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Sammanfattning 
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Naturvårdsverket följer sina egna språkriktlinjer och språklagens 11§. Genom att analysera 
webbtexterna på de nio mest besökta webbsidorna har jag försökt få svar på dessa frågor. Min 
teoretiska utgångspunkt har varit dialogismen och begreppet adressivitet. Metoden har varit en 
textanalys där jag undersökt delar i den ideationella och textuella strukturen. Undersökningens 
resultat visar att texterna är oenhetliga: det finns problem på flera nivåer i samtliga texter, vilket 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mina tidigare erfarenheter av Naturvårdsverkets arbete  

Under hösten 2008 gjorde jag och Sofie Nathanson en kommunikationsetnografisk 
undersökning av hur arbetet med Naturvårdsverkets webbplats går till. Syftet var att undersöka 
och identifiera orsakerna till att Naturvårdsverkets webbtexter inte fungerar i sitt befintliga 
skick. Våra två handledare under praktiken ansåg att det fanns problem med texterna, något vi 
med vår egen erfarenhet från vår utbildning lätt kunde se. Redan från början kunde vi konstatera 
att det fanns problem på flera nivåer. Webbplatsen har uppdaterats sedan vi genomförde 
praktikperioden, däremot har innehållet, varken texter eller grafik, inte förändrats på något 
avgörande vis sedan dess. 
 
Problemet är att det dels finns en väldigt stor mängd information, som är disponerad på ett sätt 
som försvårar för besökaren att hitta rätt, dels är språket väldigt varierande. Ofta förekommer 
komplicerade ord och uttryck, samt långa meningar. Detta är grundläggande anledningar till att 
en text inte är begriplig. 

 
Vår undersökning visade fyra tydliga faktorer som påverkar texterna på webbplatsen negativt. 

• Mottagaren är delvis okänd, dels för skribenten och dels för hela Naturvårdsverket. 

• Det finns problem kring vem som har ansvar för webbtexterna. Informatörernas 
ställning har låg status. 

• Skrivprocessen ser olika ut på alla avdelningar och sekretariat. 

• De språkriktlinjer som finns för webbplatsen är inget regelverk. 

 
Naturvårdsverket har en kommunikationsstrategi och språkriktlinjer. Enligt båda dessa ska 
skribenten tänka på sina läsare. Det är dock svårt för skribenten att skriva för en tänkt läsare, när 
den inte vet vem mottagaren är. Det blir en krock mellan skribentens tänkta mottagare och den 
faktiska läsaren. Naturvårdsverket har fastställt att de har två målgrupper: ”En miljöintresserad 
allmänhet” och ”Miljötjänstemän”. Det finns inget underlag som visar att detta är deras 
besökare. Detta leder till är att det även är svårt för den som ska publicera något på 
webbplatsen, när denne inte vet vad som ska publiceras på webbplatsen. Avdelningarna får 
själva avgöra vad de vill och inte vill lägga upp på webbplatsen. 

Ansvar och skrivprocess 

Vi fick veta att det är vanligt att det uppstår diskussioner mellan handläggare och 
webbsamordnare om hur webbtexterna ska utformas. Informatörernas expertkunskap 
respekteras inte och många anser att ”alla kan skriva”. Hur mycket tid webbsamordnarna har 
avsatt i sin tjänst för att arbeta med webben skiljer mellan de olika avdelningarna. 
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Språkriktlinjerna 

Gällande språkriktlinjerna kom vi fram till att de inte följs som önskat. Detta kan bero på att de 
bara är riktlinjer och inte regler. De är heller inte förankrade uppifrån ledningen, utan skrivna på 
initiativ av en informatör. Den grafiska utformningen skulle också kunna ge mer tyngd åt 
dokumentet, idag är de skrivna i den mall för PM som Naturvårdsverket använder till alla sina 
PM. Det ser alltså ut som ett vanligt PM, som inte sticker ut i mängden. 

Våra slutsatser 
Slutsatsen vi drog var att det behövs ett tydligare regelverk för arbetet med webbplatsen. Med 
tydligare regelverk menar vi allt från språkriktlinjer som är väl förankrade i hela organisationen, 
som har stöd från ledningen och som är grafiskt tilltalande. Det behövs även en samsyn, det vill 
säga att alla som arbetar med webbplatsen har samma syn på webbplatsen och hur arbetet med 
den ska gå till. En samsyn om vad som ska finnas där och vad som inte ska finnas. Slutligen 
behövs ett bättre klarspråksarbete. Naturvårdsverket är en myndighet och är därför skyldiga att 
använda sig av klarspråk. För att webbplatsen ska fungera väl behövs således ett tydligare 
regelverk, en samsyn samt klarspråksarbete. 

1.2 Om Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten i Sverige och lyder under 
miljödepartementet. Deras uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. 
Organisationen består av cirka 550 medarbetare, fördelade på fem avdelningar, fyra sekretariat 
och en verksstab. De flesta har sin arbetsplats på Valhallavägen i Stockholm, övriga arbetar i 
Östersund och Kiruna. 

Naturvårdsverket har en decentraliserad organisation. De som har det övergripande ansvaret för 
intern och extern kommunikation i stort kallas Informationssekretariatet. Därutöver finns ett 
stort antal informatörer som arbetar ute på Naturvårdsverkets olika avdelningar och sekretariat. 
Det finns också en central webbredaktion som har det övergripande ansvaret för webbplatsen 
och de så kallade ”förstasidorna”.  Den största delen av texterna till webbplatsen skrivs ute på 
avdelningarna. Ofta är det en handläggare, alltså en sakkunnig expert, som står för själva 
informationsmaterialet. Det är inte säkert att det är en informatör som skriver texten, det kan 
vara handläggaren. Det är inte heller säkert att en informatör har tittat på texten innan den läggs 
upp. 

I början av år 2009 upplöstes det dåvarande Informationssekretariatet. Fram till februari 2010 
leddes det av biträdande generaldirektör Eva Smith, som också gjorde ett förslag till en ny 
organisation av verkets informationsarbete. Hon kom bland annat fram till att Naturvårdsverket 
ska ha ett informationssekretariat, direkt underställt generaldirektören och att detta ska 
bemannas med en informationschef, en presschef och tre till fyra strategiska informatörer. Den 
så kallade centrala webbredaktionen flyttades till en ny avdelning, Serviceavdelningen. 

1 februari 2010 tillträdde den nya informationschefen Berit Oscarsson. Sedan 1 april har det nya 
informationssekretariatet arbetat tillsammans. Det består av informationschefen, två 
informationsstrateger, fyra informationssamordnare och en webbstrateg. 
Informationssamordnarna tillhör informationssekretariatet men kommer att vara placerade ute 
på avdelningarna. 



 

 4

Arbetet med information har alltså just fått nya förutsättningar och kommer med stor 
sannolikhet att förändras i och med det nya informationssekretariatet. Att det kommer att 
påverka webbplatsen är säkert; men eftersom det arbetet inte kommit igång ännu kan jag inte 
säga något om det. De texter som låg på webbplatsen då jag valde ut dem har legat där i ett år, 
och alltså kommit till under de gamla förhållandena. De har inte infört några nya riktlinjer, 
förändringar i styrande dokument eller undersökningar sedan dess. Däremot har runt hundra 
medarbetare gått en kurs i att skriva för webben. I efterhand ser jag att det kunde varit intressant 
för mig att komplettera med en undersökning av hur medarbetarna uppfattat denna kurs och om 
deras attityder till webbarbetet har påverkats.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att analysera texter på Naturvårdsverkets webbplats för att se om 
det stämmer att texterna är av skiftande kvalitet och att webbplatsen är oenhetlig. Detta är min 
hypotes. Den har sin grund i den kommunikationsetnografiska undersökning som jag och Sofie 
Nathanson genomförde hösten 2008 och våren 2009 på Naturvårdsverket. 

Mina frågeställningar utgår från de språkriktlinjer som Naturvårdsverket har för sin webbplats. 
Frågorna utgår även från Språklagens 11§. Dessa är: Vad är det som gör att man uppfattar 
texterna som problematiska? Följer Naturvårdsverket sina egna språkriktlinjer? Hur förhåller de 
sig till den nya språklagen som trädde i kraft i juli 2009? 

Jag vill göra en analys av textens helhet för att se om huvudrubrik och mellanrubriker stämmer 
överens med innehållet, om styckeindelningen är korrekt och om det viktigaste är placerat först i 
texten och styckena. Jag vill även göra en analys av lexikon för att få svar på om texten 
innehåller svårbegripliga ord eller långa ord. 
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2. Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt beskriver jag vilken teoretisk ram jag anslutit mig till och vilken tidigare 
forskning det finns om klarspråk, webbtext och begriplighet. 

Dialogism och adressivitet 

Jag ansluter mig till ett dialogiskt synsätt. Bakhtin har en social syn på språket, vilket också jag 
har. Han menade att ”Språket ingår ju i livet genom konkreta yttranden (som realiserar språket) 
och genom konkreta yttranden ingår också livet på samma sätt i språket.” Med yttrande menar 
Bakhtin ungefär detsamma som text. Han talar om att språkets betydelsebärande enheter, det vill 
säga ord och satser, för sig inte är personliga, inte tillhör någon och inte är adresserade till 
någon. Men när ord och satser blir ett yttrande, får de expressivitet (med detta menas ungefär att 
de får betydelse, Bakhtin 1997:225). 

Ett av Bakhtins nyckelbegrepp är adressivitet: ett yttrande är förutom expressivt också adressivt. 
Det innebär att alla texter riktar sig till någon, på något sätt. Ett yttrande har alltid en adressat. 
Adressaten är en deltagare; det kan vara en helt obestämd ”annan”, eller mer bestämd (Bakhtin 
1997:234). Hur yttrandet utformas beror på vem yttrandet riktar sig till, men också hur den som 
konstruerar yttrandet föreställer sig vem den riktar sig till. När man bildat sig en uppfattning om 
yttrandets riktning tar man också i betänkande hur yttrandet kommer att tas emot, och därför 
konstrueras också yttrandet efter hur man tror att adressaten kommer att uppfatta yttrandet. 
Bakhtin talar även om att man inte kan analysera en enskild sats åtskild från kontexten 
(1997:239). 

Adressiviteten påverkar textens form, eftersom skribenten väljer genre, stil etc. enligt sin 
uppfattning om läsarna (Blåsjö 2004:39). Alltså visar detta också hur skribenten förhåller sig till 
mottagaren, vilket har med adressivitet att göra i ett större perspektiv. Den tidigare forskning 
som jag presenterar nedan har med adressivitet att göra. 

Tidigare uppsatser 
Det finns forskning om begriplighet och om att läsa på skärm, och det finns en bok om hur man 
skriver klarspråk på internet. Språkkonsultstudenter före mig har undersökt myndigheters 
mottagaranpassning på webben (Salö 2009) och begriplighet i myndighetstexter (Mörner 2002, 
Nord 2002).  Jag har valt att analysera texterna för sig, och tar inte hänsyn till andra delar som 
kan påverka hur läsaren uppfattar texten, som exempelvis webbplatsens struktur. Detta till 
skillnad från Linus Salö (2009:7) som ser hela webbplatsen som en text och hänvisar till 
Karlsson (2007:20-25) som skriver om ett vidgat textbegrepp. Han ser alltså inte bara 
webbtexterna, utan även den struktur som finns där. Jag har alltså valt denna avgränsning 
eftersom jag anser att det är det rent textuella som är intressantast. Webbplatsens struktur är 
också en del som jag skulle ha kunnat analysera, men jag valde att avgränsa mig. 
De texter jag tittat på klassas dels som webbtexter, eftersom de är texter publicerade på webben. 
Men de har också en myndighet som avsändare, vilket innebär att de även är myndighetstexter. 
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Om klarspråk 

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk 
handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter 
som skrivs av myndigheterna. 

Till klarspråk hör också begreppet ”mottagaranpassning”. Detta begrepp kan kopplas till 
Bakhtins tankar om adressivitet. Klarspråk och mottagaranpassning handlar om att skribenten 
ska ha sin mottagare i åtanke då denne skriver en text. Bakhtin menar att ett yttrande, vilket vi i 
detta fall kan säga är samma som en text, alltid har en adressat. Detta är också uppfattningen 
man måste ha då man skriver en begriplig text. Man måste ha adressaten, alltså mottagaren, i 
åtanke då man skriver sin text. Man måste också tänka på hur mottagaren kommer att uppfatta 
texten. 

Statskontorets rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001) är en utvärdering av 
kvalitet och begriplighet i myndighetstexter. Utvärderingen visade att de största bristerna i 
myndighetstexter ofta är frånvaron av ett mottagaranpassat helhetsperspektiv. Utvärderingen 
ledde också fram till ett analysverktyg som myndigheter kan använda sig av för att värdera 
begripligheten i sina egna texter. Verktyget kallas för Klarspråkstestet. I detta testas 
mottagaranpassning, huvudbudskap, textstruktur och textbindning, meningar samt ord och 
fraser. Innehållets svårighetsgrad, den språkliga utformningen, sambandet mellan text och 
kontext samt läsarens förkunskaper, förväntningar och läsmål är alla exempel på faktorer som 
spelar in om en text är begriplig eller inte (Nyström Höög 2006:85). 

I boken Service på nätet (Olovsson et. al. 2009) har Språkrådet samlat artiklar som bygger på 
föredrag från den nordiska klarspråkskonferensen ”Myndigheternas webbsidor”. I artikeln 
”Skattemyndigheter på webben – dubbel mottagaranpassning eller ingen alls?” redovisar Merja 
Koskela resultaten från ett projekt hon genomfört om skattemyndigheternas webbsidor. Hon ser 
myndigheten som en expert som vänder sig till allmänheten med viktig information på ett 
specialistområde. På skattemyndigheterna möts fackspråket, myndighetsspråket och det nya 
mediet, alltså webbens, språk. Koskela menar att det kan vara svårt för en myndighet att 
mottagaranpassa sina webbtexter, eftersom man gör samma text tillgänglig för alla (2009:69). 

Koskela skriver om tre typer av mottagaranpassning för myndighetstexter på webben 
(2009:69ff). Dessa är innehållslig mottagaranpassning, språklig-stilistisk mottagaranpassning 
och visuell-hypertextuell mottagaranpassning. Den första handlar om innehållet och hur man 
har anpassat det efter besökaren; om det är privatpersoner, ungdomar, företag och så vidare. 
Den andra handlar om vilka val av ord och uttryck man gör. Dessa två kan kopplas till min 
undersökning, medan jag inte lagt någon vikt vid den sista, som handlar om hur typografiskt 
tilltalande texten är. När det gäller språklig-stilistisk mottagaranpassning skriver Koskela att 
”termer hör till myndigheters fackspråk och det kan ibland vara svårt för myndigheterna att 
förstå att termerna inte är lika klara för läsarna som för dem själva” (2009:75).  

Bland annat slår Koskela fast att rekommendationer för klarspråk liknar de för webbskrivande 
och hänvisar till Karlsson (2000) och Englund Guldbrand (2004). Myndighetskommunikationen 
och webbkommunikationen måste mötas halvvägs för att det ska bli ett bra resultat. Koskela 
avslutar sin artikel med att säga att det gäller att komma ihåg att klarspråk är bra webbspråk 
(2009:78). 
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Om webbtext 

Att skriva för webben skiljer sig i viss mån från att skriva för tryckta medier, eftersom läsaren 
ser texten på en skärm och inte på ett papper. För att göra information tillgänglig på webben 
måste gränssnittet vara tillgängligt. Att läsa på skärm är inte samma som att läsa på papper. 
Gränssnittet, det vill säga tekniken och utformningen av det som visas på skärmen, får inte ställa 
för höga krav på den personliga förmågan. Ju lägre krav gränssnittet ställer, desto tillgängligare 
är det (Englund & Sundin 2006:130). I ett större perspektiv handlar det alltså om att underlätta 
för besökaren att hitta den information den söker. När vi besöker nätet har vi ofta bråttom att 
hitta det vi vill ha, och hittar vi det inte fort klickar vi oss vidare tills vi finner det. I detta ingår 
också själva webbtexten; och vikten av att budskapet i den når fram.  

När vi söker speciell information orienteringsläser vi, en process som kallas skanning 
(Holsanova et. al. 2008:148). Vi söker av vissa delar, letar efter intressanta ingångspunkter och 
när vi finner det, klickar vi oss vidare. Själva läsprocessen på skärm skiljer sig dock inte 
nämnvärt från att läsa på papper. Samma sak verkar gälla för läsning på skärm som det 
Gunnarsson kom fram till i sin studie redan 1982 i sin avhandling om lagars begriplighet; 
nämligen att vi läser olika texter på olika sätt, med olika läsmål (Holsanova et. al. 2008:148). 
Alltså, beroende på vad vi har för mål med läsningen ändras vårt läsbeteende. Det är kopplat till 
kognitiva och emotionella processer. Hur vi läser texten beror på om vi vill komma ihåg det vi 
läser, lära oss det, eller bara läsa för skojs skull. 

Om begriplighet 

Begreppet begriplighet och idéerna om vad som är begripligt har stöd från den 
språkpsykologiska forskningen. Det man har kommit fram till är att korttidsminnet inverkar på 
hur lätt vi har att förstå en text. I sin bok Språkpsykologi (2004) förklarar Lars Melin att allt vi 
läser sparas i korttidsminnet, tills vi kan validera om det och förstå vad det är vi har läst. Ju 
komplexare en mening är, desto längre lästid kräver den. Vi använder korttidsminnet för att 
sortera informationen som vi har fått. Ju längre korttidsminnet måste vara aktiverat, desto längre 
tid tar det att läsa. Långa fraser, satsflätor och sammansatta ord är andra exempel på vad som är 
svårhanterligt för korttidsminnet. Att en text är komplex försvårar läshastigheten och förståelsen 
för alla läsare, men speciellt svårt blir det för dem som redan är lässvaga. 

Fyra sätt att försvåra en text (Melin 2004:68): 
• Komplexitet 
• Packad 
• Abstrakt 
• Dåligt bunden 

 
Fem sätt att förenkla (Melin 2004:76): 

• Konkretisera 
• Ta rätt perspektiv 
• ”Human touch” 
• Fokusera någon viss aspekt 
• Röster och kausalitet 
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3. Material och metod 

I detta avsnitt kommer jag att berätta mer om mitt material, vad det består av och hur jag valde 
ut det. Jag kommer också att beskriva den metod jag har använt då jag har analyserat texterna. 

3.1 Material: Texterna 

Naturvårdsverkets webbplats består av en stor mängd sidor, runt 7000. Jag har gjort ett urval 
och bestämt mig för att analysera de texter som är mest besökta. Jag har tagit bort de sidor som 
inte innehåller löptext ur statistiken. Jag har också valt bort sidor som ”Lediga jobb” och ”Om 
Naturvårdsverket”. Texternas längd varierar mellan 217 ord och 436 ord. Antalet meningar 
varierar mellan 19 och 27 stycken.  

Jag har tittat på statistik över Naturvardsverket.se:s mest besökta sidor från 1 januari 2009 – 1 
januari 2010. Det är de så kallade ingångssidorna som hamnar i topp (se figur 1, ”Klickade 
rubriker”), men dessa innehåller ingen löptext. Därför har jag tittat på de sidor som ligger under 
dessa ingångssidor, och som innehåller löptext. Dessa kallar jag ”undersidor”. Endast när det 
gäller sidorna om Allemansrätten så har ”undersidor” hamnat högre i statistiken än vad 
ingångssidan har gjort. Detta beror på att besökaren har kommit till sidan direkt via en länk, 
antingen från en annan webbplats eller från någon sökmotor. 

Jag vet inte hur länge besökarna stannat på respektive sida och om de har hittat den information 
de har sökt. Att dessa sidor är de mest besökta är dock en indikation på att sidorna är populära, 
vilket jag anser är tillräcklig grund för att motivera att jag valt dem som analysmaterial. 

Den mest besökta ingångssidan heter ”Klimat i förändring” och har 52962 besökare. Från denna 
ingångssida är rubriken ”Så förändras klimatet” mest populär, 14619 personer har gått vidare till 
denna. Därifrån har de sedan besökt någon av de tre undersidorna ”Världen blir varmare”, ”Så 
påverkas Sverige” och ”Därför blir det varmare. Figuren på nästa sida visar samma samband för 
de övriga texterna. 
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Figur 1. 
Struktur 
Naturvardsverket.se

 

3.2 Analysmetod 
Jag har valt mina analyskategorier utifrån Hellspong & Ledins Vägar genom texten (1997). Men 
jag har utgått från Naturvårdsverkets språkriktlinjer och operationaliserat mina analysfrågor 
utifrån dessa. Jag har analyserat strukturen utifrån den ideationella analysmetoden; genom att se 
vilka makroteman och mikroteman som finns (se Hellspong & Ledin 1997:118ff). Med hjälp av 
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denna analys har jag fått svar på frågorna ”Står det viktigaste först i texten?”, ”Finns detaljer 
som är onödiga?” och ”Är styckeindelningen korrekt? Står det viktigaste först i styckena?”. 
Jag har också tittat på presuppositioner och inferenser, det vill säga vad som tas för givet i 
texten och hur mycket läsaren själv måste förstå för att kunna ta till sig innehållet (Hellspong & 
Ledin 1997:127).    

Jag har även analyserat lexikonet utifrån den textuella analysmetoden (Hellspong & Ledin 
1997:78-79); genom att räkna orden har jag fått svar på frågorna ”Är krångliga ord utbytta till 
sådana läsaren känner igen?”, ”Innehåller texten många långa meningar?”, ”Finns det svåra 
ord?”, ”Består texten övervägande av substantiv eller verb?”. Genom att analysera detta kan 
man få svar på hur informationstät texten är, men även hur detaljerat texten beskriver 
sakförhållanden. Jag har också tittat på verbfraserna och om de innehåller många passiva verb. 
Ju fler passiveringar en text innehåller, desto mer abstrakt är den.  

Utöver detta har jag även räknat ut varje texts LIX-värde, som är ett sätt att räkna ut en texts 
läsbarhetsindex. Man räknar medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 
bokstäver) och uttrycker detta i procent. Sedan kan man avläsa hur läsbar en text är utifrån 
en skala. Anledningen till att jag valt att ha med denna information, är att Naturvårdsverket 
själva räknar ut LIX-värdet på sina texter och använder det som ett verktyg. Jag kommer att 
diskutera LIX-värdets fördelar och nackdelar senare i denna uppsats. 

När jag refererar till rader är det mina egna utskrifter av texterna jag hänvisar till (se bilaga). Jag 
har kopierat texterna från webbplatsen och klistrat in texten i Word. Jag har ändrat typsnitt och 
teckenstorlek för att ge mig själv en mer läsvänlig utskrift. Rubriker, styckeindelning och 
blankrader är identiska med de på webbplatsen. Det är alltså radanvisningarna som inte stämmer 
med raderna på webbplatsen.  

Ett av Naturvårdsverkets mål i sin kommunikationsstrategi är att deras verktyg ska kunna 
användas på ett effektivt sätt och att innehållet är aktuellt, efterfrågat och behövt. Om det är det 
kommer jag inte att kunna besvara. Det kräver en undersökning där användarna av 
Naturvårdsverkets webbplats kommer till tals. Jag måste avgränsa mig inom ramarna för en 
kandidatuppsats. 

I nästa avsnitt redovisar jag i vilken kontext Naturvårdsverkets texter blir till. Alla texter måste 
ses i sitt sammanhang då man analyserar dem. Jag redovisar min undersökning av 
Naturvårdsverkets förutsättningar för skrivande, vilket innebär att jag berättar om vilka 
riktlinjer, bestämmelser och strategier de har för sitt arbete med språket. Analyserna redovisar 
jag i avsnitt 5.  
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4. Förutsättningar för 
Naturvårdsverkets skrivande 

Detta avsnitt är den första delen av mitt resultat. Här beskriver jag i vilken kontext 
Naturvårdsverkets webbtexter blir till. 

4.1 Om språklagen 
Den så kallade språklagen behandlar hela språksituationen i Sverige och slår fast vilken 
ställning svenskan och andra språk har i samhället. Lagen värnar om svenska språket och den 
språkliga mångfalden. 

Lagen är utformad som en ramlag vilket innebär att det inte delas ut några straff till den som 
inte följer den. Däremot finns det möjlighet att JO-anmäla till exempel en myndighet som inte 
lever upp till lagen. Språkrådet har också fått i uppgift att följa upp hur lagen följs.  

För myndigheter, som Naturvårdsverket, gäller att de ska använda svenska som huvudspråk. 
Allmänna handlingar ska till exempel finnas på svenska. Det språk de använder ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt. Det innebär att språket ska följa den officiella språkvårdens 
rekommendationer och kunna förstås av den enskilde. Det kräver ett enkelt språk utan 
svårbegripliga ord och med en enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Jag utvecklar detta 
under rubriken ”Vad innebär ett vårdat, enkelt och begripligt språk?”.  

För Naturvårdsverket är det 11§ ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 
begripligt” som är mest relevant. Detta är den så kallade klarspråksparagrafen. språklagen har 
medfört en skärpning av kraven på klarspråk i förhållande till förvaltningslagens 7§ (1986:223). 

 

Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall 
myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 

 
Språklagen gäller all offentlig verksamhet, inte bara den som bedrivs av 
förvaltningsmyndigheter. Naturvårdsverket bör följa denna lag. 

Vad innebär ett vårdat, enkelt och begripligt språk? 

Enligt Språkrådet ska vårdat språk följa den officiella språkvårdens rekommendationer och 
kunna förstås av den enskilde. Ett enkelt språk är ett språk utan svårbegripliga ord och med en 
enkel och tydlig grammatisk uppbyggnad. Det krävs för att språket ska vara vårdat. När språket 
är begripligt är det anpassat så att mottagaren bör kunna förstå. Även den grafiska utformningen 
ska vara enkel och tydlig. Man bör så långt som möjligt ta hänsyn till särskilda kommunikativa 
behov hos olika grupper. Exempel på dessa är: personer med annat modersmål än svenska, 
personer med funktionsnedsättning. Innehåll kan presenteras på olika sätt; lättläst svenska, 
punktskrift, i talad form eller på annat språk än svenska. 
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Det är ett självklart krav att språket i offentlig verksamhet ska vara begripligt för medborgarna. 
Inte minst är det viktigt av demokratiska skäl och av rättssäkerhetsskäl. Om språket är begripligt 
ökar det också medborgarnas förtroende för det offentliga (Språkrådets tolkning av lagen 
7:2010).  

För Naturvårdsverket innebär språklagen att myndigheten ska reflektera över 
språkanvändningen och bedriva systematiskt klarspråksarbete. 

Dessa frågor från språklagen har jag utgått från då jag gjort mina analysfrågor 

Språklagens 11§ 

• Är språket vårdat, enkelt och begripligt? 
• Följer det den officiella språkvårdens rekommendationer, det vill säga klarspråk? 
• Kan språket förstås av den enskilde? 
• Är språket enkelt, utan svårbegripliga ord? 
• Har språket enkel grammatisk uppbyggnad? 
• Är språket anpassat så att det kan förstås av mottagaren? 
• Är den grafiska utformningen enkel och tydlig? 

 

4.2 Språkriktlinjer 
På Naturvårdsverkets intranät finns dokumentet ”Så här skriver vi på vår webbplats”. Det 
innehåller råd om hur de som skriver på webbplatsen ska utforma sina texter. Dessa kallas inom 
Naturvårdsverket för ”språkriktlinjer” och det är också den termen som jag kommer att använda 
mig av. Dokumentet är långt, 17 sidor, och innehåller mycket löptext. Det är skrivet i 
Naturvårdsverkets mall för ett PM. Denna mall är mycket vanlig och används till olika typer av 
texter, exempelvis dagordning inför ett möte. I sidhuvudet står det att det är ett PM. Alltså kan 
det misstagas för att vara ett PM, som vilket annat papper som helst. 

I språkriktlinjerna står att läsa att webben är Naturvårdsverkets prioriterade 
kommunikationskanal. Webbtexterna ska dra tydliga gränser mellan Naturvårdsverkets ansvar 
och andra operativa myndigheters ansvar. Det står också följande: 

 
Det vi skriver ska vara 
• Aktuellt 
• Efterfrågat och behövt av målgruppen 
• I linje med vårt uppdrag som myndighet 
• I linje med kommunikationsstrategin 

 
Vidare består språkriktlinjerna av tips till webbredaktörerna, med en elva punkter lång 
checklista. Tipsen är, bland andra, att de som skriver ska lyfta fram det viktigaste först i rubriker 
och stycken, att de ska skapa aktiva meningar och byta ut vad man i riktlinjerna har valt att kalla 
”krångliga ord”, mot ord som läsaren känner till. 

De första sidorna i språkriktlinjerna innehåller tips om textens helhet; att använda klarspråk, 
anpassa sig till målgruppen, göra ett urval, tänka ut en disposition och ha ett bra tilltal. Därefter 
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följer några sidor med mer tekniska råd kring hur man döper länkar, anpassar texten så att den 
dyker upp i sökmotorn, samt vikten av att sätta ett bäst-före-datum på sin text. Sist i 
språkriktlinjerna finns de mer regelrätta skrivreglerna. Råd om bland annat hur man skriver 
måttbeteckningar, punktlistor och använder skiljetecken finns på dessa sidor. Dessa 
språkriktlinjer togs fram i ett samarbete mellan en informatör på I-sekretariatet och en 
informationsbyrå år 2006. I samband med att man tog fram de nya språkriktlinjerna ordnades 
även tre utbildningstillfällen i hur språkriktlinjerna ska följas. Alla webbsamordnare deltog i 
utbildningen. De fick då även dokumentet med språkriktlinjerna utskrivet samt en liten lathund 
att ha vid datorn. 

Dessa frågor från språkriktlinjerna har jag utgått från då jag gjort mina analysfrågor: 

Naturvårdsverkets språkriktlinjer 

• Står det viktigaste först i texten? 
• Är rubriker, ingresser och så vidare slagkraftiga? 
• Finns detaljer/information som är onödig/överflödig? 
• Är krångliga ord utbytta till sådana läsaren känner igen? 
• Är styckeindelningen korrekt? Står det viktigaste först i styckena? 
• Innehåller texten många långa meningar? 
• Finns det många svåra ord? 
• Är språket passivt eller aktivt? 
• Består texten övervägande av substantiv eller verb? 
• Hur ser bisatserna ut? 
• Är texten aktuell? 

4.3 Kommunikationsstrategi för webben och 
kommunikationshandbok 
Naturvårdsverket har en kommunikationsstrategi för webben och en kommunikationshandbok 
som gäller för all kommunikation på Naturvårdsverket. Enligt kommunikationshandboken ska 
Naturvårdsverkets webbplatser göra myndighetens uppdrag och prioriteringar tydliga, lyfta fram 
deras resultat, göra den kunskap de har tillgänglig samt erbjuda verktyg för tjänstemän. 
Dessutom ska de vara pedagogiska och inspirerande för både den professionella besökaren och 
för allmänheten. 

Naturvårdsverket vill att besökarna ska uppleva detta då de besöker webbplatsen: 

• besökarnas kunskap om Naturvårdsverkets uppdrag och verksamhet ska öka 
• besökarnas kunskap om vilka resultat som Naturvårdsverket åstadkommit ska öka 
• besökarna ska tycka att webbplatsen är pedagogisk 
• besökarna ska tycka att webbplatsen är inspirerande 
• besökarna ska tycka att den kunskap som finns på webben är relevant 
• besökarna ska rekommendera webbplatsen till andra 

Om målgruppsanpassning 

Enligt kommunikationshandboken ska Naturvårdsverkets kommunikation vara planerad. Det 
planeras genom att ha rätt budskap till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och genom rätt kanal. Det 
står att det är målgruppen som avgör språkvalet. ”Vi behöver inte vara rädda för att variera vårt 
språk, ibland behövs ett enklare, mer förklarande språk och ibland ett mer ’internt’ 
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professionellt”. För att nå mottagaren är det viktigt att informationen är relevant. Snabb 
information som alltid är aktuell och uppdaterad. 

Det står att Naturvårdsverket, genom att alltid uttrycka sig tydligt och begripligt och anpassa 
språket efter mottagaren, ökar möjligheterna till en framgångsrik kommunikations- och 
informationsverksamhet. Språket får gärna vara inspirerande och engagerande och ska alltid 
vara rakt, sakligt och grundat på fakta. Det står att de föreslår att man följer regeringens 
rekommendationer om klarspråk och förklarar vad det innebär. Vidare står att det inte finns 
några styrande dokument för hur Naturvårdsverket ska förhålla sig till målgrupper med 
särskilda behov, men att man hittar råd hos Verva. Verva finns inte finns längre men var en 
myndighet som gav ut en publikation kallad ”Vägledningen för 24-timmarswebben”, där det 
finns råd för hur offentliga organisationer ska utveckla sina webbplatser. 

Om språket i tal och skrift 

Naturvårdsverket saknar generella språkriktlinjer, men de som finns för webben kan ses som 
giltiga för hela myndigheten. Det står att ”klarspråk är myndighetens språk” och en förklaring 
till vad det innebär. Det fastställs att det viktigaste med en text är att språket är tillräckligt 
tydligt för att kommunikationen ska underlättas. Skribenten ska alltid utgå från att mottagaren 
inte känner till specifika miljöbegrepp och fackuttryck. Eftersom presstext och webbtext har en 
bredare läsekrets än vad den tänkta målgruppen är, så är det viktigt att begrepp, termer och 
fackuttryck alltid förklaras. I handboken förklaras att ”I annat fall gör läsaren eller journalisten 
det själv”, men vad läsaren eller journalisten själv gör och vad det är för skillnad på en läsare 
och en journalist är inte tydligt i denna mening. 

Kommunikationshandboken innehåller tips på hur man skriver så att mottagaren vill läsa. Dessa 
tips liknar de som finns i språkriktlinjerna.  Men här står även att skribenten ska klargöra 
arbetsfördelningen med den handläggare den skriver texten tillsammans med. Handläggaren har 
ansvar för att texten är relevant och bygger på fakta, medan skribenten (som antas vara 
informatör) har ansvar för att texten är anpassad till målgruppen.  

Kommunikationsstrategi 

Naturvårdsverket har en kommunikationsstrategi som är styrande för allt arbete med 
webbplatsen. För att arbetet med webben ska bli framgångsrikt är det viktigt att alla arbetar 
utifrån en gemensam strategi med Naturvårdsverkets målgrupper i fokus. Webben är en av 
Naturvårdsverkets två prioriterade kommunikationskanaler. Den andra är det personliga mötet. 

Målgrupper 

Naturvårdsverket menar att de dels har målgrupper och dels kommunikationsmålgrupper (se 
figur 2). Det förstnämnda är de som har intresse av informationen på webbplatsen, medan de 
senare är de som finns i tankarna då de utvecklar webbplatsens innehåll. 
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Figur 2. Målgrupper 

4.4 Kurs i att skriva för webben 
Under det senaste året har cirka hundra av Naturvårdsverkets anställda gått en kurs i att skriva 
för webben. På kursen har deltagarna fått diskutera hur man skriver en webbtext och lärt sig att 
använda ett verktyg som kallas för valideratext.se. Om man klistrar in sin text i detta verktyg 
talar det om för en vilket LIX-värde texten har, hur stor ordvariation det är i texten samt om 
texten innehåller några svårbegripliga ord. Det sista avgörs utifrån en ordlista som finns inbyggt 
i verktyget och Naturvårdsverket kan själva lägga in ord i denna lista. Verktyget erbjuder även 
en skrivhandledning i fem steg.  

4.5 Användarundersökning på 
Naturvårdsverkets webbplats 
Mellan 22 oktober - 25 november 2007 lade Naturvårdsverket ut en användarundersökning på 
sin webbplats. Detta är den enda undersökning som finns, där användarna själva har sagt vad de 
tycker om webbplatsen. Genom att tolka denna undersökning kan jag få reda på mer om 
webbplatsens målgrupper. Vänder sig Naturvårdsverket till rätt målgrupp? Vilka är det 
egentligen som besöker webbplatsen? 

Jag är medveten om att undersökningens resultat inte kan ses som helt tillförlitligt, med tanke på 
att webbplatsens besökare själva har valt om de vill besvara enkäten eller inte. Undersökningen 
är alltså inte genomförd på ett representativt besöksurval. Eftersom det är den enda 
undersökning som finns att tillgå vill jag inte bortse från den helt. Det har inte funnits tid för 
mig att själv genomföra en undersökning bland besökarna. 

Resultatet av undersökningen visar följande: Den grupp som besöker webbsidan i rollen som 
studerande, privatperson eller annat, det vill säga från målgruppen allmänheten (53 %) är större 
än den grupp som besöker webbsidan i rollen som miljötjänsteman inom näringslivet, 
länsstyrelse eller kommun, det vill säga från målgruppen professionella (47 %). Statistiken visar 
alltså att lite fler än hälften av webbplatsens besökare inte är från målgruppen professionella. 
Det som går att utläsa av statistiken är även att de flesta, på en skala mellan 1-6, där 1 är 
”instämmer inte alls” och 6 är ”instämmer helt” har besvarat frågorna med 3 eller 4. Det blir 
alltså ett medelbetyg. Av de som har lämnat en egen kommentar till vad de tycker om 
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webbplatsen är det ett stort antal som talar om att de tycker att det är svårt att hitta rätt på 
webbplatsen och komma till den information de söker. 

Användarundersökningen är snart tre år gammal. Genom publiceringsverktyget EPiServer går 
det att få information om vilka datorer som besöker webbplatsen och vilka sidor de besöker 
mest. Det går också att få reda på vilka sidor besökarna kommer ifrån och vilka de sedan går 
vidare till. Jag har fått veta att det inte finns någon som har tid att fördjupa sig i statistiken. 
Annars hade det varit ett bra verktyg för att få svar på frågan om vilka besökare 
Naturvårdsverket egentligen har och hur besökarna använder webbplatsen. Om besökarna 
slutligen finner det de söker eller ej, och hur de uppfattar texterna, kan man aldrig utläsa av 
besöksstatistik. 
 

4.6 Deltagande i möten 
Jag har suttit vid mitt skrivbord i kontorslandskapet på Naturvårdsverket och därmed befunnit 
mig i arbetsmiljön under sex veckors tid. Jag hade som ambition att vara med på möten som var 
kopplade till webbarbetet. Under denna tid var det endast ett sådant möte. De hade en workshop 
där de diskuterade ny rubriksättning för menyraden på startsidan, rubriker som jag inte har 
analyserat. Jag deltog i workshopen och försökte ge min syn på hur man sätter rubriker. Jag har 
även deltagit i ett möte om informationsarbetet på den avdelning där jag varit placerad. De har 
haft ett språkprojekt i startgroparna, men beslutade vid detta möte att skjuta projektet på 
framtiden. 

Jag har också skickat e-post till chefsjuristen Kerstin Cederlöf och frågat hur Naturvårdsverket 
förhåller sig till språklagen. Hon berättade att det lades ut en så kallad puff (en kort text på 
intranätets förstasida) med information om språklagen, med betoning på 11§, och länk till den 
på intranätet, när lagen var ny. De har också lagt till språklagen i listan på lagar och andra krav 
som styr Naturvårdsverkets verksamhet. Kerstin Cederlöf säger vidare att Naturvårdsverket 
alltid har ambitionen att följa de författningar som styr deras verksamhet och att de utgår från att 
medarbetarna också gör det. I många fall finns dock möjlighet att i någon mån välja 
ambitionsnivå. Hon säger också att Naturvårdsverket mer noga bör analysera vad språklagen 
betyder för deras verksamhet och vilken ambitionsnivå de ska ha, så att det blir en enhetlig 
tillämpning över verket. Nu när de har en informationschef på plats och ett 
informationssekretariat under utveckling hoppas hon att tillsammans med dem och 
serviceavdelningen kunna göra det på ett adekvat sätt. 
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5. Textanalys 

I detta avsnitt presenterar jag mina resultat av analysen. Det jag har kommit fram till är att 
kvaliteten på texterna varierar. Hur begripliga de är och vad som är problematiskt i dem varierar 
från text till text. Jag har valt att redovisa varje text för sig för att tydliggöra vilka problem som 
är mest framträdande för varje text. 

 

Figur 3. Statistik 

5.1 Världen blir varmare 

Denna text har en otydlig disposition, med ett fåtal rubriker. Många långa ord, det vill säga över 
6 bokstäver (32 %) och långa meningar (17,5 ord per mening) indikerar att texten är 
informationstung. 

Uppvärmningen av jordens medeltemperatur är därmed tydlig, den kunde dessutom ha varit än 
större om den inte hade motverkats av föroreningar och vulkanutbrott som ökat luftens 
innehåll av partiklar. 

     Exempel 1 

 

En övervägande del, 31 %, är substantiv, medan 15 % är verb. 17 % av verbfraserna står i passiv 
form. 20 % av textens ord är fackord eller svåra ord. Exempel: kvartssekel, partiklar och 
fördröjande inverkan. 
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Ytterligare ett problem är de presuppositioner och inferenser som förekommer i texten och som 
gör att de redan komplicerade resonemangen blir ännu svårare att förstå. Detta går jag närmare 
in på nedan. 

Makrotemat för denna text innefattar påståendet att världen blir varmare, men även vad som 
kommer att hända då världen blir varmare. Textens första mikrotema är ”De tio varmaste åren” 
(rad 5-8). Detta stycke har ingen rubrik. Stycket innefattar textens ingress samt textens första 
stycke. Nästa mikrotema, ”faktorer som hindrar temperaturen att stiga” sträcker sig från rad 6 
till rad 12. Inte heller detta stycke har fått någon rubrik. Därefter följer ett diagram som visar 
hur temperaturer har förändrats från år till år. 

Först när det tredje mikrotemat ”FN:s klimatpanels rapport om klimatet”, kommer på rad 18-29, 
blir texten berikad med en rubrik: ”IPPC:s slutsatser utgångspunkt”. Det fjärde temat, på rad 30-
35 ”Jordens klimat förändras när det blir varmare”, har också fått en rubrik: ”Mot en varmare 
framtid”. Texten bryts av med ytterligare ett diagram och sedan följer det sista stycket som 
också är det sista mikrotemat ”Växthusgaser påverkar klimatet lång tid framöver”.  

Styckeindelningen är relevant, eftersom det går att se att varje stycke har ett tema. Men av fem 
stycken finns endast två rubriker, inklusive huvudrubriken. Rubrikerna är inte informativa i den 
mån att de säger något om vad man kan läsa i stycket därefter. Rubriken ”IPCC:s slutsatser 
utgångspunkt” saknar verb, den inför också en ny term, nämligen IPCC. Styckena har inte 
någon metatext som sammanfattar det viktigaste, utan man måste läsa hela stycket för att få 
kärnan. 

Dispositionen är inte heller helt självklar. Först kommer två stycken som handlar om hur 
temperaturen har stigit de närmaste åren och vad som hindrar temperaturen att stiga mer. Sedan 
ett stycke om FN:s klimatpanels rapport. Och sedan tillbaka till att temperaturen har stigit och 
detaljer kring det i följande två stycken. Läsaren måste alltså orka läsa allt för att tillgodose sig 
all information. 

Textens första stycke innehåller ett par huvudsatser, men den största delen av texten består av 
både huvudsatser och bisatser, i många fall är det flera underordnade bisatser. Se exempel 2: 

Uppvärmningen av jordens medeltemperatur är därmed tydlig, den kunde dessutom ha varit än 
större om den inte hade motverkats av föroreningar och vulkanutbrott som ökat luftens 
innehåll av partiklar. 

Exempel 2 

Presuppositioner och inferenser 

Exempel 3 visar att läsaren måste ha kunskap om flera av textens uttryck. 

Uppvärmningen av jordens medeltemperatur är därmed tydlig, den kunde dessutom ha varit än 
större om den inte hade motverkats av föroreningar och vulkanutbrott som ökat luftens 
innehåll av partiklar. Partiklar har främst en kylande effekt eftersom de hindrar solens strålar 
från att värma jordytan. Dessutom har havet en fördröjande inverkan på 
temperaturförändringen genom att koldioxid tas upp och lagras i havet. Hela resultatet av 
växthuseffektens förstärkning har därför ännu inte visat sig i form av temperaturökning. 

     Exempel 3 
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Stycket handlar egentligen om att det hade kunnat vara varmare på jorden än vad det är. För att 
kunna dra den slutsatsen måste läsaren förstå hela resonemanget i stycket. Ett ord som 
förekommer är partiklar. Det förklaras inte i texten, men det presupponeras att läsaren vet vad 
partiklar är och accepterar att ”de har en kylande effekt”. Vad har partiklar en kylande effekt 
på? Läsaren måste själv förstå att det är luften det handlar om. (Om det nu är luften det handlar 
om, det är jag själv inte säker på.) I bisatsen förklarar skribenten vidare: ”eftersom de hindrar 
solens strålar från att värma jordytan”.   

Läsaren måste också förstå inferensen mellan utsläpp och uppvärmning. Begreppet 
uppvärmning innefattar ett längre resonemang, som inte förklaras i denna text. 

Hela stycket i exempel 3 är komplicerat. Det innefattar att det är tydligt att det blivit varmare på 
jorden, men att det hade kunnat vara varmare om det inte vore för något som kallas partiklar, 
och havet har en ”fördröjande inverkan”. Kontentan är att växthuseffekten blivit förstärkt och att 
det inte har visat sig genom att det blivit varmare än. Innebär det alltså, att det kommer att bli 
varmare? 
Först på rad 30 återkommer skribenten med detta, under rubriken ”Mot en varmare framtid”. 
Sedan upprepas information som kommit tidigare, se exempel 4. 

Mot en varmare framtid 
En höjning av den globala medeltemperaturen på ett par, tre grader under loppet av hundra år 
kanske inte låter så mycket. Men i själva verket skulle detta medföra en dramatisk förändring 
av jordens klimat. Det framgår tydligt om temperaturkurvorna för olika framtida 
utsläppsscenarier läggs in i ett diagram som visar temperaturens förändringar under de senaste 
tusen åren. 

Exempel 4 

5.2 Så påverkas Sverige 

Denna text innehåller ett flertal av de komponenter som kännetecknar en informationstung och 
komplex text. En stor del av orden är substantiv och de regerar starkt över verben. Dessa 
substantiv är både långa (över sju tecken) och sammansatta (översvämningsrisk, 
vegetationsperiod). 10 % av orden är fackord (kusterosion, sydliga arter, flöden). 

Meningarna är också långa, i genomsnitt 14 ord. Det märks på att det finns många bisatser, men 
det finns en jämvikt mellan vänstertunga och högertunga bisatser. Av verbfraserna står 27 % i 
passiv form.  

Även dispositionen försvårar texten. Till en början har texten en jämn uppdelning av 
information, men mot slutet flyter det ut i många detaljer som inte sammanhänger med 
varandra. Rubrikerna håller inte ihop texten, som även består av ett stort antal inferenser, vilket 
jag går in på mer detaljerat nedan. 

”Så påverkas Sverige” kan förstås av en person som redan har kunskaper om klimatet, hur 
klimatet ser ut i Sverige idag och det faktum att det förändras. Texten förklarar inte fackord, 
trots att en hel del sådana ord och uttryck förekommer. I varje stycke finns minst en mening 
som kräver förförståelse eller att läsaren själv kan göra inferenserna. 

Exempel 5 visar att texten inleds med denna ingress: 
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Temperaturökningen är inte jämnt fördelad över jordklotet utan väntas bli större mot polerna. I 
Sverige kan vi vänta oss effekter inom en rad områden. 

Exempel 5 

 
Detta innebär dels att läsaren måste göra inferensen att Sverige ligger nära en av polerna, 
nordpolen och alltså därför kommer att påverkas av en temperaturökning. Vidare innebär 
”effekter” i andra meningen att det presupponeras att det är effekter av en temperaturökning 
som Sverige kan vänta sig. I stycket som följer (se exempel 6) står det att ”ökningen är större 
under vintern än på sommaren” vilket i sig kräver inferensen att vintrarna framöver kommer att 
bli varmare än de är nu, och att temperaturskillnaderna mellan vinter och sommar kommer att 
vara lägre. 

Texten presenteras ur en utomstående rapportörs ögon, som underförstått är någon på 
Naturvårdsverket. Skribenten refererar till Rossby Centre på SMHI i Norrköping, som har tagit 
fram scenarier för hur Sverige kan påverkas av en global temperaturökning. Innebär detta att 
resten av texten är ett referat av vad detta center har kommit fram till, eller är det 
Naturvårdsverkets forskningsresultat?  

Rossby Centre på SMHI i Norrköping har tagit fram scenarier för hur Sverige kan påverkas av 
en global temperaturökning. Scenarierna visar hur Sveriges temperatur, nederbörd, snötäcke 
och vegetationsperiod ändras i framtiden om atmosfärens halt av koldioxid kraftigt ökas 
jämfört med förindustriell tid. En ökning av jordens medeltemperatur med 2,6 grader skulle 
enligt centrets beräkningar öka medeltemperaturen i Sverige med drygt 3,5 grader. 
     Exempel 6 

 

Min temaindelning visar att texten till en början har en ganska jämn uppdelning av information, 
men att det mot slutet flyter ut i många detaljer. 

Textens huvudtema är svårt att sammanfatta i ett ord, men är: hur Sverige kommer att påverkas 
av de förändringar som kommer att uppstå i klimatet i framtiden. Det går att se tre mikroteman. 
Det sista mikrotemat har jag kunnat dela in i ytterligare teman. Detta illustrerar hur mycket 
information som finns med i slutet av texten, och hur denna information spretar. 

 
Rad 2-12 förändring i temperaturen 
Rad 13-34 förändring av nederbörd och torka 
Rad 37-64 hur dessa förändringar kommer att påverka Sverige 
 38-42 Positiva effekter när klimatet blir varmare 
                                  Klimat som i Tyskland 
                                  Bättre odlingsförutsättningar 
 43-64 Negativa effekter när klimatet blir varmare 
                                  Mildare vintrar 
                                  Sveriges växt- och djurliv påverkas 
                                  Globalt perspektiv 
                                  Risk för översvämning 
 
Flera av temana är implicita. Det går att uttyda vilket tema ett visst stycke har, men det står inte 
klart och tydligt. Ett exempel på ett otydligt stycke i denna text är det som har rubriken 
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”Skånskt klimat i Norrland”. Detta stycke sträcker sig från rad 37 till rad 47. I exempel 7 ser vi 
alltså att texten innehåller flera teman, och att teman går över gränser i de grafiska styckena. 

Skånskt klimat i Norrland 
För Sveriges del kan effekterna av ett varmare klimat till vissa delar vara positiva. 
Medeltemperaturen behöver bara öka en grad för att Sydsverige ska få det klimat som nu råder 
i centrala Tyskland. Odlingsförutsätt-ningarna förbättras när klimatet blir mildare, något som 
förbättrar möjligheterna till ökad avkastning inom jord- och skogsbruk.  
 
Mildare vintrar ökar å andra sidan risken att vi får hit skadeorganismer och smittbärare som 
kylan hittills har förskonat oss från. Att vintrarna blir blötare medför också tilltagande risk för 
översvämning längs vattendrag och sjöar. Högre havsnivå bidrar till ökad kusterosion i Skåne 
och kan i kombination med stormar öka översvämningsriskerna i södra Sveriges kuststäder. 

     Exempel 7 

 

Att klimatet i Norrland kommer att bli som det i Skåne står det ingenting om. Varför har 
skribenten då satt denna rubrik? Rubriken leder inte läsaren genom texten, utan presenterar ny 
information som inte förklaras senare. 

Det står uttryckligen att effekterna av ett varmare klimat till vissa delar kan vara positiva. Men 
både ”vissa delar” och ”kan” indikerar en osäkerhet. De två exempel som sedan ges kräver dels 
att läsaren förstår kopplingen från att en grad högre medeltemperatur ger samma klimat som i 
centrala Tyskland, man måste också känna till vilket klimat centrala Tyskland har och att en 
grad högre medeltemperatur innebär att klimatet blir mildare. Vidare kräver texten att läsaren är 
medveten om vad ”ökad avkastning” innebär.  

Rubrikerna 

Huvudrubriken lyder ”Så påverkas Sverige”. Underförstått betyder det alltså ”Så påverkas 
Sverige av klimatförändringarna”, vilket i sin tur kräver att läsaren sedan innan känner till att 
klimatet står inför en förändring. Läsaren förväntar sig sedan att hitta svar på denna fråga; vilket 
texten också ger. 

Den första underrubriken lyder som vi sett ovan ”Skånskt klimat i Norrland”, och under denna 
rubrik finns specifika exempel på vad som kan inträffa i landet om klimatet förändras. Om den 
första underrubriken är specifik och tar upp ny information, visar exempel 8 att nästa rubrik 
”Arter påverkas” är väldigt allmän hållen. 
 

Arter påverkas 
Naturmiljön ställs inför nya förutsättningar. Visserligen kan Sveriges växt- och djurvärld 
berikas med en rad sydliga arter, men samtidigt trängs nordliga arter undan. Svenska fjällens 
samt Östersjöns växt- och djurliv bedöms särskilt känsliga för effekterna till följd av 
klimatförändringen. 
 
Sett i ett globalt perspektiv dominerar de väntade klimatförändringarnas negativa följder för 
samhället över de positiva. Sverige kommer aldrig att kunna isolera sig från effekterna av 
störningar och väderhändelser som uppträder i andra delar av världen. 
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     Exempel 8 

 

Arter påverkas alltså, men i stycket ges ingen närmare förklaring till vad som menas med det. 
Vidare går man in på det globala perspektivet, och att Sverige inte kommer kunna isolera sig 
från negativa effekter som sker i andra delar av världen. Informationen glider helt och hållet 
från rubrikens ämne. 

 

5.3 Därför blir det varmare 

Denna text är informationspackad, med 47 % substantiv och 30 % fackord. Av verbfraserna är 
17 % skrivna i passiv form. Orden är långa, liksom meningarna. Dessutom finns det mycket 
information som inte förklaras ordentligt och som försvårar texten. 

Rubriken till denna text lyder ”Därför blir det varmare” och handlar om varför jordens 
medeltemperatur stiger. Texten har tre underordnade teman. ”Hur växthusgaser påverkar 
jorden”, ”Växthusgasen koldioxid” samt ”skogsavveckling och koldioxid”. Det finns dock 
endast rubriker till två av dessa stycken. 

Texten som sträcker sig från rad 1-12 är uppdelad i tre stycken. Först därefter kommer textens 
första mellanrubrik. Det börjar med en ingress och sedan följer två stycken löptext. Det 
viktigaste i varje stycke står sist, vilket vi ser i exempel 9. 
 

Därför blir det varmare 
Atmosfärens naturliga växthuseffekt är en förutsättning för livet på jorden. Utan den skulle det 
vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är i dag. Problemet är att människans utsläpp 
nu ändrar atmosfärens kemi. Växthuseffekten förstärks med risk för allvarliga effekter världen 
över. 
 
Växthusgaser som vattenånga och koldioxid finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna 
hindrar inte solljuset från att nå ner till jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt 
upp utgående värmestrålning och reflekterar värme tillbaka mot jorden. På så sätt håller 
växthusgaserna kvar värmen kring jorden. 
 
Halterna av flera växthusgaser ökar nu i atmosfären, främst på grund av vår förbränning av 
kol, olja och naturgas. Ökande halter leder i sin tur till att växthuseffekten förstärks. Ju mer 
växthusgaser i atmosfären – desto varmare blir det. 

     Exempel 9 

 
Redan i första meningen krävs det att läsaren hänger med Atmosfärens naturliga växthuseffekt 
är en förutsättning för livet på jorden och förstår vad växthuseffekt är. Dessutom är det 
underförstått att det alltså skulle finnas en onaturlig växthuseffekt. Ytterligare exempel på 
begrepp som kräver förförståelse är människans utsläpp och atmosfärens kemi som finns i den 
tredje meningen. Det andra stycket förklarar att växthusgaser håller kvar värme runt jorden. Den 
informationen är placerad sist, efter en lång sats med underordnade bisatser som komplicerar 
meningen. 
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Under rubriken ”Koldioxid viktigaste växthusgasen” står det att det är koldioxid som bidrar 
mest till växthuseffekten. Därför kan man ifrågasätta valet att kalla det för en viktig växthusgas, 
den bidrar mest men är viktig verkligen rätt ord? Den spelar en central roll i resonemanget om 
växthuseffekten, men ordvalet är missvisande eftersom det inte är en gas som är viktigare än 
någon annan. 

Koldioxid viktigaste växthusgasen 
Den växthusgas som bidrar mest till människans förstärkning av växthuseffekten är koldioxid. 
Utsläppen kommer från vår ökande användning av kol, olja, naturgas och andra fossila 
bränslen. Koldioxidutsläpp kan inte renas bort utan hänger samman med hur mycket bränsle 
som används. 

     Exempel 10 

 
Slutligen exempel 11 som visar att en mening blir mer komplex då man väljer en 
substantivering framför ett verb är denna, där man valt användning framför att använda. 

Utsläppen kommer från vår ökande användning av kol, olja, naturgas och andra fossila 
bränslen. 

     Exempel 11 

5.4 Utsläpp av växthusgaser 

Detta är en mycket informationspackad text, vilket märks dels på att 20 % av orden är fackord, 
så som ekonomiska tillväxten, industrialiseringen, BNP, koldioxidekvivalenter. Dels märks det 
på att det förekommer en del räkneord och siffror (perioden 1999-2008, 5,4 procent, 11,7 
procent). Det förekommer mer än dubbelt så många substantiv som verb, 35 % mot 15 %. 11 % 
av verbfraserna står i passiv form. En tredjedel av alla ord är långord.  

Det finns flera ord och uttryck som inte förklaras. Jag börjar med att exemplifiera med hjälp av 
ingressen och det första stycket i exempel 12: 

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta bland OECD-länderna räknat per invånare. 
Utsläppen har de senaste åren visat en vikande trend samtidigt som den ekonomiska tillväxten 
ökat. 
 
Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser har varit starkt genom hela 
industrialiseringen. Men Sverige hör till de länder som kan visa att sambandet kan brytas. 

     Exempel 12 

 

Här nämns OECD-länderna utan någon förklaring, men man låter läsaren förstå att Sverige är 
en av dem eftersom de jämförs med de andra av dessa länder. I nästa mening står det att den 
ekonomiska tillväxten ökat. Det är ett abstrakt begrepp. När man i meningen efter det nämner 
industrialiseringen sätter man händelserna i ett perspektiv, men det är inte tydligt varför. I 
stycket som följer, exempel 13, görs fler inferenser: 

Svenska utsläpp minskar 
Under perioden 1999–2008 har de svenska utsläppen legat under 1990 års nivå med i 
genomsnitt 5,4 procent. Samtidigt har landets BNP växt med i genomsnitt cirka 3 procent per 
år. År 2008 släppte vi i Sverige ut 64 miljoner ton växthusgaser (räknat som 
koldioxidekvivalenter). Jämfört med år 2007 är det en minskning med 2,2 miljoner ton. 
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Utsläppen ligger 11,7 procent under 1990 års utsläpp. Utsläppen har till största delen minskat 
genom en övergång från olja till biobränslen i produktionen av fjärrvärme. Sveriges relativt 
låga utsläpp per person hänger delvis samman med att svensk el till största delen produceras 
med vattenkraft och kärnkraft. En ökande andel produceras också med förnybar energi (sol, 
vind och biobränsle). I andra europeiska länder är det däremot vanligt med elproduktion i kol- 
eller naturgasbaserade kraftverk. 

     Exempel 13 

 
Det tas för givet att läsaren förstår vad 1990 års nivå innebär. Även förkortningen BNP finns 
med utan förklaring. Senare i texten står det att alla växthusgaser regleras av Kyotoprotokollet. 
Det kräver att läsaren vet vad Kyotoprotokollet är. Även det passiva verbet regleras är abstrakt 
eftersom det är ett fackuttryck. Ett protokoll som reglerar något, vad betyder det? 

Informationen radas upp, mening på mening, utan att sambandet blir tydligt eller att läsaren får 
veta varför detta är viktigt. Läsaren måste veta vad växthusgaser är och hur de blir till för att 
förstå varför utsläppen av växthusgaser har minskat i Sverige. I meningen Utsläppen har till 
största delen minskat genom en övergång från olja till biobränslen i produktion av fjärrvärme 
är det underförstått att biobränslen släpper ut mindre växthusgaser än vad olja gör. Dessutom är 
meningen lång och innehåller en lång informationstung nominalfras en övergång från olja till 
biobränslen i produktion av fjärrvärme. Valet att ha substantivet produktion i stället för verbet 
producerar gör meningen mer komplicerad. 

Huvudrubriken ”Utsläpp av växthusgaser” är kort. Den informerar inte om att artikeln handlar 
om Sveriges utsläpp av växthusgaser och att de har minskat. Första mellanrubriken ”Svenska 
utsläpp minskar” är ju sant, men under denna rubrik ryms både siffror på hur Sveriges utsläpp 
minskat, vad det har inneburit för Sveriges ekonomi samt varför utsläppen har minskat (se 
exempel 13). 

5.5 Allemansrätten, en förutsättning för friluftslivet 

Denna text kan vara svår att förstå. Inte för att den innehåller svåra ord, eller många substantiv. I 
denna text är problemet att man inte får svar på ”hur” eller ”varför”. Det är bara en rad 
påståenden, utan förklaringar. Texten innehåller mycket redundant information som gör texten 
abstrakt. 

Makrotemat för denna text har jag fastslagit till ”hur allemansrätten och svenskt friluftsliv hör 
ihop”. Makrotemat förklaras sedan med mikrotemana ”vad allemansrätten är” (2-8), 
”friluftslivet förändras” (9-13), ”fler är i naturen, fler sliter på naturen” (14- 27) samt 
”allemansrätten i framtiden (28-31). 

Inget av temana besvarar frågor som ”varför” eller ”hur”. Det är bara påståenden, utan 
förklaring. I det näst sista mikrotemat på rad 14-27 presenteras två påståenden (se exempel 14) 
Det första: att friluftslivsutövare skadar marken. Det andra: att markägaren kan ställa krav på sin 
mark. Plötsligt kommer ”markägaren” in i texten som aktör, liksom ”organiserade aktiviteter”, 
utan att läsaren får förståelse för varför de är med i texten. 

Ökat tryck på naturen 
Antalet utövare av friluftsliv har ökat i takt med att befolkningen har vuxit och fått mer fritid. 
Eftersom de flesta bor i städer och tätorter leder detta till ett ökat tryck på den tätortsnära 
naturen. De mer populära områdena kan därför utsättas för slitage på mark och växtlighet.  



 

 25

 
Nya krav på allemansrätten 
Det förändrade friluftslivet ställer nya krav på allemansrätten, som har sin grund i en mer 
traditionell användning av naturen.  
 
Det är till exempel inte helt självklart hur mycket friluftsaktiviteter – och därmed risk för 
slitage och skador – en markägare ska behöva tåla med hänvisning till allemansrätten. Detta 
blir särskilt tydligt vid organiserade aktivteter, som blir en allt vanligare form av friluftsliv. 
 
Men vanligtvis sliter friluftslivet inte ut de naturresurser som används. Friluftslivet kan ofta 
dela områden med andra former av markanvändning, som skogs- och jordbruk.  

Exempel 14 

 

I texten förekommer även tre meningar med påståenden som inte motiveras och som kräver 
kunskap om påståenden som att naturupplevelsen var viktigast tidigare, men att det idag är 
aktiviteterna som är det centrala för många. Varifrån kommer dessa påståenden och varför är de 
relevanta i denna text?  

I textens inledning står det  

 
Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller 
förstör. Detta innebär att vi har gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. 

     Exempel 15 

 

Denna koppling, mellan friluftslivet och allemansrätten, är otydlig och abstrakt. Det kräver att 
läsaren har en uppfattning om vad friluftsliv är och förstår ordets extension. I nästa mening står 
det 

Du använder dig av allemansrätten när du är ute i naturen, oavsett om du går en promenad, 
paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. 

Exempel 16 

 

Alla dessa exempel på vad man kan göra i naturen ingår i begreppet friluftsliv, men skribenten 
ger läsaren en koppling mellan ”allemansrätten” och ”att göra saker i naturen”. Även om temat 
för de första raderna är ”vad allemansrätten är”, så besvarar detta stycke inte alls frågan. Det ger 
en bit av vad allemansrätten är, men i denna bit ingår snarare slutsatser om allemansrätten, där 
läsaren inte får vara med i resonemanget. Exempel: ”Allemansrätten är en möjlighet… och en 
förutsättning…” Men för vem, och för vad? 

5.6 Vad är allemansrätten? 

Texten är kort men meningarna har ett genomsnitt på 17 ord. Substantiven är fler än verben, 
men det förekommer inte några fackord. Däremot finns det ord som blir svåra när de sätts 
samman i en fras. Se exempel 17 

 
Det finns heller ingen lag som exakt definierar allemansrätten. 

     Exempel 17 
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Det mest framträdande problemet i denna text är att läsaren inte får några konkreta svar. Detta 
beror på otydligheter i texten. 
Texten saknar mellanrubriker och styckeindelningen är inte motiverad. Nästan varje mening 
består av huvudsats och bisats, och en stor del av meningarna har informationen efter det finita 
verbet, det vill säga: de är högertunga. 

Rubriken till denna text ställer frågan ”Vad är allemansrätten?”. Man får veta att det är ”en unik 
möjlighet att röra oss fritt i naturen”, att det är något som finns i grundlagen, att begreppet 
”allemansrätten” kan härledas långt tillbaka i tiden och att organisationer kan dra nytta av 
allemansrätten. Men ingenstans står det vad som menas med att man får röra sig fritt i naturen, 
inte heller varför det är en unik möjlighet eller varför allemansrätten är speciell och ses som en 
nationalsymbol. 

 
Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 18§ regeringsformen), 
men det är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar allemansrätten. 
Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. 
 
Detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. 
Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få. 

     Exempel 18 

 
Det första stycket blir komplicerat. Flera saker är otydliga. Allemansrätten är fortfarande inte 
förklarat som något mer än ”en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen”. I detta stycke 
presenteras allemansrätten som något som står i en grundlag, men inte är en lag. Detta är 
motsägelsefullt för den som inte känner till hur lagboken är uppbyggd, men förklaras inte 
närmare. Vidare står det att ”det finns heller ingen lag som exakt definierar allemansrätten”. 
Detta kräver ytterligare kunskaper, det tas för givet att läsaren förstår vad det innebär att en lag 
definierar något. Och slutligen ”det finns lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.” Att 
man talar om vad som är tillåtet ger en hint om att allemansrätten skulle handla om vad som är 
tillåtet och inte. Men stycket bringar knappast någon klarhet i vad allemansrätten är, snarare vad 
den inte är. Läsaren är naturligtvis mest intresserad av att veta vad som är, och inte vad som inte 
är. I andra stycket dras slutsatsen ”detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked om vad 
som är tillåtet att göra i naturen”. Dels är det inte korrekt att göra ett nytt stycke när det inte 
handlar om något nytt. Dels är det oklart vad allemansrätten har med en domstol att göra. 

5.7 Allemansrätten: plocka blommor, bär, svamp 

Denna text saknar en tydlig struktur. Det märks dels på att det inte finns någon logik i hur 
rubrikerna är satta, dels på att påståenden blandas om vartannat. 

Såhär ser temafördelningen ut 

 
Makrotema:  ”Vad du får ta fritt i naturen enligt allemansrätten” 
Mikrotema:  rad 15-27 ”fridlysta växter och djur” 

rad 32-43 ”regler för bär och svamp” 
rad 44-49 ”särskilda regler” 
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Det första stycket är omöjligt att sätta ett övergripande tema på, detta stycke inkluderar fyra 
olika mikroteman som jag kallar ”man får plocka blommor, bär och svamp”, ”om lagtexten”, 
”man får inte skada träd, berg, buskar” och slutligen ”sten”. Detta stycke saknar även en rubrik. 
De mikroteman jag har angivit här, är inte heller helt självklara. I exempel 19 står det i det första 
styckets två första meningar att allemansrätten är ålderdomlig, men i sista meningen att mossor 
och lavar antagligen får plockas, men inte i stora mängder eller till försäljning. 
 

I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. 
Lagtexten är ålderdomlig och måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns 
inte med i lagtexten, men får antagligen plockas - dock inte i stora mängder och till 
försäljning.  

Exempel 19 

 

Skribentens tanke med denna koppling kan vara att lagen av någon anledning inte beskriver vad 
man får och inte får plocka. Att skribenten menar detta är inte säkert och skapar förvirring i 
läsningen. Läsaren kan också undra om detta gäller enbart för mossor och lavar, eller om det 
bara är ett exempel på fenomenet. 

Det är svårt att se vilka teman som finns i texten eftersom de inte följer en struktur. Olika 
påståenden om vad man får och inte får göra med saker i naturen står i en ostrukturerad röra. 
Texten presenterar aldrig varför man skriver om just mossor och lavar, sten, växter och 
djurarter. Underförstått är att allt detta hör till naturen, men i kontexten blir påståendena 
lösryckta. Rad 32-43 tar upp regler för bär och svamp, men i detta stycke tas inte bara den 
enskildes rättigheter upp, utan även vilka rättigheter som gäller för markägaren och organiserad 
bärplockning. 
 

Bär och svamp 
Vilt växande bär och svamp tillhör markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Men 
markägaren får inte hindra någon från att plocka dem på marker där allemansrätten gäller. Du 
kan inte åberopa allemansrätten som skäl för att markägaren ska ta särskild hänsyn till bären 
vid exempelvis skogsskötsel.   

     Exempel 20 

 

Texten hoppar även mycket mellan påståenden kring vad man får göra, vad man antagligen 
får göra och vad man inte får göra, vilket märks i exempel 21: 

 
En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att 
du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna 
eller plocka den för försäljning.  

Exempel 21 

 

Exempel 21 visar att ”för försäljning” är oväntad information, eftersom det handlar om vad som 
får plockas och inte plockas. Man tar alltså upp vad som får plockas, hur man ska gå till väga då 
man plockar och plötsligt vad man eventuellt skulle göra med det man har plockat.  
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Rubriker 

Rubrikerna är inte satta efter någon logisk struktur. De säger mer eller mindre om informationen 
som finns att läsa i stycket som följer. Det sista stycket upprepar dessutom den information som 
redan finns i inledningen. De 14 första raderna har ingen rubrik alls. På rad 15 kommer rubriken 
”Plocka inte fridlysta växter”, men de tre följande styckena innefattar information om vad man 
får och inte får göra, inte bara med fridlysta växtarter, utan även fridlysta djurarter. Vidare står 
det även att man får plocka vissa växter, men rubriken säger alltså plocka inte. 

Plocka inte fridlysta växter 
Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, 
döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller 
ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på 
din egen tomt. 
 
En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att 
du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna 
eller plocka den för försäljning.  
 
Fridlysningsbestämmelserna finns i åttonde kapitlet i miljöbalken och  i 
artskyddsförordningen. Regeringen beslutar om fridlysning av en växt- eller djurart och 
beslutet kan gälla i hela landet, i ett enskilt län eller i en del av ett län. En del fridlysta växter 
får inte plockas alls, andra får plockas, men inte grävas upp med rötterna och några får inte 
plockas för försäljning. 

     Exempel 22 

 
Nästa rubrik ”Bär och svamp” handlar specifikt om vilka rättigheter markägaren har till 
svampen och bären. Rubrikerna säger mer eller mindre om informationen som finns att läsa i 
stycket som följer. Sista stycket i texten upprepar även den information som finns i inledningen. 

Fackord, svåra ord 

I denna text förekommer bara något enstaka fackord och få sammansatta ord. Man talar om 
markägaren, vilket förutsätter att läsaren vet vad en markägare är, att det finns marker som har 
ägare och att allemansrätten kan gälla även på dessa marker. Frasen förvildade äpplen, körsbär, 
hallon, krusbär och liknande förutsätter att man vet vad förvildad innebär och vad skillnaden 
mot ett förvildat äpple är mot ett som inte är det. Ytterligare exempel är den enskilde och 
organiserad bärplockning. 

Av verbfraserna är 22 % skrivna i passivform. Det handlar om ”får inte plockas” och ”grävas 
upp”. En agent saknas dock. Ytterligare en sak presupponeras; det är du som läser detta som får 
plocka eller inte plocka de saker som tas upp i texten. 
I texten förekommer en del bisatser. De flesta meningarna har informationen till höger om det 
finita verbet. Flera satser är dock så kallade satsflätor, där ett led i en underordnad sats har blivit 
fundament i den överordnade satsen. Exempel på detta är ”I lagen räknas de växter upp…”, 
”Klart är att du inte får…”, ”Mossor och lavar finns inte…”, ”Sten finns med…” 
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5.8 Allemansrätten, om tältning 

Detta är en kort text, som inte innehåller speciellt många komplicerade ord. Det finns en jämvikt 
mellan substantiv och verb. Texten är alltså inte speciellt informationstung, men det finns 
fortfarande problem i texten. Det finns ingen motivering till varför man ger informationen i 
denna text.  

Textens makrotema är ”Allemansrättens regler för tältning”. Mikroteman är 

 
Rad 2-3 Hur länge man får tälta 
Rad 4-6 Val av plats för tältet 
Rad 7-10 När man måste be om tillstånd 
Rad 11-15 Om man ska tälta i nationalparker och naturreservat 
Rad 16-20 Övriga bestämmelser 
Rad 21-22 Tältarens ansvar 
 
En närmare titt på mikrotema 2: 
 

Det är viktigt att välja en tältplats avlägset från boningshus och inte på mark som används för 
jordbruk. Välj också att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark eller 
plantering. 

     Exempel 23 

 

Detta stycke säger egentligen fyra saker. Det är viktigt att välja en tältplats 1) avlägset från 
boningshus och 2) inte på mark som används för jordbruk. Välj också att slå upp tältet på 3) 
tålig mark och 4) inte i använd betesmark eller plantering. 

Läsaren kastas mellan vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, utan motivering till varför 
man valt att rekommendera eller avråda från dessa platser. Inte förrän i andra stycket nämns 
allemansrätten för första gången. 
 

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Eftersom risken för 
markskador och sanitära olägenheter är större när man tältar i stora grupper med många tält 
ska du be markägaren om tillstånd vid sådana tillfällen. 
 
I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. I 
allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara 
tältförbud i hela området.  
 
Anslagstavlor som finns uppsatta vid området visar vad som gäller. Du kan också få 
upplysningar från kommunen eller länsstyrelsen.  

     Exempel 24 

 
Huvudrubriken avslöjar förstås att texten har med allemansrätten att göra, men i meningen står 
det ”att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten”. Det är en otydlig 
mening som presupponerar att läsaren vet att det är tillåtet att tälta var som helst. Det meningen 
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vill ha sagt är att regeln enligt allemansrätten är att man får sätta upp två till tre tält på samma 
plats och tälta under ett dygn.  

Motiveringen till varför man behöver tillstånd om man är en stor grupp som ska tälta, kommer 
före själva påstående att man behöver tillstånd. Det vill säga, det viktigaste sist. 

I det andra stycket i exemplet, som också har mikrotemat ”Tälta i nationalparker och 
naturreservat” förekommer tre påståenden som alla visar på osäkerhet: Särskilda regler som kan 
begränsa allemansrätten, det är i allmänhet inte tillåtet, och det kan vara tältförbud. 

Det viktigaste i detta stycke är placerat sist, nämligen anslagstavlor som finns uppsatta vid 
området visar vad som gäller.  

I hela texten finns endast två mellanrubriker, som båda är så specifika att de inte innefattar all 
information som finns i stycket som följer. Under rubriken ”Markägarens tillstånd vid många 
tält” finns även information om vilka regler som gäller om man vill tälta i naturreservat. Stycket 
under rubriken ”Ibland är det förbud mot tält i friluftsområden” handlar egentligen om vilka 
övriga bestämmelser som finns om tältning, inte bara i friluftsområden. 

Ytterligare oklarheter är vad som menas med att ingå i allemansrätten och hur många tält som 
ingår i en stor grupp. 
 
5.9 Miljöbalken 

Det finns några fördelar i denna text: dispositionen är lätt att följa och skribenten har placerat 
det viktigaste först i varje stycke. Däremot finns det tydliga indikationer på att texten är 
informationstung: texten består till övervägande del av substantiv (42 % substantiv mot 20 % 
verb). Flera av verbfraserna är passiva. 30 % av orden är fackord, som exempelvis 
miljölagstiftning, hållbar utveckling, aktualiteten, den enskildes och bemyndigande. Det saknas 
även fler mellanrubriker. 
 
Den första rubriken ”Så här är miljölagstiftningen uppbyggd” informerar läsaren om vad för 
information som finns i stycket under. För att förstå detta stycke krävs dock att man är 
införstådd med en rad begrepp som tillhör juridiken, exempel: förordningar, föreskrifter, 
bemyndigande. 

Även syntaxen är komplicerad i denna text. Flera meningar innehåller bisatser av både andra 
och tredje graden:  

 
Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid 
prövningar och bedömningar enligt lagen. 
 
Av lag (1998:811) om införande av miljöbalken framgår att föreskrifter som gällde vid 
miljöbalkens ikraftträdande anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelse i 
miljöbalken om inte regeringen föreskrivit annat. 

Exempel 25 

 
I exempel 25 finns fler problem; meningen är extremt lång och innehåller många långa ord. 
Läsaren måste förstå hänvisningen till lagen. Några av orden är fackord; anses meddelade och 
föreskrivit. Skribenten väljer också substantiveringarna införande och ikraftträdande framför 
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verbfraserna föra in och träda i kraft. Detta exempel står på rad 26 i texten, och det är först här 
som skribenten går närmare in på vad det innebär att miljöbalken smälter samman regler från 
sexton tidigare miljölagar, som det står i inledningen till texten. Man talar inte om miljöbalken 
som en lag som handlar om miljön, utan i stället en samordnad, breddad och skärpt 
miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Redan här förutsetts att läsaren är medveten om att 
det är en lag det handlar om, och vad hållbar utveckling innebär. På rad 11 står det: 

Vi ansvarar inte för aktualiteten eller innehållet i den information som är länkad till denna 
sida. 

             Exempel 26 

 

Vad som menas med detta är otydligt och kanske till och med opassande eftersom det antyder 
att Naturvårdsverket inte tar ansvar för sina egna sidor. 
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6. Slutsatser 

Naturvårdsverket vill att deras webbplats ska få dem att framstå som ett enat verk, vilket de inte 
gör då deras texter är så pass oenhetliga som de är. Ett bevis för att texterna är oenhetliga är att 
de har en rad olika problem på olika nivåer.  

Som en sammanfattning kan jag konstatera att alla texter har problem med någon eller flera av 
de variabler jag har undersökt. Samtliga texter har inte exakt samma problem, men de generella 
problemen i texterna är dessa 
 

• Fackord förklaras inte 
• Komplicerade resonemang förklaras inte 
• Läsaren tvingas att göra egna inferenser eller måste ha förkunskaper för att förstå texten 
• Rubrikerna säger inte vad texten handlar om 
• Mellanrubrikerna hjälper inte läsaren framåt i texten 
• Det finns för få mellanrubriker 
• Dispositionen är otydlig 

 
Texterna kan delas in i två kategorier. I den ena kategorin finns de texter som framförallt är 
problematiska därför att de är informationstunga. I denna kategori ingår texterna Vad är 
allemansrätten, Så påverkas Sverige, Världen blir varmare, Därför blir det varmare, Utsläpp av 
växthusgaser och Miljöbalken. I den andra kategorin finns de texter som inte är 
informationstunga, men som framför allt har dispositionsproblem och som inte sätter texten i en 
kontext som är tydlig för läsaren. I denna kategori ingår texterna Allemansrätten; plocka bär, 
svamp…, Allemansrätten, en förutsättning för friluftslivet och Allemansrätten, tältning.  

Denna undersökning är ytterligare ett steg i riktningen mot att förbättra Naturvårdsverkets 
webbtexter. Min undersökning visar att de mest besökta webbtexterna inte matchar de 
språkriktlinjer som Naturvårdsverket har sammanställt, och jag kan heller inte påstå att de 
uppfyller språklagens krav på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 

Det finns något problem med varje text. I alla texter förekommer det ord och uttryck som 
antingen är fackord eller komplicerade för en ovan läsare. Jag tolkar det som att man inte får 
svar på frågan varför informationen finns på webbplatsen, utan den är bara publicerad. 

Om rubrikerna 

I flera av fallen kan läsaren inte förstå utifrån rubriken vilken information som finns under den. 
Rent generellt har texterna få mellanrubriker, men det finns exempel där det finns många 
mellanrubriker (allemansrätten om tältning?). Dessa rubriker hjälper dock inte läsaren eftersom 
den texten lider av andra dispositionsproblem. Det vill säga, mellanrubriken i sig underlättar 
inte för läsaren, den måste innehålla värdefull information också. 

Ibland säger rubriken inget alls, som exempelvis ”Skogsavverkning bidrar” i Därför blir det 
varmare. Ibland verkar de vara skrivna som om det var en journalistisk artikel och inte en 
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webbtext, som ”Ibland är det förbud mot tält i friluftsområden” i Allemansrätten, tältning. Vid 
ett tillfälle är rubriken direkt missvisande, ”Skånskt klimat i Skåne”, i Så påverkas Sverige. 

Om styckeindelningen 

Analysen visar att det finns en relevant disposition i två av texterna, Miljöbalken och Därför 
blir det varmare. Men det finns även ett antal texter där styckeindelningen inte verkar vara 
genomtänkt och där informationen inte är sorterad utan kommer om vartannat. Jag efterlyser fler 
informativa mellanrubriker i samtliga texter.  

Om innehållet 

Texterna saknar en motivering till varför informationen finns där. Om det är så att det ligger i 
Naturvårdsverkets uppdrag att informera medborgarna, så borde de tydliggöra vilken 
information som finns att finna och varför den finns där. När det gäller de mer 
informationstunga texterna, som de om klimatet, bör man ställa sig frågan om all information 
som redovisas är helt relevant. Behöver läsaren till exempel så specifik information som finns 
om klimatet i texten Så påverkas Sverige? Med alla detaljer kring vilken typ av klimat en viss 
del av Sverige kommer att få, och på så detaljerad nivå att det kommer att likna klimatet i 
Tyskland. Dessa texter skulle vinna på att lyftas till en högre nivå, med ett resonemang på ett 
övergripande plan som inte innehåller så många detaljer. 

Ett annat exempel från texten Så påverkas Sverige är att det refereras till Rossby Centre på 
SMHI i Norrköping. Det är oklart om de fakta som finns i texten är ett referat av vad centret 
kommit fram till, eller om texten bygger på Naturvårdsverkets egen forskning. Varför har 
Naturvårdsverket tagit beslutet att lägga upp information från en annan myndighet, när det inte 
handlar om ett samarbete? 

De tre texter som tillhör den andra kategorin har även en jämnare fördelning mellan substantiv 
och verb, vilket är en indikation på att de inte är så informationstunga. Men, det visar sig alltså 
att dessa texter ändå är svåra att förstå, eftersom de i stället har blivit för abstrakta. De placerar 
sig alltså snarare på den andra sidan av skalan, då för lite information också gör en text svår att 
förstå. Dessa tre texter hoppar även över viss information. Ett exempel: Att skriva att 
allemansrätten är en unik möjlighet för oss att vistas i naturen är ingen information om vad 
allemansrätten innebär, utan ett påstående som bygger på att läsaren har bakgrundskunskapen 
om vad allemansrätten innebär.  

Naturvårdsverket har bestämt vilka målgrupper de riktar sig till. De har dock inte gjort någon 
ordentlig undersökning som bevisar att detta stämmer överens med de verkliga besökarna. Det 
är tydligt att skribenterna måste bli mer medvetna om att läsarna inte har samma förkunskaper 
som skribenterna själva. Att detta problem är vanligt förekommande på myndigheter nämns 
bland annat av Koskela (2009). Vill skribenten uttrycka sig begripligt eller hålla på sitt 
fackspråk för att man tror att budskapet blir oklart annars? 

Att det finns problem i webbtexterna och att dessa problem även är på olika nivåer i olika texter 
kan ha sin förklaring i att arbetsprocessen ser olika ut på olika avdelningar. Ytterligare en aspekt 
är också vad personen som har skrivit texten har för utbildning. Det faktum att det inte är säkert 
att en person med utbildning i information eller kommunikation har tittat på texten innan den 
publiceras på webbplatsen visar på en brist i kvalitetssäkringen av webbtexterna. Jag diskuterar 
mer om detta i nästa avsnitt. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag problemen kring webbplatsens texter på ett mer övergripande plan. 
Det jag och Sofie Nathanson kom fram till i vår rapport Så här skriver Naturvårdsverket på sin 
webbplats, var alltså bland annat att språkriktlinjerna inte är något regelverk, och att det inte är 
helt tydligt att informatören har status som textexperten. En anledning till att texterna är 
problematiska kan bero på att det blir en krock mellan den som är expert på ett sakområde och 
den som är expert på att skriva.  

Om målgrupperna 

Det uppstår en konflikt för skribenten när det gäller målgrupperna. Dels finns det de två 
huvudmålgrupper som Naturvårdsverket har fastställt att de ska vända sig till, dels finns det den 
läsare som skribenten har för ögonen då denne skriver sin webbtext, och dels är det den person 
som faktiskt besöker webbplatsen. Här passar Bakhtins resonemang om adressivitet in; en text 
har alltid en mottagare och man utformar texten utifrån hur man tror att läsaren ska uppfatta 
texten. Jag menar att Naturvårdsverket måste visa tydligare i sina texter om det är så att en del 
av texterna vänder sig till den miljöintresserade allmänheten och en del av texterna riktar sig till 
den professionella målgruppen. 

Ett vanligt argument som jag mött då jag talat med medarbetare på Naturvårdsverket är att de 
menar att det är klart att det finns olika svåra texter på webbplatsen, eftersom de är skrivna till 
olika mottagare. Detta argument kan ha sin grund i att Naturvårdsverket tidigare inte har haft det 
som uppdrag från regeringen att de ska göra sina kunskaper tillgängliga för allmänheten. Sedan 
18 december 2009 har detta stått med i deras arbetsförordning i 3§ 9. Att de särskilt ska göra 
kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra 
berörda, och i 6§ att de ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över 
är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Det har alltså krävt en förändring i 
arbetssättet.  

Naturvårdsverket måste ta ställning till om de ska ha olika språk beroende på vilken målgrupp 
de riktar sig till. Man kan ställa sig frågande till om man verkligen ska ha det, i stället för ett 
språk för alla. Hur stora skillnader kan man tillåta sig att ha beroende på vem som ska läsa 
texten? I sin artikel tar Koskela upp svårigheten med att anpassa en text till alla, och att det är ett 
problem som finns på fler myndigheter. Viljan att skriva bättre – finns den? Experter kanske 
anser att de har sitt språk och att detta inte går att förändra. Andreas Nord uttrycker en viktig sak 
i sin uppsats ”Om man skall åstadkomma en förändring av språkbruksmönster måste man arbeta 
med attityderna till språkbruket. Det är inte sannolikt att myndighetsspråket kan bli bättre om 
det inte görs begripligt varför en förändring är nödvändig”. (2002:59) 

Jag vill lägga vikt vid det Koskela också skriver, nämligen att bra webbspråk är klarspråk. 
Därmed vill jag ha sagt är att en text som ligger på webbplatsen, oavsett om det är för att den 
riktar sig till medborgare eller fackmän, ska vara skriven efter klarspråkskriterierna. Kort sagt: 
språket måste vara vårdat, enkelt och begripligt.  

Om vilket innehåll webbplatsen ska ha 
Naturvårdsverket har fastställt vad som måste finnas på deras webbplats. Det är lediga jobb, 
remisser och yttranden. Det finns inga uppgifter om vilken typ av information Naturvårdsverket 
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ska förse sina besökare med. En fråga jag ställer mig är om samtliga texter som finns på 
Naturvårdsverkets webbplats verkligen behöver ligga där. Jag kan inte besvara denna fråga, den 
är alldeles för stor. Jag är inte tillräckligt insatt i de olika avdelningarnas skyldigheter och 
uppdrag och vet inte bakgrunden till varför man har valt att publicera texterna. Däremot 
konstaterar jag att man, i och med att man gjort valet att lägga upp texterna på webbplatsen, 
också bör se till att de är begripliga. Dessutom; det faktum att dessa texter är de mest besökta 
bör tolkas som ett bevis för att materialet åtminstone är efterfrågat. 

Oavsett vad bör man ha besökaren för ögonen då man skriver sin text. Det blir ett problem då 
allmänheten besöker sidor där Naturvårdsverket bestämt att de riktar sig till en annan målgrupp. 
Ska Naturvårdsverket anpassa sina texter efter besökaren, eller ska besökaren anpassa sig efter 
Naturvårdsverket? Hur ser Naturvårdsverket egentligen på sina målgrupper? Varför anser de att 
det är okej att språket skiljer sig i begriplighet beroende på den tänka läsaren? Bör det inte vara 
enhetligt på hela webbplatsen? Kan man försvara sig med att de som räknas till den 
professionella målgruppen är inne på webbplatsen varje dag och därför har vant sig vid hur man 
hittar och att texterna inte är lätta att ta sig igenom? 
Nej, oavsett vem besökaren är vill denna i allmänhet ha information som är lätt att hitta och 
enkel att förstå. ”Vi vill för det mesta ha rena, enkla och okomplicerade webbplatser med 
tydliga och lättlästa texter som fyller sitt syfte”. För skribenten gäller det att förstå att denne 
själv inte är en typisk mottagare. (Englund & Sundin 2006:134). 

För att ha helt klart sig vilka besökaren verkligen är och hur de uppfattar texterna hade det varit 
mycket intressant att genomföra någon form av användarundersökning. Det var dock en för 
omfattande uppgift inom ramen för denna uppsats, och därför har jag inte själv tagit reda på 
detta. Det är en viktig bit som saknas i pusslet kring Naturvårdsverkets webbplats.  

Det finns några problem med de tekniska och grafiska delarna av webbplatsen. Till exempel 
finns det runt 7000 sidor på webbplatsen. Den grafiska strukturen på webbplatsen gör att 
besökaren måste göra minst fyra val i form av klick på webbsidor för att komma till en sida med 
löptext. Koskela belyser också detta problem och nämner att länklistor som leder till nya länkar 
ger besökaren gott om möjligheter att välja fel information och därmed förvirra sig på 
webbplatsen. Enligt Språkrådets uttolkning av språklagen ska även den grafiska utformningen 
vara enkel och tydlig. 

Om vikten av att ha begripliga texter 

Att texterna är begripliga har också med Naturvårdsverkets trovärdighet som myndighet att 
göra. De måste använda ett bra språk för att inge förtroende. Denna aspekt nämns i språklagen. 
Sofia Albinsson som skrivit om Verva i artikeln ”Vägledningen 24-timmarswebben” i Service 
på nätet (Olovsson et. al. 2009) menar att myndigheten, om de följer deras råd för tillgänglighet 
och användarvänlighet, kommer leda till att människor för ökat förtroende för myndigheten. 
I sin artikel ”Nya medier, nya utmaningar” i samma bok diskuterar Catharina Nyström Höög 
frågan om källkritik.  Medborgarna måste värdera informationen de hittar på internet. Många 
använder sökmotorer som Google, och det är lätt att tro att den första träffen är den bästa 
(2009:18). Nyström Höög skriver att ”också frågorna om källkritik av nätinformation är kanske 
relevanta för språkvårdare med intresse för medborgarnas textvärld” (2009:18). Jag menar att 
Naturvårdsverket måste ta frågan om trovärdighet på allvar. Kanske klickar sig besökaren 
vidare till Nationalencyklopedin för att se om de erbjuder en enklare och tydligare beskrivning 
av allemansrätten, eller till Wikipedia för att få bättre förståelse för vad miljöbalken är? Om 
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texterna som ligger på webbplatsen fyller kravet att de är i linje med Naturvårdsverkets 
uppdrag, så innebär det också att Naturvårdsverket är grundkällan till informationen. 

Jag menar alltså att Naturvårdsverket kan skaffa sig mer trovärdighet, auktoritet och så vidare 
genom att vara den källa som erbjuder begripligast information. Jag har nämligen själv varit 
inne på både Wikipedia och Nationalencyklopedin för att få kompletterande information och för 
att säkerställa att jag hade förstått informationen i Naturvårdsverkets texter korrekt. Jag gjorde 
det till exempel då jag analyserade texterna som rörde allemansrätten. Dessa båda webbtexter 
erbjöd ett komplement som gjorde att jag förstod sambanden bättre. Men en vanlig besökare 
som inte förstår ett resonemang eller inte hittar den information den söker på en gång kommer 
förmodligen att leta vidare på andra webbplatser. Den personen kommer inte att läsa flera sidor 
om samma ämne, om de inte är oerhört intresserade av ämnet förstås. Ett komplicerat 
resonemang ställer höga krav på korttidsminnet, för att slippa belasta detta går man vidare för 
att hitta något man förstår. Detta är också kopplat till läsmål; söker man information läser man 
antagligen texten på ett annat sätt än om man bara vill ha insupa all kunskap som finns om 
ämnet.  

Om LIX-värde 

Formeln för att räkna ut LIX-värde kallas för symtomanalys. Här kan skribenten testa om texten 
de skrivit innehåller väldigt många långa ord och långa meningar och därigenom dra slutsatsen 
att texten förmodligen är svårbegriplig. Men om den verkligen är det beror på fler faktorer. Det 
går heller inte att gå in i en text och försöka lindra symtomen genom att göra orden och 
meningarna kortare. Då får texten andra problem i stället (se Melin 2004:75). 

Det stämmer att de texter som har fått ett högt LIX-värde i min undersökning också är 
informationstunga. Men även de texter som har fått ett något lägre LIX-värde innehåller delar 
som är problematiska. Att texten får ett lågt LIX-värde betyder alltså inte att texten därmed är 
begriplig. Ytterligare ett problem, som jag ser det, är att webbtexter inte finns med på den skala 
man har givit för vad ett LIX-värde motsvarar. Som jag har konstaterat tidigare i denna uppsats 
finns det skillnader i att läsa på papper och att läsa på skärm, och textens syfte och mål är också 
olika. Alltså kan man inte säga att ”detta är en facktext, alltså är det okej att den har ett högt 
LIX-värde”. Texten måste anpassas efter webben. Dessutom kan det vara så att en text är 
begriplig på alla övriga nivåer, men råkar innehålla många långa ord. Det innebär inte 
automatiskt då att texten är svårare att förstå. 

Om Naturvårdsverkets klarspråksarbete 

Naturvårdsverket har inte något aktivt klarspråksarbete i detta nu. Det ingår i tjänsten som 
webbredaktör att arbeta med klarspråksfrågor, men det är inte den främsta uppgiften, utan det 
görs i mån av tid. Kursen i att skriva för webben är naturligtvis ett steg i rätt riktning för att 
förankra språkfrågan i organisationen. På en av avdelningarna finns det förberedelser för att 
starta ett språkprojekt, som bland annat utgår från språklagen, men det projektet ligger ännu på 
is. Det beror på att det krävs både pengar och tid för att få igång ett nytt projekt. Tid och pengar 
är en bristvara på Naturvårdsverket. 

Vad gäller hur Naturvårdsverket arbetar med språklagen hoppas jag att det kommer att hända 
saker på den fronten framöver. I och med att det finns en ny informationschef och ett nytt 
informationssekretariat finns det flera andra saker som måste fungera i informationsarbetet 
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innan de kan göra en ordentlig satsning på språket. Naturvårdsverket strävar efter att framstå 
som ett enat verk. Det gör de inte idag. 
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