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III

Förord
Den här uppsatsen utgörs av två examensarbeten på Språkkonsultlinjen, Stockholms
Universitet. Uppsatsen består av en textanalys och en mottagarundersökning. Annika
Lissjos har gjort textanalysen och David Svärd mottagarundersökningen.

Undersökningarna har utförts i ett språkprojekt hos Naturvårdsverket. Hela
språkprojektet innehåller i själva verket tre delar där en del tar upp skribenterna, en del
texterna och en del läsarna. Anledningen till att uppsatsen endast tar upp två av dessa tre
är att varje del i språkprojektet kan sägas motsvara ett examensarbete.

Språkprojektet har finansierats av Naturvårdsverket och heter ”Språkets betydelse för
konstruktion och kommunikation av kunskap”. Projektledare har Per Ledin, docent på
Institutionen för nordiska språk på Stockholms Universitet, varit.

Vår kontaktperson hos Naturvårdsverket är Marie Öqvist på informationssekretariatet.
Vi har också fått hjälp från Ulla Green som är chefssekreterare på miljörättsavdelningen.
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1 Inledning
1.1 Syfte och bakgrund

Denna uppsats har två syften. Vi undersöker först två handböcker från Naturvårdsverkets
miljörättsavdelning, där vi strävar efter att klarlägga hur handböckerna är uppbyggda och
vad som kännetecknar dem. Därefter undersöker vi hur mottagarna läser och använder
samma handböcker. På så sätt hoppas vi kunna koppla samman analyserna av texterna
med läsningen av dem.

Myndigheterna är till för medborgarna, därför är det viktigt att medborgarna förstår
vad myndigheterna skriver. Det är ett påstående som alltsedan slutet av 1970-talet varit
ledstjärnan för arbetet för ett enklare och tydligare myndighetsspråk. Sedan 1993 har
Klarspråksgruppen, som verkar under Justitiedepartementet, haft regeringens uppdrag att
främja språkvårdsaktiviteter hos Sveriges myndigheter. Idag finns det
språkvårdsansvariga också hos många andra myndigheter.

Denna uppsats ansluter till viss del till klarspråksarbetet. Även vårt mål är att hitta
vägen till ett tydligare myndighetsspråk. Dock koncentrerar vi oss inte bara på texterna,
dvs. handböckerna, utan vill också undersöka dem i ett vidare perspektiv genom att göra
en mottagarundersökning.

Anledningen till att vi väljer att undersöka handböcker är att de utgör en viktig del i
myndighetsutövandet. En handbok erbjuder myndigheten – i vårt fall Naturvårdsverket –
en möjlighet att på ett pedagogiskt sätt samlat föra ut information om lagar och regler för
ett visst område. Samtidigt kan det tänkas att komplexiteten i den uppgiften medför
svårigheter för myndigheten att lyckas med kommunikationen.

När en text väl har lämnat skribenten kommer det an på läsaren att tolka textens
innehåll, att skapa betydelse. Självklart spelar textens innehåll, språk och utformning,
med andra ord skribentens arbete, en stor roll för hur läsaren ska tolka texten. Men lika
viktigt är att utgå ifrån att läsaren påverkas bland annat av den kontext han eller hon
befinner sig i, sin bakgrund och sin syn på skribenten, eller det skribenten representerar.
Därför tycker vi det är viktigt att undersöka hur handböckerna läses och används i sin
riktiga miljö, dvs. hos de verkliga brukarna.

I våra undersökningar ser vi handböckerna från Naturvårdsverket som del av
myndighetsgenren handbok.

1.2 Genren handbok

Enligt Hellspong & Ledin (1997) är en genre en socialt förankrad textsort, som har fått
sitt namn av sina avsändare och som är rotad i en viss verksamhet. Den uppstår vid en
viss historisk tidpunkt varefter den utvecklas och förändras. Till sist kanske den uppgår i
en annan genre eller helt upphör att användas. De människor som är bekant med och
använder samma genrer ingår i en kommunikationsgemenskap, som Hellspong & Ledin
kallar ett textsamfund. De menar att ”[d]et är typiskt för en genre att den är knuten till en
viss situation, som den hämtar sin livskraft ur.” (1997:24).

En genre fungerar föreskrivande, dvs. i den ingår alltid ett antal utmärkande drag.
Genom sin sociala förankring talar en genre om hur texten ska utformas inom ett visst
område.

I Myndigheternas föreskrifter (Handbok i författningsskrivning DS 1998:43) framgår
det att handboken är en vanligt förekommande textsort i myndighetsvärlden. Handboken
är ett medel för myndigheter som vill presentera förordningar, föreskrifter och allmänna
råd inom ett lagområde på ett samlat och lättillgängligt sätt för i första andra myndigheter
och deras handläggare.
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I Myndigheternas föreskrifter anges normer för vad en handbok får och inte får
innehålla: ”Hur handboken bör utformas i det enskilda fallet bestämmer myndigheten
själv. Det viktiga är att materialet i handboken presenteras på det sätt som är bäst för
användaren /…/ Det är dock angeläget att myndigheten klart anger vad det är för texter
som presenteras, så att det är möjligt för läsaren att skilja på exempelvis lag- och
förordningstexter, myndighetens egna föreskrifter och allmänna råd samt annat material.”
(s. 27). Vidare står det att myndigheten inte med rättslig verkan kan kungöra sina
föreskrifter i en handbok, om inte regeringen har godkänt det.

Med utgångspunkt i ovanstående sluter vi oss till att handboken utgör en egen genre.
Det är en textsort som är förankrad i myndighetsvärlden, och som dessutom har ett antal
utmärkande drag vilka alltså är reglerade i Myndigheternas föreskrifter. 

1.2.1 Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är som statlig myndighet underställd regeringen. Men även andra
politiska organ som EU:s olika institutioner och den svenska riksdagen påverkar
Naturvårdsverket genom politiska beslut. Naturvårdsverket leds av en generaldirektör
som är ordförande i verkets styrelse och i Rådet för investeringsstöd.

Om sina uppgifter skriver Naturvårdsverket så här på sin webbplats:
”Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Vi ska vara pådrivande och
samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Vårt stöd till andra
aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap,
formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.” Naturvårdsverkets
huvudsakliga uppgifter är med andra ord att utveckla miljöarbetet, genomföra
miljöpolitiken och följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet i Sverige.

Idag arbetar ca 550 personer hos Naturvårdsverket. I organisationen ingår som figur 1
nedan visar en verkstab, ett internationellt sekretariat, ett forskningssekretariat, ett
informationssekretariat, ett personalsekretariat, en centralt sammanhållen
projektverksamhet och fem avdelningar: avdelningen för verksamhetsstöd och
informationsservice, miljörättsavdelningen, naturresursavdelningen, avdelningen för
hållbar samhällsutveckling och miljöanalysavdelningen.

I verkets organisation ingår också fem råd som är beslutsinstanser för Svenska
miljönätet, miljöforskningen och miljöövervakningen. Dessutom finns fyra råd vars
arbete syftar till samråd mellan myndigheter i olika frågor (Naturvårdsverkets webbplats
2002-11-04).
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Figur 1: Naturvårdsverkets organisation

Den första januari 1999 trädde miljöbalken i kraft, och i april samma år antog riksdagen
mål för miljökvaliteten inom femton områden: Sveriges 15 miljömål. Sedan dess har
Naturvårdsverkets arbete utgått från dessa mål.

Miljörättsavdelningen (R-avdelningen) är en av fem avdelningar hos
Naturvårdsverket. R-avdelningens arbete syftar till att genomföra och utveckla
miljörätten som ett styrmedel för att nå miljömålen som riksdagen antagit. Varje
verksamhetsår bryts miljömålen ner till verksamhetsmål.

R-avdelningen består av stab och ledning samt sex enheter. Avdelningen leds av
avdelningschefen och varje enhet leds av en enhetschef. Vid varje enhet arbetar förutom
enhetschefen, en sekreterare och ett antal handläggare. I miljörättsavdelningens
bemanningsplan utskriven den 25/4 2002 framgår att det arbetar 100 personer på
avdelningen, 57 kvinnor och 43 män.

För att kunna nå miljömålen behövs olika kompetenser. Varje enhet har sina
kompetenser och är således specialiserade. Följande enheter finns:
– Enheten för förorenade områden (Rf) som ansvarar för miljörättsliga frågor om

avfallsdeponier och förorenade områden,
– Miljöjuridisk enhet (Rj) som ansvarar för miljörättsliga frågor om regelsystemet i

dess helhet, och bistår övriga enheter och verket i övrigt i miljöjuridiska
bedömningar,

– Enheten för miljöfarlig verksamhet (Rm) som ansvarar för miljörättsliga frågor om
miljöfarlig verksamhet i allmänhet,

– Enheten för produkter och avfall (Rp) som ansvarar för miljörättsliga frågor om
produkter, avfall och producentansvar, bränslen och avgaser från fordon och
arbetsmaskiner samt reglering av vissa kemiska produkter,

– Tillsynsenheten (Rt) som ansvarar för miljörättsliga frågor om tillsyns- och
sanktionssystem, miljörapportering och andra generella policy- och systemfrågor som
berör tillsynsarbetet,

– Enheten (Rv) för markanvändning och vattenverksamhet som ansvarar för
miljörättsliga frågor om vattenverksamhet, täkter, anläggningar för infrastruktur och
andra verksamheter som inverkar på mark- och vattenområden.
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R-avdelningen implementerar och tillämpar miljölagstiftningen, och ansvarar dessutom
för frågor om bl.a. tillsyn, avgifter och sanktioner. Avdelningen ansvarar vidare för den
juridiska samordningen av verkets arbete med EG-direktiv. R-avdelningen använder fyra
instrument för att nå miljömålen:
– föreskrifter, allmänna råd,
– författningstextförslag,
– handböcker, broschyrer, branschfaktablad,
– beslut.

1.2.2 Handböcker från miljörättsavdelningen

R-avdelningen ger löpande ut handböcker som anknyter till miljörätten med syftet att
vägleda de olika tillsynsmyndigheterna i deras miljöarbete. Handböckerna kan handla om
till exempel farligt avfall, egenkontroll eller vattenskyddsområden.

När en handbok ska skrivas på R-avdelningen utses en miljöhandläggare som
huvudansvarig skribent. Ofta är emellertid flera inblandade i att skriva en handbok. En
jurist medverkar alltid. I skrivgruppen ingår ibland också ytterligare handläggare och
jurister. Även personer utanför verket kan medverka, som till exempel branschexperter
från länsstyrelser eller andra organisationer.

När dessa anser att handboken är klar ska den först gå till enhetschefen och sedan till
avdelningschefen för godkännande. Om inte föreskrifterna eller de allmänna råden
tidigare godkänts måste beslut om att dessa ska antas fattas av styrelsen respektive
generaldirektören.

En förordning är en beteckning på en författning beslutad av regeringen, till skillnad
från en lag, som stiftas av riksdagen. Regeringen kan bemyndiga exempelvis
Naturvårdsverket att ge förslag till förordningar, som dock sedan måste godkännas av
regeringen. En föreskrift är även den en rättsligt bindande norm som reglerar enskildas
och myndigheters handlande. Föreskrifter kan utfärdas av föreskrivande myndighet,
exempelvis Naturvårdsverket.

Handboken skickas också ut på intern- och externremiss till personer och
organisationer som kan tänkas beröras av den.

Som Myndigheternas föreskrifter anger är det upp till myndigheten att bestämma hur
den specifika handboken ska utformas. R-avdelningen har sedan miljöbalken trädde i
kraft (1999) gett ut tio handböcker. Vid en genomläsning av dessa kan man märka att
dessa har ett gemensamt syfte och en liknande uppläggning.

I handböckerna från R-avdelningen utgår man i regel från förordningar eller
föreskrifter som behandlar ett visst ämnesområde, till exempel farligt avfall. Till vissa av
förordningarna/föreskrifterna skriver man sedan allmänna råd. Ett allmänt råd är inte
rättsligt bindande utan fungerar som rekommendation för hur exempelvis
tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare kan eller bör handla i en viss situation.

Förutom förordningar/föreskrifter och allmänna råd innehåller handböckerna också
handbokstext. Handbokstexterna har som funktion att förklara och kommentera
förordningar/föreskrifter och allmänna råd. I handbokstexterna kan man ibland också ta
upp specifika fall.

Föreskrifter/förordningar och allmänna råd kan stå för sig själva och ska ges ut i
Naturvårdsverkets författningssamling. Men så snart dessa texter infogas i en handbok
och kompletteras med handbokstext uppstår en ny genre: handboken. Handbokstexter kan
inte stå för sig själva utan tillhör genren handbok.
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De primära mottagarna är enligt R-avdelningens chef tillsynsmyndigheterna, som både
kan vara länsstyrelser och kommuner. Handböckerna kan vara till nytta för och också
explicit i förordet rikta sig till verksamhetsutövare, dvs. de som exempelvis driver en
soptipp eller livsmedelshandel, och branschorganisationer. Detta innebär att
handböckerna egentligen riktar sig till flera olika mottagare med olika
bakgrundskunskaper och förutsättningar, således en heterogen mottagargrupp.

Nedan följer en kort sammanfattning av de handböcker, dvs. det material, vi valt för
vår undersökning.

1.3 Material

Deponering av avfall
Handboken Deponering av avfall är avsedd att fungera som vägledning till 38-42 §§ i
förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Dessa fem paragrafer handlar om
hantering av anpassnings- och avslutningsplaner för befintliga deponier (olika typer av
sopstationer). I deponeringsförordningen finns det nya regler för hantering av avfall.
Detta innebär att de befintliga deponierna antingen måste anpassa sig efter de nya
reglerna eller avsluta verksamheten, dvs. skriva anpassnings- eller avslutningsplaner.

Handboken har arbetats fram i en projektgrupp bestående av tre personer, en
handläggare och två jurister. Texten har också skickats till ytterligare två jurister och en
handläggare som har fått komma med synpunkter. Anledningen till att man valde att ge ut
en handbok som inte innehåller hela förordningen var att bestämmelserna i 38-42 §§
började gälla redan från sommaren 2002, medan det inte var lika bråttom med vägledning
till de andra paragraferna.

En första utgåva av handboken gavs ut i juni 2001 och en andra utgåva, den som vi
analyserat, i juli 2001. Den andra utgåvan innehåller inga innehållsliga ändringar utan
endast språkliga korrigeringar. Handboken finns endast som pdf och går att ladda ner från
Naturvårdsverkets Miljöbokhandel på nätet. Den omfattar 16 sidor.

Naturvårdsverket har i förordet uppgett såväl tillsynsmyndigheter som
verksamhetsutövare samt andra aktörer inom avfallsområdet som tänkta mottagare.

Bilskrotning
Handboken Bilskrotning är avsedd att fungera som vägledning för både
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Handboken utgår från Naturvårdsverkets
föreskrifter om bilskrotningsverksamhet (NFS 2002:2) och ska fungera som en hjälp för
områdets aktörer att ta hand om skrotbilar på ett miljövänligt sätt.

Handboken gavs ut i december 2001. Den har utarbetats av en handläggare, en
branschexpert och en jurist. Den finns endast som pdf och går att ladda ner från
Naturvårdsverkets Miljöbokhandel på nätet. Den omfattar 29 sidor.

1.4 Teoretisk utgångspunkt

Vi har valt en teoretisk utgångspunkt som anknyter till intertextualiteter hos texter. Det
innebär att vi istället för att se texter som homogena och avgränsade enheter utgår ifrån
att ingen text eller språkbrukare lever i isolering. Därmed menar vi att texter i en social
omgivning formas av andra texter dels genom att de tar intryck av tidigare skrivna texter,
dels genom att de innehåller andra texter. Vi menar också att texter ges nya innebörder
när de vandrar mellan olika kontexter.

Begreppet intertextualitet betyder att en text aldrig står helt för sig själv utan ekar av
andra texter, som tas efter och reageras på (Hellspong & Ledin 1997:43). Intertextualitet
eller intertextuell kontext betecknar alltså relationer mellan texter.
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Ledin, Ajàgan-Lester & Rahm (2002) tar upp olika syner på intertextualitet. De skriver att
ordet intertextualitet myntades 1969 när Julia Kristeva publicerade en artikel där hon
introducerar Bakhtin. Kristeva låter i den artikeln intertextualitet beskriva Bakhtins
litteratur- och språksyn.

Ledin m.fl. åskådliggör Bakhtins tankar om dialogiska relationer i en figur som visar
hur en text är bestämd av både vertikala och horisontella krafter (se figur 2).

Sociala och textuella normer,
tidigare texter

                       Skribent/talare/jag    Läsare/lyssnare/den andre

Framtida texter

Figur 2: Bakhtin och den dubbla dialogen (Ledin m.fl. 2002)

Figuren visar att texter vertikalt är orienterade mot samhället och historien, mot tidigare
texter, samtidigt som de pekar framåt mot kommande texter. Horisontellt är texter en del
av relationen mellan en skribent/talare och en läsare/lyssnare och tillhör dem båda i olika
mån (Ledin m.fl. 2002:4).

För att visa hur vi tolkar intertextualiteter placerar vi här in handböcker från
R-avdelning i figuren. Vertikalt styrs en handboks innehåll och utformning av hur
tidigare handböcker sett ut – det har alltså bildats normer för hur en handbok ska se ut.
Den har också förbindelser med framtida texter på så sätt att en framtida handbok
kommer att ta intryck från de som tidigare skrivits.

Horisontellt styrs en handboks innehåll av de skribenter som är inblandade i
framtagandet. Skribenterna ger den diverse innebörder som de sedan vill föra över till
läsarna. Läsarna i sin tur läser den i en annan kontext och ger den då nya innebörder. Man
kan därmed säga att en handbok rekontextualiseras.

Rekontextualisering är ett begrepp som många språkvetare under 1990-talet använt för
att närma sig just intertextuella förhållanden. Begreppet tar fasta på att texter förstås
utifrån den kontext de läses i. Det är när texterna används i social interaktion som deras
betydelse skapas, och när texter vandrar mellan olika kontexter i samhället drar de på sig
nya innebörder (Ledin, Ajàgan-Lester & Rahm, 2002).

Ledin m.fl. tar upp Per Linells definition av begreppet rekontextualisering, vilken
inbegriper inte bara intakta texters vandring mellan olika kontexter utan också delar och
aspekter från texter eller textgenrer som passas in i en annan kontext.

Enligt Ledin m.fl. hör Norman Fairclough till dem som betytt mest för att föra in
intertextualitetsbegreppet i språkvetenskapen. Han har tagit starka intryck av Bakthin och
de franska strukturalisterna och ser intertextualitet som avgörande för att förstå
sakprosatexters sociala förutsättningar och konsekvenser.

I början av 1990-talet lanserade Fairclough forskningsinriktningen Critical Discourse
Analysis. Hans analysmodell syftar till att kartlägga relationerna mellan å ena sidan social
förändring och konflikt och å andra sidan textförändring. Fairclough skiljer i sin modell
mellan olika sätt på vilka intertextuella relationer i en text kan ta form, bland annat
introducerar han begreppen sekvens och textsamspel (Fairclough 1992:118).

Text



7

Utifrån den teoretiska utgångspunkt vi beskrivit ovan kan sägas att alla texter är
intertextuella till sin natur. Handboken från R-avdelningen är inget undantag utan snarare
ett typexempel på detta. Den innehåller såväl förordningar/föreskrifter, allmänna råd som
handbokstext. Här kan uppstå samspel och påverkan från andra texter, men således också
mellan de olika textavsnitten inom handboken.

Handboken existerar i olika kontexter: hos Naturvårdsverket, andra myndigheter,
verksamhetsutövare etc. Alla har de olika förutsättningar att ta till sig handbokens
innehåll beroende på vilken kontext de befinner sig i. Handboken får alltså olika
innebörder beroende på hur och i vilket sammanhang den används.

1.5 Undersökningens uppläggning

Utifrån de två handböcker vi valt ut gör vi en textanalys och en mottagarundersökning.
Eftersom vi ser handboken som en genre vill vi också närmare undersöka de drag som
bygger upp den. I textanalysen försöker vi beskriva genren utifrån intertextualiteter,
perspektiv och stil. Med mottagarundersökningen vill vi undersöka hur olika mottagare
uppfattar handböckerna bland annat utifrån i vilken kontext de befinner sig i. Detta
försöker vi göra genom att intervjua representanter från mottagargrupperna.

Något som griper över både textanalysen och mottagarundersökningen är
handböckernas intertextualiteter; att texter blir till i en social omgivning och under
inflytande av andra texter. Även begreppet rekontextualisering är centralt i båda
delundersökningarna, dock särskilt i mottagarundersökningen. Metoderna för respektive
delundersökning presenteras närmare i respektive delavsnitt.
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2 Textanalys
2.1 Delsyfte

Syftet med att göra en textanalys av två handböcker från R-avdelningen hos
Naturvårdsverket är att ta reda på vilka drag som bygger upp dem. Det vill vi göra
eftersom vi menar att handböckerna har en komplex struktur där olika genrer och
texttyper vävs in i och samspelar med varandra. Hur samspelar de med varandra, och
varför?

En annan intressant aspekt är att handböckerna ofta explicit riktar sig till olika typer av
mottagare: dels de som ska se till att lagarna efterlevs, dels de som ska göra rätt enligt
lagarna. Vad leder det till? Vilket perspektiv fokuseras?

Vi frågar oss också om handböckernas intertextualiteter och det perspektiv som
fokuseras påverkar den språkliga stilen.

2.2 Forskningsanknytning

Någon som tidigare undersökt lagtext och perspektiv är Britt-Louise Gunnarsson (1982).
Grundtanken i hennes undersökning Lagtexters begriplighet är att lagkonventionerna och
lagtextkonventionerna måste ifrågasättas för att vi ska kunna finna en väg till begripligare
lagar. Hon undersöker därför hur man kan skriva om en lagtext för att göra den
begripligare. Utifrån en analys av lagens syfte och funktion presenterar hon en alternativ
version av medbestämmandelagen.

Gunnarsson menar att ”[t]exten är ett led i en kommunikationsakt med sändare och
mottagare och den måste beskrivas med avseende på dessa aktörers intentioner med
texten” (1982:116). Hon sätter i sin analys in lagtexten i ett vidare
kommunikationssammanhang vilket innebär att hon bland annat undersöker lagtexters
funktion, dvs. i första hand vilket perspektiv lagen fokuserar.

När en text samtidigt riktar sig till olika mottagargrupper och också till olika led av
mottagare, som står olika nära avsändaren, tenderar framställningen att riktas mot den
bekanta gruppen och det bekanta ledet, enligt Gunnarsson.

På  makronivå syftar lagar till förändring av existerande strukturer i samhället eller till
ett bevarande av dessa. Lagars syfte är även att fungera konfliktlösande och med detta
menar Gunnarsson att de inte alltid uttrycker värderingar som är gemensamma för alla
utan är resultatet av kompromisser.

Gunnarsson urskiljer två huvudfunktioner för lagar. Den handlingsdirigerande
funktionen innebär att man primärt riktar sig till vanliga medborgare och den
kontrollerande funktionen att man har domstolsjurister som primära mottagare (se
figur 3).

Lagars funktioner

Funktion Mottagare Användning Effekt

Handlingsdirigerande Vanliga Olika samhälls- Korrekta
medborgare situationer handlingar

Kontrollerande Domstols- Domstols- Korrekta
jurister situationer domar

Figur 3: Gunnarssons indelning av lagars funktioner (1982:120)
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Den handlingsdirigerande funktionen kan kopplas till lagar som syftar till förändring av
samhällsstrukturer medan den kontrollerande funktionen kan kopplas till lagar som syftar
till bevarande av dessa.

Lagar har alltså både dubbla funktioner och dubbla mottagargrupper. Utifrån detta
antagande undersöker Gunnarsson lagtexters funktionscentrering och menar då
anpassning till mottagaren och lässituationen, dvs. texternas perspektiv. De dubbla
funktionerna gäller också för genren handbok som utgår från lagar och regler och därför
kan ha både handlingsdirigerande och kontrollerande funktion.

Perspektivet i en text påverkar hur mottagaren uppfattar innehållet. Något som kan
vara avgörande för vilket perspektiv en text fokuserar är faktaurval och
innehållsstrukturering. Exempelvis fokuseras det som står i en huvudsats mer än det som
står i en bisats.

Figur 4 nedan åskådliggör några av Gunnarssons variabler för att avgöra en lagtexts
funktionsperspektiv.

Några implikationer av funktionscentrering vad gäller aspektfokusering

Medborgarperspektiv Domstolsperspektiv

Handlingsangivelse Namngivande av regeln
Normalfall Undantag
Konfliktfritt fall Konfliktfall
Initiativ Skyldighet

Figur 4: Ur Gunnarsson 1982:125

De två huvudsakliga perspektiven är medborgarperspektivet och domstolsperspektivet.
Lagtexter som har handlingsdirigerande funktion framhäver aktörer, handlingar,
normalfall och initiativ. Med initiativ menar Gunnarsson att en rättighet framhävs snarare
än en skyldighet. Lagtexter som har kontrollerande funktion framhäver namn på regler,
undantag, konfliktfall och skyldigheter.

I sin alternativa utformning av medbestämmandelagen fokuserar Gunnarsson
medborgarperspektivet. I nedanstående exempel ser vi hur hon förutom att ändra
strukturen också lyfter fram arbetstagarens rättigheter.

Originaltext
7 § Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för
organisationen eller för att sådan bildas.

Gunnarssons version
7 §

Innebörden av En arbetstagare har rätt att
organisationsrätten – tillhöra en arbetstagarorganisation

– utnyttja medlemskapet i organisationen
– verka för organisationen
– försöka bilda en organisation.

En arbetsgivare har motsvarande rätt.

Gunnarsson menar att även syntaktiska egenskaper och ordval kan ha betydelse genom att
”typiskt lagspråk” används i större eller mindre utsträckning. Språkforskaren Vijay K.
Bhatia (1993) har beskrivit syntaktiska egenskaper i engelsk lagtext. Han tar bland annat
upp egenskaper som meningslängd, nominal stil, komplexa prepositionsfraser,
binominala och multinominala uttryck samt syntaktiska oregelbundenheter.
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Även intertextualiteter kan hänga samman med språk och stil. Exempelvis kan hög
nominalitet tyda på ett starkt inflytande av andra texter med hög nominalitet, till exempel
lagtexter. I Jan Svenssons undersökning ”Språk och offentlighet” (1993) jämförs bland
annat ordklassvärden för riksdagsmaterial, ledare, nyhetsartiklar, fackförbundspress,
bruksprosa m.m. Genom att räkna ut andelen substantiv och verb får Svensson ett mått på
nominal och verbal stil i texterna.

2.3 Metod

Textanalysen är uppdelad i tre delar: intertextualiteter, perspektiv och stil.
Handböckernas intertexualiteter undersöker vi genom att utgå från Faircloughs (1992)

begrepp sekvens och textsamspel. Sekvens är ett begrepp som kan användas för att
beskriva hur olika texter och diskurstyper alternerar inom en text. I handböckerna
undersöker vi hur förordningar/föreskrifter, allmänna råd och handbokstexter alternerar
och tar intryck av varandra. Med begreppet textsamspel menas att texter kan innehålla
uttryckliga citat från andra texter samt olika slags anföringar och referat etc. Vi
undersöker hur textsamspel visar sig i handböckerna och försöker urskilja olika sätt på
vilka textsamspelen yttrar sig.

Hur olika intertextualiteter yttrar sig i texter kan vara avgörande för vilket perspektiv
de fokuserar. För att analysera vilka perspektiv handböckerna fokuserar utgår vi från
Gunnarssons (1982) indelning i domstolsperspektiv och medborgarperspektiv. I vår
undersökning lägger vi ingen värdering i om huruvida något av perspektiven är att
föredra. Vi anser i stället att valet av det mest ändamålsenliga perspektivet hänger
samman med handbokens syfte, funktion och tänka mottagare.

Vi utgår från Gunnarssons modell som visar vad som kännetecknar begreppen
medborgarperspektiv eller domstolsperspektiv (se figur 4). Vi har emellertid överfört
hennes begrepp till handböckernas mottagare som är verksamhetsutövare och
tillsynsmyndigheter. Verksamhetsutövare (VU) motsvaras av medborgarperspektivet
eftersom det är de som ska handla efter lagen. Tillsynsmyndigheterna däremot är de som
ska se till att reglerna efterföljs och motsvaras alltså av domstolsperspektivet. Därför
kommer vi hädanefter att använda begreppen VU-perspektiv och myndighetsperspektiv.

Efter att vi anpassat termerna till vår undersökning får figuren följande utseende.

VU-perspektiv Myndighetsperspektiv

Handlingsangivelse Namngivande av regel
Normalfall Undantag
Konfliktfritt fall Konfliktfall
Rättighet Skyldighet

Figur 5: Vår modifierade version av Gunnarssons variabler för perspektivfokusering

Intertextualiteter och perspektiv i en text kan även uppfattas i och med att man närmare
undersöker stil och språkliga drag. Typiskt lagspråkliga drag som exempelvis hög
nominalitet i en text kan tyda på att skribenten tagit intryck av den lagspråkliga stilen.
Eftersom förordningar/föreskrifter och allmänna råd tillhör lagtextgenrer kan den
lagspråkliga stilen färga av sig i handbokstexterna.

Lagtexter kan sägas vara syntaktiskt komplexa. Å ena sidan kännetecknas de av en
nominal stil men å andra sidan är lagtexter också verbala. För att kunna dra slutsatser om
handböckernas nominala och verbala stil räknar vi i vår stilundersökning ut
handböckernas andel substantiv och verb. Vi jämför våra värden med de som Svensson
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(1993) redovisar för riksdagsmaterial, ledare, nyhetsartiklar, fackförbundspress,
bruksprosa m.m.

Texternas nominala och verbala stil beskriver och diskuterar vi sedan utifrån några av
Bhatias (1993) variabler för vad som kännetecknar lagspråklig stil:
– Komplexa prepositionsfraser, fraser med strukturen preposition-substantiv-

preposition.
– Binominala och multinominala uttryck, en sekvens av två eller flera ord eller fraser

som hör till samma grammatiska kategori och har viss semantisk relation. Dessa
uttryck är sammanlänkade med en syntaktisk komponent som till exempel och och
eller.

– Villkor som i lagtexter skrivs in direkt efter det ord de ska verka som villkor för.
Skribenten vill med villkoren undvika tvetydigheter i mesta möjliga mån. Dock kan
dessa villkor leda till bakvända, krångliga och inte så eleganta meningar och på så sätt
resultera i syntaktiska oregelbundenheter. Villkoren kan skrivas in i olika typer av
fraser, exempelvis nominalfraser, verbfraser, binominala fraser eller komplexa
prepositionsfraser.

2.4 Resultat

2.4.1 Intertextualiteter

När förordningen/föreskrifterna byggs ut med allmänna råd hamnar de i en ny kontext, de
rekontextualiseras. Förordningen/föreskrifterna kan då tolkas med hjälp av de allmänna
råden. Likaså hamnar de alla i ytterligare en ny kontext när de infogas i en handbok. Där
förklaras de med hjälp av handbokstext och kan på så sätt återigen få nya innebörder. När
handboken vandrar vidare ut från Naturvårdsverket byggs den intertextuella kedjan ut,
något vi återkommer till i mottagarundersökningen.

Handböckernas uppläggning är således komplex i sin uppdelning mellan
förordning/föreskrifter, allmänna råd och handbokstexter. Dessa texter kan sägas utgöra
grundmönstret i genren handbok.

De tre textavsnitten är enkla att urskilja och det finns riktlinjer som anger att en
myndighet tydligt ska ange vad det är för typ av texter som presenteras. Enligt
Myndigheternas föreskrifter, utgiven av Statrådsberedningen, ska det vara enkelt för
läsaren att skilja mellan förordningstext, myndighetens egna föreskrifter och allmänna råd
samt annat material.

I Deponering av avfall och Bilskrotning har man valt att grafiskt markera de olika
textavsnitten och att presentera dem i en given ordning. Den består i att man alltid utgår
från en paragraf i antingen en förordning eller föreskrifter, dvs. lagrummet. Till
paragrafen finns ett allmänt råd som anger hur någon kan eller bör handla i enlighet med
paragrafen. Till dessa två textavsnitt knyts en handbokstext som förklarar och
konkretiserar lagtexterna. Det finns alltså i handböckerna en systematisk fördelning
mellan textavsnitten. Detta går att hänföra till Faircloughs begrepp sekvens. Exemplet
nedan från s. 16 i Bilskrotning visar hur det kan se ut:

Behandling för sanering, säkerhet och främjande av materialutnyttjande

9 §
Skrotbilar skall behandlas enligt följande:

De ämnen, vätskor och komponenter som anges i bilaga 1:1 och 1:2 skall
tömmas, demonteras eller neutraliseras samt samlas in och separatlagras på lämpligt
sätt.

Behandling för sanering och säkerhet enligt bilaga 1:1 skall ske snarast möjligt.
Vid behandling enligt första stycket skall ämnen, vätskor och komponenter hanteras
och separatlagras på ett sådant sätt att skador och olägenheter för människor och
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miljö undviks. Återanvändning och återvinning, särskilt materialutnyttjande, samt
miljöriktigt bortskaffande skall främjas.

Allmänna råd till 9 §
För att kravet på behandling snarast möjligt skall anses vara uppfyllt bör skrotbilar
normalt behandlas inom 3 månader från mottagandet.

Av 4 § Bilskrotningsförordningen framgår att länsstyrelsen får bestämma det högsta
antal skrotbilar som samtidigt får finnas i lager hos auktoriserad bilskrotare.

Plast från äldre bilar tillverkade före cirka år 1990 är heterogen och kan även
innehålla miljöfarliga ämnen som exempelvis kadmium, vilket avsevärt försvårar
återvinning. Detta är emellertid ett övergående problem. Kravet enligt bilaga 1:2
punkt 5 träder därför i kraft 1 januari år 2006. Då blir det obligatoriskt att demontera
större sammanhängande plastdetaljer som exempelvis stötfångare, instrumentbräda
och vätskebehållare, om inte dessa detaljer avskiljs vid fragmenteringen på ett sätt
som gör att materialet kan återvinnas effektivt.

Till skillnad från handbokstexten har föreskriftsparagrafen och det allmänna rådet fetstilta
rubriker, men det råder ändå ingen tvekan om vad som är vad. Paragrafen och det
allmänna rådet markeras dessutom med indrag och annat typsnitt.

Exemplet ovan visar hur de två handböckerna är uppbyggda av olika sekvenser av
texter (förordning/föreskrifter, allmänna råd samt handbokstext). Sekvenserna har en
bestämd ordning: man utgår alltid från lagrummet för att sedan kommentera detta i
allmänna råd eller handbokstexter.

Båda handböckerna avviker till viss del från detta upplägg. I uppställningarna nedan
redogör vi för de två handböckernas fördelning mellan förordning (FO), föreskrifter (FS),
allmänna råd (AR) och handbokstexter (HB).

Deponering av avfall

38 § FO + AR + HB + AR + AR + HB + AR + AR + HB + AR + HB s.4-8
39 § FO + HB s.8-9
40 § FO + AR + HB + AR + HB + AR + HB + AR + HB + AR + HB + AR + HB s.9-13
41 § FO + HB s.13
42 § FO + HB + AR + HB + AR + HB s.13-14

Bilskrotning

Bakgrund s.6
Regler som gäller vid skrotbilsverksamhet HB s.7-13
Kommentarer till enskilda paragrafer

1 § FS +HB s.14
2-4 §§ FS s.14
5 § FS+AR+HB s.15
6 § FS+HB s.15
7 § FS s.15
8 § FS+AR+HB s.15
9 § FS+AR+HB s.16
10-12 §§ FS s.17
13 § FS+HB s.17
14-17 §§ FS s.17
18-19 §§ FS+AR(19 §)+HB s.18
20-21 §§ FS+HB s.18

Straffbestämmelser i miljöbalken HB s.18-19
Finns det misstanke att brott föreligger HB s.19-20

22 § FS s.20
Ikraftträdande HB s.20

I Deponering av avfall yttrar sig en av avvikelserna genom att det finns allmänna råd till
endast tre av de fem paragraferna. Det är alltså inte nödvändigt att ha ett allmänt råd till
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varje paragraf. Istället kan man välja att kommentera paragrafen i handbokstext, vilket
man har gjort i paragraferna 39 och 41.

En annan avvikelse består i att man valt att förklara en förordningsparagraf i flera
allmänna råd och handbokstexter. Det gör man i paragraferna 38, 40 och 42.

I Bilskrotning finns kapitel med handbokstexter som inte är direkt kopplade till
bilskrotningsföreskrifterna, exempelvis ”Regler som gäller vid skrotbilsverksamhet ” och
”Straff och bestämmelser i miljöbalken”. I dessa kapitel redogör man för andra lagar och
regler som bilskrotningsverksamhet kan omfattas av. Kommentarerna till föreskrifterna
utgör alltså endast en del av hela handboken.

Sammanfattningsvis kan sägas att på ytan lever Bilskrotning i flera avseenden upp till
syftet att pedagogiskt ge överblick över sitt specifika område. Förutom att kommentera
bilskrotningsföreskrifterna ger den också en inblick i andra regler som är aktuella för
området.

Dessutom är innehållet i handboken indelat under rubriker, vilka gör det lättare för
läsaren att orientera sig i texten. Föreskrifterna är redan från början (i Naturvårdsverkets
författningssamling) sorterade under rubriker, vilket dock inte framgår av uppställningen
ovan. Som bilaga till handboken om bilskrotning återfinns föreskrifterna och de allmänna
råden i sin helhet.

Till skillnad från Bilskrotning ger uppläggningen av Deponering av avfall inte samma
pedagogiska överblick över sitt specifika område. Handboken tar upp anpassnings- och
avslutningsplaner för befintliga deponier. Detta framgår varken av titeln eller den enda
rubrik som finns: ”Deponier som finns eller som omfattas av tillstånd den 16 juli 2001”.
Ovanför varje paragraf i handboken finns också en rubrikliknande hänvisning som anger
att paragrafen hör hemma i deponeringsförordningen: ”39 § förordningen 2001:512 om
deponering av avfall”. Inte heller dessa hänvisningar avslöjar paragrafernas innehåll.

Eftersom Naturvårdsverkets handböcker syftar till att ge överblick över vilka regler som
gäller inom ett visst område och hur de ska tillämpas i praktiken blir det naturligt att
handböckerna samspelar med andra texter. Textsamspel har alltså en grundläggande
funktion i genren handbok. Detta samspel yttrar sig inte bara mellan handbokens
förordning/föreskrifter, allmänna råd och handbokstexter. I handböcker löper också en
mängd andra texter genom textavsnitten, till exempel andra lagar eller andra handböcker.

Textsamspelen kan yttra sig genom olika språkliga uttryck; skribenten använder olika
slags medel för att ta in andra texter i en text. I handböckerna urskiljer vi två dominerande
strategier för att göra detta: referat och hänvisning. Referatets funktion är att förklara
något medan hänvisningens funktion snarare är åberopa en annan text.

Språkliga markörer i ett referat kan vara verb som framgår och anges. Referat
förekommer endast i handbokstext vilket hänger samman med dess funktion som är att
förklara och förtydliga det som står i lagtexterna. Här följer ett textavsnitt som innehåller
två referatmarkörer:

Handbokstext s. 4 Deponering av avfall
Av övergångsbestämmelsen till förordningen framgår vilka deponier som inte
omfattas av bestämmelserna i förordningen. Där anges att förordningen inte skall
tillämpas på deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 2001 har slutat lägga
avfall på deponin och i övrigt vidtagit de åtgärder som krävts för att avsluta den.

Ett referat kan också ges i form av ett påbud i vilket man också förklarar innehållet i en
annan text. Det som särskiljer påbudet är dock att det innefattar en skyldighet enligt lag.
En språklig markör som anger ett påbud är prepositionen enligt kombinerat med en
skyldighet, som till exempel skall, är skyldig att och får…inte.
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Handbokstext s. 12 Bilskrotning
Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skall den som bedriver en verksamhet som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön utföra s.k.
egenkontroll.

Den andra dominerande strategin är hänvisning, som finns i alla textavsnitt. Skillnaden
mellan hänvisning och referat är att man i en hänvisning inte skriver ut vad som står i den
hänvisade texten. I handböckerna används strategin när man vill tala om att det finns
andra specifika lagrum som är giltiga för det aktuella området. Att hänvisning finns i alla
textavsnitt beror på man vill ta upp alla texter, till exempel andra lagar och handböcker,
som är relevanta för området. Språkliga markörer för en hänvisning kan vara finns i, har
samma betydelse som i, med stöd av etc.

Föreskrift s. 14 Bilskrotning
Bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt för anläggningar för återvinning av
skrot m.m. finns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

De ovannämnda strategierna som syftar till att samspela med andra texter kan sägas vara
grundläggande drag i genren handbok. Dessa drag bidrar alltså till handbokens
intertextualiteter.

Både sekvens och textsamspel ställer stora krav på handbokens skribenter.
Förutsättningen för genren handbok är att den utgår från en lagtext som sedan
kommenteras i antingen bara handbokstext eller i både handbokstext och allmänna råd.
Detta kan göra det svårt för skribenten att foga ihop textavsnitten till en ny
sammanhängande text. Dessutom bidrar handbokens behov av textsamspel till svårigheter
för skribenten att skapa en text som har ett bra flyt.

Sekvens och textsamspel ställer även krav på handbokens läsare. Han eller hon måste
dels förstå skillnaderna mellan de olika textavsnitten, dels foga ihop dem så att det skapas
ett sammanhängande innehåll och dels ha kännedom om de andra texterna som hänvisas
till i handboken. Nedan följer ett utdrag som ger exempel på vilka krav läsaren kan ställas
inför.

Förordning s. 8 Deponering av avfall
39 §
I fråga om deponier för farligt avfall skall bestämmelserna i 7, 8, 16 och 17 §§ följas
fr.o.m. den första juli 2002 och bestämmelserna i 14 § följas fr.o.m. den 1 juli 2004. Vid
utformningen av anpassningsplaner och avslutningsplaner skall hänsyn tas till detta.

Deponier för farligt avfall som ännu inte avslutats men som avses avslutas före
utgången av 2008, skall uppfylla de krav som framgår av bestämmelsen vid de angivna
tidpunkterna. Det finns alltså inget utrymme för undantag från dessa krav för deponier
som skall avslutas, om de inte avslutas före de angivna tidpunkterna. Av 11 § i
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall framgår även att kraven i
4-7 §§ i föreskrifterna skall följas fr.o.m. den 1 juli 2002 i fråga om deponier för farligt
avfall. Även detta skall beaktas vid utformning av anpassnings- och avslutningsplaner.

I förordningsparagrafen finns hänvisningar till fem av de övriga paragraferna i
förordningen. Dock står det inte utskrivet att de hänvisade paragraferna finns just i
deponeringsförordningen utan det lämnas till läsaren att själv komma underfund med.
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I handbokstexten finns ett referat av 11 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (alltså inte
förordningen) om deponering av avfall som i sin tur innehåller en hänvisning till fyra
andra paragrafer (4-7 §§) i samma föreskrifter.

Det finns också en hänvisning i handbokstexten: ”Deponier…skall uppfylla de krav
som framgår av bestämmelsen”. Ordet bestämmelsen syftar förmodligen tillbaka till
förordningsparagrafen men även detta lämnas till läsaren att dra slutsatser om.

Handbokstextens första mening anger en tidpunkt som inte nämns i den ovanstående
paragrafen. Skribenten har alltså valt att lägga till ytterligare en regel men det framgår
inte var den kommer ifrån. Här vet inte läsaren var han eller hon kan hitta regeln och
därmed inte heller om den är rättsligt bindande.

Kraven på läsaren återkommer vi till i mottagarundersökningen.

2.4.2 Perspektiv

De språkliga strategier genom vilka olika textsamspel yttrar sig kan också vara avgörande
för vilket perspektiv en text fokuserar. I både referat och hänvisning namnges ofta andra
regler, och just namngivande av regel är en av Gunnarssons variabler för att en text
fokuserar myndighetsperspektiv (se figur 5, s. 10).

Bilskrotning och Deponering av avfall fokuserar både myndighetsperspektiv och
VU-perspektiv. Perspektivet kan generellt sägas gå från att i förordningen/föreskrifterna
vara VU-perspektiv till att i de allmänna råden och handbokstexterna bli
myndighetsperspektiv. Hur det kan se ut när VU-perspektivet fokuseras ser vi i 38 §
förordningen om deponering av avfall:

Förordning s. 4 Deponering av avfall
38 §
En verksamhetsutövare skall senast den 1 juli 2002 till tillsynsmyndigheten ge in en
plan för anpassning eller avslutning av deponin, om deponin omfattas av gällande
tillstånd den 16 juli 2001 eller inte har avslutats före den 16 juli 2001.

Av anpassningsplanen skall framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att så
snart som möjligt och senast vid utgången av år 2008 följa bestämmelserna i 7, 8, 11,
14-17 och 19-37 §§ och i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

Av avslutningsplanen skall framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att så
snart som möjligt avsluta deponin i enlighet med bestämmelserna i denna förordning
och en tidsplan för avslutningen.

Här kommer VU-perspektivet till uttryck i och med att handlingsangivelsen fokuseras i
huvudsats i alla tre meningarna. I första meningen är det verksamhetsutövaren som har en
skyldighet att ge in en plan. Detta uttrycks genom verbet skall. I mening två och tre
framgår skyldigheten endast implicit. Här är det anpassningsplanen och
avslutningsplanen som fokuseras men det är fortfarande verksamhetsutövaren som ska
skriva respektive plan och se till att åtgärderna framgår.

Paragrafen innehåller underförstått ett konfliktfall i skrivningen om i första meningen.
Det finns alltså verksamhetsutövare som inte berörs. Dock ligger fokus hela tiden på det
konfliktfria normalfallet eftersom konflikten endast uttrycks i bisats.

 Slutsatsen blir att fokus i ovanstående paragraf ligger på VU-perspektivet trots att den
innehåller inslag av myndighetsperspektiv i form av namngivande av regler och
hänvisning till andra bestämmelser.

I Bilskrotning är föreskrifterna indelade under ett antal rubriker såsom exempelvis
”Tillämpningsområde”, ”Definitioner”, ”Tillträdesskydd”, ”Plats för behandling”,
”Övriga skyddsåtgärder och försiktighetsmått”, ”Dokumentationsskyldighet” samt
”Tillsyn och ansvar”. Mellan dessa rubriker går det att urskilja perspektivskiftningar.
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VU-perspektivet fokuseras bland annat under rubrikerna ”Övriga skyddsåtgärder och
försiktighetsmått” och ”Dokumentationsskyldighet”:

Föreskrift s. 17 Bilskrotning (Övriga skyddsåtgärder och
försiktighetsmått)
15 §
Oljeavskiljare skall vara så konstruerade att det möjliggör avstängning och
provtagning.

Oljeavskiljare och uppsamlingstankar skall förses med tömningslarm och vid
behov tömmas på avskild olja och slam, dock minst en gång per år.

Föreskrift s. 18 Bilskrotning (Dokumentationsskyldighet)
19 §
En bilskrotare skall föra anteckningar enligt bilaga 2.

Anteckningarna skall för varje kalenderår sammanställas senast den 31 mars
påföljande år och sparas till den 31 mars nästföljande år.

Här går VU-perspektivet att urskilja genom att paragraferna innehåller
handlingsangivelser och beskriver konfliktfria normalfall. Dock innefattar de även
skyldigheter i och med att det är bilskrotaren som ska se till att oljeavskiljarna är rätt
konstruerade och som ska (måste) föra anteckningar. Det huvudsakliga perspektivet kan
ändå sägas vara VU-perspektivet.

Hur kan det då se ut när en paragraf i föreskrifterna i stället fokuserar
myndighetsperspektivet? Paragraferna 3 och 4 under rubriken Tillämpningsområde är bra
exempel:

Föreskrift s. 14 Bilskrotning (Tillämpningsområde)
3 §
Föreskrifterna om försiktighetsmått i 6-18 §§ skall inte tillämpas på en verksamhet
om strängare krav på försiktighetsmått har meddelats genom villkor vid
tillståndsprövning.

4 §
Bestämmelser om farligt avfall finns i avfallsförordningen (2001:1063).
Bestämmelser om HFC och ozonförstörande ämnen finns i förordningen (1995:555)
om HFC, förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet och
Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1992:16) med föreskrifter om kyl- och
värmepumpanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC.

I 3 § namnges en regel (Föreskrifterna om försiktighetsmått). Paragrafen behandlar ett
undantag, nämligen vilka verksamheter föreskrifterna inte ska tillämpas på. Även i 4 §
namnges regler. Båda dessa paragrafer fokuserar tydligt ett myndighetsperspektiv.

Från förordningen/föreskrifterna skiftar sedan perspektivet till att i båda
handböckernas allmänna råd fokusera myndighetsperspektivet. Till 38 § i förordningen
om Deponering av avfall finns ett allmänt råd som kan illustrera detta:

Allmänt råd till 38 § s. 4 i Deponering av avfall
En deponi bör anses vara avslutad den 16 juli 2001 om verksamhetsutövaren före den
tidpunkten har vidtagit samtliga åtgärder för avslutning (t.ex. kompaktering,
sluttäckning m.m.) som krävts enligt tillstånd eller annat beslut som meddelats före
den tidpunkten. Om sådana åtgärder inte krävts och deponering inte skett efter den 15
juli 2001, bör deponin anses vara avslutad. Om tillsynsmyndigheten bedömer att det
är nödvändigt med kompletterande åtgärder för en avslutad deponi, kan krav på
sådana åtgärder ställas med stöd av 26 kap miljöbalken men inte med stöd av
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. [originalets understrykning]

För deponier som skall fortsätta ta emot avfall efter den 1 januari 2009 bör en
anpassningsplan ges in. För deponier som avslutats efter den 16 juli 2001 och för
sådana som inte skall ta emot avfall efter den 1 januari 2009, bör en avslutningsplan
ges in.
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Verbet bör anger en skyldighet som här dessutom fokuseras i huvudsats. Exemplet
innehåller också namngivande av regel samt ett undantag i form av skrivningen ”Om
sådana åtgärder inte krävts…” i andra meningen. I sista stycket fokuseras konfliktfall.
Här dominerar myndighetsperspektivet.

Även i Bilskrotning övergår de allmänna råden till att fokusera
myndighetsperspektivet:

Allmänt råd till 19 § s. 18 Bilskrotning
Att uppenbart bryta mot dokumentationsskyldigheten är ett exempel på när bilskrotare
bör anses i väsentlig mån åsidosätta sina åligganden enligt 9 § 2
bilskrotningsförordningen (1975:348).

Hela det allmänna rådet är ett exempel på ett undantag; underförstått är att normalfallet är
att inte bryta mot dokumentationsskyldigheten. Även här uttrycks en skyldighet genom
verbet bör. Dessutom anges namnet på regeln. Perspektivet har nu övergått från att i den
tillhörande föreskriften vara VU-perspektiv till att bli myndighetsperspektiv.

Även i båda handböckernas handbokstexter ligger fokus på myndighetsperspektivet:

Handbokstext till 38 § s. 4 Deponering av avfall
Av övergångsbestämmelsen till förordningen framgår vilka deponier som inte
omfattas av bestämmelserna i förordningen. Där anges att förordningen inte skall
tillämpas på deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 2001 har slutat lägga
avfall på deponin och i övrigt vidtagit de åtgärder som krävts för att avsluta den.

Det bör påpekas att förordningen inte innehåller några begränsningar av vilka
typer av befintliga deponier (dvs. deponier som omfattades av gällande tillstånd den
16 juli 2001 eller inte hade avslutats före den tidpunkten) som omfattas av
skyldigheten att ge in en anpassnings- eller avslutningsplan. Kravet på att ge in en
plan omfattar alltså både tillståndspliktiga anläggningar, anläggningar som tidigare
varit anmälningspliktiga samt deponier som inte är eller har varit vare sig tillstånds-
eller anmälningspliktiga, t.ex. till följd av att de inte är tillräckligt stora eller har
dispens enligt äldre bestämmelser.

Av 5 § avfallsförordningen (2001:1063) framgår vad som avses med en deponi. I
övergångsbestämmelsen till förordningen (2001:513) om ändring i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges det att det från och med den 1 januari
2009 krävs tillstånd för alla deponier som omfattas av 38 § i
deponeringsförordningen. Detta innebär att verksamhetsutövare med anläggningar
som tidigare varit anmälningspliktiga och därför saknar tillstånd, måste ansöka om
och erhålla tillstånd till denna tidpunkt om de skall fortsätta ta emot avfall på
anläggningen efter utgången av 2008.

Handbokstexten innehåller namngivande av regler, undantag (att förordningen inte ska
tillämpas) samt skyldigheter (kravet på att ge in en plan och kravet på att
verksamhetsutövare måste ansöka om och erhålla tillstånd). Därigenom dominerar
myndighetsperspektivet.

I Bilskrotning kan man skilja mellan de handbokstexter som kommenterar
bilskrotningsföreskrifterna och de som inte gör det. De förstnämnda fokuserar
myndighetsperspektivet:

Handbokstext till 18-19 §§ s. 18 Bilskrotning
Av bilskrotningsförordningen framgår att auktorisation av bilskrotare meddelas av
länsstyrelsen för viss tid, högst fem år, och kan förnyas efter ansökan. Denna regel
gäller från den 1 juli år 2001. Auktorisationer som meddelats före detta datum går ut
den sista juni år 2004.

I 9 § 2 i bilskrotningsförordningen (1975:348) finns regler om när länsstyrelsen
kan återkalla auktorisation som tidigare meddelats till bilskrotare. Ett av de skäl som
kan utgöra grund för att återkalla auktorisationen är om bilskrotaren i väsentlig mån
åsidosätter vad som åligger honom enligt gällande lagstiftning angående miljövård.
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Första stycket förklarar en regel som kommer att gälla från 1 juli 2001. I andra stycket
hänvisar man till en paragraf i en namngiven regel (bilskrotningsförordningen). Båda
styckena beskriver undantagsfall (auktorisationer som meddelats tidigare än 1 juli 2001
samt bilskrotaren som åsidosätter sina förpliktelser).

I handboken om bilskrotning finns också fristående handbokstexter som inte är knutna
till någon föreskrift eller något allmänt råd. Dessa tas upp under huvudrubriken (1) Regler
som gäller vid skrotbilsverksamhet samt underrubrikerna (2) Straffbestämmelser i
miljöbalken och (3) Finns det misstanke att brott föreligger?.

Under rubrik (1) återfinns uppräkningar av och hänvisningar till andra regler som
omfattar bilskrotning. Det finns också några handlingsangivelser, men fokus kan ändå
sägas ligga på myndighetsperspektivet. Under rubrik (2) redogörs för straffbestämmelser i
miljöbalken. Här fokuserar texten på undantagsfall och skyldigheter.
Myndighetsperspektivet är genomgående. Trots att innehållet under rubrik (3) innehåller
handlingsangivelser ligger fokus på undantagsfallen (om man är tveksam eller osäker,
eller om en överträdelse av en bestämmelse har skett), vilket resulterar i ett
myndighetsperspektiv.

2.4.3 Stil

Graden av nominal och verbal stil i en text kan mätas genom att man till exempel räknar
ut antal substantiv och antal verb per 100 ord. Tabell 1 visar handböckernas värden för
substantiv och verb samt deras meningslängd. Resultaten visar värden både för hela
handböckerna och för deras olika textavsnitt (FO, FS, AR och HB).

Tabell 1: Värden för handböckernas stil

Handbok Bilskrotning Deponering av avfall
Substantiv/100 ord 28,8 23,1
Verb/100 ord 16,7 14,1
Ord/mening 20 30

Bilskrotning FS AR HB
Substantiv/100 ord 27,0 31,6 27,7
Verb/100 ord 13,5 21,1 15,5
Ord/mening 23 19 19

Deponering av avfall FO AR HB
Substantiv/100 ord 26,4 26,1 22,9
Verb/100 ord 13,8 15,9 12,6
Ord/mening 29 31 29

De högsta värdena för substantiv i Svenssons undersökning (1993) har nyhetsartiklar
(27,6) och bruksprosa (27,1). Medelvärdet ligger på 25,2. I vår tabell framgår att
handboken om bilskrotning har höga värden för substantiv (28,8), allra högst ligger de
allmänna råden. Lägst värde har föreskrifterna. I Deponering av avfall är värdet för
substantiv i genomsnitt lägre (23,1) än i Bilskrotning. Här har förordningen och de
allmänna råden högre värden än handbokstexterna.

I Svenssons undersökning har nyhetsartiklar och bruksprosa inte bara högst värden för
substantiv utan också lägst värden för verb. Nyhetsartiklarna har 17,1 och bruksprosan
16,2. Alla textavsnitt i båda handböckerna har lägre värden än dessa förutom de allmänna
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råden i Bilskrotning. De allmänna råden har för övrigt högre värden för verb än de andra
textavsnitten i båda handböckerna.

Utifrån dessa resultat kan vi beskriva stilen i respektive textavsnitt. De allmänna råden
i respektive handbok har högre värden för både för substantiv och för verb än
förordningen/föreskrifterna och handbokstexterna. Substantivvärdena kan bero på att man
dels upprepar viktiga substantiv många gånger (skrotbilar, anpassnings- och
avslutningsplaner), dels substantiverar verb (omhändertagande, provtagning). Det
sistnämnda leder till komprimering av syntaxen.

Verbvärdena kan förklaras med att de allmänna råden har till syfte att ange en
handlingsväg vilken nästan alltid uttrycks genom det modala hjälpverbet bör, som alltid
kräver ett huvudverb. I de allmänna råden finns verbet bör i de allra flesta meningar.
Verbets förekomst härrör förmodligen från Myndigheternas föreskrifter (Ds 1998:43) där
det står att råden gärna kan utformas som uppmaningar för att undvika att de blir
redogörelser för rättsläget snarare än rekommendationer om tillämpningen av en
författning. Allmänna råd definieras också som ”generella rekommendationer om
tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst
hänseende” (s.25).

Både förordningen och föreskrifterna har höga värden för substantiv och låga värden
för verb. De låga värdena för verb kan bero på att man använder sig av många komplexa
prepositionsfraser och substantiveringar.

Handbokstexterna däremot skiljer sig åt mellan handböckerna. I Deponering av avfall
har handbokstexten lägre värden för både substantiv och verb än i Bilskrotning.
Skillnaden skulle kunna bero på att det inte finns några vedertagna regler eller råd för hur
man utformar handbokstexter.

Meningslängden i Deponering av avfall är i gengäld i genomsnitt längre än i
Bilskrotning. I Deponering av avfall innehåller meningarna omkring 30 ord. Högst
meningslängd (31 ord/mening) har de allmänna råden. I förordningarna och
handbokstexterna ligger snittet lika (29 ord/mening).

I Bilskrotning är den genomsnittliga meningslängden ungefär 20 ord/mening.
Föreskrifterna har längst meningar (23 ord/mening) medan de allmänna råden och
handbokstexterna innehåller lika långa meningar (19 ord/mening). Vad de långa
meningarna i Deponering av avfall kan bero på har vi dock inte undersökt närmare.

Nominal stil kan också framträda genom olika syntaktiska egenskaper, till exempel
komplexa prepositionsfraser och binominala och multinominala uttryck. Nedan återges
några exempel där sådana fraser och uttryck förekommer.

Föreskrift 7 § s.15 Bilskrotning
Lagring av skrotbilar före behandling skall ske på en plats med tät ytbeläggning.

På platsen skall finnas anordningar för uppsamling av spill, utrustning för
omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten genom slam- och oljeavskiljning
samt de ytterligare reningsanordningar som beslutats av kommunen.

Allmänt råd s. 5 Deponering av avfall
Anpassnings- och avslutningsplaner bör inledas med en beskrivning av den
nuvarande verksamheten. Denna beskrivning bör utgöra utgångspunkten för
bedömningen av vilka kompletterande åtgärder som behöver vidtas vid anläggningen
till följd av kraven i förordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering
av avfall (NFS 2001:14).
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Handbokstext s. 11 Bilskrotning
Med miljöfarlig verksamhet menas användning av fast egendom eller fasta
anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan
olägenhet för människors hälsa eller miljö.

I både Bilskrotning och Deponering av avfall finns rikligt med komplexa
prepositionsfraser, här markerade med understrykning. Undantaget är de allmänna råden i
Bilskrotning, där det inte finns några alls. Dessa allmänna råd innehåller dock endast
76 ord.

Binominala och multinominala uttryck förekommer i båda handböckerna i alla tre
texttyper. Uttrycken är i exemplet ovan markerade med fetstil. I handböckerna skiljer sig
inte antalet förekomster mellan de olika texttyperna. Undantaget är återigen de allmänna
råden i Bilskrotning.

Båda handböckerna karakteriseras alltså av en nominal stil. Något som bidrar till detta
är höga värden för substantiv (vilket indikerar en hög informationstäthet) och den rikliga
förekomsten av komplexa prepositionsfraser (som ofta innehåller substantiveringar) samt
binominala- och multinominala uttryck (som ofta är uppräkningar av substantiv).

En nominal stil kräver ofta mer av läsaren eftersom det naturliga är att förhållandet
mellan semantiska och grammatiska kategorier realiseras kongruent. Detta innebär att
människor och ting blir realiserade nominalt, handlingar blir realiserade verbalt, logiska
relationer som uttrycker exempelvis tid blir realiserade genom förbindelser osv.

Även långa meningar kräver mer av läsaren eftersom skiljetecknet punkt innebär ett
naturligt avbrott då läsaren kan bearbeta meningens information.

Verbal stil kan till exempel bero på riklig förekomst av bisatser. I lagtexter vill man
ringa in lagens giltighetsområde genom att vara så exakt som möjligt. För detta är just
bisatser ett bra redskap. I bisatser hamnar ofta förklaringar och villkor. I exemplet nedan
har meningen byggts ut med en villkorsbisats (konditional bisats) för att snäva in lagens
giltighetsområde:

Ur förordning s. 4 Deponering av avfall
38 §
En verksamhetsutövare skall senast den 1 juli 2002 till tillsynsmyndigheten ge in en
plan för anpassning eller avslutning av deponin, om deponin omfattas av gällande
tillstånd den 16 juli 2001 eller inte har avslutats före den 16 juli 2001.

I ett annat exempel ur Deponering av avfall finns dels en att-bisats som förklarar det som
stått i meningen innan, dels en inskjuten relativsats där man skrivit in ett villkor för
lagens giltighetsområde.

Ur allmänt råd s. 6 Deponering av avfall
Detta innebär t.ex. att en deponi som någon gång efter den 16 juli 2001 tagit emot
avfall, som enligt då gällande bestämmelser klassats som farligt avfall, bör anses
vara en deponi för farligt avfall.

I exemplen ovan kan vi se att bisatserna också fyller en pedagogisk funktion just genom
att de används till att förklara och förtydliga något. Det inskjutna villkoret resulterar dock
i att det finita verbet bör dyker upp nästan sist i meningen, vilket kan försvåra läsningen.

Något annat som är typiskt för lagspråk är att man gärna garderar sig genom att
använda konstruktioner som exempelvis bör anses vara. Liknande verbkonstruktioner
bidrar också till en högre andel verb i texten.
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2.5 Sammanfattning av textanalysen

I vår analys av handböckernas intertextualiteter har vi visat hur de tre delarna i en
handbok samspelar. Förutom att beskriva relationerna mellan de tre textavsnitten har vi
beskrivit relationerna mellan textavsnitten och andra texter. Just samspelet med andra
texter utanför handboken är ett grundläggande drag för genren.

Detta drag kan sägas motverka handbokens pedagogiska funktion. Använder sig
skribenten av strategin referat får läsaren visserligen vetskap om vad som står i den text
som hänvisas till. Men i och med att handboken innehåller en riklig mängd textsamspel
kan det ändå blir rörigt för läsaren att förstå de olika hänvisade texternas funktion i
sammanhang med handbokstexten. Använder sig skribenten dessutom av strategin
hänvisning, som inte anger vad som står i den hänvisade texten, blir läsaren för att förstå
hela textens innehåll tvungen att själv avbryta sin läsning och ta reda på vad som står.

Perspektivanalysen visade att de två handböckerna uppvisar ett liknande mönster vad
gäller perspektivskiftningen – de går båda från att fokusera VU-perspektiv i
förordningen/föreskrifterna till att fokusera myndighetsperspektiv i de allmänna råden
och handbokstexterna. Den visade också att perspektivet ibland skiftar inom
textavsnitten.

I vår analys av handböckernas språk och stil har framkommit att alla textavsnitt färgas
av en lagspråklig stil. Detta kunde vi bland annat se genom värdena för texternas
nominalitet samt förekomsten av typiskt lagspråkliga syntaktiska drag. Vi kunde också
konstatera att bisatserna fyller en viss pedagogisk funktion. Dock motverkas denna
pedagogik av de lagspråkliga drag som kan sägas försvåra läsningen.
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3 Mottagarundersökning
3.1 Delsyfte

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur handböcker från
miljörättsavdelningen hos Naturvårdsverket kommer till användning. Vi utgår från
följande frågeställningar: Hur läser mottagarna handböckerna? Hur använder de
handböckerna i sitt arbete? Skapas det nya texter utifrån handböckerna, och i så fall vilka
typer av texter? Vad tycker mottagarna om dels handböckerna, dels Naturvårdsverket?

Med mottagarna menar vi de som miljörättsavdelningen i respektive handbok själv
angett som mottagare för sina handböcker, dvs. länsstyrelser, kommuner och
verksamhetsutövare.

3.2 Forskningsanknytning

Läsforskningen engagerar ett antal olika vetenskapliga discipliner: språkvetenskapen,
psykologin, pedagogiken med flera. Sedan 1980-talet har man alltmer börjat intressera sig
för mottagarens roll i det kommunikativa förloppet, och därmed sett lyssnandet och
läsandet som likartade aktiva processer. Dock har man inte kommit så långt i att förstå
hur läsandet, och för den delen lyssnandet, går till.

Vi kommer här att utgå från Britt-Louise Gunnarssons (1982) läsforskning, främst i
Lagtexters begriplighet. Gunnarsson undersöker där medbestämmandelagen och skisserar
också en teori om begriplighet. Utifrån den skriver hon en alternativ version av lagen.
Den testar hon också på ett antal mottagare och kommer fram till riktlinjer för hur hon
tycker lagtexter kan göras begripligare. Precis som Gunnarssons handlar vår
undersökning om läsning av lagtext. Vi tar även upp Josephson & Melanders (2002)
sammanfattning av läsforskningens läge idag.

Gunnarsson skriver att ”[t]exten läses av en läsare i en viss läsavsikt i en bestämd
situation och textförståelsen är i en sådan lässituation en aktiv process där läsaren utifrån
sin förhandskunskaper och sina förväntningar konstruerar en mental representation av
texten.” (1982:12). Denna konstruktivistiska helhetssyn på textförståelsen har
Gunnarsson som bakgrund när hon utformar sin testmetod i Lagtexters begriplighet. Hon
vill därmed att lagtextbegripandet ska studeras under så verklighetsliknande betingelser
som möjligt.

 Gunnarsson (1992) menar att vi vet för lite om läsprocessen, vad som händer i
hjärnan när vi läser, för att kunna säga något säkert om den. Men hon kommer ändå fram
till att läsprocessen får ses som en flexibel process styrd av läsmålet. Och eftersom läsare
har olika läsmål i olika situationer vill Gunnarsson – hellre än att tala om en läsprocess –
tala om varierande läsprocesser.

Hur läsmålen ser ut är dock svårt att beskriva, menar Gunnarsson, eftersom de är
komplexa och svårfångade. Trots det har hon försökt att ställa upp ett antal generaliserade
läsmål (1982:82):

1) Memorering av textytan
2) Registrering av textinnehållet.  
3) Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning.
4) Integrering i egen omvärldsuppfattning.
5) Tillämpning på egen situation.

När det gäller läsprocessen vid läsmål 1 och 2 behöver läsaren endast aktivera sina
kunskaper om språk och hantering av språk. Vid läsmål 3-5 är målet att begripa det lästa
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och för att lyckas med det behöver läsaren aktivera sina övriga kunskaper om
verkligheten. Men även här skiljer sig läsprocesserna. Vid läsmål 3 och 4 räcker det att
läsaren tolkar textens verklighetsbeskrivning och författarens avsikt, medan läsmål 5
kräver att läsaren aktiverar sina lagrade kunskapsstrukturer för att kunna tillämpa texten i
sin egen situation.

Gunnarsson menar därmed att förståelsen av den sammanhängande texten är något
mer än summan av förståelsen av dess delar. ”Textförståelsen är en konstruktiv process
där läsaren bygger upp helhetsbeskrivningar utifrån texten men också utifrån sin
strukturering av verkligheten.” (1982:74). Läsaren relaterar texten till sitt kunskapsförråd
som består av kunskaper om detaljer och helheter, sammanhang och samband. Väsentligt
för läsprocessen är således de specifika kunskaperna läsaren har eller inte har om det
texten handlar om.

Dessa specifika kunskaper har beskrivits vara organiserade i scheman som vi har
lagrade och som vi använder för att strukturera omvärlden där texter ingår. Hur vi ser på
omvärlden kan sägas vara ett grundschema utifrån vilket vi förstår texter. Dock kan vår
förmåga att leva oss in i olika perspektiv ge oss tillfälliga scheman som styr vår förståelse
av texter (Gunnarsson, 1982:62-74).

När det gäller läsmål och läsprocesser för lagtextläsning menar Gunnarsson att vi läser
lagar både för att få en allmän överblick, kunskapsinhämtande läsning, men också för att
få exakt kunskap om hur vi ska handla eller döma i en bestämd situation, problemlösande
läsning (1982:122).

Gunnarsson beskriver en lags innehåll som en samling regler. Varje regel består av en
villkorsdel som avgränsar en ramsituation för regelns giltighet, och en direktivdel som
anger själva påbudet. För att begripa en lag måste läsaren koppla samman sin egen
utgångssituation och lagens fall genom att först hitta rätt regel och rätt ramsituation.
Därefter måste läsaren förstå och koppla direktivdelen till sin egen utgångssituation och
dra rätt slutsatser för sitt eget handlande.

För att hitta rätt i lagtexten krävs att läsaren förstått och strukturerat sin
utgångssituation utifrån de grundläggande konventioner som råder för lagtexter. För den
ovane läsaren sker en sådan strukturering successivt i samband med lagtextläsningen.
Den vane vet hur en lagtext är uppbyggd och har därmed säkert redan före läsningen gjort
en adekvat strukturering, menar Gunnarsson.

Lagtextförståelsen, antar Gunnarsson, är således beroende av läsarens permanenta och
tillfälliga strukturering av verkligheten, dvs. att läsarens perspektiv i lässituationen
överensstämmer med textens funktionsperspektiv.

Hon delar in den adekvata lagtextläsningen i fyra steg (1982:123):
1. Läsaren söker efter relevant del och paragraf i lagen.
2. Läsaren söker efter relevant lagrum.
3. Läsaren inser vad som gäller enligt lagen.
4. Läsaren inser vilka konsekvenser detta får för hans handlande.

När en läsare tänkt att handla utifrån texten, när texten har en handlingsdirigerande
funktion för läsaren, relateras texten främst till läsarens situation, dennes
omvärldsuppfattning och olika handlingsalternativ. Detta sätt att se på texten hänger
samman med det pragmatiska förhållningssättet, menar Gunnarsson (1982:71). Tilläggas
bör dock att en läsinriktning inte utesluter en annan.

Lagtextläsningen sätter upp en rad ovanliga krav om vi jämför med läsning av annan
bruksprosa. Till dessa hör dels allmän lagtextkunskap om hur lagtexter är uppbyggda, om
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olika lagkonventioner, om vilken lästeknik som krävs för att bearbeta en lagtext osv., dels
specifik lagtextkunskap om den aktuella lagen. Gunnarsson menar att det går en
skiljelinje mellan juristen och icke-juristen när det handlar om bakgrundskunskaper om
lagtextläsning. Juristen har i regel en högre utbildning än genomsnittsmedborgaren.
Dessutom äger juristen lagtextkunskap och vana vid lagtextläsning (1982:121).

Materialet i vår undersökning, handböckerna Deponering av avfall och Bilskrotning,
utgår som vi tidigare visat från lagtexter. Detta torde kräva att läsaren besitter både
allmän och specifik lagtextkunskap.

Josephson & Melander ansluter till Gunnarssons tankar om läsmål och läsprocesser.
Ett annat begrepp som de tycker är relevant i sammanhanget är tolkningsgemenskap: den
sociala gemenskapens mening om vad som är en lämplig läsart, dvs. lämpliga
tolkningsramar. Hur läsaren läser en text beror bland annat på hur han eller hon – i sitt
sociala sammanhang – ser på textens plats i samhället (2002:7).

En text som kommer från en myndighet läser läsaren annorlunda än en text från till
exempel ett företag. Myndighetens roll i samhället är auktoritativ. Det som kommer ut ur
myndighetens ”mun” ses ofta som något som är sant; det är upp till läsaren att förstå vad
myndigheten vill och tillämpa det i sin verklighet. Den verklighet som myndigheten utgår
ifrån kan dock vara främmande för läsaren, vilket kan leda till att han eller hon får svårt
att förstå texten.

Josephson & Melander menar att det är svårare än vad man tidigare trott att läsa
sakprosa som man är ovan vid. Att man tidigare menat, och kanske fortfarande menar, att
det är relativt enkelt att läsa sakprosa tror de beror på den allmänna synen på sakprosa;
den har ett begränsat tolkningsutrymme eftersom den endast ska beskriva verkligheten.

En del av tolkningsgemenskapen handlar om vilka konventioner som läsaren utgår
ifrån vid läsandet av en text. Vid sakprosaläsning utgår läsaren ofta från
faktakonventionen. De logiska sammanhangen, tydligheten och sanningen ingår – eller
antas ingå – i faktakonventionen.

Dock menar Josephson & Melander att sakprosans sanningsanspråk är komplicerat.
Som exempel tar de reklam. Att läsa reklam med viss skepsis ingår i
tolkningsgemenskapens (det västerländska konsumtionssamhällets) uppfattning om
läsarten. Men för den som inte är en del av denna tolkningsgemenskap kan det vara
svårare att läsa reklamen kritiskt. 

Läsaren har menar Gunnarsson (1989) en tolkningspotential för bearbetningen av
texten som utgörs av dennes sammanlagda kunskaper och ligger lagrade i långtidsminnet.
Det är till exempel kunskap om språk och om verkligheten. Mycket av sina rent språkliga
kunskaper är läsaren inte medveten om när han eller hon läser.

För att nå läsmålet, eller läsmålen, har vi olika lässtrategier. Valet av lässtrategier
styrs dels av läsmålet som finns före läsningen, dels av genre- och texttypsförväntningar
och signaler i texten som leder till förnyad och förändrad lässtrategi, dvs. förväntningar
på bland annat språk och form. Förvisso förutsätter detta att läsaren har viss kunskap om
genretypiskt innehåll och om genretypiska textuella egenskaper, men Josephson &
Melander menar att i ett samhälle där läskunnigheten är högt utvecklad finns det en
”allmänt spridd metakunskap om lässtrategier” (2002:12). Denna metakunskap kan följas
i ordförrådsutvecklingen i vilken man under 1900-talet konstruerar ord som beskriver
själva lässtrategin, exempelvis följande: skumläsning, närläsning, lusläsning. De nya ord
som kommit, som t.ex. sökläsning, djupläsning och översiktsläsning, är alla tre relaterade
till läsmål: man söker något i en text, man läser för att förstå en texts alla dimensioner och
man läser för att få en allmän bild av vad en text handlar om.
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3.3 Metod

Materialet i undersökningen utgörs av sex intervjuer av lika många informanter. Vi har
även gjort en deltagandestudie på ett möte där representanter från Sveriges länsstyrelser
deltog.

Vi ansåg att sex intervjuer – tre om vardera handbok – skulle ge oss en bra bild av hur
handböckerna används. Valet av informanter var slumpmässigt men vårt mål var att
intervjua representanter för alla tre mottagargrupperna, dvs. de mottagare som anges i
respektive handboks förord.  Informanterna arbetar således antingen på en länsstyrelse
eller kommun, eller har en verksamhet. I sitt arbete har de kommit i kontakt med och
använt sig av de handböcker från Naturvårdsverket vi valt för vår undersökning.

För handboken Deponering av avfall besökte vi två län och en kommun, och
intervjuade två miljöhandläggare på två länsstyrelser och en miljöinspektör på en
kommun. Det hade även varit bra att prata med en verksamhetsutövare, men de vi tog
kontakt med hade inte använt sig av handboken i sitt arbete. De hade istället anlitat
konsulter som hjälpt dem att skriva anpassning- och avslutningsplaner. Vi tog även
kontakt med en konsult men inte heller han hade använt handboken.

För handboken Bilskrotning besökte vi ett län: en länsstyrelse där vi intervjuade en
miljöhandläggare, en kommun där vi intervjuade en miljöinspektör och en bilskrot där vi
intervjuade den verkställande direktören.

Intervjuerna var delvis strukturerade så till vida att vi utgick från ett antal frågor som
vi föresatte oss att få svar på. Men samtidigt var vi lyhörda för om något annat intressant
skulle dyka upp. Alla intervjuerna var en timme långa.

I resultatdelen har vi strukturerat resultaten från intervjuerna efter tre av de begrepp
som vi tagit upp i forskningsanknytningen:  läsmål, läststrategi och tolkningsgemenskap.
Vi har också utgått från begreppet rekontextualisering som vi redogör för ovan, under
avsnitt 1.4. Dock är dessa begrepp tolkningsbara och därför ger vi här innehållet i de
frågor som ingick i intervjuerna.

Frågorna om läsmål handlade om:
� vad informanterna använder handboken till,
� vilka problem de löser med hjälp av den,
� hur ofta de använder den,
� huruvida de saknar något i den.

Frågorna om läststrategi handlade om:
� hur informanterna ser på språket i handboken,
� hur de ser på utformningen av den.

Frågorna om tolkningsgemenskap handlade om:
� informanternas bakgrund, utbildning och tidigare och nuvarande arbete,
� informanternas förhållande till Naturvårdsverket, dvs. har de långt eller nära till

källan,
� den aktuella handboken och texter från Naturvårdsverket,
� vilka förväntningar man haft på handboken och hur man fått tag i den,
� informanternas tidigare erfarenhet av Naturvårdsverkets texter och andra

handböcker.

Vi har alltså även utgått från begreppet rekontextualisering. Frågorna om
rekontextualisering handlade om:
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� vad som sker med respektive handbok hos informanterna,
� vad de gör om de inte förstår handboken,
� hur de gör för att få andra att förstå handboken,
� vad de gör om handboken inte tar upp saker som de förväntar sig.

Under intervjuerna framkom det att handböckerna diskuteras inom och mellan
informanternas grupper, dvs. länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare. Vid en
sådan diskussion som hölls en dag i november 2002 gjorde vi deltagandestudien. Det var
länsstyrelserna som hade ett möte om handboken Deponering av avfall. I resultatdelen
redovisar vi kort dagens uppläggning och innehåll.

3.4 Resultat

Informanterna
Informanternas fingerade namn börjar på samma bokstav som respektive handbok:
Deponering av avfall och Bilskrotning. Bakom informanternas namn, har vi satt (L) om
de är miljöhandläggare på en länsstyrelse, (K) om de är miljöinspektörer på en kommun
och (V) för den som är verksamhetsutövare.

Dan(L) är 44 år och har arbetat på Länsstyrelsen i *län i två år. Innan han kom dit var
han miljöinspektör på en kommun vilket även hans nuvarande befattning är. Han har gått
miljö- och hälsoskyddslinjen.

Disa(L) är 30 år. Hon har en magisterexamen i miljövetenskap, och har dessutom gått
kompletterande kurser. Nu är hon miljöhandläggare på Länsstyrelsen i * län sedan 1,5 år
tillbaka. Innan hon kom dit arrangerade hon miljökurser.

Donald(K) är 45 år. Han har gått miljö- och hälsoskyddslinjen. Därefter har han
arbetat som miljöinspektör i 18 år. Nu är han miljöinspektör på  *kommun.

Boel(L) är 39 år och har arbetat på Länsstyrelsen i *län i fyra och ett halvt år. Hon har
arbetat med miljöfrågor i sammanlagt tio år. Boel(L) har läst miljö- och naturresurslinjen.
Hennes nuvarande befattning är miljöhandläggare.

Birgit(K) är 26 år och har arbetat på miljöförvaltningen i *kommun i 1,5 år. Innan hon
började där läste hon en fyraårig linje för att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon har
inte arbetat med något annat innan.

Björn(V) är 32 år och har arbetat på en bilskrot sedan drygt ett år då han och
ytterligare en person köpte verksamheten. Han har gått teknisk gymnasium och läst olika
ekonomikurser i två år. Nu är han VD och ansvarar bland annat för det operativa,
personalen och ekonomin. Han sitter även i styrelsen för två andra bilskrotningsföretag.

3.4.1 Läsmål

Det sätt på vilket en läsare läser en text hänger samman med vilket läsmål han eller hon
har. Läsmålet kan dock förändras över tid. Till en början kan målet för läsaren vara att
förstå den verklighetsbild som en text bygger upp, för att sedan vilja integrera den bilden
med sin egen omvärldsuppfattning och sist försöka tillämpa på sin egen situation.

Dan(L) säger att han använde Deponering av avfall mer när den kom (fyra månader
sedan vid intervjutillfället) än nu. Då använde han den för att skaffa sig en ingång i
förordningen. Nu använder han den som en uppslagsbok. De problem han löser med hjälp
av handboken handlar om datumfrågor, när något enligt förordningen ska ske. Också
definitionsfrågor löser han med handbokens hjälp, som ”Vad menas med en avslutad
deponi?” och ansvarsfrågor, som ”Vem får medge undantag för sluttäckning?”. Han
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tycker inte han får svar på hur han ska lösa ”verkliga fall”, ”och det skulle inte gå, då
skulle det ju bli en bibel”.

Disa(L) använde Deponering av avfall mycket när den precis hade kommit. Hon
tycker att avfallsområdet är komplicerat. Hon menar att Deponering av avfall svarat på en
del av de frågor hon hade innan den kom men att den också skapat många nya frågor. För
hennes del hade det varit bättre om handboken tagit upp hela förordningen. Då hade hon
lättare kunnat ta till sig innehållet och tillämpa det i arbetet. Hon anser ändå att hon haft
nytta av handboken eftersom den är bättre än ingenting.

Donald(K) använde Deponering av avfall intensivt under en period precis när den gavs
ut sommaren 2002. Nu (vid tiden för intervjun) använder han den mer sporadiskt som en
”kvalificerad checklista”.

Boel(L) läste Bilskrotning från början till slut när hon laddat ner den från Internet.
Hon kan inte se att hon löser några speciella problem med hjälp av handboken. Möjligtvis
använder hon den när hon får frågor om till exempel vad en skrotbil är. Då använder hon
handboken för att ta reda på i vilken lagstiftning hon kan hitta svaret. Hon anser att
handboken behöver revideras för att kunna ge svar på de frågor som kan komma upp.
Dessutom tycker hon att vissa definitioner är oklara.

Birgit(K) säger att hon redan från början har behövt komplement till handboken för att
kunna arbeta med området. När hon fick handboken Bilskrotning i sin hand använde hon
den minst varannan dag, men det var under en mycket intensiv period i början. Hon hade
inga speciella förväntningar på handboken utan tog för givet att den skulle ge henne
nödvändig information. Hon använde (arbetar inom ett annat område vid tiden för
intervjun) handboken för att som nyanställd få kunskap om branschen. Konkret har det
inneburit att hon till exempel fått vetskap om att man har klassificerat om bilskrotarna.

För Björn(V) gäller det att kunna förstå textens intentioner och tillämpa dessa i
bilskrotningsverksamheten. Han har inte läst handboken Bilskrotning från pärm till pärm.
Han använder den ungefär en gång varannan månad och då som en uppslagsbok. När vi
intervjuade honom använde han emellertid handboken intensivare eftersom hans
arbetsplats höll på med certifiering av skrotbilsverksamheten.

Han uppger att han endast till viss del klarar sitt jobb med hjälp av handboken
eftersom den inte innehåller allt om bilskrotning och eftersom en del av jobbet innefattar
sådant som till exempel avregistrering som inte handboken tar upp.

Han saknar definitioner och förklaringar i handboken. Som exempel ger han 7 § i
föreskrifterna där han anser att det inte framgår vad som menas med tät ytbeläggning:

Föreskrift s. 15 Bilskrotning
Lagring av skrotbilar före behandling skall ske på en plats med tät ytbeläggning.

På platsen skall finnas anordningar för uppsamling av spill, utrustning för
omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten genom slam- och oljeavskiljning
samt de ytterligare reningsanordningar som beslutats av kommunen.

I de fall lagring av skrotbilar före behandling sker under tak krävs inte
anordningar för dagvattenrening.

Dessutom tycker han att frågan om när en skrotbil är farligt avfall inte klargörs. Han
tycker att bilagan där vissa begrepp förklaras är bra och att det också är bra att det finns
en checklista på vad tillsynsmyndigheten kommer att kontrollera.

Sammanfattning
När det gäller läsmål vill vi mena att dessa i stort är desamma för alla våra informanter. I
enlighet med Gunnarssons (1982) femte läsmål läser alla för att kunna tillämpa respektive
texts idéer på sin egen verksamhet. Tillsyns- och tillståndsmyndigheterna (länsstyrelserna
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och kommunerna) strävar efter att skaffa sig kunskap för att kunna utöva tillsyn och ge
vägledning i bilskrotnings- eller deponeringsfrågor: hur vill Naturvårdsverket och även
riksdagen och regeringen att länsstyrelser och kommuner ska bedriva sin verksamhet?
Verksamhetsutövaren Björn(V) använder texten för att förvissa sig om att han följer
lagen.

Det här verkar dock inte fungera i alla sammanhang. En önskan som sammanfaller hos
alla våra informanter är att Naturvårdsverket borde ge mer konkret information. Det här
verkar vara ett typiskt exempel på där läsarnas läsmål inte stämmer överens med
skribentens intention med texten. Naturvårdsverket å sin sida ser som sin roll att leda men
inte styra; man vill inte ge konkreta råd eftersom man menar att man då målar in sig i ett
hörn. Tillsyns- och tillståndsmyndigheterna och verksamhetsutövaren å sin sida vill
kunna läsa ut hur de ska handla i specifika frågor; de vill ha konkreta råd i konkreta
frågor.

Detta understryks av att alla informanterna uppger att de använder respektive handbok
som ”uppslagsbok” eller ”checklista”. Flera av dem påpekar dock att de inte kan lösa
några verkliga problem med handböckerna utan att de mest använder sin handbok till att
kontrollera definitioner och var man kan läsa vidare om området.

3.4.2 Lässtrategi

Läsningen av en text hänger samman med vilka kunskaper läsaren har om den verklighet
skribenten skriver om, men också vilka kunskaper läsaren har om den typ av text han
eller hon ska läsa. Om läsaren har vana att läsa föreskrifter, allmänna råd och handböcker
från Naturvårdsverket kan man anta att det går lättare att läsa till exempel en ny handbok
än vad det gör för en ovan läsare. Då vet man hur språket i och utformningen av
handböckerna vanligen ser ut, och behöver inte ägna kraft åt att lära sig det först.

Dan(L) säger att det finns en tradition bakom hur man utformar en handbok, och han
säger att det ”funkar för mig som byråkrat”. Han tycker att handbokens utformning är
logisk: ”Det är rimligt att det juridiska kommer först.”

Språket i Deponering av avfall är okej, säger han, men tillägger ”jag är helt förstörd”.
Här syftar han på det juridiska språket som han är van att läsa. Han säger att han blir mer
misstänksam mot handböcker – som till exempel den om hamnar – som har ”mer
vardagssvenska”; ”Då frågar man sig, ’gäller det här?’” Han brukar inte diskutera
språkfrågor med sina kollegor.

En brist med handboken är att den är ”snuttig”. Om man inte engagerar sig ”är texten
död.”, säger Dan(L). Vidare tycker han att innehållet i handboken inte är överskådligt.
Bland annat skulle innehållsförteckningen kunna göras tydligare. Han tycker också att all
information har samma vikt och att texten skulle bli bättre om man ”lyfter fram
slamkryparna.” Som exempel tar han sidan 10 i handboken, närmare bestämt
handbokstexten efter det allmänna rådet:

Tillsynsmyndigheten kan inte medge undantag eller avsteg från andra bestämmelser
i förordningen än 31 § (avseende sluttäckning). Undantag enligt 24 § i förordningen
kan inte medges av tillsynsmyndigheten, vare sig för tillståndspliktiga eller
anmälningspliktiga åtgärder. Om en verksamhetsutövare vill att avsteg eller undantag
enligt 24 § i förordningen skall medges är denne hänvisad till att ansöka om detta hos
tillståndsmyndigheten.

Här är det oklart vem som ska göra vad av tillsyns- och tillståndsmyndigheterna. En
sådan del skulle kunna lyftas fram och förklaras mer, menar han.

Disa(L) var tvungen att läsa Deponering av avfall flera gånger för att förstå innehållet.
Anledningen till det tror hon var att handboken inte är överskådlig. Hon tror att
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överskådligheten skulle bli bättre om ledorden var utmärkta i texten, och om det fanns
rubriker som talade om vad varje del i texten handlar om.

Dessutom tycker hon att handboken är svårläst. Hon anser att handboken har ett ”för
byråkratiskt språk” och frågar sig: ”hur uppfattar verksamhetsutövaren texten?”. Hon
säger att handboken består av långa meningar och ”högtravande ord” eller ”inga ord man
använder”, och att det bidrar till att göra den svårläst.

Donald(K) tror att mer bakgrundsinformation och förklarande bilder skulle underlätta
läsningen. Han tycker dock att handbokens utformning (lag, allmänt råd och
handbokstext) är logisk.

Han tycker att det går långsamt att läsa handboken men menar att han är alldeles för
van vid den här typen av texter ”för att säga något negativt”. Han menar att läsningen
skulle underlättas, inte minst för verksamhetsutövarna, om det fanns en ordlista som
förklarade svåra ord. Språket i handboken ”är ingen vardagssvenska”, säger han. Vissa
ord kunde bytas ut, ord som ”hänföras”, och uttryck som ”bör inte anses utgöra”. Han
betecknar det som ”fikonspråk” och han tror att den som skrivit texten är ”relativt
gammal”.

Boel(L) tycker att språket i Bilskrotning är tydligt, att det inte finns något ”extra
bladder”; ”men jag är ju själv van att läsa såna här texter”. Hon tycker att utformningen
av handboken är bra eftersom den först tar upp angränsande områden och angränsande
lagstiftning för att sedan bli mer konkret. Det är också bra att föreskrifterna både finns i
huvudtexten och som bilaga. Hon tycker att utformningen tjänar sitt syfte eftersom
handboken är så kort, ”man hittar ändå”. Hon jämför med handboken Farligt avfall som
innehåller mer text. I en sådan omfattande handbok är dispositionen viktigare.

Birgit(K) säger att handbokens utformning känns naturlig; först kommer bakgrund och
vilka lagar som gäller och sedan kommer kommentarerna till paragraferna. Hon anser att
språket i handboken Bilskrotning är bra och lätt. Hon är inte orolig för att bilskrotarna
inte ska förstå. Som exempel ger hon ett avsnitt på s. 7 där det förklaras vad som menas
med hållbar utveckling:

Enligt 1 kap. 1 § är målet med miljöbalken att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Miljöbalken skall tillämpas på ett sådant sätt att bl.a. människors hälsa och
miljön skyddas mot skador och olägenheter samt att man främjar återanvändning och
återvinning och hushållning med material, råvaror och energi.

Björn(V) tror att handböcker har ett ”juridiskt upplägg” med en disposition som tydligt
visar var och på vilka nivåer de olika avsnitten finns (t.ex. med siffror som 1.2 och 1.2.1).
Han tror att handboken är utformad som den är för att någon kanske tror att det ska
uppfattas som enklare. Dock tycker han att innehållsförteckningen skulle kunna göras
bättre genom en tydligare markering av hierarkin och genom att skriva ut paragraferna.

Han tycker att bilagan, där vissa begrepp förklaras, är bra. Han tycker också att
språket i handboken är hyfsat, att det inte förekommer alltför många konstiga ord, och har
inga problem att förstå vad som står.

Sammanfattning
Informanterna strävar efter att tillämpa innehållet i handböckerna i sitt arbete, dvs.
Gunnarssons femte läsmål. Dock kopplar de inte i första hand samman svårigheter i
handböckerna med språket i och utformningen. Att informanterna inte ifrågasätter språk
och utformning hänger förmodligen samman med två saker: dels att det som kommer från
en myndighet – som har mer makt – ofta uppfattas som bra och sant, dels att sakprosa
behandlar sanningar och fakta och inte har med språk och utformning att göra (jfr
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Josephson & Melander 2002). Dessutom arbetar alla informanter utom Björn(V) på en
myndighet och är sålunda vana vid myndighetsspråk och -texter.

Vid en jämförelse mellan handböckerna kan man se att de som läst och använt
Deponering av avfall är mer kritiska än de som läst Bilskrotning. De förstnämnda tycker
att utformningen av handboken kunde ha gjorts mer överskådlig och att språket är
svårtillgängligt. Dan(L) säger förvisso att han är alltför van för att kritisera det
byråkratiska språket och att han blir mer misstänksam om språket är mer likt
vardagssvenska – en kommentar, som snarare än berömmer, vittnar om hur djupt det
speciella myndighetsspråket är rotat i myndighetsvärlden.

3.4.3 Tolkningsgemenskap

En läsare som ingår i den tolkningsgemenskap varifrån en text kommer, har bättre
förutsättningar att förstå texten. Till exempel har en jurist lättare att läsa en lagtext än vad
en lekman har. Juristen har genom utbildning och arbete blivit en del av
tolkningsgemenskapen kring lagtexter.

Handböckerna från Naturvårdsverket är myndighetstexter som utgår från lagtext. I
intervjuerna ville vi ta reda på om informanterna ingår i tolkningsgemenskapen som
ansluter till handböckerna.

Alla informanter, förutom Björn(V), har stött på handböcker från Naturvårdsverket
tidigare. Flera av dem nämner Farligt avfall, Operativ tillsyn och Avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Men ingen av dem tycker sig kunna redogöra för hur en
typisk handbok ser ut. Alla utom Björn(V) har också en klar uppfattning om att de
tidigare läst andra texter än handböcker från Naturvårdsverket.

Dan(L) brukar beställa material från Naturvårdsverkets webbplats. Han har bland
annat beställt Deponering av avfall därifrån. Under tiden handboken skrevs hade han
också kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket och har därmed hela tiden vetat hur
handboken utformades och vad den skulle komma att innehålla. För att lära sig mer om
området läser han rapporter från Naturvårdsverket och nyhetsbrev och annat från
branschorganisationen, Renhållningsföreningen (RVF).

Disa(L) brukar också hon beställa texter från Naturvårdsverkets webbplats, och har
även beställt den här handboken därifrån. Hon hade höga förväntningar på handboken
Deponering av avfall. Hon förväntade sig hitta svaren på de många frågor hon hade. Hon
tycker att avfallsområdet är svårt och att handboken bara till viss del svarar upp mot
förväntningarna.

Hon använder sig också av branschorganisationen genom att läsa dess rapporter och
tidskrifter. Dessa läser hon emellertid mer kritiskt eftersom branschorganisationen inte är
oberoende på samma sätt som Naturvårdsverket, utan arbetar för avfallshanterarna.

Donald(K) säger att han har ”ett helt bibliotek” som består av allmänna råd,
föreskrifter och rapporter från Naturvårdsverket. Oftast beställer han eller en kollega
skrifterna från Naturvårdsverkets webbplats. Donald(K) hade emellertid inga
förväntningar på Deponering av avfall eftersom han inte ens visste att den skulle komma.

Boel(L) har laddat ner handboken Bilskrotning från Naturvårdsverkets webbplats. Hon
hade inga speciella förväntningar på den eftersom länsstyrelsen inom detta område
fungerar som tillsynsvägledare i stället för tillsynsmyndighet, dvs. det är kommunen som
praktiskt använder handboken.

Hon använder inga andra texter för att skaffa sig mer kunskap om
bilskrotningsområdet utan tycker handboken är konkret, lättläst och kort. Hon tror inte det
behövs speciellt mycket fackkunskaper för att förstå det som står i den.
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Birgit(K) tror att hennes kollegor använder sig av Naturvårdsverkets handböcker i
olika stor utsträckning. Hon tror att handböckerna kan fungera som bra stöd om man är
ny men om man är mer erfaren och har arbetat längre kan man redan det som står i
handböckerna. Hon hämtade handboken från Naturvårdsverkets webbplats.

Björn(V):s förväntningar på handboken Bilskrotning var att den skulle vara ett
instrument med vars hjälp han enklare skulle kunna tolka reglerna. Han trodde att
handboken skulle vara mer förklarande. Detta levde handboken inte upp till.

Han har varit med på ett seminarium om handboken. Men han tyckte att
Naturvårdsverkets representant varken ingav förtroende eller kunde svara på hans frågor
om handboken. Därför vänder han sig hellre till kommunens miljöförvaltning om han har
frågor.

Han har stött på liknande texter som Bilskrotning tidigare men han vet inte om de
kommit från Naturvårdsverket. Däremot visste han genom Bilskrotares riksförbund
(SBR) att Bilskrotning skulle komma, och den beställde han från Naturvårdsverkets
webbplats. Förutom bilskrotningshandboken använder han andra texter för att lära sig
mer om ämnet: handböcker från Stena Gotthard, texter från Bilskrotares riksförbund och
Bil Producentansvar Sverige AB (BPS). När Björn(V) behöver hjälp vänder han sig i
första hand till sin branschorganisation.

Fem av informanterna arbetar alltså på myndigheter. Vi kan anta att många drag hos de
olika myndigheterna går att hänföra till myndighetsvärlden. Som exempel på dessa drag
kan ges organisationernas hierarkiska struktur, sättet på vilket man tar beslut och
förhållande myndigheter emellan. Dessutom är mångfalden av texter, liknande dem vi
valt för vår analys, stor inom myndighetsvärlden. På så sätt antar vi att dessa fem ingår i
tolkningsgemenskapen kring handböckerna.

Dock finns det också självklart skillnader mellan de olika arbetsplatserna, och
framförallt mellan informanternas arbetsuppgifter och omfång på arbetsuppgifter.
Donald(K) till exempel arbetar inom en mindre kommun medan Birgit(K) arbetar inom
en större kommun. På en större kommun arbetar fler människor vilket får till följd att
varje medarbetare har färre ansvarsområden. Och vice versa gäller för en liten kommun.
Birgit(K) utövar (när intervjun företas) tillsyn över den grafiska industrin medan
Donald(K) är ansvarig för avfallsområdet inom alla typer av industriell verksamhet och
utövar tillsyn på avfallsanläggningar, deponier, mellanlager, miljöstationer osv.

De tre länsstyrelseinformanterna har också precis som Birgit(K) färre arbetsområden.
Dessa har även en kortare väg till Naturvårdsverket om man ser till den plats i
myndighetshierarkin som länsstyrelser intar. Med andra ord har de närmare till källan.
Detta har betydelse för vem man vänder sig till när man behöver hjälp.

Kommuninformanterna vänder sig i första hand till sina respektive länsstyrelser.
Birgit(K) till exempel förknippar förvisso Naturvårdsverket med sakkunskap och
kompetens, men hon säger att det känns som att ”de är häruppe och vi är härnere” och att
”det känns långt till Naturvårdsverket”. Hon säger att hon och hennes kollegor är ute på
fältet medan Naturvårdsverket inte är det, vilket kan bidra till att det uppstår ett glapp
mellan dessa myndigheter. När hon stöter på problem i en sakfråga vänder hon sig därför
hellre till länsstyrelsen än till Naturvårdsverket, eftersom hon då är säkrare på att få svar.

Sammanfattning
Alla våra informanter använder någon av de två handböckerna i sitt arbete. När de läser
respektive handbok befinner de sig på sitt arbete, eller i sammanhang som har med
utövande av arbetet att göra. I och med att de arbetar med området kan man också säga att
de ingår i tolkningsgemenskapen – dock i olika grad.
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De fem som arbetar på myndigheter ingår förmodligen i högre grad än Björn(V) i
Naturvårdsverkets tolkningsgemenskap. Sinsemellan skiljer de sig också åt,
huvudsakligen på två sätt. De som arbetar på länsstyrelser har kortare väg till
Naturvårdsverket och de som har färre arbetsområden har större möjlighet att sätta sig in i
informationen, vilket leder oss att påstå att dessa i högre grad ingår i Naturvårdsverkets
tolkningsgemenskap.

Björn(V) skiljer som sagt ut sig här eftersom han tar till sig informationen från ett
annat perspektiv än de andra. Han arbetar på en bilskrot. Inom företagsvärlden ser
strukturerna annorlunda ut än hos myndigheterna och målet för de flesta företag är, får vi
förmoda, i första hand lönsamhet. Hans största och säkraste informationskällor är inte de
olika myndigheterna utan istället intresseorganisationerna kring bilskrotning.

3.4.4 Rekontextualisering

Vi har skilt på två typer av rekontextualisering. Den första typen är texter som vandrar
mellan olika kontexter och därmed drar på sig nya innebörder. Den andra typen av
rekontextualisering som vi tar upp är när en text skrivs om eller delas upp för att fungera i
en ny kontext.

Ett sammanhang där handböckerna rekontextualiseras på de två sätten är i
länsstyrelsernas nätverk. Nätverken är sammanslutningar bestående av länsstyrelsernas
representanter inom respektive ansvarsområde. Det finns ett nätverk för Deponering av
avfall och ett för Bilskrotning och deras respektive närliggande områden. För tydlighetens
skull kommer vi benämna dessa avfallsnätverket och bilskrotningsnätverket. Vi
återkommer nedan till hur rekontextualiseringarna ter sig.

Länsstyrelser
De tre från länsstyrelser (Dan(L), Disa(L), Boel(L)) har haft, och har, livliga kontakter
med Naturvårdsverket. De har varit med när Naturvårdsverket i något sammanhang haft
seminarier eller föreläsningar om respektive handbok. Dan(L) var dessutom med under
hela processen då Deponering av avfall skrevs. Han läste olika versioner och var med och
tyckte till om handboken. 

Han beskriver handboken som en skrift att utgå ifrån, ”den ger incitament till
diskussioner”. Dock måste man vara aktiv för att ha nytta av handboken. Svaren får han
söka på annat håll, bl.a. hos handläggarna på Naturvårdsverket, ibland någon jurist. Han
säger så här om Naturvårdsverket: ”Goda medarbetare där gör handboken till en bra
produkt.”; ”Handboken är en död sak utan dem på Naturvårdsverket.”

Här är Disa(L) av en annan uppfattning. Naturvårdsverket har gått från specialist- till
generalistmyndighet, säger hon. Det tycker hon är synd eftersom hon saknar
specialisthjälp. Hon tycker att Naturvårdsverket alltid tar sig tid att lyssna på hennes
frågor men mer sällan har svaren. Ibland kan Naturvårdsverket inte ens svara på frågor
om de egna föreskrifterna, vilket hon tycker är lite besynnerligt. Hon tycker också att ”det
finns ett glapp mellan verksamhetsutövaren och myndigheten”.

Både Dan(L) och Disa(L) har varit med på seminarier som handlat om Deponering av
avfall som avfallsnätverket anordnat. Avfallsnätverket brukar träffas två gånger om året
men har under det här året (2002) träffats tre gånger för att diskutera förordningen och
handboken. Anledningen till att det blivit flera gånger än normalt säger Disa(L) beror på
att den nya förordningen och handboken har väckt så många frågor att det varit
nödvändigt med flera träffar.

Vi var med och lyssnade vid en av de här träffarna som pågick under en dag i
november 2002. Förutom representanter från landets länsstyrelser (ca 30 stycken)
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medverkade även tre representanter, av vilka två skrivit handboken, från
Naturvårdsverkets miljörättsavdelningen. Så här såg en del av kallelsen ut:

Dagen ägnas precis som sist åt gruppdiskussioner om anpassningsplanerna för att få
samsyn om hanteringen av dessa. Planeringsgruppen (4 namn) gör dock lite mer
förberedelser denna gång. Vi blir indelade i grupper i förväg och endast de frågor
som redan nu har mailats runt på avfallsnätverket eller som uppkommer före
den 8 november kommer diskuteras. Nya frågor mailas ut på avfallsnätverket
eller direkt till mig.

Träffen hade som synes föregåtts av mejlkontakt mellan medlemmarna där man samlade
upp de frågor man ville diskutera under dagen. Väl där delades gruppen på drygt trettio
personer upp i sex mindre grupper i vilka även representanterna från Naturvårdsverket
ingick. Varje grupp fick ett område med vidhängande frågor att diskutera under
förmiddagen, och under eftermiddagen skulle var och en av grupperna redovisa vad den
kommit fram till.

Efter den här dagen skulle en person ur varje grupp skriva ihop sin grupps resultat och
skicka det till samordnaren, som i sin tur skulle klippa ihop alla gruppers resultat till ett
dokument. Här skapas alltså nya texter utifrån handboken.

I tiden mellan nätverksträffarna förs en kontinuerlig diskussion via en mejllista. Det
fungerar så här: någon ställer en fråga på mejllistan och den som känner sig manad
svarar. Sedan är det frågeställarens uppgift att sammanställa de svar som givits. På så sätt
skapas också nya texter utifrån handboken.

Dan(L) menar att avfallsnätverket, som han har kontakt med varje vecka, har varit
nödvändigt eftersom det fyllt i de luckor handboken lämnat. Han tror att det är svårare för
kommunernas avfallsansvariga att förstå handbokstexten eftersom de inte har
avfallsnätverket att vända sig till. Istället har han skickat handboken vidare till
kommunerna och sedan tillsammans med kommunernas miljöinspektörer försökt ta reda
på svaren på de frågor handboken väckt. Han tillägger att ju mindre en kommun är, desto
fler områden har miljöinspektörerna att sätta sig in i och därmed mindre tid för varje
område, vilket i sin tur ökar svårigheten att sätta sig in i komplexa områden.

Disa(L) använder handboken som stöd i sin argumentation när hon diskuterar frågor
om anpassnings- och avslutningsplaner. Även hon har skickat handboken i sin helhet
vidare till kommunerna.

Dessutom har hon gjort checklistor till kommunerna vilka utgår ifrån Deponering av
avfall och förordningen. Samma checklistor har hon också kommit att använda själv,
istället för handboken.

Checklistorna tar upp hur man skriver en anpassnings- respektive avslutningsplan.
Checklistan för anpassningsplaner heter ”Innehåll i anpassningsplan”. Syftet med
checklistan är att i kronologisk ordning förklara hur man går till väga och vad man ska
tänka på när man skriver en anpassningsplan. Den är uppdelad i kolumner. Varje kolumn
har en rubrik som ansluter till olika paragrafer i förordningen: ”Administrativa uppgifter”
(VU:s namn, org.nr, adress osv.) och ”7 § SFS Deponiklass” (Vilken klass kan deponin
hänföras till?).

När handböckerna Bilskrotning och Avfall från elektriska och elektroniska produkter
gavs ut hade Naturvårdsverket ett seminarium där man gick igenom bägge handböckerna.
Där deltog Boel(L).

Hon säger att på hennes arbetsplats brukar man inte skriva nytt material utifrån
handböckerna. I stället tipsar man verksamhetsutövare och kommuner om att
handböckerna finns. Man har emellertid diskuterat om man ska ta fram kortfattad
information utifrån en annan handbok: Farligt avfall.
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Även Boel(L) har varit med i ett nätverk, bilskrotningsnätverket. Där finns på samma
sätt som i avfallsnätverket möjlighet att ställa frågor i ett forum. Också där är det
frågeställaren som sammanställer svaren och distribuerar dessa till de andra i nätverket.
Vid nätverksträffarna deltar ofta representanter från Naturvårdsverket, vilket ger snabbt
och stort genomslag, menar Boel(L).

Hon har haft positiva kontakter med Naturvårdsverket och säger att det är lätt att få
gehör för sina synpunkter. Hon betecknar samarbetet mellan den egna arbetsplatsen och
Naturvårdsverket som nära. Dessutom tycker hon att Naturvårdsverkets webbplats
innehåller mycket och bra information.

Däremot tycker hon att Naturvårdsverket borde ge ut mer information inom vissa
områden, som till exempel avfallsområdet, där informationen ofta kommer för sent.
Bättre än att samla all information i ett stort dokument vore att ge ut mer kort och konkret
information. Det skulle leda till att informationen skulle komma snabbare, tror hon.

Nu (vid tiden för intervjun) använder Boel(L) handboken ett par gånger i veckan till
att förbereda sig inför ett seminarium hon ska hålla inom snar framtid. Under seminariet
ska handboken presenteras för kommunerna och man ska diskutera vilka problem som
kan uppstå: tolkningssvårigheter, hur man ska skriva beslut etc. Boel(L) tror att det som
saknas i handboken kommer att komma upp på seminariet eftersom kommunerna
använder handboken mer i sitt dagliga arbete.

När Boel(L) inte hittar vad hon söker i handboken brukar hon också ta hjälp av
Naturvårdsverkets branschexpert på området (som även varit med och skrivit handboken).

Kommuner
Donald(K) tycker att många frågor lämnas till kommunerna för egen bedömning. Han
säger att han förstår att Naturvårdsverket ansvarar för många komplexa frågor, men
samtidigt tycker han att Naturvårdsverket inte alltid lyckas få ut budskap. Det här tror han
kan leda till att man i landets kommuner har olika definitioner på till exempel farligt
avfall, vilket i sin tur kan leda till att olika hantering av avfallet; den som får nej till att
dumpa avfall på en deponeringsstation (soptipp) för att det är farligt avfall, kan få ja på
nästa.

Han tycker att det märks att handboken Deponering av avfall är ”en bråttomprodukt”.
Han  tycker att den är ryckt ur sitt sammanhang och att man för att få sammanhang måste
läsa andra texter. När han inte hittar det han söker i handboken går han till förordningen,
gamla rapporter och länsstyrelsen. Ibland frågar han också berörd person hos
Naturvårdsverket men oftast tycker han att det tar för lång tid att få svar; han ”bollas fram
och tillbaka mellan olika personer”.

Han har även tagit del av checklistan, som Disa(L) skrivit, och säger att han använder
den oftare än Deponering av avfall, till exempel när han ska kontrollera om en
anpassningsplan tar upp det den ska. Han önskar att även Naturvårdsverket kunde ge ut
sådana mer konkreta checklistor.

Han har vid två tillfällen kopierat avsnitt ur handboken för att ge till
verksamhetsutövare. Han fick dock svag respons. Det tror han beror på att det är små
verksamheter som varken har tid till att sätta sig in i texten eller förmåga att förstå den.
Han tror att de tycker språket i handboken är högtravande. Två veckor före intervjun var
den senaste gången han använde handboken. Då utgick han från sidorna fem och sex när
han skrev ett kompletteringsföreläggande.

När Birgit(K) inte förstår avsnitt i Bilskrotning går hon till de förordningar som nämns
i handboken eller tittar i handboken Avfall från elektriska och elektroniska produkter.
Hon brukar också vända sig till en kollega, ringa till Naturvårdsverkets
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bilskrotningsexpert eller länsstyrelsen. Miljöförvaltningen har också en egen
branschexpert från Naturvårdsverket som hon kan vända sig till.

Inte heller Birgit(K) tror att Naturvårdsverket riktigt förstår vad kommunerna gör och
vilka problem de stöter på. Hon ger som exempel att det kan bli problem när hon är ute på
fältet och inte kan få hjälp med konkreta saker. Birgit(K) tror att om skrifterna vore mer
konkreta skulle hon och andra inte behöva ringa till länsstyrelsen och Naturvårdsverket
lika mycket, men hon tillägger att det såklart inte går att få med allt. Hon ser
Naturvårdsverket som mycket produktiva men att det är svårt att ha koll på vad som ges
ut, kanske skulle de ha någon typ av informationsblad eller mejl som går ut med jämna
mellanrum.

Hon ser länsstyrelsen som mer konkret och matnyttig än Naturvårdsverket och hon
tycker att länsstyrelserna och kanske också kommunerna borde vara med och arbeta fram
Naturvårdsverkets skrifter. Hon känner alltså inte till att länsstyrelserna är med i detta
arbete.

Även hon har skrivit en checklista men utifrån Bilskrotning och tillhörande lagar.
Det gjorde hon när hon skulle informera bilskrotarna om detta. Hon delade dock inte ut
checklistan. Vid dessa tillfällen tipsade hon också bilskrotarna om handboken. Hon
påpekar dock att det ändå i slutänden är bilskrotarna själva som får ta reda på vad som
gäller. Hon berättar att miljöförvaltningen också har skrivit en egen checklista, utifrån
handboken Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, som de
använder när de får in rapporter från verksamheter.

Verksamhetsutövare
Björn(V) har varit med vid en föreläsning på Sveriges Bilskrotares riksförbund (SBR) där
Naturvårdsverket presenterade handboken.

Han har förmedlat vissa delar ur Bilskrotning till kollegor. Han har ansett det vara
tydligare att ge utdrag av handboken än att hänvisa till hela handboken. Till
certifieringsdokumenten (som nämnts tidigare) har han kopierat hela avsnitt ur
handboken. Dessutom har han gett både muntlig och skriftlig information om handboken.
Det senare i form av instruktiva manualer.

Om Björn(V) inte förstår något i handboken diskuterar han det med en kollega eller
vänder sig till miljöförvaltningen i kommunen eller till branschorganisationen. Han
tillägger dock att kommunerna ofta har olika uppfattningar om hur vissa frågor ska tolkas,
ett problem som även Donald(K) tar upp (se ovan).

Sammanfattning
Hur informanterna läser och förstår sin handbok sammanfaller i flera avseenden, men
skiljer sig också. Att det skiljer sig verkar i första hand bero på vilken position man har i
förhållande till Naturvårdsverket, ett resonemang som sammanfaller med det om
tolkningsgemenskaper; de som arbetar vid en länsstyrelse har nära till Naturvårdsverket
och kan få snabb hjälp.

Detta visar sig också i hur handböckerna introduceras för informanterna.
Länsstyrelserna har ofta direktkontakt med Naturvårdsverket och får vara med på
seminarier och liknande där handböckerna presenteras. Dessutom har de via nätverk
ytterligare en chans att bekanta sig med handböckerna. Vid dessa träffar kan även
representanter från Naturvårdsverket medverka. De som arbetar vid en kommun får nöja
sig med andrahandskällan, länsstyrelsen. Verksamhetsutövare, i sin tur, vänder sig oftast
till branschorganisationen och kommunen.

Vi har sett flera exempel där nya texter skrivna utifrån endera handbok kommit att
användas mer än själva handboken. Nätverken skapar nya dokument utifrån sina träffar
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och mejllistan. Några av informanterna har skrivit checklistor som utgått från
handböckerna. Vi har också sett exempel på där någon väljer delar ur handboken som,
tror man, ska passa mottagaren bättre än hela handboken.
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4 Diskussion

I den här uppsatsen har vi undersökt två handböcker från Naturvårdsverkets
miljörättsavdelning. Vi har kartlagt hur handböckerna är uppbyggda, vilket perspektiv de
fokuserar samt vad som kännetecknar deras språkliga stil. Vi har också genom intervjuer
undersökt hur mottagarna läser och använder samma handböcker.

Handbokens syfte att på ett lättillgängligt sätt ge överblick över lagstiftning inom ett
specifikt område borde rimligtvis resultera i en pedagogisk sammanhängande text som
leder läsaren genom innehållet. Komplexiteten i handböckerna kan dock sägas motverka
det tänka syftet. Den grundläggande förutsättningen för genren – att utgå från lagtext –
kan göra det svårt för skribenten att foga samman de olika genrerna förordning/föreskrift
och allmänna råd med handbokstexter så att de bildar en enda enhet.

 I Myndigheternas föreskrifter (1998) anges att det klart och tydligt ska framgå om
texten som presenteras är handbokstext, ett allmänt råd eller en rättsligt bindande regel.
Detta gör att innehållet i en handbok inte går att presentera som en sammanhängande
löptext. Skribenten måste i stället hela tiden anpassa handbokstextens innehåll efter vad
som står i de lagtexter som den presenteras i anslutning till. Detta resulterar i svårigheter
för handboksskribenten att språkligt frigöra sig från den lagtext som handboken har sin
grund i.

Med våra resultat har vi visat att alla textavsnitt i handböckerna karakteriseras av en
lagspråklig stil som framträder genom till exempel komplexa prepositionsfraser och
binominala och multinominala uttryck. Handboken om deponering av avfall innehåller
också anmärkningsvärt långa meningar. Detta gör det förmodligen svårare för mottagarna
att läsa och begripa handböckerna.

Något annat som verkar vara svårt för handboksskribenten att avgöra är till vem eller
vilka en handbok ska rikta sig och vilket perspektiv man ska välja. Vem berör det mest?
Den som ska kontrollera eller den som ska kontrolleras?

I handböckernas förord att både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare kan ha
nytta av dem. Samtidigt är, enligt R-avdelningens chef, handböckernas primära mottagare
tillsynsmyndigheterna och syftet är vägledning. Om det är så att man vill vända sig till
enbart tillsynsmyndigheterna kan man ställa sig frågan varför handböckerna inte
fokuserar myndighetsperspektivet i alla textavsnitt. Till det kan det finnas flera
anledningar.

Handbokens syfte är att ta upp all gällande lagstiftning. I detta ingår också att ta upp
vilka eventuella undantag som gäller. Därför är det logiskt att en handbok fokuserar både
normalfall och undantag. Om förordningen fokuserar ett VU-perspektiv genom att ta upp
ett normalfall kan handbokstexten i sin tur ange vilka undantag som finns, vilket innebär
att perspektivet enligt Gunnarsson kategorisering övergår till myndighetsperspektiv.

Att perspektivet byts ut inom och mellan textavsnitten kan i vissa fall verka
förvirrande för läsaren. Förvisso ligger det i handbokens natur att både ta upp normalfall
och undantag men detta får till följd att läsaren tvingas sortera ut vilken information som
är relevant för honom eller henne, eller tvingas avgöra om han eller hon vid varje regel
tillhör normal- eller undantagsfallet.

Perspektivbytena skulle även kunna förklaras med att skribenten riktar sig till olika
mottagare med olika förväntningar på handboken. Myndigheten vill ha vägledning i hur
den ska kontrollera verksamheter medan verksamhetsutövaren vill ha vägledning i hur
han eller hon ska bedriva sin verksamhet enligt lagen.

Tillsynsmyndighet kan både länsstyrelser och kommuner vara och redan där skiljer sig
mottagarna åt i fråga om bakgrundskunskaper och förutsättningar. I myndighetshierarkin
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finns länsstyrelserna närmare Naturvårdsverket än vad kommunerna gör. Det är oftast
kommunerna som har den direkta kontakten med verksamhetsutövarna.

Tillsynsmyndigheternas uppgift är exempelvis att frånta auktorisationer från
bilskrotare som missköter sig eller att se till att deponier uppfyller alla miljökrav. Utifrån
den synvinkeln skulle man kunna tycka att handböckerna bör fokusera
myndighetsperspektivet. Samtidigt är syftet med Naturvårdsverkets handböcker
vägledning, med andra ord handlingsstyrning. Enligt lagen är det upp till
verksamhetsutövaren själv att skaffa sig information om vad som krävs för just hans eller
hennes verksamhet. Därför skulle det också kunna tänkas vara rimligt att handboken bör
fokusera VU-perspektivet. Man bör då lägga innehåll och språk på en sådan nivå att även
verksamhetsutövarna kan ta del av informationen.

Att en verksamhetsutövare ska kunna förstå en text fullt ut behöver dock inte innebära
att alla textavsnitt måste fokusera ett renodlat VU-perspektiv och att handbokstexterna
måste vara helt fria från lagspråkliga drag. I handboken om Bilskrotning fokuserar till
exempel all handbokstext under rubriken ”Regler som gäller vid skrotbilsverksamhet”
myndighetsperspektivet. Där återfinns hänvisningar till diverse texter som innehåller
regler som berör bilskrotningsverksamhet. Det är i detta fall inte nödvändigt att i
handboken skriva ut exakt vad som står i dessa regler. Verksamhetsutövaren kan i stället
själv vända sig dit vid behov. Det räcker att de allra viktigaste reglerna, de som står i
föreskrifterna, tas upp direkt i handboken.

När en text samtidigt riktar sig till olika mottagargrupper och också till olika led av
mottagare, som står olika nära avsändaren menar Gunnarsson (1982) att framställningen
tenderar att riktas mot den bekanta gruppen och det bekanta ledet. I vårt fall skulle den
bekanta gruppen vara tillsynsmyndigheterna. Av tillsynsmyndigheterna kan det bekanta
ledet antas vara länsstyrelserna eftersom de i myndighetshierarkin står närmare
Naturvårdsverket.

Av våra resultat i mottagarundersökningen kan vi konstatera att de som arbetar på en
myndighet ingår mer eller mindre i samma tolkningsgemenskap som Naturvårdsverket.
När man arbetar på en myndighet känner man till hur frågor behandlas och beslut tas.
Den hierarkiska strukturen finns inom alla myndigheter, och även mellan myndigheter.
På samma sätt som chefen på myndigheten styr över den anställdes arbete, styr
Naturvårdsverket över länsstyrelser och kommuner, och länsstyrelser över kommuner.
Verksamhetsutövarna och branschorganisationen hamnar längst bort ifrån, om inte helt
utanför, myndigheternas tolkningsgemenskap. Kanske kan man se på
tolkningsgemenskapen på följande sätt:

Figur 6: Tolkningsgemenskaper för Naturvårdsverkets handböcker
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Cirklarna är ett sätt att visa hur mycket respektive myndighet, dvs. länsstyrelsen (Ls) och
kommunen (K), ingår i Naturvårdsverkets (Nv) tolkningsgemenskap. Helt utanför ligger
verksamhetsutövaren (Vu) som istället ingår i branschorganisationens (Bo)
tolkningsgemenskap. Branschorganisationen tillvaratar verksamhetsutövarens intressen.
Pilarna visar dock att myndigheterna har kontakt med verksamhetsutövaren och
branschorganisationen, och vice versa.

Förmodligen är det så att ju längre ifrån Naturvårdsverket man befinner sig och ju
färre kontakter man har med Naturvårdsverket, desto svårare har man att ta till sig
innehållet i handböckerna. Länsstyrelserna har täta kontakter med Naturvårdsverket.
Möjligheterna för handläggarna på länsstyrelserna att få prata med en handläggare hos
Naturvårdsverket, och att få stöd i sitt arbete, verkar enligt intervjuerna vara stora.

Det är bland annat den här direktkontakten som gör att vi inte kan se läsningen och
förståelsen av en handbok som en isolerad händelse. För om det är något en
miljöhandläggare på en länsstyrelse inte förstår i handboken, finns möjligheten att vända
sig till Naturvårdsverket och få hjälp. Dessutom medför den täta kontakten att
handläggaren vet vem hon eller han ska vända sig till. Det vittnar inte minst Dan(L)s ord
om, att utan kontakten med Naturvårdsverket hade handboken Deponering av avfall varit
en ”död sak”.

Handläggarna på länsstyrelserna har också sina nätverk dit de vänder sig när de stöter
på problem. På nätverkens träffar brukar även representanter från Naturvårdsverket
medverka.

Samma möjlighet finns inte för kommunerna. Det ger Donald(K) exempel på när han
säger att han inte ofta vänder sig till Naturvårdsverket eftersom han tycker att det är svårt
att få tag i rätt person. För kommunerna är istället kontakten med länsstyrelserna
viktigare. Tänkbart är att kommunerna på så sätt går miste om viss information eftersom
de i de fall där källan är Naturvårdsverket endast får hålla till godo med sekundärkällan,
länsstyrelsen. Det som är oklart för en länsstyrelse riskerar att bli oklart även för länets
kommuner. Dessutom får vi anta, bland annat eftersom vi har att göra med lagstiftning,
att det finns många frågor som man kan tolka på flera olika sätt, och att kommunerna inte
i varje tolkningsbar fråga vänder sig till sin länsstyrelse.

Vi får inte heller glömma bort att bakom Naturvårdsverkets vägledning i form av till
exempel föreskrifter, allmänna råd och handböcker ligger beslut tagna i riksdagen eller av
regering. Dessa beslut kan i sin tur vara tagna utifrån EG-lagstiftning.

Då har vi kommit långt bort från de som ska tillämpa besluten: verksamhetsutövarna,
som i vår undersökning representeras av Björn(V) (VD för en bilskrot). Han kan förvisso
vända sig till länsstyrelsen men vanligare är att vända sig till kommunen. Björn(V)
befinner sig längst ut i tolkningsgemenskapen. Han har haft en enda kontakt med
Naturvårdsverket vilken inte var lyckad. När han inte förstår delar i handboken vänder
han sig till berörd kommun (som kan vara olika eftersom han är delaktig i tre bilskrotar
som ligger i olika kommuner) eller till branschorganisationen. Han menar att
kommunerna ofta har olika uppfattningar om hur vissa frågor ska tolkas. Det här tar även
Donald(K) upp. Han menar att kommunerna ibland lämnas att tolka svåra frågor och att
det leder till olika tolkningar hos olika kommuner.

Hur nära myndigheterna och verksamhetsutövaren ligger Naturvårdsverket hänger
också ihop med i vilken ordning och på vilket sätt handböckerna rekontextualiseras.

Önskningar om konkreta råd i handböckerna är något som återkommer i alla våra
intervjuer. Länsstyrelserna och kommunerna har en annan syn på Naturvårdsverkets roll
än vad Naturvårdsverket själv har. Naturvårdsverket ger generella råd i form av allmänna
råd. Det finns föreskrifter som reglerar hur dessa allmänna råd ska skrivas
(Myndigheternas föreskrifter 1998). Mottagarna däremot vill ha konkreta råd i konkreta
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frågor. De vill ha ordlistor som förklarar de svåra orden och konkreta exempel som ger en
tydligare bild av vad Naturvårdsverket menar. De två bilagorna i Bilskrotning, varav den
ena förklarar vissa begrepp och den andra är en checklista, uppskattas till exempel av
Björn(V).

Den här önskan materialiseras i och med att mottagarna själva skriver nya texter, har
nätverksmöten och diskuterar utifrån handböckerna. Det verkar pågå en ständig aktivitet
vars källa går att härleda till handböckerna. Med andra ord, handböckerna
rekontextualiseras:

mejllista texter
nätverk Ls

träffar texter
Nv/hb Ls Ls/Nv

hb intakt hb intakt hb intakt
checklista K utdrag ur hb Vu manualer Vu
disk. om hb disk. om hb utdrag ur hb

disk. om hb
checklista

Figur 7: Handböckernas rekontextualisering (hb: handbok, Nv: Naturvårdsverket, Ls:
Länsstyrelse, K: kommun, Vu: Verksamhetsutövare)

Handböckernas vandring startar hos Naturvårdsverket.
Den övre vägen: Eftersom länsstyrelserna ligger närmast Naturvårdsverket är det de

som först får handböckerna. Länsstyrelsernas handläggare använder sina nätverk för att
kunna tolka respektive handbok. Detta skapar i sin tur nya texter som länsstyrelserna kan
använda som ett komplement.

Den undre vägen: Från länsstyrelserna vandrar handboken vidare till kommunerna.
Den rekontextualiseras i form av checklistor och diskussioner. Kommunerna skickar
handboken vidare till verksamhetsutövarna; det kan ske i form av till exempel utdrag.
Verksamhetsutövaren i sin tur hjälper andra verksamhetsutövare i tolkningen av
handboken genom att till exempel skriva manualer. På så sätt skapas det många nya texter
med handboken som utgångspunkt.

Att länsstyrelser och kommuner förmedlar handböckerna i sin ursprungliga form
vidare till verksamhetsutövare kan tyckas förvånande eftersom de själva uppenbarligen
haft en hel del problem med att ta till sig innehållet i handböckerna. Här bör dock
tilläggas att just Björn(V) skaffade sin handbok på egen hand via webben efter att fått
information från branschorganisationen att den hade kommit ut.

Verksamhetsutövarna har förmodligen inte lättare, utan snarare svårare, att ta till sig
handböckerna. Det kan tyckas vågat att påstå detta med endast en intervju som material.
Men det är en slutsats som vi tycker oss kunna dra med vetskapen om den
rekontextualisering som sker hos myndigheterna som grund. Vi har visat att de som
befinner sig närmast Naturvårdsverket, länsstyrelserna, behöver nätverk och rikliga
kontakter med Naturvårdsverket för att förstå handboken. Varför skulle inte de som
befinner sig längst från Naturvårdsverket, verksamhetsutövarna, behöva det?

Något som vi varit inne på tidigare är Naturvårdsverkets roll; mottagarna förväntar sig
mer än vad de får. Naturvårdsverket själva vill med handböckerna ge generell vägledning
för olika områden, medan mottagarna vill ha konkreta råd i konkreta frågor. Kanske bör
Naturvårdsverket själva bli tydligare gentemot sina mottagare med vad man gör och inte
gör. Vill man skriva direkt till tillsynsmyndigheten eller vill man att även
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verksamhetsutövaren ska kunna ta del av informationen i handböckerna? Som det ser ut
nu hamnar man någonstans mitt emellan. Innehållet och språket i handböckerna är inte
anpassat så att verksamhetsutövaren fullt ut kan ta del av det, ändå får han eller hon
handboken i sin hand utan komplement från varken Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller
kommunen.
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