en akademisk 

examen och den är dom ju rätt stolta över – med all rätt naturligtvis. Och när man då ska skriva på 

myndighetsspråket som är det här torftiga … bruksprosan, som Olle Josephsson kallar den för, då blir ju det i sig 

en kollision för dom. Som nog är ganska så besvärlig och … vi hade kurs förra veckan så var den en av 

kursdeltagarna som sa ”jamen, jag vill verkligen skriva som Strindberg”. Ja, sa jag, men det får du ju göra, fast 

inte när du skriver i tjänsten på Försäkringskassan. Då tyckte han först att jag var snäll och sen att jag var elak. 

Man läser inte Försäkringskassans texter för att njuta av dom, utan det gäller ju att förstå att … och det är det vi 

försöker predika att det handlar om effektiv kommunikation och ingenting annat. Det är inte … det är inte 

skönlitteratur, men och så att det akademiska sättet … det passar sig väldigt väldigt sällan på Försäkringskassan 

– okej om man jobbar med forskning och utveckling och skriver en rapport om det, då … visst, men det har visat 

sig … vi har ju några kollegor som går på högskola och kommer tillbaks och rapporterar om vad dom har skrivit 

om, för det är kopplat till jobbet. Och dom har oftast då försökt att skriva på klarspråk och sen har dom fått 

bannor av sin … sina handledare och kurskollegor och så vidare, därför att … nej, det här är inte det akademiska 

sättet att skriva på. Utan det är mera det, vad ska man säga, det moderna byråkratiska sättet att skriva på. Och det 

är ju värt en analys bara det, faktiskt.        

J: Tror du att om man har en akademisk bakgrund och har tagit till sig akademiskt språk och ska skriva 

myndighetsspråket … att det på nåt sätt kan förvärra myndighetsspråket och göra det ännu svårare?  

A: Nej, det tror jag inte egentligen. För jag tror att den som inte har särskilt mycket utbildning härmar mycket 

mer hur andra skriver och värderar inte heller språket, man litar på att det nån annan säger är rätt – att det är så 

man ska skriva. Så har man en utvecklad skrivförmåga så kan man ju alltid anpassa den. Det spelar ju egentligen 

ingen roll … det är ju som man pratar om ungarna som sms:ar hejvilt eller chattar, dom utvecklar ju sitt … alla 

sätt att skriva genom att dom skriver så mycket på chatten. Och jag … det måste vara samma sak med den som 

skriver akademiskt, att den har ju också utvecklat sitt språk och kan ju naturligtvis skriva på ett annat sätt. Det är 

jag övertygad om. Sen kanske man inte vill. Det beror kanske på … det kan ju bero på ens handledare och hur 

viktigt det har blivit att skriva på ett visst sätt. Och jag tycker att det är väldigt spännande.  

J: Ja, det tycker jag också.  

A: Men när vi nu har en chefsjurist som går i spetsen för det här med klarspråk, så är ju det verkligen en 

framgångsfaktor för oss. Hon jobbade på justitiedepartementet tidigare, innan hon började här för några år sen, 

och det är hon som verkligen driver – eller har dragit igång, kan man säga – klarspråksarbetet.  

J: Speciellt när man samarbetar så över gränserna måste ju alla delar måste vilja arbeta med det.  

A: Jo, vi skulle ju inte komma nånvart om inte juristerna var på tåget, så att säga. 
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Bilaga 3 – enkät 

Enkät till presumtiv mottagargrupp för bostadsbidrag 

Den här enkätens syfte är att undersöka attityder till Försäkringskassans beslutstexter gällande 

bostadsbidrag. Du som deltagare är vald i din roll som student, eftersom studenter passar in i 

en tänkbar mottagarroll för den här typen av beslut. För att undersöka attityder använder jag 

graderingsfrågor som varieras med frågor av mer utredande karaktär, där du får möjlighet att 

motivera din textupplevelse.   

1. Hur upplever du meningslängden i följande tre meningar (A, B och C)? Ringa in ditt 

svar. 

A) Försäkringskassan har nu beräknat det slutliga bostadsbidraget utifrån uppgifter om dina 

inkomster som Försäkringskassan fått från Skatteverket och Centrala studiestödsnämnden 

(CSN). 

1 2 3 4 5  
        Kort                                                                                     Lång 

 

B) Försäkringskassan har beslutat att det slutliga bostadsbidraget för 2009 är 17 368 kronor.    

1 2 3 4 5  
        Kort                                                                                     Lång 

 

C) Du har fått ett lägre preliminärt bostadsbidrag än vad det slutliga bidraget har beräknats 

till, men skillnaden är mindre än 1 200 kronor och därför betalar Försäkringskassan inte ut 

beloppet.  

1 2 3 4 5  
        Kort                                                                                     Lång  

 

2. Hur tycker du att meningslängden påverkar upplevelsen av en text?  

Svar:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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3. Hur personligt eller opersonligt upplever du att följande texter tilltalar dig som läsare 

(A, B och C)? Ringa in ditt svar.  

A) Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan befria dig helt eller delvis från 

skulden. I ditt fall bedömer Försäkringskassan att det inte finns skäl för att du ska befrias från 

att betala din skuld.  

1 2 3 4 5 
     Personligt                                                                            Opersonligt 

B) Om du betalar efter den dag skulden senast ska vara betald måste du betala dröjmålsränta 

enligt räntelagen. Dröjmålsräntan är referensräntan plus 8 procentenheter. Referensräntan 

fastställs av Riksbanken för varje halvår.   

1 2 3 4 5 
    Personligt                                                                            Opersonligt 

 
C) Försäkringskassan har beslutat att det slutliga bostadsbidraget för 2009 är 17 368 kronor. 

Det innebär att rätt bostadsbidrag har betalats ut.  

1 2 3 4 5 
    Personligt                                                                            Opersonligt 

 

4. Vad i texterna ovan bidrog mest till din upplevelse av tilltalet? Behandla en text i 

taget.  

A:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

B:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

C:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. Hur anser du generellt att tilltalet bör vara i myndighetstexter?  

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  
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6. Hur upplever du ordvalets svårighetsgrad i följande tre texter (A, B och C)? Ringa in 

ditt svar.    

A) Om du anser att det här beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar det. 

Skriv då ett brev till Försäkringskassan där du anger vilket beslut som ska omprövas, hur du 

vill att beslutet ska ändras och varför.  

1 2 3 4 5 
       Enkel                                                                                     Svår 

 

B) Det här beslutet är grundat på 97 kap. 2–13 §§ och 98 kap. 5–7 §§ 

socialförsäkringsbalken.    

1 2 3 4 5 
      Enkel                                                                                      Svår 

 

C) Du har fått ett lägre preliminärt bostadsbidrag än vad det slutliga bidraget har beräknats 

till, men skillnaden är mindre än 1 200 kronor och därför betalar Försäkringskassan inte ut 

beloppet. 

1 2 3 4 5 
      Enkel                                                                                      Svår 

 

7. Vilka ord i de tre ovanstående exemplen var mest avgörande för din värdering av 

svårighetsgraden? Behandla en text i taget.   

A:………………………………………………………………………………………… 

B:………………………………………………………………………………………… 

C:………………………………………………………………………………………… 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 – sammanställning av enkätens följdfrågor 

2. Hur tycker du att meningslängden påverkar upplevelsen av en text? 

- Hur flytet i texten känns. Bra variation och bra kommatering är viktigt för att en sådan här typ av text ska blir 

behaglig att läsa. 

- Jag tycker att kortare meningar kan vara lättare att förstå i en komplicerad text. Dock får de inte vara för korta 

så att texten upplevs som ryckig.  

- Texten blir ibland svårare att förstå, men framför allt tappar man som läsare fortare intresset.  

- Jag föredrar långa meningar då det ger ett bättre flyt i texten och jag själv ofta brukar skriva långa meningar.  

- Långa meningar behöver läsas fler gånger, vilket givetvis gör läsningen betydligt mer krävande.  

- Det beror på hur meningarna är konstruerade. Jag föredrar halvlånga – långa meningar som är logiskt 

uppbyggda och inom vilka relationen mellan de ingående satserna anges framför korta huvudsatser som radas 

upp efter varandra med punkt emellan. 

- För långa meningar gör det svårt att ta till sig innehållet i texten.   

- Man tröttnar efter en stund när meningarna är för långa.  

- Det beror helt på hur meningen är uppbyggd; ibland kan det underlätta med längre meningar.  

- Beror på innehåll & struktur.  

- Riktigt långa meningar kan försvåra förståelse om de inte är väl genomtänkta och väl formulerade.  

- De långa meningarna är mindre ”klara” än de korta.  

- Längre meningar = svårare att ta till sig. För korta gör att man inte får flyt i läsandet. Varva A och B ovan vore 

det bästa.  

- I en text där man i regel bara är intresserad av faktan vore det bättre med kortare meningar.  

- Inte alls.  

- Olika, beroende på informationen som texten delger.  

- Ordvalet är så pass välvalt att det inte stör att meningslängden är över det ”normala”.  

- Långa meningar kan göra texten mer svårförståelig och det är lättare att missa viktig information.  

- I en lång mening känns det som innehållet blir svårare att ta till sig. Kommateringen i den 3:e meningen 

underlättar.  

- En längre meningslängd tenderar att göra en text mer svårläst eftersom korttidsminnet i högre grad sätts på 

prov än vid korta meningar, i synnerhet om meningen inte är uppdelad i satser och bisatser.  

- Den kan kännas tyngre och svårare att ta sig igenom om det är långa meningar. Måste ofta läsa om meningarna 

innan jag förstår allt helt och fullt. Detta gäller främst sakprosa. Skönlitterära texter med långa meningar kan 

vara intressanta och fängslande.  

- Meningslängden kan påverka läsbarheten och då upplevs texten som mer svårläst. Men det beror även på hur 

de långa meningarna är uppbyggda; bara för att en mening är lång behöver den inte vara svårläst.  
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- Denna typ av text ska inte vara för lång, men det är viktigt att få med viktig information.  

- Mycket, det är svårare att läsa längre meningar. Men i den typen av formell text som texten är förväntar jag mig 

långa meningar.  

- Det blir svårare att uppfatta vad meningen egentligen betyder om den är för lång. Är den för kort kan även då 

budskapet bli otydligt.  

- Desto längre meningar desto mer otydlig och svårbegriplig blir texten.  

- Det är skönt med kommatecken som i sista meningen. Självklart är det önskvärt att vara så klar som möjligt 

genom precis info i kortare meningar.  

- Det kan blir svårt att ta in mycket information utan att göra paus. Ibland får meningen läsas om för att man ska 

uppfatta informationen.  

- Texten känns rätt så kärv, men oftast är det inte längden som påverkar ”flytet” i texten utan snarare val av ord 

och konnektiver. 

- En kortare mening är lättare att läsa därför att den ger oftast inf. på ett mer lättfattligt sätt. Långa meningar 

kräver mer av läsaren.  

- Om/när man tvingas till omläsning dör läsupplevelsen en smula.   

4. Vad i texterna ovan bidrog mest till din upplevelse av tilltalet?  

A) 

- Användandet av ”dig” och ”du” + ”din” gör att texten känns en aning personlig, men samtidigt ganska saklig 

och byråkratisk.  

- ”I ditt fall” känns opersonligt och avståndstagande (i mina ögon). Däremot är ”du” tilltalet mer personligt.  

- Det direkta tilltalet, i form av ord som ”dig” och ”du”, gör att texten blir mer personlig.  

- Orden ”dig”, ”ditt fall”, ”du” och ”din” talar direkt till läsaren.  

- Direkt tilltal till mig. ”du” ”dig”, men man vet ju att det är ren byråkrati. Inget från Försäkringskassan känns 

personligt (gäller 4A och 4B).  

- Användandet av många pronomen, t.ex. dig, ditt, din, du.  

- Jag känner mig direkt tilltalad eftersom dig och ditt och du används i texten.  

- Att orden dig, ditt och du används ger ett personligt tilltal.  

- Texten är riktad mot en specifik mottagare, men ändå så opersonlig att den kan gälla vem som helst.  

- Dutilltal används flitigt och på ett personligt sätt.  

- ”Försäkringskassan”, nekandet till att befrias från skulden.  

- Texten i sin helhet tilltalar mig och min situation helt.  

- ”du” ger ett något mer personligt tilltal.  

- Direkt tilltal, så som ”i ditt fall”.  
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- ”befria dig helt …” = något personligt. 

- Mycket du och din. 

- Ordval samt formulering (gäller 4A, 4B och 4C).  

- Du-tilltal gör det personligt. Att det är myndigheten som talar drar ner personlighetspoängen en smula (gäller 

4A och 4B).   

- Riktat tack vare ”ditt” och ”du” t.ex. Men det formella språket tar bort det personliga. 

- Du-tilltalet. 

- Refererar direkt till mottagaren. 

- ”i ditt fall” = personligt. 

- ”i ditt fall” känns personligt. 

- Dig-tilltal. 

- Många tilltalsord. Ej så teknisk text 

- Konsekvent användning av du och dig 

- Du eller dig förekommer genomgående i texten.  

- Att man använder dig, ditt, du.  

- ”I ditt fall” gör att texten känns riktad mot mig och då även personlig.  

- Utgångspunkten är förmodligen skriva för att det skall bli personligt, dock känns det lite kallt och det får ej 

önskad effekt. 

- ”I ditt fall” känns som de talar endast till mig.  

B) 

- Du-tilltal men ändå en del ord som bidrar till opersonlighet.  

- Texten känns helt opersonlig förutom ”du-tilltalet”.  

- Opersonligt. Du kan vara vem som helst. Standardiserat. 

- Mer formellt.  

- Avsaknad av du-tilltal i andra o tredje meningen.  

- ”Du” är med, men massa fackord och svårare språk gör att gemene man skulle känna sig utanför.  

- Mindre du, inga din.  

- Informerande. 

- ”Du” tilltalet finns men är inte direkt personligt o enbart riktat till mig utan ett ”du” i allmänhet. 

- Gäller ju alla. 

- Texten tilltalar mig direkt, men består delvis av generella påståenden.  



61 
 

- ”Du” nämns bara i första meningen.  

- Även här används du-tilltalet, men du:et känns här inte lika personligt. 

- Texten kan utan förändring skickas till vem som helst (gäller 4B och 4C). 

- ”Du” används men följande meningar är väldigt opersonliga vilket ger ett opersonligt tilltal.  

- Verkar handla mest om referensräntan och inte om mitt specifika ärende.  

- Avsaknandet av pronomen (gäller 4B och 4C).  

- Talar inte lika tydligt direkt till läsaren som den första texten gör.  

- Återigen ett mer personligt tilltal. 

- ”Du” tilltalet ger ett mer personligt intryck. 

- Känns väldigt allmänt informerande och inte särskilt personlig.  

- Endast ett tilltalsord (”du”). Teknisk text.  

- Läsaren tilltalas som du, men det övriga innehållet är helt opersonligt. 

- Du används i första meningen men sen berättas det bara om referensräntan.    

- Många facktermer – räntelagen, referensräntan, dröjmålsräntan.  

- Du skulle lika gärna kunna bytas ut mot man vilket gör att texten inte upplevs som personlig.  

- Fackmässigt skriven. Texten är skriven på så vis att den som detta gäller ska känna att den är personlig. 

Eftersom att det inte rör mig, känns den ytterst opersonlig (gäller 4B och 4C).   

- ”du” upplevs som halvt personligt.  

C) 

- Personlig för att siffrorna är privata, men samtidigt är det ”bara” ren upplysning.  

- Opersonligt därför att den/texten saknar något personligt tilltal t.ex. du. 

- Då inget direkt tilltal återfinns känns texten mer opersonlig. 

- Texten talar inte direkt till läsaren. 

- Här saknas tilltal till mig = mest opersonlig av alla. 

- Mitt ärende nämns aldrig, bara Försäkringskassans beslut.  

- Inget ”du”-tilltal alls ger ett mycket opersonligt intryck, det formella språket förstärker detta.  

- Även om uppgifterna säkert gäller mig så hade texten kunnat tilltala vem som helst.  

- ”Du” nämns inte alls.  

- Texten talar om generella förhållanden jag själv får placera mig i.  

- Känns generellt för alla som tjänat lika mycket/litet som jag.  



62 
 

- Bara ren fakta utan något tilltal till läsaren.  

- Inget direkt tilltal. 

- Inget du-ande. 

- Mindre personligt utan du-tilltal. 

- Här finns inget riktat mot läsaren. Bara en konstaterande från Försäkringskassans sida.  

- Inget du-tilltal, knastertorrt konstaterande.  

- Ingen referens till mottagaren. 

- Inget tilltal öht. 

- Tilltal saknas helt. 

- Inget du eller dig. 

- Visserligen inget tilltalsord, men mindre teknisk/formell text – därför 4 igen.  

- Bidraget omtalas allmänt, det hade lika gärna stått ”ditt bostadsbidrag”.  

- Inget personligt tilltal alls 

- Mycket siffror, avsaknad av du eller ditt.  

- Finns ingenting som upplevs som personligt. Hade ”det” bytts ut mot ”ditt” hade det påverkat upplevelsen 

något.  

- Talar till alla 

5. Hur anser du generellt att tilltalet bör vara i myndighetstexter?  

- Personligt i den mån det främjar förståelsen. Inte personligt för att skapa en intim stämning eller vi-känsla. 

Alltså lagom personligt. 

- Lättförståeligt och personligt, men inte överförenklat.  

- Mer som C, gärna så neutralt som möjligt så ingen känner sig utpekad av att läsa texten, såvida de inte är 

avsedda för enskilda personer.  

- Personligt men inte på kompisnivå. Korrekt men inte tråkigt.  

- De bör inte vara alltför personliga. Däremot tycker jag inte att de ska vara helt opersonliga. Jag vill känna att 

texten har nånting med mig att göra. 

- Konkreta och tydliga, så att det ej kan misstolkas vem texten är riktad till. Tydliggöra med pronomen och 

imperativ. Jag tror att detta krävs för att det ska verka trovärdigt och kännas seriöst.  

- Ganska opersonligt. 

- Lagom personligt/opersonligt. 

- Mer personligt. 

- … opersonligt. Iom sakens natur. 
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- Lagom personligt.  

- En blandning mellan enkel du-tilltalad kommunikation och ”klassisk” myndighetstext. 

- Mer vardagligt. Svårt språk gör förståelsen svår och många förstår inte. Invandrare skulle ha mycket lättare om 

språket var enklare också. Papper som ska vara tydliga är otydliga, det är konstigt tycker jag. 

- Det bör vara personligt med fokus på mottagarens ärende.  

- Byråkratiskt o opersonligt. 

- Formellt, men inte för krångligt. 

- Åt det opersonliga hållet.  

- Tycker att en balans mellan formell text och direkt tilltal är bra. 

- Gäller det mig personligen bör det kännas så, men generella uträkningar har ingen betydelse. 

- För att betona reglernas konsekvens och allmängiltighet bör en viss distans hållas. För att förenkla 

informationsförmedlingen bör en viss närhet bevaras.  

- Inte jättepersonligt och vardagligt, men inte heller som om de producerats av en maskin/robot.  

- Som i alternativ B – ganska rakt med du-tilltal, men samtidigt inte allt för personligt. 

- Opersonligt. 

- Jag anser att ett ”du”-tilltal bör finnas då det är riktat till en specifik person. Formaliteten gör att det alltmer 

krävs ett tilltal för att förenkla läsbarheten.  

- Jag tycker inte att tilltalet ska vara väldigt personligt, men det ska samtidigt vara tydligt vilka parter som avses 

och vad man kommit fram till.  

- Det beror helt på vad texten syftar till. Bör vara personlig när det kommer till enskilda fall men mer opersonligt 

till allmänheten.  

- Vore trevligare med ens namn. ”Hej herr …”. Som på flygbiljetten ”Mr …”.  

- Ett lagom personligt tilltal utan att bli för otydligt gällande informationen.  

- Svar saknas. 

- Mer personligt. 

- Personligare i de fall där det krävs, då jag skulle känna mer trygghet i det faktum att en person granskat och 

dokumenterat mitt fall.  

7. Vilka ord i de tre ovanstående exemplen var mest avgörande för din värdering av 

svårighetsgraden?  

A) 

- X (1) 

- Beslut, fel, brev (1) 

- X (1) 
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- Omprövar, ändras, varför (2) 

- Beslutet, fel, omprövar (1) 

- Endast vardagliga ord (2) 

- X (1) 

- du, fel, skriv brev (1). 

- ”du” gör att det känns som det angår mig (2).  

- inga svåra ord (1). 

- X (2). 

- du, fel, omprövas (1). 

- ompröva – svåraste ordet men ändå enkelt (2). 

- X (1). 

- begära, omprövar, anger (1). 

- X (1). 

- X (1). 

- omprövar är ett ord jag vet vad det innebär (1). 

- fel, ompröva, försäkringskassan (1). 

- beslutet, fel, omprövar (2). 

- fel, skriv, vill, varför, begära (1). 

- De korta ordvalen i allmänhet, men ”fel” i synnerhet(2). 

- anser (2). 

- omprövar, omprövas (2). 

- beslutet är fel, skriv då ett brev (2). 

- inga svåra ord (1). 

- lätt språk över lag (1). 

- jag tycker att orden är så lätta att de inte kan medverka till att bedöma en svårighetsgrad (1). 

- omprövar (3). 

- omprövas (3). 

- begära, omprövas (1). 
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B) 

- 97 kap. 2-13§§ och 98 kap. 5-7§§ socialförsäkringsbalken. Egentligen ej ordvalet som är svårt, men man 

känner ju inte till paragrafens innehåll (5). 

- Ovanligt innehåll (3). 

- 97 kap. 2-13§§, 98 kap. 5-7§§ socialförsäkringsbalken (4). 

- grundat, §§ (4). 

- Paragraferna gör det krångligt (4). 

- socialförsäkringsbalken (3). 

- socialförsäkringsbalken (4). 

- 97 kap., socialförsäkringsbalken (3). 

- 2-13 §§ och 98 kap. 5-7 §§ (5). 

- socialförsäkringsbalken (3). 

- jag tycker att orden är så lätta att de inte kan medverka till att bedöma en svårighetsgrad (1). 

- Paragrafer som jag inte har någon aning om ”2-13 §§” (5). 

- De olika kap (4). 

- 97 kap. §§ (4). 

- 2-13 §§ 98 kap. 5-7 §§, socialförsäkringsbalken (5). 

- paragrafer + socialförsäkringsbalken (4). 

- beslutet (2). 

- ”97 kap. 2-13”, ”98 kap. 5-7”, ”socialförsäkringsbalken” (5). 

- beslutet, socialförsäkringsbalken (3). 

- paragraferna (5). 

- kan ej paragraferna men förstår vilka jag kan kolla upp (3). 

- socialförsäkringsbalken (2). 

- Lagnamnen säger egentligen inget (4). 

- grundat på (1). 

- referensen är självklart men det är dock en referens (2). 

- 97 kap. 2-13 §§ – svårt om man inte vet (5). 

- 97 kap. 2-13 §§ (4). 

- socialförsäkringsbalken (3). 
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- ”socialförsäkringsbalken” är kanske inte ett svårare ord men talar om något jag inte känner till så väl (2). 

- siffror och §§-tecknen gör texten svårläst. 

- paragrafen och socialförsäkringsbalken (4).  

C) 

- Lägre preliminärt, slutliga bidrag, skillnad, betala (3). 

- X (2). 

- inga svåra ord (1). 

- X (2). 

- preliminärt (2) 

- preliminärt – kanske inte alla som förstår (3). 

- facktermen preliminärt bostadsbidrag kanske borde förklaras (3). 

- lägre, slutliga, beräknats till, därför (1). 

- X (inget svar). 

- lägre preliminärt (2). 

- Vad är det preliminära bostadsbidraget? (2). 

- ? (2). 

- lägre, bostadsbidrag, betalar, inte, skillnaden, mindre (3). 

- preliminärt (3). 

- preliminärt och beräknats (3). 

- preliminärt (2). 

- preliminärt, beräknats (3). 

- preliminärt, beräknats (3). 

- inga direkt svåra ord (2). 

- ”preliminärt” och meningen som helhet gör den lite besvärlig, men inte svår (2). 

-  jag tycker att orden är så lätta att de inte kan medverka till att bedöma en svårighetsgrad (1). 

- X (3). 

- preliminärt, beräknats (4). 

- preliminärt (2). 

- X (2). 

- lägre, slutliga, skillnaden, beloppet (2).  
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- X (2). 

- beräknats, preliminärt, skillnaden (4). 

- preliminärt, bostadsbidrag, slutliga (3). 

- Jag blir förvirrad av presens (har) efter preteritum (fått) (3). 

- X (1).  
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Bilaga 5 – exempel på beslutstext
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