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År 2009 införde Justitiedepartementet Klarspråk i Jönköping. Klarspråk är ett projekt med 
ett självkontrollstest och riktlinjer för hur myndigheter ska kommunicera till allmänheten 
med ett enkelt och tydligt språk.  

Syftet med denna studie är att jämföra om Länsstyrelsen i Jönköpings skriftliga ex-
ternkommunikation har förändrats sedan Klarspråksprojektet infördes år 2009 i Jönkö-
ping. Genom en kvalitativ textanalys och ett strategiskt urval kommer sex handlingar från 
Länsstyrelsen i Jönköping analyseras. Tre handlingar före och tre handlingar efter år 2009. 
Handlingarna är reella dokument som avser beslut om djurhållning i Jönköpings län.  

Texterna analyseras och jämförs med hjälp av Klarspråksprojektets självkontrollstest 
och riktlinjer samt genom en stilistisk analys tillsammans med den linjära kommunika-
tionsmodellen. Resultatet kommer därefter förklaras med hjälp av teorin organisationskul-
tur och Jacobsen och Thorsviks organisationsmodell i kapitlet resultatdiskussion.  

Resultatet visar att det inte har skett någon märkbar förändring i Länsstyrelsens ex-
ternkommunikation. Det som går att utläsa är att det har gjorts försök men att det ännu 
inte följer Klarspråksprojektets riktlinjer för ett mer mottagaranpassat språk. Ur ett stilis-
tiskt perspektiv går det att se en förändring i hur mottagaren tilltalas samt hur sändaren 
benämner sig själv i handlingarna. Analysen bekräftar även att Länsstyrelsen i Jönköping 
har haft mottagaren i åtanke när de har förmedlat sitt beslut vilket är en bra utgångspunkt 
för en konstruktiv kommunikation. 
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In 2009 the Swedish Justice Department introduced project "Klarspråk", in translation “easy lan-
guage”, consisting of a set of informative tools and guidelines meant to improve communication 
between government agencies and the public. Its core message was to use clear and simple lan-
guage that all recipients comprehend. 

Purpose of study is to compare if a government entity in the county of Jönköping called 
Länsstyrelsen, changed written external communication since Klarspråk was implemented. 
Through a qualitative text analysis and strategic selection, six documents originating from 
Länsstyrelsen in Jönköping's agricultural division, is analyzed. Three documents before the turn of 
the year 2009, and three after.  

The documents used for this study are correspondence relating to decisions made in regards to 
animal treatment in the county boundaries of Jönköping. By comparison analysis the documents 
are evaluated against Klarspråk guidelines, and through a stylistic examination, assessed against the 
linear communication model. In conclusion, the result is explained through the theory of organiza-
tional culture and Jacobsen and Thorsvik's (2008) pertaining model. 

Results show there has not been any significant change in the format of Länsstyrelsen's external 
communication. Documents show attempts were made to simplify language, yet Klarspråk's pro-
consumer guidelines were not consistently followed. From a stylistic aspect there was improvement 
to how the recipient is titled in documents and originator promotes itself. In conclusion, 
Länsstyrelsen in Jönköping county indeed makes effort in their attempts to improve its external 
communication, and even with its flaws it is the beginning of constructive communication. 
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1 Inledning  

Att ett byråkratiskt språk kan vara svårförståeligt är allmänt känt. Om beslut och rapporter från 

myndigheter skrivs på ett krångligt språk som påverkar mottagarens förståelse kan det vara ett 

demokratiskt problem. Att få beslut som påverkar ens verksamhet delgivet på ett språk man som 

mottagare förstår är en demokratisk rättighet och en förutsättning för god kommunikation mel-

lan myndighet och medborgare. Den 1 juli 2009 infördes en ny språklag i Sverige som lyder 

“Språket skall följa den offentliga språkvårdens rekommendationer och kunna förstårs av den enskilde. Det krä-

ver ett enkelt språk, det vill säga ett språk utan svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk upp-

byggnad.”(Institutet för språk och folkminnen, 2014). Språklagen infördes eftersom att svenska 

myndigheter ansågs behöva förenkla sitt språk. Målet är att skapa ett mer tydligt och mottagaran-

passat språk från myndighet till allmänhet.  

Länsstyrelsen tar beslut som påverkar människors vardag. Det kan handla om egendomar och 

verksamheter i form av skogsbruk, djurhållning, avel och annan verksamhet. Oavsett område är 

det viktigt att besluten kommuniceras ut till mottagaren på bästa möjliga och tydliga sätt. Under 

hösten 2014 visades en dokumentärfilm om den så kallade Hästmannen “Den sista striden”. I do-

kumentären synliggörs missförstånd mellan mottagaren och Länsstyrelsen. Det framgick att 

kommunikationen från Länsstyrelsen i Jönköping till mottagaren, inte har fungerat på önskvärt 

vis. Beslutet och missförståndet påverkade en medborgares tillvaro på det anmärkningsvärda sätt 

dokumentären gjordes med resultatet att Länsstyrelsen därefter utsattes för massiv kritik. Utan att 

ta ställning i sakfrågan eller analysera det nämnda ärendet anser vi därför att det finns god anled-

ning att studera Länsstyrelsen i Jönköpings skriftliga externkommunikation. 

Syftet med denna studie är att jämföra skriftliga handlingar från Länsstyrelsen, före och efter 

Klarspråksprojektets införande i Jönköping år 2009. Handlingarna rör olika ärenden inom djur-

hållning i Jönköpings län och ingår i den verksamhet som Länsstyrelsen har på uppdrag att sköta 

från regering och riksdag. Studien avser att jämföra handlingarna för att se om språket i den 

skriftliga externkommunikationen har förändrats sen efter Klarspråksprojektet infördes. Klar-

språk infördes år 2005 av Justitiedepartementet och är riktlinjer för hur myndigheter ska förbättra 

sitt språk i sin kommunikation med allmänheten.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie avser att genom textanalys undersöka om Länsstyrelsen i Jönköpings skriftliga ex-

ternkommunikation har förändrats sedan Klarspråksprojektet infördes i Jönköping år 2009. Läns-

styrelsen har medvetet försökt ha i åtanke om vem som ska läsa texten och arbetat med att för-

enkla sitt språk till allmänheten. Medborgare i en demokrati har rätt att bli delgivna beslut på ett 

språk som de som mottagare kan antas förstå.  

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning: 

 Hur ser språket ut före och efter Klarspråksprojektets införande, beträffande Länsstyrel-

sens skriftliga externkommunikation i form av handlingar?  

 

Delfrågor: 

 Hur ser texterna i handlingarna ut utefter Klarspråksprojektets test och riktlinjer? 

 Hur ser texterna i handlingarna ut stilistiskt? 
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3 Bakgrund 

Länsstyrelsen i Jönköping och Klarspråksprojektet är i fokus i hela studien. I detta kapitel presen-

teras myndigheten och Klarspråksprojektet för ökad förståelse inför kommande begrepp och 

hänvisningar. 

3.1 Länsstyrelsen i Jönköping 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som enligt sig själva, vill finnas nära människorna i varje län. 

De ser sig som en viktig länk mellan människor, kommuner, riksdag och centrala myndigheter. 

Länsstyrelsen fungerar också som en förvaltningsmyndighet då de utfärdar tillstånd och fördelar 

EU-bidrag. Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från regering och riksdag genomförs i länet och 

ansvarar för att bevaka både individernas och samhällets intressen. Det är en bred myndighet 

med många ansvarsområden som landsbygdsutveckling och integrationsfrågor. I organisationen 

arbetar man med olika enheter. Inom landsbygdsavdelningen finns till exempel Enheten för Jord-

bruksstöd samt Enheten för Veterinär och djurskydd och inom naturavdelningen finns bland annat 

Landenheten och Fiskeenheten. Det finns även en utvecklingsavdelning som inte arbetar som de 

andra enheterna utan istället arbetar med en hållbar utveckling inom jämställdhet, integration, 

miljöledning och energiomställning. 

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen i respektive län och utses av regeringen. I dag är 

Minoo Akhtarzand regeringens företrädare i Jönköping. Länsstyrelsen i Jönköping strävar efter 

att Länsstyrelsen ska vara en myndighet som har goda relationer med medborgare, uppdragsgiva-

re och övriga parter som samverkar. De ska också garantera ett respektfullt bemötande och rätts-

säker myndighetsutövning. Länsstyrelsen ska ha engagerad och kompetent personal och vara dri-

vande i arbete för hållbar utveckling (Länsstyrelsen, u.å.). 

3.2 Justitiedepartementets Klarspråksprojekt 

Klarspråk är ett projekt som startades av Justitiedepartementet år 2005. Det fanns ett behov att 

förbättra myndigheters språk och göra det mer tydligt, begripligt och mottagaranpassat, både 

muntligt och skriftligt till allmänheten. Klarspråk innebär inte enbart att se över skrivregler utan 

används för att se över hela kommunikationen hos myndigheter i Sverige. Den första juli 2009 

infördes en ny språklag som innefattar att alla som bor i Sverige ska kunna ta del av det svenska 

språket oavsett samhällsområde. Hedlund (2006) skriver att genom effektivt arbete med Klar-

språk förbättras kommunikationen mellan myndigheter och allmänheten.   
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4 Tidigare forskning 

Här redovisas artiklar, studier och undersökningar som utgör grunden för denna uppsats idé, teo-

ri, metodval och forskningsfrågor. Tidigare forskning redogör för liknande studier samt den rå-

dande kunskap som finns inom området men även var forskningsluckorna finns. Den samlade 

kunskap och forskningsöversikt som finns kommer vara till hjälp för att analysera och verifiera 

resultatet. Kapitlet är uppdelat i sex delar; redovisning av forskningsfältet, forskning om Klar-

språksprojekt, byråkrati- och språkforskning, mottagarnas tolkning, textanalys, språkbruk och 

demokrati samt denna studiens forskningslucka. 

4.1 Forskningsfältet 

Externkommunikation är ett välkänt begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap och 

det finns mycket forskning tillgänglig över myndigheters skriftliga externkommunikation. Det 

finns forskning i Sverige om Klarspråksprojekt och denna forskning ligger till grund för den för-

sta och beskrivande analysen av materialet i resultatredovisningen. Forskningen har fokuserat på 

att delvis studera hur sändarna gör och tänker när de skriver handlingar åt en myndighet men 

även studera mottagarnas upplevelse av myndigheternas skriftliga utskick. 

Ett stort område inom aktuell forskning är själva tolkningen av budskap och hur budskapet 

formas för att kunna tolkas av mottagaren. Denna studie fokuserar på om Länsstyrelsens extern-

kommunikation är tydlig för mottagaren. Tidigare forskning kring sändarens olika förhållningssätt 

att möta mottagaren blir därför väsentlig. Mycket forskning diskuterar fenomenet kodning och 

avkodning. Inom den språkliga forskningen nämns analysverktyg så som retorik, hermeneutik 

och informationstäthet. Inom vissa områden kan sändarens förhållningssätt göra en skillnad för 

hur ett budskap tolkas av mottagaren och aktuell forskning tyder på att vissa tjänstemän snarare 

har beslutsfattare i åtanke än medborgarna vid sin externkommunikation. 

4.2 Forskning om Klarspråksprojekt 

De två studier som gjorts inom Klarspråksprojekt har i den första studien använt en kvalitativ 

metod och den andra en kvantitativ. Den första studien har utförts på Försäkringskassan och rör 

deras texter och textproduktion. Söderlundhs (2012) syfte med studien är att definiera texternas 

genre och vilka som skriver texterna, vad som präglar skrivandet och vilka attityder som omger 

skrivandet och specifikt Klarspråksarbetet. Studien har ett etnografiskt perspektiv och metoden 

som använts är enskilda intervjuer och observationer. Söderlundh konstaterar att handläggare vid 

Försäkringskassan framförallt använder delar från olika mallar som finns till förfogande på myn-

digheten. Det är språkvårdare och specialister som har en friare möjligheter när det gäller skri-
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vandet och de skapar också mallarna för övriga skribenter. Lagar och föreskrifter styr mycket om 

vad som gäller för texter hos myndigheter. Dessa lagar och ramar påverkar och styr likaså Klar-

språksarbetet. Hos de intervjuade är attityden till Klarspråksprojektet generellt positivt, särskilt 

hos specialister och språkvårdare. Flera av de intervjuade anser att språket har blivit mer begrip-

ligt under de senaste tio åren. Tanken är att texten ska vara självbärande och att texten ska ge den 

information som mottagaren behöver för att inte behöva återkoppla till myndigheten för att för-

stå innehållet. 

Den andra studien undersöker mottagarupplevelser av Skatteverkets utskick och är gjord av 

Marie Sörlin år 2012. I studien redovisas enkätresultat om hur en grupp faktiska mottagare upp-

levde ett skriftligt utskick från Skatteverket som uppmanade dem att rapportera in ett lägenhets-

nummer till folkbokföringen. Enkätens syfte var att undersöka hur mottagaren läst utskicket, 

uppfattat språket och om de förstått innehållet. Enkäten riktades mot en högre utbildad mål-

grupp. Ur enkätsvaren anser Sörlin (2012) att det framgår att utskicket ofta bara lästs delvis och 

ofta besvarats utan en vilja att sätta sig in i bakgrunden till utskicket eller ta reda på mer informa-

tion. Det fanns brister vid utformningen av budskap, urval av innehåll och anpassning till kom-

munikationssituationen men språkligt har utskicket fungerat tillfredsställande. Klarspråksprojektet 

ansågs som lyckat enligt Sörlin eftersom att mottagarna tyckte att utskicket var lätt att förstå. 

4.3 Byråkrati- och språkforskning 

Teorin om den byråkratiska skolan introducerades av sociologen Max Weber. Riktlinjer för byrå-

kratin är att använda sig av formella regler, organisationer och kommunikationsstrategier. Förde-

larna anses vara minskad risk för konflikter eftersom strukturen är den samma för alla. Alla ska 

behandlas enhetligt och administrativa regler och beslut ska förmedlas på ett formellt och struk-

turerat sätt. Byråkratin har främst anammats av myndigheter och statliga verk som till exempel 

Länsstyrelsen och Försäkringskassan (Falkheimer, 2001).  

Ny forskning visar dock att det formella byråkratiska språket inte alltid minskar risken för 

konflikt eftersom varje mottagare tolkar texter olika och utifrån sin egen förförståelse. Det finns 

olika sätt att studera och analysera texter ingående utifrån olika perspektiv (Barlett, 2013). Pianta-

dosi, Tily och Gibson (2011) studerar ordlängd och informationstäthet medan andra fokuserar 

mer på hur mottagaren eller sändaren tolkar budskapet. Vid analyser om byråkratiskt språk skri-

ver Shuy (1998) om hur viktigt verktyget språkvetenskap är. Hans förhoppning är att skärnings-

punkten mellan lingvistik och lag kan främjas, samt att andra lingvister och experter inom andra 

fält kommer att engagera sig mer i forskning kring detta ämne. Han använder sig av en mängd 

olika metoder i sina fallstudier, oftast tvärvetenskapliga som är riktade mot samhällsteori, psyko-
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logi, pragmatik, sociolingvistik och diskursanalys. Shuy anser att betoningen ligger på att söka 

praktiska lösningar på verkliga problem snarare än dess konsekvenser för teorin. 

Ett annat sätt att studera byråkratiska texter står Barlett (2013) för. Han menar att det inte all-

tid är bra att be om ursäkt för ett beslut då det ibland kan öka mottagarens aggression. Studien 

argumenterar för att det ibland kan vara motiverat att inte försöka förmildra språket i beslutet. 

Enligt Barlett kan det alltså finnas belägg för att använda ett byråkratiskt språk för att undvika 

konflikter. Barletts åsikter delas inte av Fahlgren och Sawyer (2011) som istället argumenterar för 

en ytterligare dimension av byråkratin och dess språkbruk. De menar att sändaren inte alltid tän-

ker på vem som är mottagare och att sändaren därför ofta vidbehåller ett hierarkiskt förhållnings-

sätt gentemot mottagaren. Detta kan i sin tur leda till att informationen i budskapet kan misstol-

kas. 

4.4 Mottagarnas tolkning 

Sändaren kan inte vara säker på att mottagaren tolkar texten på önskat sätt. Sändaren kodar tex-

ten och väljer den kanal som den ska distribueras via och mottagaren avkodar därefter texten. 

Denna process kallas encoding och decoding. En viktig del av tolkningsanalysen är att via herme-

neutiken se texten som bärare av ett budskap. En text är inte detsamma som ett budskap och ett 

budskap är inte samma sak som en text. Texten bär budskapet och mottagaren tolkar med sin 

egen förståelse som verktyg.  

Ricoeur (refererad i Kristensson-Uggla, 1999) menar att genom att skriva en text så försvin-

ner dialogsituationen. Författaren förlorar därmed kontrollen över textens mening. Författaren 

har inget tolkningsmonopol över vad texten betyder utan blir istället en av kanske många läsare 

och därmed också en av många uttolkare. Varje läsare har egna erfarenheter och verktyg för att 

tolka en text och därför kan det finnas lika många tolkningar som läsare. Ytterligare ett sätt att 

tolka texter är att undersöka informationstätheten och här har forskare inom fältet olika åsikter. 

Piantadosi, Tily och Gibson (2011) väljer att tolka texterna matematiskt och anser att ordlängd 

främst bestäms av den genomsnittliga mängden information som ett ord förmedlar i sitt sam-

manhang. Reilly och Kean (2011) resonerar om faran med att tolka texter och diskuterar istället 

fenomenet av att “substantifiera” ord och på så sätt få en mer eller mindre informationstät text. 

Gemensamt för alla är dock att de konstaterar att ordens längd har betydelse för tolkningen. 

4.5 Forskning om textanalys, språkbruk och demokrati 

Det svenska språket och dess språkregler ger tydliga direktiv om vad man bör tänka på när man 

skriver rubriker och gör styckesindelningar i en text. Enligt Språkrådet (2008) är rubriker till för 
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att informera om innehållet i en text och har även som funktion att tydliggöra dispositionen. Ru-

briker bör skrivas med små bokstäver, utan avstavningar och bör inte avslutas med punkt. Långa 

rubriker ska delas upp på två rader och ska innehållsmässigt överensstämma med tillhörande text. 

Beslutsbrev blir lättare att läsa om texten delas in i stycken och förses med underrubriker. I un-

derrubriken bör gärna verb användas för att göra rubriken mer beskrivande. Det finns bra och 

beskrivande rubriker men underrubriker som “historia”, ”bakgrund” och ”resultat” ger texten struk-

tur men ger ingen direkt information om hur vad kommande text innehåller. En huvudregel när 

det gäller att dela upp en text i stycken är att ett nytt stycke är en ny tankegång. Genom att dela in 

en text i stycken skapas en strukturerad och luftig text som ger andrum för läsaren. Normalt om-

fattas ett stycke av tre till tio meningar. Indelning av stycken kan påverka textens helhet och dis-

position på både ett positivt och negativt sätt beroende på text och innehåll. 

Retorikern Silvestri (2013) skriver att ett språk anpassat till mottagaren kan vara ett bra sätt 

för att förtydliga informationen. Han menar att språkets största utmaning är att hitta ett språk-

bruk som är gemensamt för sin genre. Silvestri anser att lösningen finns i retoriken men även att 

experter inom sina egna områden måste vara drivande. Fredriksson (2008) skriver om ansvarsre-

torik i sin analys av ett företags strategiska kommunikationsarbete. Avhandlingen redogör en 

kvantitativ och en kvalitativ textanalys om hur företag förhåller sig till etik och ansvarsretorik i sin 

kommunikation och i ett samhälle i förändring får språket en konstituerande funktion. Det bety-

der att man antar att betydelser är socialt och kulturellt bestämda och därmed godtyckliga. Det 

innebär också att deras innebörd aldrig fixeras. Han menar att genom att betrakta ett företags 

kommunikation genom ett retoriskt perspektiv får språket en konstituerande funktion. “Ur ett 

demokratiskt perspektiv ställer ett mångspråkigt samhälle krav på ett språk som är samhällets gemensamma.” 

(Språkrådet, 2011, s.11). Velasquez (2005) diskuterar hur tjänstemän hellre sätter agendan mot 

vad de antar sig tro att politikerna vill uppnå på bekostnad av medborgarna. Bland tjänstemännen 

på lokal nivå finns det en bestämd förankringsnationalitet. Den vilar på ett förhållningssätt gent-

emot medborgarna som begränsar tjänstemännens möjligheter att faktiskt etablera en intersubjek-

tiv kommunikation eller dialog med medborgare. Han menar att dialogen och kommunikationen 

mellan tjänstemän och medborgare därför sker på tjänstemannens villkor. 

4.6 Forskningslucka 

Tidigare forskning visar att det saknas studier om Länsstyrelsens användning av språket vid 

skriftlig kommunikation före och efter Klarspråksprojektet införande i Jönköping. Forskning 

inom byråkrati och språk ger insikt om hur språket upplevts samt använts inom och av myndig-

heter. Det finns mycket forskning inom språk och stilistik vilket kommer hjälpa till att förankra 
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resultatet. Forskning om mottagarens tolkning ger insikt i hur tolkning kan formas och olika 

aspekter kring att tolka en text. Språkforskningen ger råd om hur beslut och myndighetstexter 

kan skrivas och formas, vilket ger användbar information till denna uppsats eftersom att Länssty-

relsen i allra högsta grad är en myndighet som skriver och delger beslut.  

Ingen teori inom detta fält är direkt dominerande. De teorier och perspektiv som nämnts i ti-

digare forskning är stilistik, hermeneutik, retorik, demokrati, samhällsteori och aggressionsteori. 

Majoriteten av forskningen i detta kapitel har utförts i USA men det finns även forskning från 

Europa och Norden. De traditioner som dominerar är bland annat lingvistiska och etnografiska. I 

studierna används både kvantitativa (enkäter) och kvalitativa metoder (observationer och inter-

vjuer). En kvalitativ textanalys (med hjälp av analysverktyg) på Länsstyrelsen i Jönköpings skriftli-

ga externkommunikation kan ge ny information om Länsstyrelsen använder Klarspråk och mot-

tagaranpassat språk i sina handlingar eller inte.  
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5 Teori 

I detta kapitel kommer de valda teoretiska perspektiv, modeller samt de olika analysnivåerna i 

studien presenteras. De begrepp som används i den beskrivande analysen av resultatet är Klar-

språksprojektets självkontrollstest med dess riktlinjer samt stilistik och den linjära kommunika-

tionsmodellen. Den teori som används för att förklara Länsstyrelsens språk är organisationskultur 

tillsammans med Jacobsen och Thorsviks modell om organisationsstruktur. 

5.1 Klarspråksprojektet 

Klarspråksprojektet består av handledning samt ett självkontrollstest som vägleder sändaren till 

att använda sig av ett mer begripligt och mottagaranpassat språk. (Hedlund, 2006). Självkontrolls-

testet, som i fortsättningen benämns som Klarspråkstestet, är ett test där sändaren förbättrar och 

anpassar språket i den skriftliga kommunikationen till mottagaren. Hedlund (2006) menar att ge-

nom aktivt arbete med Klarspråk och Klarspråksprojekt kommer både kommunikation och in-

formation från myndighet till allmänhet att förbättras. Ett tydligt språk är nödvändigt för att dia-

logen mellan dessa två ska fungera. Falkheimer (2001) menar att myndigheter som använder ett 

genomtänkt och enkelt språk får större och ökat förtroende från mottagarna. 

5.2 Stilistik 

Stil är ett komplext begrepp som bland annat fokuserar på läsares reaktioner på texter. I språket 

skiljer vi på orden betydelse, innebörd och mening. Mening refererar till författarens avsikt, inne-

börd till läsarens tolkning och inom kommunikation bör dessa två ord helst ha samma betydelse 

(Cassirer, 2003). Alla tolkningar beror på oss själva och vad vi har för erfarenheter. “Stilanalysen 

objektifieras i viss mån om den görs systematiskt efter en på förhand utprovad mall enligt vilken vi samlar och 

samordnar de viktigaste iakttagelserna och undersöker hur de samverkar i helheten för att ge viss effekt.” (Cassi-

rer, 2003, s. 235). 

Inom den deskriptiva (beskrivande) stilistiken försöker man beskriva en text ur en stilistisk 

synvinkel. Enligt Cassirer (2003) handlar det om sändaren har haft mottagaren i åtanke vid text-

produktionen. Syftet med en stilistisk analys beror på vad det är för material som ska undersökas. 

I denna textanalys av Länsstyrelsens handlingar används stilistik som begrepp och analysmetod 

för att se om texterna är begripliga. ”Orden är i sin egenskap av de betydelsebärande enheterna språkets 

ojämförligt viktigaste ingrediens.” (Cassirer, 2003, s. 75). En tolkning på detta citat är stilvalörer som 

bidrar till tonen i texten. Cassirer (2003) menar att stilvalörer undersöks genom att fundera över 

ords värde och styrka, stämningar, aktivitet, bruklighet, abstraktionsgrad, överförd betydelse och 

ord som förmedlar närhet respektive distans. Cassirer anser även att trots att man använder mal-
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lar för att göra stilanalyser är det en av stilistikens huvuduppgifter att inkludera väl motiverade 

värderingar till sitt resultat.  

Många myndigheter undviker att kommunicera med en personlig stil. I den personliga stilen 

används egennamn och det är tydligt vem som är tänkt avsändare och mottagare. I ett samhälle 

som förändras, förändras även stilvalörer men i slutändan är det alltid kontexten som avgör stil-

känslan. Inom myndighetsspråk och juridiskt språk är det vanligt att substantiv står ensamma. 

Det är en stil som enligt Forsberg (2010) ger ett tungläst intryck och som kan förvirra läsaren. 

Forsberg menar vidare att om en företeelse är känd eller om den tidigare är nämnd ska bestämd 

form användas. 

Lagerholm (2012) skriver att det är viktigt att sändaren reflekterar över vem som är mottaga-

ren, vilka kunskaper samt vilka intressen denne har och att detta kan inverka på mottagarens 

tolkning av budskapets innehåll, språkliga form och framförande. Lagerholm påpekar dock sam-

tidigt att information ska formuleras på offentlig svenska när till ett exempel ett strikt beslut ska 

förmedlas. Sändaren kan representera en formell organisation och bör tänka igenom sina formu-

leringar noggrant och väl. “Stilen bör därför karaktäriseras av komplexiteten och precision. Meningarna kan 

göras längre och mer komplexa…” (Lagerholm, 2012, s. 386). 

5.3 Den linjära kommunikationsmodellen 

År 1949 skapade Shannon och Weaver en basmodell som visar informationsöverföring genom en 

kommunikationsprocess. Det viktigaste i denna modell var hur brus påverkade meddelandet som 

sändaren skickade till mottagaren. Brus avsåg allt som kunde hindra mottagaren från att förstå, 

uppfatta och tolka budskapet på det sätt som sändaren avsett (Falkheimer, 2001). I denna uppsats 

är det språket som är bruset och skapar ett avgörande element för Länsstyrelsens skriftliga kom-

munikations funktion. Falkheimer (2001) nämner dock att modellen fått kritik för att den inte tar 

hänsyn till kontexten eller mottagarens tolkningar. Basmodellen kom senare att kompletteras med 

begreppen kodning och avkodning efter kommunikationsforskaren DeFleor. Med kodning menas 

att sändaren kodar budskapet efter önskat mottagande och avkodning avser hur mottagaren tolkar 

budskapet. Modellen kom att kallas för den linjära kommunikationsmodellen (Larsson, 2001):   
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Figur 1: Den linjära kommunikationsmodellen (Larsson, 2001, s. 141). 

 

Modellen har uppgraderats med individuella, sociala och organisatoriska faktorer som påverkar 

de andra enheterna i modellen. Trycket fra  n mediet och budskapet kan pa  verka mottagaren men 

också mottagaren och sändarens bild av varandra. Begreppet effekt finns med eftersom att det kan 

uppstå effekt från mottagaren om budskapet är otydligt formulerat. Det som då kan uppstå är till 

exempel att mottagaren inte tolkar budskapet på det sätt avsändaren tänkt. I denna modell har 

mottagaren möjlighet att ge återkoppling (feedback) till sändaren. Vidare betonas kontexten som 

innebär att alla delar påverkar varandra på olika sätt samt förbindelsen som hela processen har till 

omvärlden (Larsson, 2001). Den linjära kommunikationsmodellen kommer att användas för att 

beskriva om det förekommer brus (ett svårt språk) i handlingarna, om mottagaren kan återkoppla 

till sändaren samt om det går att finna faktorer som kan påverka förståelsen av texten. Modellen 

kommer att nämnas i slutsatserna av den beskrivande analysen i resultatredovisningen. 

5.4 Organisationskultur 

Heide, Johansson, Simonsson och Clarén (2005) menar att organisationer behöver den externa 

kommunikationen för att existera och utvecklas. Externkommunikation omfattar alla budskap 

som överförs mellan och från organisationer till deras målgrupper. Eriksson (2011) skriver att en 

organisations kommunikation kan vara avgörande för hur organisationen framställs. Via extern-

kommunikationen kan attityden till organisationen påverkas och kan öka eller minska möjligheter 

att bygga relationer till omvärlden. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att den formella kommunikationen brukar följa organi-

sationsstrukturen och att den är direkt relaterad till organisationens arbete och verksamhet. Or-

ganisationskultur är ett centralt kännetecken för nästan alla definitioner av organisationer. Kultu-

ren rör åsikter, upplevelser och tankar som är gemensamma för människor i ett visst socialt 

sammanhang. Det är alltså åsikter som personer i en gemenskap delar. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) refererar till Edgar Schein som definierar organisationskulturen på detta vis: 
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Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden - uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern pass-

ning och intern integration - som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som giltig 

och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna 

om dessa problem.  

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 140) 

 

Figur 2: Jacobsen och Thorsviks organisationsmodell (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 131). 

 

I modellen ingår omvärld, formella och informella drag, ledarskap, organisationsbeteende och 

processer, resultat, återkoppling och resurser. Modellen visar hur en organisation kan anpassa sig 

till eventuella förändringar samt att de kan ta lärdom av sitt handlande från olika situationer (Ja-

cobsen & Thorsvik, 2008). Modellen kommer att användas för att förklara resultatet i resultatdis-

kussionen. 

Falkheimer (2001) skriver att den byråkratiska organisationsläran är aningen missförstådd. 

Själva teorin skapades av sociologen Max Weber och syftet var att skapa ett rättvist system för att 

organisationer skulle bli mer effektiva. För detta ska fungera måste organisationen följa ett tydligt 

regelverk. Regelverket ska garantera att alla som kommer i kontakt med organisationen ska be-

handlas demokratiskt och enhetligt. Det är dessa regler som styr myndigheter och de som reglerar 
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att alla blir rättvist och demokratiskt behandlade. Informationen i byråkratiska organisationer är 

viktig men deras främsta uppgift är att upprätthålla de principer som regelverket har. Detta inne-

bär att byråkratiska organisationer så som myndigheter präglas av ett hierarkiskt tänkande. 
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6 Metod 

I detta kapitel redovisas och förklaras uppsatsens valda metod, material, urval och de två analys-

verktygen Klarspråkstestet med riktlinjer och stilistik samt hur vi gått tillväga vid analysen som 

beskrivs i resultatredovisningen. Avslutningsvis nämns studiens reliabilitet och validitet. 

6.1 Textanalys 

I denna studie har en kvalitativ textanalys använts som metod för att tolka och jämföra texterna 

från Länsstyrelsens i Jönköping. En textanalys kan inte ge kunskap om hur mottagaren uppfattar 

texten men kan ge underlag för att analysera andra aspekter av hur den kan tolkas som inte kan 

uppnås genom intervjuer (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Det är det språkliga in-

nehållet i handlingarna upprättade av Länsstyrelsen i Jönköping som analyseras i denna studie. 

Handlingarna är rapporter och beslut som har skickats till allmänna personer och är därför en del 

av Länsstyrelsens externkommunikation. En kvalitativ textanalys är den metod som främst passa-

de studiens syfte då textanalysen gav bäst möjlighet att kunna göra en så djup analys på materialet 

som möjligt gentemot andra metoder. För att kunna besvara delfrågorna ur frågeställningarna har 

vi använt oss av Klarspråksprojektets självkontrollstest och riktlinjer samt ställt stilistiska frågor 

till materialet vid analysen.  

Vi började med att använda Klarspråksprojektets test för att strukturera upp analysen i olika 

delar: Innehåll, disposition, rubriker, textens olika delar, stycken och samband, meningar, ord och 

fraser samt tonen i texten. Vi valde att använda Klarspråksprojektets självkontrollstest som 

främsta analysinstrument kombinerat med Klarspråksprojektets riktlinjer för att se om handling-

arna innehåller Klarspråk. Riktlinjerna gav oss tydliga frågeställningar att utgå från och är skapade 

för att sändaren ska veta vad denne ska förhålla sig till för att skriva ett bra språk. Testet kombi-

nerat med riktlinjerna gav en god grund för att avgöra om handlingarna följde Klarspråk.  

För att utläsa om sändaren har mottagaren i åtanke kompletterade vi Klarspråkstestets riktlin-

jer med en stilistisk analys. Vi noterade och jämförde hur mottagaren och sändaren tilltalades för 

att kunna avgöra om det fanns en närhet eller distans i texten. Tonen i texten uppmärksammades 

och vi noterade också om det användes ett byråkratiskt språk eller verksamhetsrelaterade begrepp 

som krävde förförståelse eller kunskap. Efter att båda analyserna utförts jämförde vi handlingarna 

före och efter Klarspråksprojektets införande i Jönköping år 2009 för att se om det blivit någon 

skillnad och drog slutsatser utefter resultatet.  

Fejes och Thornberg (2009) menar att genom att notera egna erfarenheter blir all eventuell ny 

information som kan utläsas ur texterna viktig för tolkningsprocessen. För att validera denna stu-

die dokumenterades därför våra egna erfarenheter och föreställningar om myndigheters språk för 
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att ha vår egen förförståelse i beaktning under analysen. Detta för att kunna avgöra om vi förhål-

lit oss neutralt eller inte då det kunnat påverka resultatet.  

En del kritik har förts om att kvalitativ forskning varit alltför subjektiv, men som Svensson 

(2011) skrev visar samhället inte upp sig självmant utan att forskare måste välja fokus, metoder, 

teorier, göra urval och inta ett perspektiv på vald forskningsidé. Det är med andra ord svårt att 

föreställa sig en studie av samhället som inte inbegriper ett aktivt och tolkande subjekt.  

Hermeneutik är läran om tolkning och kommer att användas i den beskrivande analysen i re-

sultatkapitlet för att kunna tolka texterna. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ett huvudte-

ma i hermeneutiken och i den hermeneutiska cirkeln (som beskrivs senare) är att meningen hos 

en del förstås mycket bättre om den sätts i samband med helheten och tvärtom. Enligt medie-

forskaren Bruhn Jensen (2009) betonar hermeneutiken att alla människor har fördomar och att 

dessa fördomar ger människor möjlighet att fälla egna domar men samtidigt även relevanta värde-

ringar. Människor i allmänhet är hermeneutiska varelser som inte kan undvika att tolka omvärl-

den. Bruhn Jensen skriver att de enskilda delarna i en text bara kan förstås i förhållande till tex-

tens helhet och tvärtom. Begreppet för att illustrera detta kallas en hermeneutisk cirkel eller spiral 

som består av två cirklar.  

Cirkeln utgörs av en inre cirkel och kärna som består främst av helhet och del men även ele-

ment som förförståelse och tidigare kunskap. Gemensamt skapar de viktiga delar för att få en ökad 

och djupare förståelse av texten. Det finns även en yttre cirkel som innebär att mottagaren gör 

olika deltolkningar som skapar tolkningsmönster som i sin tur skapar förförståelse. För att kunna 

göra ett tolkningsmönster behöver materialet brytas ner i deltolkningar för att sedan sammanfo-

gas till en helhet för att sedan upprepas flera gånger. Delar av denna process inkluderar att tolka 

förförståelsen hos den tänkte mottagaren och förståelsen. Det vill säga hur de med hjälp av tex-

tens delar och helhet når förståelse. “Tolkningsmönstret bör göra enskildheter i texten förståeliga, samtidigt 

som det växer fram ur dessa.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 205). Vissa enskildheter kan komplet-

tera tolkningsmönstret och ge det en djupare mening. För en ännu djupare mening behöver ma-

terialet placeras i en kontext för att ta reda på i vilket syfte texten är skriven. “Under tolkningsproces-

sen går vi in i en dialog med läsaren av vår tolkning. [...] Vad som är viktigt är istället att diskutera argument 

och motargument och att nå det rimligaste resultatet, med utgångspunkt i aktuell kunskap.” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 207). 

6.2 Justitiedepartementets Klarspråkstest som analysverktyg 

Klarspråkstestet fungerade som analysverktyg i den här studien för en mer djupgående och be-

skrivande analys på materialet. Hedlund (2006) menar att Klarspråkstestet är en metod för att 
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kontrollera och se begriplighet och mottagaranpassning i texter. Testet används också för att 

upptäcka eventuella brister i texten som sedan kan justeras för att bidra till ett bättre språk. Klar-

språkstestet består av åtta delar: Innehåll, disposition, rubriker, textens olika delar, stycken och 

samband, meningar, ord och fraser samt tonen i texten. Tonen i texten kommer inte nämnas i 

denna analys då stilistiken ger en bättre övergripande förståelse över denna del och kommer där-

för redovisas i den stilistiska analysen. 

Hedlund (2006) nämner nio mer konkreta riktlinjer att titta vidare på när texten bearbetas för 

att kunna avgöra om texten följer Klarspråk.  

1. Ha läsaren i åtanke. Vem är texten skriven till? Vad är syftet med texten? Vad har läsaren 

fått veta efter att denne läst texten? Vilka förkunskaper har läsaren om texten och ämnet? 

Vad vet vi om läsarens språkliga kompetens? 

2. Vägled läsaren med hjälp av logiska stycken och meningar som för tanken och läsaren 

framåt. Ord som finns till hjälp är sambandsord som “eftersom”, “därför att” och “trots allt”. 

3. Skriv det viktigaste först och börja med den information som är viktigast för läsaren. Det-

ta ökar chansen för att budskapet går fram och för att läsarens intresse fångas in. Vid be-

slut så är det beslutet som ska skrivas först och därefter skälet till beslutet. 

4. Skriv bara om det som läsaren behöver veta och skriv aldrig längre än nödvändigt. Detta 

minskar risken för missförstånd.  

5. Undvik gamla och svåra ord. Exempel på detta är att använda ord som “få” istället för 

“erhålla” och “betala” istället för “erlägga”. 

6. Om det finns med fackord eller svårbegripliga uttryck ska dessa förklaras första gången 

de används i texten.  

7. Använd ett aktivt språk och inte ett passivt. När passiv form används skapas ett intryck 

av distans mellan texten och läsaren och texten riskerar att bli svårläst.  

8. Textens utseende är viktigt. Raderna i en text bör inte vara för långa, rekommendationen 

är 13 cm. Även val av teckensnitt, teckenstorlek och radavstånd kan ha betydelse för tex-

tens läsbarhet.  

9. Sammanfatta längre texter.  

Samtliga texter har haft meddelande av beslut som syfte. Vi har tittat på om det på ett tydligt 

sätt har framgått vad beslutet är och hur det har formulerats. Kan mottagaren förväntats ha den 

förkunskap som krävs för att förstå beslutet och tolka det korrekt? Vi har genom frågorna för-

sökt besvara om textens disposition och struktur underlättar läsningen och hur beslutet presente-

ras och motiveras. Det vill säga är det lättläst, tydligt och har Länsstyrelsen följt de riktlinjer som 

infördes år 2009 i Jönköping? 
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6.3 Stilistik som analysverktyg 

Stilistik kan enligt Lagerholm (2012) ha olika syften. I resultatredovisningen stod stilanalysen och 

stilistik för den mer övergripande delen av textanalysen. Den gav oss ytterligare möjlighet att läsa 

texten med mottagaren i åtanke. Hur kan mottagaren förväntats ta emot budskapet och hur kan 

Länsstyrelsens externkommunikation tolkas. Lagerholm (2012) nämner fyra frågor används vid 

den stilistiska analysen av materialet: 

 Hur är tonen i texten? 

 Hur tilltalas mottagaren? 

 Har syftet med texten har uppnåtts?  

 Hur förhåller sig sändaren till mottagaren?  

Ett sätt att se på texten stilistiskt är att undersöka dess normativa syfte för att kanske hitta 

den bästa stilen för syftet. I materialet är det begripligheten i språket som har undersökts och stil-

analysen kompletterar Klarspråkstestet och dess riktlinjer med fokus på mottagarperspektivet. 

6.4 Material 

De dokument som skapas och kommer in till Länsstyrelsen kallas för diarier. För ett enklare 

språk kommer dessa diarier fortsättningsvis att kallas för ärenden. När det rör sig om enskilda 

dokument i ärendet kommer ordet handling att användas. 

Materialet som har analyserats är sex handlingar från sex ärenden inom kategorin djurhåll-

ning. Tre handlingar från åren 2005 och 2007, det vill säga innan Klarspråksprojektet infördes i 

Jönköping, och tre handlingar från åren 2012, 2013 och 2014. De nyare handlingarna är hämtade 

från Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv och de äldre hämtades från Jönköpings kommuns arkiv. 

Jönköpings kommun arkiverade alla ärenden innan Länsstyrelsen i Jönköping tog över 2009, där-

för förekommer det olika arkiv. Handlingarna är rapporter och beslut från Länsstyrelsen adresse-

rade till mottagare i Jönköpings län. De handlingar som används efter 2009 innehåller kontroll-

punkter till skillnad mot de som används före 2009 och kommer inte att analyseras eller redovisas 

i resultatet. De nyare handlingarna kommer att benämnas med siffror enligt nedan:  

 Handling 1: En handling daterad 2012 där mottagaren bedriver hästverksamhet i Eksjö. 

 Handling 2: En handling daterad 2013 där mottagaren bedriver hästverksamhet på Vi-

singsö. 

 Handling 3: En handling daterad 2014 där mottagaren bedriver hästverksamhet i Eksjö.  

De tre äldre handlingarna från 2003-2005 rör ärenden från två hästgårdar och en grisgård. Hand-

ling A innehåller tjänsteanteckningar från Länsstyrelsen och veterinärer och kommer inte analyse-
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ras eller redovisas i resultatet. De äldre handlingarna kommer att benämnas med bokstäver enligt 

nedan:  

 Handling A: En handling daterad 2005 där mottagaren bedriver verksamhet med hästar 

och nötkreatur i Tenhult. 

 Handling B: En handling daterad 2007 där mottagaren bedriver grisverksamhet i Gränna.  

 Handling C: En handling daterad 2007 där mottagaren bedriver hästverksamhet i Jönkö-

ping.  

Enligt Justitiedepartementet (2009) är handlingarna från länsstyrelsens diarier allmänna hand-

lingar. En allmän handling kan ses som ett föremål som innehåller information av något slag och 

är allmän genom att den förvaras, har kommit in eller upprättats hos en myndighet. Det innebär 

att alla har rätt att läsa handlingar som finns hos myndigheter under förutsättning att det rör sig 

om allmänna handlingar som inte är hemliga. En myndighet har rätt att lämna ut handlingar med 

förbehåll, det vill säga rätt att förbjuda sökanden att publicera texterna i annat syfte än för forsk-

ning. Eftersom vi i kontakt med Länsstyrelsen i Jönköping har uppgivit att de ska användas till en 

kandidatuppsats anser vi att de etiska krav som finns är uppfyllda. 

6.5 Strategiskt urval 

I studien användes ett typiskt strategiskt urval. Urvalet är typiskt strategiskt då handlingarna val-

des efter det innehåll och den information som ansågs behövas för att studien skulle vara möjlig 

att genomföras. Enligt Wängerud, Esaiasson, Gilljam och Oscarsson (2012) är ett strategiskt urval 

inte representativt för allt material som finns inom samma genre. Studiens urval inriktar sig på 

djurhållning med distinktionen att tydligt avgränsa handlingarna till frågor som rör boende i gles-

bygdsområden. Valet av glesbygdsrelaterade ärenden grundar sig i att det var där forskningsidén 

först utformades. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

För att bedöma kvalité och trovärdighet i en studie används begreppen validitet och reliabilitet. 

Dessa två begrepp används vanligtvis vid kvantitativa metoder, men det är viktigt att ha dessa i 

åtanke även när kvalitativ metod genomförs för att se den vetenskapliga metoden på ett kritiskt 

synsätt. Validitet innebär att forskaren undersöker det som avsetts att undersöka och inget annat. 

Reliabilitet besvarar om det som undersökts är pålitligt eller inte. Om materialet undersöks en 

andra gång ska samma resultat kunna nås (Alvehus, 2013). 

Uppsatsen, teorin och de metodval som gjorts är kritiskt granskade för att kontrollera studi-

ens validitet och reliabilitet. Teorin, modellerna och begreppen som nämns under det femte ka-
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pitlet är relevanta för studien och stärker analysen samt resultatdiskussionen på grund av pålitligt 

material och källor. Analysverktygen är bra och tillräckliga för att ta reda på om Länsstyrelsens 

handlingar följer Klarspråksprojektets test och riktlinjer. Det som upptäcktes under analysen var 

att det går att få fram fler tolkningar ur materialet beroende på vem som tolkar det. Förförståelse 

och deltolkningar enligt hermeneutik skapar nya tolkningsmönster och tolkningen förändras gång 

på gång. Det är inte säkert att två andra studenter eller forskare kommer fram till samma resultat 

om de skulle göra om den här studien på samma material. Resultatet kan bli annorlunda då analys 

och tolkning görs till stor del utefter tolkarens egen förförståelse och kunskap.  

En brist i denna studie är att det enbart använts en kvalitativ textanalys som metod. För att få 

en större bild av hur mottagarna verkligen har uppfattat Länsstyrelsens beslut hade intervjuer och 

observationer med och av mottagarna varit nödvändiga. Även en kompletterande kvantitativ un-

dersökning av ett större material hade varit önskvärd för att kunna undersöka informationstäthe-

ten i texterna. Urvalet fungerade bra då det gick att utläsa både skillnader och likheter ur materia-

let. Anledningen till att enbart en metod utfördes är för att analys skulle bli så djupgående som 

möjligt för att kunna besvara frågeställningarna på ett bra sätt. Om flera metoder hade använts 

fanns risk för att det inte skulle bli en lika djupgående analys på materialet. 
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7 Resultatredovisning 

I det här kapitlet kommer de olika handlingarna presenteras och därefter analyseras genom två 

analyser med hjälp av tidigare forskning. De två delfrågorna kommer därefter besvaras under ru-

briken slutsatser och avslutningsvis även den huvudsakliga frågeställningen. Den första analysen är 

gjord efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer. Där kommer handlingarna att beskrivas ge-

nom testet som består av åtta delar: innehåll, disposition, rubriker, textens olika delar, stycken och 

samband, meningar, ord och fraser samt tonen i texten. Testet kommer att analyseras med hjälp 

av Klarspråksprojektets riktlinjer och tidigare forskning. I den andra analysen i detta kapitel, ana-

lyseras materialet stilistiskt. Där kommer tonen i texten som ger en mer övergripande förståelse 

att redovisas. Analysen i övrigt kommer beskriva hur mottagaren tilltalas, om syftet med texten 

uppnåtts och om sändaren har använt ett mottagaranpassat språk. 

7.1 Handling A 

Denna handling (se bilaga 1) gäller ett ärende där mottagarna (två personer) har en gård där med 

hästar och nötkreatur. Handlingen är ett beslut om att omhändertagandet av djuren ska fortsätta 

att gälla och om ägarna ska beläggas med djurförbud. Beslutet grundar sig på tidigare inspektioner 

där brister på gården påpekats och inte åtgärdats. Beslutet har följande delar och underrubriker: 

Länsstyrelsens beslut, bakgrund, motivering, hur man överklagar, övrigt och kontaktuppgifter.  

Länsstyrelsens beslut innehåller uppgifter om vilka besluten är och stöds av lagar och paragra-

fer. Bakgrunden beskriver tidigare inspektioner och nämner vad som har påpekats, vilka som 

medverkande samt vart och när inspektionen hölls. I motivering nämns vad som krävs enligt djur-

skyddslagen för att djur ska omhändertas, hur djur ska skötas och vad som bör göras om ett djur 

verkar sjukt. I motivering bedöms djurens hälsa och hur de borde skötts. Information om hur mot-

tagarna ska gå tillväga för att överklaga beslutet ges samt kontaktuppgifter till sändaren. 

7.1.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Majoriteten av meningarna har tydliga argument som inte kan förväntas skapa följdfrågor hos 

mottagaren. Exempel på detta är “Under Länsstyrelsens handläggning av ärendet inträffade sådana försäm-

ringar i djurhållningen att kommunen ansåg att det fanns skäl för ett omedelbart omhändertagande av djuren” 

och “Djur ska enligt 2 § djurskyddslagen behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. 

Styckesindelningen är relevant och skapar struktur överensstämmer med Språkrådet (2008) 

som säger att struktur är bra för att skapa en luftig, logisk och tydlig disposition. Handlingen bör-

jar med beslutet och därefter redogörs grunderna för beslutet. Hedlund (2006) menar att det är 

bra att en beslutstext börjar med själva beslutet eftersom det ger ett tydligt Klarspråk. Informa-
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tion om hur brister ska redovisas saknas vilket inte överensstämmer med den byråkratiska skolan 

som förespråkar att regelverk ska vara enhälligt och tydligt för alla (Falkheimer, 2001). 

Huvudrubriken är den mest beskrivande rubriken i handlingen och lyder Underställning av be-

slut om omhändertagande av djur. Underrubrikerna Länsstyrelsens beslut, bakgrund och motivering skapar 

struktur men ger ingen information om vad kommande text innehåller (Språkrådet, 2008). Två av 

underrubrikerna (bakgrund och motivering) har egna underrubriker: Miljökontorets utredning, tillämpliga 

bestämmelser, hur man överklagar och övrigt vilket ytterligare underlättar för läsaren genom att skapa 

struktur. Alla rubriker är nödvändiga och överensstämmer med Hedlund (2006) som, rekom-

menderar detta före att skapa Klarspråk.   

Texten har många stycken vilket skapar luftighet och tydlighet som enligt Språkrådet (2008) 

ökar läsbarheten för mottagaren. I texten förekommer det varierande längder på styckena. Enligt 

Språkrådet (2008) ska ett stycke vara mellan tre till tio meningar men de stycken som enbart be-

står av en till två meningar kan vara befogade eftersom de behandlar ny och viktig information. 

Hedlund (2006) menar att det är viktigt att uttrycka sig kortfattat om det som verkligen är viktigt 

för att minska risken för missförstånd.  

I bakgrund finns meningar som är onödigt långa och som därför blir aningen svårlästa. Fors-

berg (2010) menar att långa meningar kan uppfattas som ett problem om de inte innehåller för-

klaringar och modifieringar som krävs för att förstå huvudtanken i meningen. Huvudrubriken 

innehåller ordet “underställning” som är ett ålderdomligt ord och därmed är ett ordval som enligt 

Forsberg (2010) bör undvikas. Hedlund (2006) menar att ordval kan inverka på mottagarens för-

ståelse och tolkning av den kommande texten. Istället för ordval så som sörjig, nersörjad och fö-

relegat hade sändaren förslagsvis kunnat använda sig av enklare ord som “smutsig” och “funnits”. 

Hedlund (2006) nämner hur viktigt det är att använda enkla och tydliga ord för att öka Klarspråk 

i texter.  

Underrubriken motivering har ytterligare en underrubrik som lyder tillämpliga bestämmelser. Ordet 

tillämpliga är ett ålderdomligt ord som kan skapa oklarhet hos mottagaren (Forsberg, 2010). I 

samma del av texten beskriver sändaren vad som enligt lag krävs för att djur ska bli omhänder-

tagna i tre punkter: 

1. ”Det bedöms som utsiktslöst att felet blivit avhjälpt,”  

2. “ägaren till djuret är okänt eller inte kan anträffas eller,” 

3. “det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt.” 

I den första punkten används ordet utsiktslöst. Fejes och Thornberg (2009) menar att förförs-

tåelse är viktigt för tolkningsprocessen och förförståelsen kan påverka resultatet och även skapa 

ny information ur texterna. Ordet utsiktslöst kan tolkas som ett negativt laddat ord och ordet ound-
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gängligen kan vara svårt att förstå. Den tredje punkten och meningen är konstruerad så att det kan 

skapa svårighet för mottagaren att förstå innebörden. Hedlund (2006) anser att om sändaren be-

höver använda fackord i en text så bör ordet förklaras första gången som det används. 

7.1.2 Stilistisk analys 

Texten är till största del neutral i tonen, men med vissa negativa ordval som till exempel ”Då det 

under årens lopp visat sig vara lönlöst att förelägga er att åtgärda bristerna på fastigheten...” och “Beträffande 

påståendet att ni fick del av Miljönämndens beslut om förbud…”. Mottagarna tilltalas som ”ni båda” och 

”er” i texten och det tyder på att sändaren har insikt om rådande familjesituation och beslutet är 

adresserat till två olika personer. Samtidigt kan detta enligt Forsberg (2010) kännas nedlåtande för 

personen som läser texten då denne blir tilltalad som “ni”.  En av adressaterna nämns vid namn 

vid ett tillfälle då personen har undertecknat en delgivning. Sändaren benämns formellt och oper-

sonligt som “Länsstyrelsen” och övriga inblandade i utredningar kallas “Miljönämnden i Jönköping”, 

“Miljökontoret”, “djurskyddsinspektörerna” och “kommunen”. Syftet med texten är att informera om 

beslut av omhändertagande av djur. Det framgår tydligt i inledningen vad beslutet gäller och i 

mitten av texten ges bakgrund och förklaring till besluten och texten avslutas med att upprepa 

beslutet.  

Som sändare garderar sig Länsstyrelsen när de redogör för djurskyddsinspektörernas inspek-

tion. Vid två tillfällen skrivs “Djurskyddsinspektörerna kunde inte se…” istället för att konstatera att 

något inte fanns. Tvetydigheten öppnar för en tolkningslucka där mottagaren kan motsätta sig 

beslutet eftersom “att inte kunna se” är inte samma sak som att säga att det inte finns. I motsats till 

både Bartlett (2013) som menar att en myndighet inte ska be om ursäkt för ett beslut och Fahl-

gren och Sawyer (2011) som istället anser att sändaren kan missuppfattas vid ett hierarkiskt för-

hållningssätt till mottagaren, hamnar alltså Länsstyrelsen någonstans mitt i mellan och garderar sig 

samtidigt som de ställer sig över mottagaren rent hierarkiskt. Hedlund (2006) menar att det finns 

en risk att detta leder till missförstånd och skapar missnöje. 

7.2 Handling B 

Den här handlingen (se bilaga 2) rör ett ärende där mottagaren har en gård med grisar. Handling-

en är ett beslut om att mottagaren förbjuds att ha djur på sin gård samt inte heller får låta andra 

ha djur på gården. Beslutsdokumentet formas genom två delar och underrubriker: Miljönämndens 

beslut och utredning.  

Miljönämndens beslut innehåller vilka besluten är, vem samt vart de gäller och stöds av lagar och 

paragrafer. Här nämns också vad som krävs av ägaren för att åter få hålla djur på gården. Under 

delen utredning framgår när miljökontoret inspekterat gården och vad som uppmärksammats un-
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der inspektionerna. Här finns det en kravlista på vad som ägaren bör åtgärda och lagar och para-

grafer skrivs i löpande text. Beslutet avslutas med ett stycke om att mottagaren har haft tillfälle att 

yttra sig över förslag till beslut men att dessa eventuella synpunkter inte innebär någon förändring 

av miljönämndens beslut. Handlingen avslutas med sändarens namn, titel och underskrift. 

7.2.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Innehållet är informativt då det nämns vilket beslutet är (förbud), för vem och vilken fastighet 

som det gäller samt på vilka grunder beslutet tagits. Riktigheten i detta bekräftas av Hedlund 

(2006) som menar att det är viktigt att själva beslutet står först i ett beslutsdokument för att öka 

förståelsen för vidare läsning.  

Huvudrubriken lyder Förbud och föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen och de två underrubriker-

na som finns är miljönämnden beslut och utredning. Språkrådet (2008) menar att rubriker är till för att 

skapa struktur och informera om innehållet i en text. Ingen av rubrikerna förutom huvudrubriken 

fyller den informativa funktionen men underrubrikerna skapar struktur i texten och ger två tydli-

ga delar. Språkrådet menar också att det är viktigt med ett nytt stycke vid varje ny tankegång. I 

den första delen, miljönämndens beslut, kan styckena anses befogade eftersom de tyder på just såda-

na. I det andra betydligt längre stycket använder sändaren styckesindelningen på ett kronologiskt 

och strategiskt sätt för att troligtvis underlätta läsningen för mottagaren vilket är i enlighet med 

Språkrådet (2008) som även säger att stycken är bra för att skapa en bra disposition och luftig text 

som ger andrum för mottagaren.  

De olika delarna skapar dock svårigheter för mottagaren att förstå vad som behöver åtgärdas. 

Åtgärderna är strukturerade i en tydlig punktform men strukturen lurar ögat eftersom att inte den 

viktigaste åtgärdspunkten finns med utan nämns senare i texten. Det framgår inte hur mottagaren 

ska gå tillväga för att överklaga beslutet eller hur åtgärderna ska redovisas. Detta skapar brister i 

informationen till mottagaren eftersom det enligt Falkheimer (2001) inte ger fullständig eller en-

hetlig information samt strider mot den byråkratiska skolans riktlinjer. Sörlin (2012) menar att 

bristande information, utformning och urval av målgrupp kan påverka mottagarens uppfattning 

av budskapet.  

I texten förekommer ålderdomliga ord som Forsberg (2010) menar kan försvåra mottagarens 

förståelse av texten. Exempel på sådana ord är upplåta, såvida och delfåeendet. Det förekommer en 

del fraser och meningar som inte har några direkta eller beskrivande förklaringar och som därför 

kan skapa frågetecken hos mottagaren “... det fanns en trasig och sliten inredning som kunde innebära ska-

derisker för djuren.” och “Det rådde en överbeläggning i en del boxar i slaktsvinstallet, vilket innebar att alla 

djur inte hade det utrymme som krävs.”. Forsberg (2010) menar att texter och meningar som består av 
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konkreta, moderna och tydliga ord är lättare att läsa. Exempel på sådana meningar i texten är 

“Alla grisarna hade tillräckligt med utrymme och det fanns inget att anmärka på grisarnas renhet.” och “Trasig 

inredning var lagad och det fanns inte längre några uppenbara skaderisker för grisarna”.  

Barlett (2013) nämner att det ibland kan vara befogat av myndigheter att använda ett mer by-

råkratiskt språk för att undvika konflikter. Ett exempel på ett obyråkratiskt språk är att sändaren 

vid ett tillfälle skriver att mottagaren “… har då uppgett att det inte går att rengöra stallarna ordentligt, 

eftersom det aldrig är tomt.”. Detta är ett tidigare uttalande från mottagaren som inte tillför någonting 

informativt eller innehållsmässigt till beslutet och därför kan anses vara onödigt (Hedlund, 2006). 

7.2.2 Stilistisk analys 

Tonen kan anses vara neutral eftersom att precis som Forsgren (2010) anser, texten inte innehål-

ler några värdeladdade ord eller beskrivningar. Det som behöver åtgärdas konstateras konkret 

och tydligt. I slutet av utredningsdelen finns ett stycke om saker som är bra men stycket avslutas 

med meningen “Inte heller suggstallet hade blivit rengjort sedan tidigare beslut.”. Detta skapar en negativ 

ton över stycket som annars hade tolkats positivt. Som del av en helhet hänger det inte ihop och 

kan inte stå för sig självt. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att utefter hermeneutiken förstås 

meningen hos en del mycket bättre om den sätts i samband med helheten och tvärtom.  

Mottagaren tilltalas på olika sätt i texten såsom vid förnamn, efternamn och som “verksamhets-

utövare”. Även personer med anknytning till mottagaren nämns vid namn liksom representanterna 

från miljökontoret (vid ett tillfälle). Enligt Cassirer (2003) bör inte myndigheter använda förnamn 

i sin externkommunikation eftersom det skapar en personlig stil. Sändaren benämns i övrigt som 

“miljönämnden” och “miljökontoret”. Av utredningsdelen att döma har sändaren och mottagaren haft 

regelbunden kontakt och sändaren bör därför vara väl införstådd med mottagarens eventuella 

förförståelse av både bakgrund och utredning. Med undantag från tilltal kan därför konstateras att 

sändaren har haft mottagaren i åtanke trots ett stilistiskt byråkratiskt språk (Forsberg, 2010). 

7.3 Handling C 

Denna handling (se bilaga 3) gäller ett ärende där mottagaren har en hästgård. Handlingen är ett 

beslut om att mottagaren får förbud att hålla hästar på gården tills brister i stallet åtgärdats. Beslu-

tet grundar sig på tidigare inspektioner där brister påpekats och där mottagaren menat att hästar-

na ska säljas vilket inte har skett.  

Beslutet är utformat i olika delar och underrubriker: Miljönämndens beslut, utredning och upplys-

ningar. Miljönämndens beslut innehåller uppgifter om vilka besluten är och dessa stöds av paragrafer. 

Information ges även om vad som krävs av mottagaren för att förbudet ska hävas. Delen utredning 

utgörs av beskrivningar från tidigare inspektioner, vad som sagts och påpekats, samt medverkan-
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de, tid och plats. Ibland används lagar och paragrafer i löpande text. I denna del nämns också i 

löpande text vad som behöver åtgärdas i stallet. I upplysningar nämns vad som händer om beslutet 

inte följs. Därefter följer instruktioner om hur beslutet kan överklagas samt vem som har skickat 

beslutet. 

7.3.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Beslutet delges korrekt och tydligt eftersom det informerar om för vem, vad, när och vart beslu-

tet gäller. Beslutet nämns inledningsvis och det överensstämmer med Hedlund (2006) som anser 

att det är viktigt att mottagaren får den viktigaste informationen först. Språkrådet (2008) menar 

att en text behöver en tydlig struktur för att skapa tydlighet. I handlingen saknas information om 

vilka brister som behöver åtgärdas i stallet och mottagaren kan tänkas behöva läsa igenom all in-

formation för att hitta svaren. Handlingen har en tydlig och bra disposition. Enligt språkrådet 

(2008) skapas en bra disposition med hjälp av rubriker och logiska styckesindelningar. Handling-

en innehåller inte mer information än vad mottagaren behöver för att förstå beslutet och enligt 

Hedlund (2006) är det viktigt att bara nämna det viktigaste för att öka chansen för att budskapet 

ska framgå. Det saknas dock tydliga punkter över vilka bristerna är som behöver åtgärdas. Av-

slutningsvis informeras mottagaren om hur ett överklagande ska göras men det saknas informa-

tion om hur eventuella åtgärder ska redovisas och hur sändaren kan kontaktas.  

Huvudrubriken lyder Föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen - fastigheten … - i Jönköpings kommun. 

Att använda en lag som rubrik på detta sätt minskar förståelsen för vad kommande text innehål-

ler. Enligt Språkrådet (2008) är rubriker till för att informera och beskriva kommande text. Att 

denna handling är ett förbud hade kunnat göras tydligare i huvudrubriken. De tre underrubriker-

na miljönämndens beslut, utredning och upplysningar skapar struktur och bra disposition i texten men 

säger inte så mycket om innehållet vilket går emot Språkrådets rekommendationer. 

Det finns tydlig information om när beslutet träder i kraft och att bristerna i stallet behöver 

åtgärdas för att förbudet ska hävas. Information om exakt vad som behöver åtgärdas i stallet sak-

nas. Bristen på information kan skapa frågor och otydlighet för mottagaren inför den fortsatta 

läsningen. Fejes och Thornberg (2009) menar att om mottagaren har förförståelse från tidigare 

erfarenheter eller kunskap minskar riskerna för otydlighet. Enligt Hedlund (2006) är det viktigt att 

skriva kortfattat och att bara nämna det som är nödvändigt för att öka mottagarens förståelse för 

fortsatt läsning. Det finns två punkter om beslut i denna del som kunde ha förbättrats för att bi-

dra till ett bättre Klarspråk. Den första punkten är redan nämnd och påtalar brister i stallet som 

behöver åtgärdas. Den andra innehåller information verkning av hästarnas hovar. Båda punkterna 
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är relevanta men kan skapa otydlighet för mottagaren eftersom det inte framgår om båda är bris-

ter som ska åtgärdas för att förbudet ska hävas.  

Den andra delen består av många stycken i kronologisk ordning med ett flertal meningar i 

varje stycke. Språkrådet (2008) nämner att det är bra om en text delas in i stycken och underru-

briker i en beslutstext för att bidra till bättre läsbarhet. Här har sändaren sammanfattat varje 

stycke med den nödvändigaste informationen på ett bra sätt vilket överensstämmer med Hedlund 

(2006) som menar att det är bra att sammanfatta längre texter för att öka Klarspråk. Ett exempel 

på detta är “Båda hästarna var i stort behov av verkning. Alla hovarna var långa. Båda hästarna hade sprickor 

i framhovarna. I övrigt var hästarna utan anmärkning”. Här kan konstateras att sändaren har följt Klar-

språksprojektets riktlinjer. 

I texten används ett bra språk med undantag från några få byråkratiska och ålderdomliga ord. 

Ett ord som utmärker sig är “förelägga”. Hedlund (2006) skriver att det är bra att undvika ålder-

domliga och svåra ord i texter och istället ersätta dem med mer vardagliga och enklare ord. I hela 

texten blandas perfekt och imperfekt vilket bidrar till en något otydlig läsning. Forsgren (2010) 

menar att det är bra att använda sig av samma tempus i en text för att inte riskera att texten blir 

svårläst. Ett exempel på en krånglig mening är “Nedre delen av boxväggarna var hela, medan däröver var 

det liggande galler av trä eller metall.”. Det är svårt att förstå vad som avses med meningen och vilka 

boxväggar som beskrivs. Sändaren använder talspråk vid något enstaka tillfälle i texten. Ordet 

“bråte” används istället för ordet verktyg eller föremål som förekommer i senare meningar. Texten 

innehåller få sambandsord som enligt Hedlund (2006) hade kunnat underlätta läsbarheten i 

många meningar och skapat ökat Klarspråk. 

7.3.2 Stilistisk analys 

Tonen i texten är neutral och mottagaren tilltalas nästintill enbart vid förnamn i texten. Vid en 

inspektion där mottagaren inte ville medverka tilltalas mottagaren som “djurhållaren” följande av 

för- och efternamn. Enligt Cassirer (2003) bör myndigheter inte använda förnamn i sin kommu-

nikation eftersom det kan uppfattas alltför personligt. Sändaren benämns som “miljönämnden”, 

“miljökontoret” och “vi”. Enligt Forsberg (2010) kan trovärdighet och en dialog uppnås om motta-

garen tilltalas med “du” och sändaren benämns som “vi”.  

Sändaren hänvisar till dialoger med mottagaren “vi kom då överens om att…” och “vid inspektionen 

pratade vi om att…”. Detta skapar ett språk där mottagaren enkelt kan följa med i händelseförlop-

pet och även se sin egen delaktighet. Sändaren visar här alltså tydligt att den har haft mottagaren i 

åtanke eftersom språket är anpassat för mottagaren och genom att konversationen återges ges 

mottagaren kännedom om ärendet och ökad förståelse (Lagerholm, 2012). 
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7.4 Handling 1 

Denna handling (se bilaga 4) är från ett ärende från 2012 där mottagaren har hästar på en gård. 

Handlingen är en rapport angående en kontroll som gjorts efter en inspektion av hästarna och 

stallet på gården. Kontrollen gjordes dels på grund av en anmälan som kommit in till Länsstyrel-

sen om dåliga stall, men även på grund av att mottagaren själv ansökt om att få förvara och ut-

fodra hästar på gården.  

Rapporten har olika delar och underrubriker: redogörelse för ärendet, brister och motivering, övriga 

upplysningar, information och kontaktuppgifter. Redogörelse för ärendet innehåller information om när, 

vart och varför kontrollen utförts. Den redogör även för vilka som var närvarande samt informa-

tion om vilka djur kontrollen avser. I brister och motivering beskrivs vilka brister som uppmärksam-

mats hos hästarna och här återges även yttranden av mottagaren. Övriga upplysningar innehåller in-

formation om att ansökan blivit kompletterad, att mottagaren informerats om kravet på läkeme-

delsjournal samt ett utlåtande från sändaren om att den inkomna anmälan var överdriven. I infor-

mation nämns att det kan finnas brister som inte uppmärksammats vid kontrollen, eventuella 

kostnader för kontrollen samt hänvisning till var mottagaren kan läsa om lagstiftning som rör 

djurskydd. Avslutningsvis finns information om vem sändaren är och hur mottagaren kan kon-

takta sändaren. 

7.4.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Rapporten ger klar och tydlig information för vem, vad och av vilken anledning som kontrollen 

utförts. Dispositionen är bra tack vare underrubriker med en logisk uppbyggnad med information 

om varför kontrollen gjorts, vilka brister som finns och hur de bör åtgärdas. Det finns tillräckligt 

med information för att mottagaren ska förstå vad som uppmärksammats vid kontrollen och vad 

som behöver åtgärdas. Kontaktuppgifterna till sändaren är mycket tydliga och ger mottagaren två 

sätt, via e-post eller telefon, för att kunna vända sig till sändaren vid eventuella frågor. 

Huvudrubriken lyder Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen. Den informerar tydligt om vad 

handlingen gäller. Enligt Språkrådet (2008) är rubriker till för att informera. Underrubrikerna redo-

görelse för ärendet, brister och motivering, övriga upplysningar, information och kontaktuppgifter är tydliga och 

skapar struktur men funktionen att informera om innehållet uppfylls inte. Enligt Forsberg (2010) 

ska rubriker hjälpa och vägleda läsaren genom texten. Huvudrubriken är den mest förklarande 

och beskrivande om vad kommande text innehåller.  

Hela texten är uppdelad i flera stycken och det förekommer både aktivt och passivt språk. 

Enligt Hedlund (2006) kan ett passivt språk skapa en distans till mottagaren och upplevas som 

svårläst. Det är bättre att använda ett aktivt språk för att bidra till ett tydligare Klarspråk. I den 
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första delen redogörelse för ärendet är språket i vissa stycken informellt och passivt “Ditt tidigare till-

stånd enligt 16 § djurskyddslagen har gått ut”, medan andra stycken är mer beskrivande och ett aktivt 

språk används “Det kan förekomma brister som inte uppmärksammades vid kontrollen.”. 

Texten delar är relevanta med logiska styckesindelningar där nya stycken innehåller ny infor-

mation. Enligt Språkrådet (2008) bidrar stycken och rubriker till en mer läsbar text. Ibland an-

vänds värderingar från sändaren som till exempel “Katterna inspekterades inte vid tillfället, men såg väl-

mående ut”. Enligt Hedlund (2006) ska bara främst nödvändig information nämnas som bidrar till 

ökad tydlighet och Klarspråk. I övriga upplysningar finns ytterligare värdering från sändaren “Den 

inkomna anmälan var kraftigt överdriven.”. Hedlund (2006) menar att myndigheter inte bör skriva till 

människor och inte om människor om myndigheten menar allvar med det som skrivs.  

Det finns även några otydliga formuleringar i texten som till exempel “I stora stallet fanns en far-

lig glipa mellan en dörr och en tröskel i en box.”. Det framgår klart vad som är problemet men mottaga-

ren får inte reda på vilken box det rör sig utan det förutsätter att mottagaren har förförståelse och 

information sen tidigare om problemet. Fejes och Thornberg (2009) menar att förförståelsen är 

viktig för mottagarens tolkning av texten. Sändaren formulerar sig även märkligt och på talspråk 

vid valet att använda slangord som “shettisboxen” och “shettis”. Forsberg (2010) anser att det är bra 

om författaren håller sig till samma stilnivå. Ett vanligt misstag är att blanda olika stilnivåer i en 

text. Detta kan ge ett förvirrat och löjeväckande intryck hos mottagaren. De två orden “drivnings-

vägar” och “ringvält” förekommer vid ett tillfälle i texten och även detta ord behöver tidigare för-

ståelse för att förstås på ett korrekt sätt. Fahlgren och Sawyer (2011) menar att sändaren inte alltid 

tänker på vem som är mottagare och att sändaren ofta har ett hierarkiskt förhållningssätt gent-

emot mottagaren. I denna handling kan istället antas att orden drivningsvägar och ringvält används 

för att sändaren har mottagaren i åtanke och förväntar sig att denne redan är bekant med dessa 

begrepp som används vid hästskötsel och lantbruk. Silvestri (2013) skriver att ett språk anpassat 

till mottagaren är ett bra sätt för att förtydliga informationen och kommunikationen.  

Vid ett tillfälle använder sändaren en passiv mening “... varför anmälan i de delarna betraktas som 

befogad...” och skapar distans till mottagaren. Texten innehåller få sambandsord som hade kunnat 

underlätta många meningar, samt även minskat antalet meningar i texten. Hedlund (2006) menar 

att Klarspråket blir tydligare med hjälp av sambandsord. 

7.4.2 Stilistisk analys 

Mottagaren tilltalas på två olika sätt i texten. I början av handlingen tilltalas mottagaren som “sö-

kanden” vilket är mycket formellt för att sen övergå till “du”. Sändaren benämns som “Länsstyrel-

sen” i hela texten utöver den sista delen kontaktuppgifter där sändaren benämns som “mig”. Enligt 
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Forsberg (2010) är det brukligt att sändare i form av myndigheter refererar till sig själva med 

namn på myndigheten. Desto bättre deltagare i en kommunikation känner varandra desto mer 

informellt brukar språket bli och i vissa fall till och med talspråkligt. Ordval så som “shettis” syftar 

alltså på en informell relation. Beskrivningen av de fel som måste åtgärdas är preciserad till “gamla 

stallet och blåa stallet”. Detta tyder på att sändaren har haft mottagaren i åtanke och har kännedom 

om mottagarens förförståelse precis som Fejes och Thornberg (2009) menar är viktigt för motta-

garens tolkningsprocess.   

7.5 Handling 2 

Denna handling (se bilaga 5) är från ett ärende från 2013 där mottagaren har hästar på en gård. 

Handlingen är ett beslut angående en ansökan av yrkesmässigt få hålla och låna ut hästar på går-

den. Beslutet beviljas och vidare i rapporten skrivs grunderna till beslutet samt vilka regler motta-

garen ska förhålla sig till. Beslutet är utformad i tre olika delar och underrubriker: beslut, bakgrund 

och motivering samt hur man överklagar.  

Beslut innehåller information om att beslutet är beviljats och vilka villkor som gäller för till-

ståndet. Där finns också information om vad som händer om inte villkoren följs och att tillstån-

det kan återkallas. Delen innehåller också information om hur många hästar mottagaren får ha på 

sin gård samt ytterligare restriktioner om djurhållningen. Vidare nämns att tidigare anmärkningar 

blivit kompletterade och inga anmärkningar finns kvar. I bakgrund och motivering nämns det att det 

fanns en del anmärkningar sen tidigare på gården. Här redogörs också för vilka som behöver till-

stånd för att driva denna och liknande typ av yrkesverksamhet samt vilken myndighet som beslu-

tar eller återkallar tillståndet. Hur man överklagar innehåller information om hur och vart beslutet 

kan överklagas. Handlingen avslutas med sändarens namn men inga kontaktuppgifter ges. 

7.5.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Beslutet innehåller inledningsvis tydlig information om att ansökan är beviljad och att mottagaren 

har tillstånd att bedriva yrkesmässig hästverksamhet. I denna del finns “För tillståndet ska följande 

villkor gälla.” men därefter följer inga eller inget villkor utan enbart information om vad som hän-

der om villkoret inte uppfylls. Enligt Hedlund (2006) är det viktigt att den nödvändigaste och vik-

tigaste informationen finns med i texten. Detta är en stor brist i kommunikationen och mottaga-

ren får här inte tillräckligt med information för att kunna följa villkoret som Länsstyrelsen syftar 

på. Det finns heller ingen vidare hänvisning om vart mottagaren kan hitta och läsa om villkoret. 

Dispositionen är bra och logiskt uppbyggd eftersom enligt Hedlund (2006) att beslutet och den 

viktigaste informationen kommer först.  
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Huvudrubriken lyder Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, häst. Enligt Språkrådet (2008) är rubri-

ker till för att informera och beskriva kommande text. I detta fall görs inte detta på ett bra sätt 

när det gäller de tre underrubrikerna i denna handling beslut, bakgrund och motivering och hur man 

överklagar. De skapar struktur men säger inget om innehållet precis som Språkrådet (2008) menar. 

Huvudrubriken är den mest beskrivande men är formulerad på ett ganska konstigt sätt med “, 

häst” i slutet av rubriken. Enligt Språkrådet (2008) bör skribenter använda sig av två rader eller 

bindestreck vid längre meningar samt undvika kolon och punkt i rubriker. Alla stycken i texten 

har en ny huvudtanke och ny information vid varje stycke vilket Språkrådet (2008) anser är bra 

för att skapa bra och tydliga stycken.  

Det finns vissa delar som kan antas vara standardmallar för liknande handlingar. Detta före-

kommer i bakgrund och motivering där olika lagar och paragrafer beskrivs och innehåller information 

om hur många djur en hästverksamhet med större omfattning får ha. Två exempel på meningar i 

texten är “hållande av 10 eller fler hästar äldre än 24 månader” och “uppfödning av 4 eller fler hästar per år”. 

Ett annat exempel är hela stycket om hur tillståndet prövas och vad som krävs för att få tillstånd 

för yrkesmässig djurhållning. Anledningen till att vissa delar kan antas vara standardmallar är för 

att de består av lagar och inte nämner någonting om den berörda mottagarens verksamhet, djur 

eller fastighet. Detta bekräftas av Söderlundh (2012) som nämner att handläggare vid Försäk-

ringskassan ofta använder sig av olika textmallar när de skriver sina texter. Det finns också lagar 

och föreskrifter som styr texterna när de produceras. 

I bakgrund och motivering finns meningar som inte följer Klarspråksprojektets riktlinjer för ett 

enkelt språk. Ett exempel på en sådan mening är “Om inte annat följer av meddelat föreläggande eller 

förbud ska verksamheten bedrivas i enlighet med ansökan samt kontrollrapport daterad den 20 maj 2013.”. 

Detta beslut innehåller inget föreläggande eller förbud för mottagaren och skapar därför mer 

otydlighet än klarhet. Precis som Hedlund (2006) anser är det viktigt att bara skriva med det vik-

tigaste och den mest relevanta informationen för att skapa ökat Klarspråk. “Vid tillståndsprövning 

ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten…” Här är det under-

förstått att det inte bara är djuren och fastigheten som kontrolleras utan även sökanden. Hedlund 

(2006) menar att det är bättre att vara tydlig med vilken information som gäller i en text för att 

öka Klarspråk. I detta fall behöver mottagaren läsa mellan raderna för att förstå innehållet.   

Vid ett tillfälle använder sändaren en passiv mening “Med hänsyn härtill föreligger förutsättningarna 

för beviljat tillstånd.” och enligt Hedlund (2006) kan ett passivt språk och ålderdomliga ord skapa en 

distans till mottagaren och upplevas som svårläst. Hon menar vidare att det är bättre att använda 

ett aktivt språk för att bidra till tydligare Klarspråk. I den passiva meningen förekommer även ett 
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ålderdomligt och knepigt ord såsom “föreligger”. Forsberg (2010) menar att det istället är bättre att 

använda ordet “finns”. 

7.5.2 Stilistisk analys 

I denna text är tonen neutral och det förekommer inga egna värderingar eller tyckanden i texten. 

Mottagaren tilltalas på två olika sätt i texten: som “sökanden” som är formellt och som “du”, vilket 

är mer personligt. Sändaren benämns neutralt och opersonligt som “Länsstyrelsen” men även som 

“företrädare för Länsstyrelsen”. Avsikten med den neutrala benämningen av sändaren kan enligt Sil-

vestri (2013) vara att skapa ett mer mottagaranpassat språk.  

Den första meningen är passiv och visar på distans till mottagaren och även att Länsstyrelsen 

står i maktposition genom att använda orden “Länsstyrelsen beviljar dig tillstånd…”. Enligt Hedlund 

(2006) är det bättre att försöka använda ett aktivt språk för att åstadkomma Klarspråk. Ett aktivt 

språk hade kunnat se ut på detta sätt: Du beviljas tillstånd av Länsstyrelsen… 

I stycket bakgrund och motivering distanserar sig sändaren återigen genom att skriva strikt neut-

ralt och opersonligt “Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer”. Det kan upp-

levas som ett sätt att frånsäga sig sitt ansvar som myndighet i kontakt med medborgaren och 

istället vara en myndighet i kontakt med regeringen. Det stämmer överens med Velasquez (2005) 

studie som tyder på att tjänstemän arbetar snarare mot de förväntningar som de tror att regering-

en har istället för att rikta sig mot medborgarnas behov. Ytterligare ett sätt att distansera sig visar 

meningen i samma stycke “Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses 

lämplig att bedriva verksamheten...”. Fredriksson (2008) skriver att ett företags kommunikation rent 

retoriskt kan göra att språket blir socialt och kulturellt bestämda därmed alltså godtyckliga. Un-

derförstått i beslutet kan alltså citatet tolkas som att mottagaren i det här fallet anses lämplig utan 

att det förklaras varför. Sändaren har inte mottagaren i åtanke här vad gäller att informera utan 

låter mottagaren “läsa mellan raderna” att denne är lämplig för att bedriva verksamhet. 

7.6 Handling 3 

Denna handling (se bilaga 6) är från ett ärende 2014 där mottagaren har hästar på en gård. Hand-

lingen är en rapport från en kontroll som gjorts genom en oanmäld inspektion på hästarna och 

gården. Kontrollen gjordes dels på grund av en anmälan som kommit in till Länsstyrelsen men 

även för att mottagaren själv ansökt om att yrkesmässigt förvara, utfodra och använda hästar i 

ridskoleverksamhet.  

Rapporten har sex olika delar och underrubriker: redogörelse för ärendet, brister och motivering, 

punkter som kontrollerades utan anmärkning, övriga upplysningar, information och kontaktuppgifter. Redogörel-

se för ärendet innehåller information om när, var och varför kontrollen utförts. Den redogör vilka 
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som var närvarande samt information om djuren och fastigheten som kontrollen berör. I brister 

och motivering beskrivs vilka brister som uppmärksammats hos hästarna och här finns även ett fåtal 

yttranden från mottagaren angående bristerna och kommentarer från sändaren. Punkter som kon-

trollerades utan anmärkning hänvisar till punkter som nämns sist i handlingen. Övriga upplysningar in-

nehåller information om brister som måste åtgärdas samt varför kontrollen gjordes oanmäld. I 

information påtalas att det kan finnas brister som inte uppmärksammats vid kontrollen, att denna 

kontroll är kostnadsfri samt att det kommer tas ut en avgift för kommande uppföljande kontroll. 

Sist i handlingen finns information om vem sändaren är och hur densamme kan kontaktas. 

7.6.1 Analys efter Klarspråksprojektets test och riktlinjer 

Rapporten redogör tydligt information för vem, vad och av vilken anledning som kontrollen ut-

förts. Dispositionen har en röd tråd där man kan följa varför kontrollen utförts samt vilka brister 

som uppmärksammats och hur de ska åtgärdas. Språkrådet (2008) menar att en text som innehar 

för mycket information kan anses som svårläst och påverka textens helhetsintryck. Dispositionen 

är mindre bra i den första delen redogörelse för ärendet eftersom den består av många stycken med 

mycket information. Enligt Språkrådet (2008) bör stycken inte innehålla för få meningar då det 

ökar risken för att texten upplevs som svårläst. Kontaktuppgifterna till sändaren är mycket tydliga 

och ger mottagaren information om två olika kommunikationskanaler som är via e-post och tele-

fon. 

Huvudrubriken är Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen och är den rubrik som tydligast för-

klarar och redogör för innehållet i kommande text. Underrubrikerna redogörelse för ärendet, brister och 

motivering, punkter som kontrollerades utan anmärkning, är beskrivande och underrubrikerna övriga upp-

lysningar, information och kontaktuppgifter skapar enbart struktur. Enligt Språkrådet (2008) är rubri-

ker till för att informera. Rubriker som inte är beskrivande skapar struktur och säger inget om 

innehållet. En rubrik som känns märklig och överflödig är underrubriken Listnamn: Hästdjur. Ru-

briken känns formell och kan antas vara något som kopierats in från Länsstyrelsens egen notering 

av vilket djur som kontrolleras. Alltså en rubrik som kommer från Länsstyrelsens egna kategoris-

ka system angående vilken kontrollista som har använts. Denna rubrik är onödig i handlingen ef-

tersom att den inte tillför något för ökad förståelse av texten. Hedlund (2006) menar att enbart 

den viktigaste informationen ska finnas med i texten för att skapa bättre Klarspråk.  

I hela texten förekommer både aktivt och passivt språk. Enligt Hedlund (2006) är det bättre 

att använda ett aktivt språk. Texten innehåller relevanta delar med logiska styckesindelningar där 

nya stycken innehåller ny information. Enligt Språkrådet (2008) bidrar stycken och rubriker till en 

mer läsbar text.   
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I den första delen, redogörelse för ärendet, används ett enkelt språk där ingen större förförståelse 

behövs och man kan förmoda att mottagaren får full förståelse av innehållet. Här påminner språ-

ket om det vardagliga allmänna språket där bland annat tilltalet “du” används frekvent. Forsberg 

(2010) menar att genom att använda tilltalet “du” görs mottagaren mer delaktig och visar tydligt 

att informationen rör mottagaren. Ett stycke i texten känns mycket personligt där hästarna inte 

bara benämns vid ras utan även vid namn. Det finns några ålderdomliga ordval i handlingen som 

kan skapa svårigheter för mottagaren såsom orden “vite” och “tvärvillkorsbrist”. Dessa ord kan vara 

svåra att förstå även i ett sammanhang och kan göra det komplicerat för mottagaren att förstå 

innebörden av texten. Hedlund (2006) nämner att om sändaren behöver använda fackord i en 

text så bör ordet förklaras första gången det används. Ordvalet “inkommit” är ett typiskt ord som 

myndigheter bör undvika enligt Forsberg (2010) och anser att bättre ordval hade varit “kommit in” 

eller “tagits emot”.  

7.6.2 Stilistisk analys 

Under delen information som lämnats till djurhållaren beskrivs händelseförloppet och Länsstyrelsen tar 

på sig (om än lite tveksamt) ansvaret för ett missförstånd. Detta kan ge en positiv ton men fram-

för allt förstärks sakligheten i texten. Enligt Fredriksson (2008) ger detta indikationer om myn-

dighetens föreställning om sig själv och även sin mottagare. Hedlund (2006) anser att det är bra 

att vara saklig och tydlig i en text för att mottagaren inte ska riskera att missuppfatta informatio-

nen som ges. 

Mottagaren tilltalas på två olika sätt i texten. Inledningsvis tilltalas mottagaren med för- och 

efternamn, vilket ger direkt klarhet om vem rapporten är avsedd för. Därefter tilltalas mottaga-

rens främst som “du” men ordvalet “ni” förekommer också. Ordvalet ni anses var direkt olämpligt 

enligt Forsberg (2010) eftersom det hänvisar till förr i tiden där folk utan titel tilltalades på detta 

nedlåtande vis. Det finns en eventuell möjlighet att ägarna till stallbyggnaden även ingår i tilltalet 

ni och då är det korrekt, men otydligt om vem eller vilka som avses. Sändaren benämns som 

“Länsstyrelsen” i hela texten utöver den sista delen kontaktuppgifter där sändaren benämns som 

“mig”. Enligt Forsberg (2010) är det bättre att sändare i form av myndigheter refererar till sig själ-

va med namn på myndigheten. Vid genomgång av vilka hästar som finns på gården nämns de 

både vid namn och vid ras. Det visar att sändaren har kunskap om hästarna och tonen blir väldig 

personlig.  

7.7 Jämförelse av handlingarna före och efter 2009 

Alla handlingar inleder med det viktigaste och har informativt innehåll precis som Hedlund 

(2006) anser är viktigt för ett bra Klarspråk. I två (B och C) av de äldre handlingarna kunde de 



 

34 

 

brister som krävde åtgärder förtydligats i punktform för att öka Klarspråk. Det saknas informa-

tion i samtliga handlingar om hur eventuella åtgärda brister ska redovisas. Detta innebär att mot-

tagaren behöver vända sig till sändaren för ytterligare information vilket inte stämmer överens 

med Klarspråksprojektet. Till skillnad mot de äldre handlingarna innehåller handling 1, 2 och 3 

kontaktuppgifter direkt till sändaren. I handling 2 nämns att det finns villkor som ska följas för 

att tillståndet ska gälla men villkoren nämns inte. Detta är en stor brist i kommunikationen efter-

som mottagaren återigen inte får tillräckligt med information för att kunna uppfölja villkoret som 

Länsstyrelsen syftar på. Enligt Hedlund (2006) är det viktigt att den nödvändigaste och viktigaste 

informationen finns med i texten för att öka Klarspråk. 

Samtliga sex handlingarna har rubriker som skapar struktur och en bra disposition men rubri-

kerna beskriver inte vad kommande text handlar om. Enligt Språkrådet (2008) är det bättre att 

använda verb i rubriker som hjälper till att beskriva innehållet. Inga verb används i någon av ru-

brikerna i de sex handlingarna. I två av de äldre handlingarna används en lagparagraf som huvud-

rubrik och i de nyare handlingarna är det enbart en som har en liknande rubrik. Huvudrubrikerna 

i de nyare handlingarna 1 och 3 har mer beskrivande huvudrubriker.  

Alla handlingar har logiska styckesindelningar med nya tankebanor i varje stycke och precis 

som Språkrådet (2008) nämner är det viktigt för en bra struktur på texten. I de äldre handlingarna 

A, B och C förekommer stycken som består av enbart en mening. Enligt Hedlund (2006) är det 

bra att använda sig av stycken mellan tre till tio meningar för att öka läsbarheten. I handlingarna 

1, 2 och 3 använder sändaren ett blandat aktivt och passivt språk. Detta kan anses vara en för-

sämring utifrån Klarspråksprojektet då det främst använts ett aktivt och bättre språk i de äldre 

handlingarna. Hedlund (2006) anser att sändaren bör använda ett aktivt språk då ett passivt språk 

kan skapa distans mellan sändare och mottagare.  

I handling 2 finns delar som kan tänkas vara standardmallar, något som Söderlundh (2012) 

nämner att Försäkringskassan använder i sina texter. Dessa kan antas vara standardmallar efter-

som de inte nämner någonting om mottagaren eller dennes verksamhet samt kan appliceras obe-

roende på liknande handlingar. Detta kan upplevas aningen formellt ur ett mottagarperspektiv. 

Handling A och B innehåller en del krångliga och ålderdomliga ord och kräver viss kunskap 

och förförståelse enligt Hedlund (2006) medan handling C skiljer sig märkbart mot de två övriga 

och använder ett enklare språk. Ur denna aspekt har sändaren lyckats bättre ur Klarspråkssyn-

punkt i handling C än i handlingarna A och B. De nyare handlingarna har en del ålderdomliga 

ordval men är inte lika svåra och byråkratiska som i tidigare handlingar. Ordvalen i de nya hand-

lingarna kräver viss förförståelse men i den bemärkelsen att mottagaren behöver vara bekant med 

begrepp som används vid djurskötsel och lantbruk. Fejes och Thornberg (2009) menar att för-
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förståelse är viktigt för tolkningsprocessen och att genom att ta hänsyn till mottagarens förförstå-

else kan sändaren använda och skapa ett mer mottagaranpassat språk. I de nyare handlingarna 

finns det en del värderingar från sändaren och det förekommer talspråk vid vissa tillfällen vilket 

inte förekommer i de äldre handlingarna. 

Ur ett stilistiskt perspektiv är tonen i de äldre handlingarna (A, B och C) neutral. Mottagarna 

tilltalas ibland enbart vid förnamn, ibland med för- och efternamn tillsammans och ibland med 

benämningar såsom “djurhållaren”, “föremål” och “verksamhetsutövaren”. I handlingar och stycken 

direkt efterkommande varandra där mottagaren tilltalas på många olika sätt, kan intrycket bli att 

det förekommit lite “klipp och klistra” ur Länsstyrelsens olika rapporter. I ett beslut som gäller en 

privatpersons livsnäring kan det upplevas stötande för mottagaren. Reilly och Kean (2011) menar 

att det alltid finns en fara när mottagaren tolkar en text.  

Sändaren benämns formellt och opersonligt som till exempel “Länsstyrelsen”, “djurskyddsinspek-

törerna” och “miljökontoret”. Vid något enstaka tillfälle benämns sändaren som “vi”. Forsberg (2010) 

menar att när sändaren eller organisationen benämns som “vi” skapas en dialog till mottagaren 

som upplevs positiv. Sändaren har i två handlingar gett mottagaren ökad kännedom om ärendet 

genom att återge konversationen och visar därmed att mottagaren har varit i åtanke vid produk-

tionen av beslutet. Lagerholm (2012) menar att det är viktigt att sändaren reflekterar över vem 

som är mottagaren och vilka kunskaper denne har eftersom att detta kan inverka på mottagarens 

tolkning av budskapets innehåll, språkliga form och framförande. 

I de nyare handlingarna A, B och C tilltalas mottagaren generellt mer personligt med “du” och 

sändaren mer opersonligt gentemot tidigare handlingar. Enligt Forsberg (2010) uppnår sändaren 

större trovärdighet när mottagaren tilltalas med “du”. Däremot anser Lagerholm (2012) att dialo-

gen förloras eftersom sändaren benämns mer formellt och inte längre med “vi”. I handling 3 be-

nämns hästarna inte bara vid ras som i övriga handlingar utan även vid namn. Det skapar tydlig-

het men risken är att sändaren känns för personlig och informell. I samma handling väljer sända-

ren att vid enstaka tillfälle benämna mottagaren som “ni”. Detta anses direkt olämpligt enligt 

Forsberg (2010) eftersom att det hänvisar till en tid där människor utan titel tilltalades på detta vis 

och därför ger en negativ klang. 

7.8 Slutsatser 

Vid den första delfrågan i uppsatsens frågeställningar om hur texterna i handlingarna ser ut utef-

ter Klarspråksprojektets test och riktlinjer är de främsta slutsatserna dessa:  

Vad gäller innehåll och disposition börjar alla handlingarna med det viktigaste först vilket 

stämmer överens med Klarspråkets riktlinjer. Ingen av handlingarna ger information om hur 
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eventuella brister ska åtgärdas, vilket är en stor brist i kommunikationen från sändaren till motta-

garen och går inte i linje med Klarspråk. I de tre nyare handlingarna använder sändaren ett blan-

dat aktivt och passivt språk vilket är en försämring enligt Hedlund (2006) då det skapar distans 

mellan sändaren och mottagaren. I stycket bakgrund och motivering är ett exempel på hur sändaren 

distanserar sig genom att skriva strikt, neutralt och opersonligt “Frågor om tillstånd prövas av den 

myndighet som regeringen bestämmer”. Det kan upplevas som ett sätt att frånsäga sig sitt ansvar som 

myndighet i kontakt med medborgaren och istället vara en myndighet i kontakt med regeringen. 

Det stämmer överens med Velasquez (2005) studie som tyder på att tjänstemän arbetar snarare 

mot de förväntningar som de tror att regeringen har istället för att rikta sig mot medborgarnas 

behov.  

Det finns ett tillfälle där sändaren garderar sig Länsstyrelsen när de redogör för djurskyddsin-

spektörernas inspektion. Vid två tillfällen skrivs “djurskyddsinspektörerna kunde inte se…” istället för 

att konstatera. Tvetydigheten öppnar för en tolkningslucka där mottagaren kan motsätta sig be-

slutet eftersom “att inte kunna se” är inte samma sak som att säga att det inte finns. I motsats till 

både Bartlett (2013) som menar att en myndighet inte ska be om ursäkt för ett beslut och Fahl-

gren och Sawyer (2011) som istället anser att sändaren kan missuppfattas. Vid ett hierarkiskt för-

hållningssätt till mottagaren hamnar alltså Länsstyrelsen någonstans mitt i mellan och garderar sig 

samtidigt som de ställer sig över mottagaren rent hierarkiskt. Detta riskerar att skapa både miss-

förstånd och missnöje hos mottagaren enligt Hedlund (2006). 

När det kommer till ålderdomliga, byråkratiska och krångliga ord förekommer det främst i två 

av de äldre handlingarna och enbart vid enstaka tillfällen i de nyare. Däremot används fler egna 

värderingar från sändaren i de nyare handlingarna och vid vissa fall även talspråk. Detta kan vara 

ett försök av Länsstyrelsen att sträva efter ett tydligare Klarspråk genom att, som både Hedlund 

(2006) och Forsberg (2010) nämner, använda ett enklare och modernare språk som är mer mot-

tagaranpassat. 

Vid den andra delfrågan i uppsatsens frågeställningar om hur texterna i handlingarna ser ut 

stilistiskt är de tydligaste slutsatserna dessa:  

Det finns en skillnad när det gäller tilltal och benämning av både mottagare och sändare. I de 

äldre handlingarna tilltalas mottagaren opersonligt och med neutrala benämningar så som djurhål-

laren, föremål och verksamhetsutövaren. Sändaren benämns mer personligt och tilltalet öppnar 

för en dialog med mottagaren (Forsberg, 2010). I de nyare handlingarna tilltalas mottagaren mer 

personligt däremot förloras dialogen eftersom sändaren nu istället nämns mer opersonligt. Sända-

ren visar också tydligt i två handlingar att denne har mottagaren i åtanke genom att återge tidigare 

konversation samt information. Lagerholm (2012) menar att det är viktigt att sändaren reflekterar 
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över vem som är mottagaren och vilka kunskaper denne har eftersom att detta kan inverka på 

mottagarens tolkning av budskapets innehåll, språkliga form och framförande. Det sker alltså en 

förändring mellan de äldre och de nyare handlingarna där sändaren och mottagarens tilltal skiftar 

plats med varandra.  

Det som kan utläsas ur handlingarna är att det förekommer både bra och tydligt men även 

bristande Klarspråk i samtliga handlingar. Larsson (2001) menar att utefter den linjära kommuni-

kationsmodellen utgör allt som sändaren inte avsett ett brus, det vill säga det som inte avsiktligen 

ska finnas i budskapet. Det finns många faktorer från analyserna som kan utgöra ett brus såsom 

otydliga formuleringar, krångliga ord och dålig disposition. Just bruset kan vara svårt för sändaren 

att ta hänsyn till då sändaren inte kan veta vilken situation mottagaren befinner sig i när medde-

landet tas emot. Ricoeur (refererad i Kristensson-Uggla, 1999) menar att varje läsare har egna er-

farenheter och verktyg för att tolka en text och därför kan det finnas lika många tolkningar som 

läsare. Vad sändaren däremot kan göra är att i största möjliga mån försöka förenkla tolkningspro-

cessen för mottagaren. Ett exempel på detta är möjligheten till återkoppling och enligt Shuy 

(1998) är det bra att lägga betoningen på att lösa problem inom kommunikationen på ett praktiskt 

sätt. Det framgår att mottagaren vid de nyare handlingarna har direkt möjlighet till återkoppling 

(feedback) till sändaren via telefon och e-post, vilket däremot saknas i de tre äldre handlingarna.  

För att slutligen besvara den huvudsakliga frågeställningen i denna uppsats konstateras att 

Länsstyrelsens skriftliga externkommunikation inte har förändrats sen Klarspråksprojektet inför-

des år 2009. Det går att utläsa att Länsstyrelsen har gjort försök till förändring från de äldre till de 

nyare handlingarna men att det inte har fungerat hela vägen. Det går även att se att det i vissa de-

lar faktiskt har använts Klarspråk i både de nyare och i de äldre handlingarna. Slutligen kan vi ut-

efter resultatet konstatera att Länsstyrelsen i Jönköping har mycket kvar att arbeta med för att 

skapa ärenden och handlingar som följer Klarspråksprojektets riktlinjer för ett tydligare och mer 

mottagaranpassat språk. 
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8 Resultatdiskussion 

Vikten av företags och myndigheters externkommunikation kan nog aldrig värderas tillräckligt 

högt. Kommunikationen med omvärlden är en förutsättning för hela verksamheten samt i myn-

digheters roll och ett viktigt verktyg för en fungerande demokratisk dialog. Det finns ett budskap 

som ska förmedlas från en sändare via en kanal till en mottagare.  

Vi har i denna studie undersökt Länsstyrelsen i Jönköpings skriftliga externkommunikation 

utifrån Klarspråksprojektets riktlinjer. Att ta del av beslut som påverkar medborgares vardag på 

ett lättförståeligt språk kan tyckas vara en självklarhet. Att Justitiedepartementet införde Klar-

språk tyder på att så inte alltid har varit fallet. Det har uppenbarligen funnits ett behov av att ska-

pa riktlinjer för hur medborgarnas demokratiska rättigheter ska bemötas när det gäller hur be-

slut ska utformas. Textanalysen i denna studie visar att språket har förändrats över tid men inte 

nödvändigtvis på grund av Klarspråksprojektets införande i Jönköping. Bakom varje beslut finns 

en sändare och mänskliga egenskaper kan vara av betydelse för hur en text konstrueras. Varje text 

utsätts dessutom för mottagarens tolkning och det är inte alltid sändaren och mottagaren uppfat-

tar samma sak när de läser en text.  

Resultatet av denna studie visar att sändaren (Länsstyrelsen i Jönköping) kan antas ha haft 

mottagaren i åtanke vid utformningen av de skriftliga beslut som har varit underlag för analysen. 

Den information som har varit av vikt att förmedla har förmedlats och sänts till mottagaren via 

post. Syftet är det som varit att förmedla ett beslut kan konstateras ha uppnåtts men hur mottaga-

ren har uppfattat det svårt att uttala sig om. 

Ingen har patent på ord och ingen har patent på en viss tolkning av ord eller en text. Alla in-

divider har sin egen förförståelse som agerar som verktyg när vi försöker tolka en text. Tolkning-

en blir därför ytterst individuell. Det finns dock ett gemensamt språk och genom att anpassa sin 

text till vad som kan tänkas vara allmängiltigt kan sändaren åtminstone (om än inte helt) styra hur 

budskapet tolkas. Det verktyg Klarspråksprojektet erbjuder sändaren är ett test där sändaren själv 

kan ställa enkla frågor till sin text för att kontrollera att vissa funktioner uppfylls. Att tolka kan 

ibland olyckligtvis förknippas med att tycka. Det teoretiska perspektivet och tolkningsmodellen 

måste därför stå i fokus för en textanalys. Tolkningen av ett budskap är beroende av mottagarens 

förförståelse men också av sändarens insikt av denna förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln 

visar hur del och helhet gemensamt och var för sig skapar förståelse. I tolkningsprocessen och i 

analysen tittade vi på om textens delar säger samma sak, vilken förförståelse som kan förväntas 

behövas och om sändaren har haft mottagaren i åtanke. Texterna före och efter Klarspråkspro-

jektets införande visade inga större skillnader. Sändaren har i rollen som beslutande myndighet 
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makt att påverka medborgares vardag och verksamhet. Det är en makt som måste behandlas med 

ansvar.  

Varför upplevs då Länsstyrelsen språk i beslut som svårläst? En orsak kan vara att det finns 

en inomboende organisationskultur som medvetet eller omedvetet styr sändarens sätt att uttrycka 

sig. Organisationskultur är svårt att studera både utifrån och inifrån. Värderingar som förekom-

mer på en arbetsplats eller organisation kan vara svåra att definiera. En myndighet som Länssty-

relsen har riksdagens och regeringens uppdrag att följa och ska samtidigt värna om människorna i 

sitt län. Varje beslut kan överklagas och tydliga formuleringar är viktiga för att undvika kritik. Kri-

tiken kan komma från flera håll; mottagarna, uppdragsgivare (riksdag och regering), organisatio-

nen i sig och samhället i stort. Jacobsen och Thorsviks organisationsmodell visar hur en organisa-

tion påverkas både utifrån och inifrån. I en myndighet som Länsstyrelsen som har ett stort ansvar 

för samhället och medborgarna, kan nyttan med ett tydligt regelverk och ett gemensamt språk 

vara tydligt. Organisationskulturen kan dock ha institutionerande inverkan och det kan ta tid in-

nan förändringar märks. Ett tydligt exempel på detta är Klarspråksprojektet.  

Handläggarna på Länsstyrelsen arbetar i en myndighetsmiljö och eftersom de i sin beslutande 

position riskerar att bli ifrågasatta kan kravet på att vara korrekt ta sig i uttryck genom att gömma 

sig bakom lagar och paragrafer. Resultatet av analysen visar att Länsstyrelsen i Jönköping till 

största del är korrekt i sin kommunikation med medborgarna men att det finns utrymme för för-

bättringar. Klarspråksprojektet har inte påverkat språkbruket nämnvärt. Ur ett hermeneutiskt per-

spektiv kan det antas att sändarens avsikt har nått mottagaren och kunnat tolkas som avsett. Att 

ett enklare språk hade varit önskvärt har mindre betydelse för hur Länsstyrelsen externkommuni-

kation har fungerat.  

En fråga som dock skulle kunna ge uppslag till vidare forskning är hur mottagarna faktiskt 

har upplevt kommunikationen. Lyckas Länsstyrelsen i Jönköping med sin målsättning att verka 

nära människorna i varje län? Upplever medborgarna att kommunikationen fungerar som en dia-

log eller upplevs kommunikationen som en envägskommunikation där enbart Länsstyrelsen får 

komma till tals? Justitiedepartementets önskan om att myndigheter ska kommunicera på ett enk-

lare språk är självklart en bra intention, men vad händer om en myndighet i en beslutande posi-

tion blir mer personlig i sin kommunikation? Kommer medborgarna känna att deras demokratis-

ka rättigheter tillgodoses bättre om språket blir enklare och mer talspråkligt? Denna studie ger 

inte svar på dessa frågor men kan däremot konstatera att Länsstyrelsen i Jönköping har haft mot-

tagaren i åtanke i sin kommunikation vilket är en bra utgångspunkt för en konstruktiv kommuni-

kation. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Handling A från 2005 

I Bilaga 1-6 har vi valt att censurera namn på människor, namn på djur, personnummer, adresser, 

telefonnummer, e-postadresser och fastigheter i handlingarna av etiska skäl. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Handling B från 2007 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Handling C från 2007 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4: Handling 1 från 2012 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 5: Handling 2 från 2013 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 6: Handling 3 från 2014 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


